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Esit;lmä,    jonka     Kansantaloudellisen     Yhdistyksen     kokouksessa
tammikuun   24   päivänä   1944   piti

A.  E.  Tudeer.

Viime  kuukausina  on  maassamme  paljon  puhuttu  rahan  arvon
alenemisesta,  inflatiosta.    Hetkittäin  on  ilmennyt  jopa  alkuatodel-
Iiseen  inflatiopaniikkiin.    Kun  mielet  nyt  näyttävät  rauhoittuneen,
tuntuu   ajankohta   sopivalta   tämän   niin   hyvin   talouselämälle   ja

yhteiskunnalle kuin myös jokaiselle meistä niin tärkeän kysymyksen
rauhalliseen   pohtjmiseen.    Sillä   tässä,   niinkuin  muissakin  asioissa
on  siten,  että  päättömän  pelon  vallassa  toimivat  kansalaiset  vain
vahingoittavat  niin  yhteiskunnan  kuin  omaakin  etuaan,  mutta  että
kun asioita tyynesti käsitellään ja ryhdytään tarkoituksenmukaisiin
toimenpiteisiin,  voidaan  hallita  kehitystä  ja  johtaa  se  toivottuun
suuntaan.

Siinä   toivossa,    että   inflatiovaai`asta   ja   niistä   toimenpiteistä,

joihin  olisi  ryhdyttävä  rahan  arvon  vakavana  säilyttämiseksi,  saa-
taisiin  aikaan  hedelmällinen,  positiivisiin  tuloksiin  pääsemistä  edis-
tävä  keskustelu  tässä  arvovaltaisessa  piirissä, olen  saanut  tehtäväk-
seni  alustukseksi  esittää  eräitä  näkökohtia.    Kysymys  rahan  arvon
vakavana säilyttämisestä  on tietysti läheisessä kosketuksessa talous-
elämän miltei kaikkien puolien kanssa ja varsinkin kaiken sen kanssa,

joka  kuuluu  maamme  jälleenrakennusohjelmaan.    Jotta  esitykseni
ei  paisuisi  liian  laajaksi,  minun  täytyy  kuitenkin  rajoittaa  se  kysy-
myksen  keskeisiin  ongelmiin,  lähinnä  niihin  käytännöllisiin  toimen-

piteisiin,  jotka  tällä  hetkellä  ovat tarpeen vaatimat.
Tässä  piirissä   minun   ei  tarvitse   esittää   perusteluja   sille,   että

kaiken   finanssipolitiikan  päämääränä   ja   pyrkimyksenä   tulee   olla
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rahan   arvon  säilyttäminen  vakavana,  toisin  sanoen  sekä  inflatoo-
i.isten    että    deflatooristen   tendenssien   vastustaminen.     Jokainen
tietää,  mikä  perustava  merkitys  rahaolojen  vakavuudella  on  kai-
kelle  taloustoiminnalle.    Jokainen  tietää  myös,   minkälaisiin  vaka-
viin taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen häiriöihin rahan arvon
muuttuminen  aina  on  omansa  johtamaan.   Monet  muistavat  myös
omakohtaisesti  maailmansodan  aikaisen  ja  jälkeisen  inflatiokauden

ja  siihen  liittyneet  moninaiset  valitettavat  ja  ikävät  seurausilmiöt.
Ilmeisesti  tuon   ajan  muistot  ja  kokemukset  suurelta   osalta  ovat
selityksenä  siihen, että heti kun  suursota  syttyi elo-syyskuun vaih-
teessa   1939,  täällä  ilmeni  inflatiopelkoa  ja  sen  sanelemia  toimen-

piteitä.  Samaa  taustaa  vastaan  katsellen  ymmärtää  myös  erinäiset
myöhemmätkin   ilmiöt.

Mutta vaikka jättää syrjään tuollaiset tunneseikkoihin pei`ustuvat
käsitykset,  täytyy sen,  joka viime  aikoina  on  tarkastanut  maamme
oloja,  todeta,  että niissä ilmenee ei`äitä inflatioon viittaavia kehitys-
ilmiöitä.    Ne  seikat,   joihin  yleisön  keskuudessa  tavallisimmin  vii-
tataan,  kun  puhutaan  inflatiovaarasta,  ovat  seuraavat:

1.   Hintojen   kohoaminen;
2.   Palkkojen   kohoaminen;
3.   Tavai`ain   niukkuus;
4.   Setelistön  lisääntyminen;
5.   Pankkien   shekkitilien  paisuminen;
6.   Valtion  menojen  voimakas  nousu;
7.   Valtiovelan  kasvaminen;

8.  Sotavahinkojen  suoi`ittaminen,  se kun  muuttaa  kiinteätä pää-
omaa  liikkuvaksi,  ja  tämä  osaksi  käytetään  kulutukseen;

9.   Korvausten  suorittaminen  siii`toväelle,   koska   se   on  omansa
lisäämään   kansan   ostokykyä.

Näihin  tekijöihin  on  vielä  ]isättävä  eräs,  jota  ei  yleisö  itse  huo-
maa,  nimittäin:

10.  Yleinen   usko   inflation   tuloon   ja   ne   toimenpiteet,   joihin
lukuisat   kansalaiset   ryhtyvät   pelastaakseen   itsensä   ja   omaisuu-
tensa  sen  seurauksilta.

Kun  ryhtyy  tarkastamaan  näiden  »inflatiotekijäin»  merkitystä  ja
kantavuutta,   huomaa   niiden   olevan   hyvin   erilaisia:   toiset  ovat,



RAHAN    ARVON    SÄILYTTÄMINEN    VAKAVANA                                              33

mikäli  niiden  vaikutusta  ei  kyetä  hallitsemaan,  todellisia  inflatio-
syitä,  toiset  taas  vain  seurausilmiöitä,  toiset  taas  luonteeltaan  sel-
laisia,   että  ne   olematta  varsinaisia  inflatiosyitä  kuitenkin,   mikäli
ei niiden jatkuvaa vaikutusta estetä, ovat omansa lisäämään inflatio-
vaaraa.

Keskustelussa  on  toiselta  puolen  huomautettu,  että:
1.  Todella  tapahtunut  hintainnousu  ei  ole  johtunut  maksuväli-

neiden  lisääntymisestä,   vaan   tavarapuolesta,   aluksi   pääasiallisesti
tuontitavarain  kallistumisesta;

2.  Setelistön  huomattava  lisääntyminen  on  toistaiseksi  melkoi-
selta  osalta  nimellistä,  koska  suuria  määi`iä  seteleitä  on  käyttämät-
töminä  yleisön  kätköissä;

3.  Shekkitileille kerääntyneet vai`at on välillisesti sidottu luoton-
antoon  valtiolle.

Sen lisäksi viitataan  eräisiin ilmeisiin  deflatoorisiin  kehitysilmiöi-
hin,  jotka  osaltaan  vaikuttavat  yhteiskunnassamme  inflatooi'isten
tekijäin  vastapainona.    Näitä  ovat  ennen  kaikkea   seuraavat:

4.  Vei`ot    ovat    tuntuvasti   kohonneet   vähentäen   kansalaisten
ostokykyä;

5.  Omaisuudenluovutusvero  vaikuttaa  samalla  tavalla  sitä  mak-
savien  piirien  ostokykyyn;

6.  Tuotantotoiminnan   heikkeneminen   monilla   aloilla,   vai`sin-
kin  vientiteollisuudessa,  on  niinikään  omansa  supistamaan  yleisön
ostokykyä;

7.   Ei`inäisten    liikeyritysten    heikot    vuositulokset    ja    yleisesti
alenevat   osingot  vaikuttavat   samaan  suuntaan;

8.  Jos   suurvaltasota   päättyy,   tulevat   tuontitavarain   hinnat
yleensä   voimakkaasti  alenemaan;

9.  Ennen  kaikkea  toivotaan,  että  annostelujärjestelmän  laajen-
taminen  ja  hintojen  säännöstelyn  ja  tarld{ailun  tehostaminen  teke-
vät  lopun  hintojen  mielivaltaisesta  kohoamisesta.

Saattaa   kenties  tuntua  oudolta,   että  yhteiskunnassa  yhtaikaa
ilmenee   aivan   vastakkaisia   inflatoorisia   ja   deflatooi`isia   tekijöitä,
mutta  niin  on  asian  laita  kuitenkin.

Valitettavasti  ei  kuitenkaan  voi   edellyttää,   että   ne   sallittuina
vapaasti  toimia  pitäisivät  toisiaan  tasapainossa  ja  rahan  arvo  siten
säilyisi   muuttumattomana.     Päinvastoin   on   ilmeistä,   että   koska
3
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inflatooi`isten  ja  deflatooristen  tekijäin  vaikutus  ilmenee  eri  aloilla,
tulisivat niiden yhteisesti aiheuttamat häii`iöt hyvin suui`iksi.  Lisäksi
on  huomattava,   että   niiden   vaikutukset   eivät   ole   aivan   saman-
aikaisia:   inflatooriset  tekijät  ovat  tähän   asti  olleet   etualalla,   kun
sitä  vastoin  deflatooriset  tekijät  vasta  ovat  voimistumassa.    Edel-
leen  on myös  otettava huomioon,  ettemme tunne lähiaikoina tapah-
tuvien  suurten  korvaussuoi`itusten  ja jälleenrakennustöiden  aiheut-
tamien  seuraamusten  keskinäisiä  voimasuhteita,  onko  niiden  infla-
toorinen  vai   deflat,oorinen   vaikutus   suurempi.

Tällä hetkellä  ei  kysymys  deflatiosta  ja  sen  mahdollisesti  aiheut-
tamasta   po]itiikasta   ole   päiväjärjestyksessä.     Sikäli   on   kuitenkin
tätä  puolta  pidettävä  silmällä,  eti,ä  huolehditaan  siitä,  ettei  talous-
toimintaa   lamaannuttavat   voimat,   jotka   juuri   olisivat   omansa
deflatiota   aikaansaamaan,   pääse   vahvistumaan,   vaan   että   päin-
vastoin  kaikin  tavoin  edistetään  taloudellista  elpymistä.    Katsoen
niihin  suuriin  jälleemakennustehtäviin,  jotka  odottavat  suoritusta,
ei  ole  pelkoa  työn  puutt,eesta,  vaan  työttömyyden  torjuminen  on

pääasiallisesti   organisatiokysymys.    Kun   taloustoiminnan   kehittä-
minen    samalla    on    inflationtorjumisohje]man    i)ääkohtia,    palaan
siihen  edempänä.    Koskettelen  myös  edemT)änä  toista  seikkaa,  joka
aikanaan   saattaa   vaikuttaa  hintatasoa   alentavasti,  siis   deflatoori-
sesti,   nimittäin  suurvaltasodan  päättymisen  luomia   oloja.

Tämän  hetken  päiväjärjestykseen  kuuluu  sitä  vastoin  olennai-
sesti  kysymys,  mitä  keinoja  voidaan  käyttää  inflatiovaaran  torju-
mlseen.

Inflatiolla   tarkoitetaan  yleensä   sellaista   hintainnousua,  vastaa-
vasti  rahan  ai`von  alenemista,  joka  on  seurauksena  ostokyvyn  suh-
teellisesta   lisääntymisestä   ostettavissa   olevien   tavaroiden   i)aljou-
teen   vei`rattuna,  t.s.   kysynnän   lisääntymisestä   tarjontaan   verrat-
tuna.    Mikäli  siis  inflatiovaara  halutaan  torjua,  on  etsitt,ävä  sellai-
sia   keinoja,   joiden   avulla   voidaan   toisaalta   rajoittaa   tavaroiden
kysyntää,   toisaalta   lisätä   niiden   tarjontaa.    Sen   lisäksi  tarvitaan
erikoiset   elimet   hintatai`kkailua   hoitamaan   ja   tarpeellinen   lain-
säädäntö  rangaistusmääräyksineen  kaiken  tämän  toiminnan  tuke-
miseksi'

Aluksi   on   kai   syytä   palauttaa   mieliin,   mitä   näissä   suhteissa
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tähän  mennessä  on  tehty,  ja  vasta  sitten  käydä  tutkimaan,  mihin
toimenpiteisiin   nyt   olisi   ryhdyttävä.

Niinkuin    muistetaan,   hintataso   täällä   alkoi   nousta   heti   suiir-
sodan   puhjettua.     Tämä   johtui   siitä,   että   monet   liikeyritykset,
odottaen   hintojen   nousevan   ja   tavai`oiden   saannin   vaikeutuvan,
kiii`ehtivät   nostamaan   varsinkin   kysyttyjen   ulkomaantavaroiden
hintoja.    Suurimpana  syynä  i)itkin  syksyä  1939  jatkuvaan  hint,ain-
nousuun  o]i  tuontitavaroiden  kallistuminen  seurauksena  ensi  sijassa
rahtien  ja  vakuutusinaksujen  kohoamisesta,   osaksi  myös  hintojen
kohoamisesta   vientimaissa.     Kauppavarastojen   olemassaolo   hidas-
tutti   tosin   hintainnousua,   joskin   toiselta   ])uolen   yleisön   tavaran-

puut,teen   pelon   aiheut,tama   ostovimma   joudutti   hintojen   kohoa-
mista.   Vähitellen  alkoivat  myös  ne  kotimaiset  tuot,teet,  joihin  sisäl-
tyy   ulkomaisia   raaka-aineita   ja   tarvikkeita,    kallistua.     Samoin
kohosivat   sellaisten   kotimaisten   tavarain   hinnat,   joista   pelättiin
s}rntyvän   puutetta,   ellei   hintoja   korottainalla   saataisi   tuotantoa
elpymään.   Aikaa  myöten,  kun  oma sotainme  oli saat,u päättymään,
kohonneet elinkustannukset johtivat myös työväen palkkojen nosta-
miseen,  kuitenkin  siten,  että  realipalkat  yleensä  jäivät  entisiä  palk-
koja  pienemmiksi.    Palkkojen  parantaminen,  mitä  kesän  ja  syksyn
varrella   yhä   }J'leisemmin   suoi`itettiin   vähäpalkkaisiin   nähden,   oli
siten  omansa  kallistamaan  kaikkien  kotimaisten  tavarain  tuotanto-
kustannuksia   ja   johtamaan   vuorostaan   uusiin  hinnankorotuksiin.

Kaikkiaan  elinkustannukset  elokuust,a  1939  marraskuuhun  1940
ovat  kohonneet  29   °/o,   mutta  nousu  on  monista  syistä   eri   aloilla
o]lut  hyvin  erilainen.    Kannattaa  myös  panna  merkille,   et,tä  elin-
kustannusten   nousu   aluksi   oli   melko   voimakas:   indeksi   kohosi   7
kuukaudessa,    elokuusta   1939   maaliskuuhun   19/±0,    15.6    °/o.     Sen

jälkeen hintainnousu  on  ollut jonkin verran hitaampi,  onpa  näkynyt
alenemisenkin merkkejä.   Seuraavan  7 kuukauden aikana,  s.o.  viime
lokakuuhun   mennessä,   nousu   oli   10.3   °/o.    Viime   vuoden   lopussa
hintataso oli melko vakava nousten marraskuussa vain  1 pisteen. -
Näitä  indeksilukuja  koskevat  kaikki  nc  rajoitukset,  jotka  johtuvat
kulutuksen muuttumisesta ja joita  on esitetty niin useasti,  että voin
ne   tässä   sivuuttaa.

On  myös  syytä  panna  mei`kille,  että  vaikka  hintainnousu  suur-
sodan   aikana   on   ollut   melkoinen,   ei   se   ole   ollut   millään   tavalla
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ainutlaatuinen.     Suurempiakin   hint,ainvaihteluita   on   tai)ahtunut,
vieläpä  sinä  ajanjaksona,  jolloin  kansainvälinen  kultakanta  vallitsi;
erotuksena   oli   vain   se,   että   hintatason   muutokset   tapahtuivat
hitaammin,  pitkähköjen  vuosijaksojen  aikana.   Tuohon  ei  ole  syytä
sen pitemmälti puuttua, mutta sen sijaan on paikallaan huomauttaa,
et,tä  maamme  elinkustannusten  viimeaikaisen  nousun  suuruus  näyt-
tää   vähän   erilaiselta   sen   mukaan,   minkä   vuoden   ottaa   vertailu-
kohdaksi.   Saattaa olla terveellistä todeta, ettei elinkustannusindeksi,
sodan  aikana  tapahtuneesta  noususta  huolimatta,  viime  lokakuussa
ollut   enempää   kuin   12.0   °/o   korkeampi   kuin   keskimäärin vuonna
1928  ja  vain  10.o  °/o  sen  vuoden  huippua  ylempi.

Suui`sodan  aikainen  hintainnousu  ei  tietenkään  syntynyt  talou-
dellisten  tekijäin  vapaasti  vaikuttaessa  kehitykseen.    Ottaen  huo-
mioon   maailmansodan   antamat   kokemukset   ryhdyttiin   jo   syys-
kuussa    1939   toimenpiteisiin    odotettavissa    olevan    hintainnousun
hil]itsemiseksi.   Mainitun  kuun  25  p:nä  annettiin  näet  laki  kohtuut-
tomien  hintojen  estämiseksi.    Tällä  lailla  oli  suhteellisen  pieni  mer-
kitys,  mutta  se  oli  kuitenkin  osoituksena  siitä,  että  valtiovalta  oli

päättänyt  estää  keinottelun ja  että  se  tarpeen  vaatiessa  tulisi  puut-
tumaan   myös   hinnanmuodostukseen.     Hintoja   valvomaan   perus-
tettiin   samana   syksynä   kansanhuoltoministeriöön   erikoinen   elin,
hintainvalvontatoimisto.

Seui`aavana  keväänä  tämä  valvontajärjestelmä  osoittautui  riit-
tämättömäksi.    Valvonnan  tehostamiseksi  perustettiin  huhtikuussa
1940   kansanhuoltoministeriöön   hintainvalvontatoimikunta,   johon
otettiin   asiantuntija   teollisuuden,   kaupan   ja   maatalouden   alalta.
Hintain   valvonta   keskitettiin   tähän   toimikuntaan  kuitenkin   si]lä

poikkeuksella,    että    valtioneuvosto    vahvisti    eräiden    maatalous-
tuotteiden   hinnat.     Mainitun   toimikunnan   perusohjeeksi   otettiin

pyrkimys päästä yhteyteen kaupan ja teollisuuden edustajien kanssa,
joLta  hinnoista  voitaisiin  neuvotella  ja  sopia yhteisymmärryksessä.
I-Iintainvalvontatoimikunta   pääsikin   hyvään   yhteistyöhön   teolli-
suuden  ja  tukkukaupan  järjestöjen  kanssa.   Vähittäiskaupan  hinta-
kontrollia   varten   taas   perustettiin   tärkeimpiin   kulutuskeskuksiin
vähittäiskaupan  edustajista  koottuja  hinnoittelulautakuntia,  jotka
määräsivät  tärkeimpien  kulutustarvikkeiden  vähittäishinnat  asian-
omaisella   paikkakunnalla.     Näiden   päätökset    oli   kuitenkin   alis-
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tettava hintainvalvontatoimikunnan hyväksyttäviksi.  Kaiken lisäksi
valtioneuvosto    tai    kansanhuoltoministeriö    määräsi    säännöstelyn
a]aisten  tavarain  rajahinnat.

Lukuun   ottamatta   viimeksi   mainittuja   hintoja  tämä  hintain-
valvontajärjestelmä  rakentui  vapaaehtoisuuden  pohjalle.    Se  toimi
a]uksi  melko  tyydyttävästi,  mutta  osoittautui  riittämättömäksi  ja
kestämättömäksi,   kun   hintakehitys   kesällä   muodostui   i`auhatto-
maksi.    Syksyllä  tu]i  yhä ilmeisemmäksi, että mikä]i haluttiin pysä-

yttää  hintainnousu, oli tarpeellista ryhtyä tehokkaampiin lainsäädän-
nöllisiin  säännöstelymääräyksiin.   Tästä  syystä  valtioneuvosto  loka-
kuun  23  p:nä  1940  sotatilalain  nojalla  antoi  päätöksen  yleisten  tai`-
vikkeiden  hintojen  ja  kaupan  säännöstelystä,  jonka  tarkoituksena
oli  hintatason  vakiinnuttaminen  sille  tasolle,  millä  se  oli  lokakuun
15 p:nä  1940.   Tämä mei`kitsi hintojen korotuskieltoa eli hintasulkua.
Samalla  hyväksyttiin  n.s.  hankintahintaperiaate  hinnoittelun  ylei-
seksi  perusohjeeksi.    Siten  elinkeinonharjoittaja  oli  velvollinen  alen-
tamaan niiden tavai`oiden hintoja, joita o]i koi`otettu elokuun 31 p:nä
1939 vallinneista hinnoista  enemmän, kuin mikä vastasi niiden han-
kinnasta   tai  valmistuksesta  sekä myynnistä johtuneiden todellisten

ja  kohtuu]1isten  kustannusten  nousua.
Vaikka  täten  vakiinnutettiin  hinnat  määrätylle  tasolle,  edelly-

tett,iin kuitenkin tässä valtioneuvoston päätöksp,ssä, että olosuhteiden
muuttuminen  saattoi tehdä  joidenkin hintojen  korottamisen välttä-
mättömäksi.      Siksi    säädettiin,    että    kansanhuoltominist,eriö    voi

pakottavien  syiden  vuoksi  antaa  luvan  ottaa  yleisistä  tarvikkeista
lokakuun  15  p:nä  va]1innutta  hintaa  korkeamman  hinnan.   Paikal-
Iisille  kansanhuoltolautakunnille   annettiin   sama   oikeus,   mikäli  .oli
kysymys     elintarvikkeiden     tai    muiden    kansanhuoltoministeriön
ei.ikseen määräämien yleisten tarvikkeiden vähittäiskauppahinnoista.
Puheena  o]eva  päätös  antoi  myös  kansanhuoltoministeriölle  valtuu-
den  vahvistaa  koko  maata  tai  yksityisiä  paikkakuntia  varten  sel-
]aisten   yleisten  tai`vikkeiden  hinnat,  joiden  hintojen  määräämistä
va]tioneuvosto   ei   ollut   itselleen   pidättänyt.     Kansanhuoltolauta-
kunnat  saivat  vuorostaan  oikeuden  ministeriön  luvalla  ja  ohjeiden
mukaan  määrätä  asianomaisilla  paikkakunnilla  noudatettavat  elin-
tarvikkeiden  ja  muiden  erikseen  määrättyjen  yleisten  tarvikkeiden

ylimmät   vähittäishinnat.
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Tämän  i)äätöksen voimaant,ulon jälkeen on siten huomattava  osa
hinnanmuodostusta  sidottu  ja  saatettu  valtiovallan  valvontaan  .].a
siitä  riip]iuvaksi.   Puheena   o]evien  määräysten  i`ikkomiscsta scuraa
välittömästi   rangaistus.     Samal]a    on    edel]öen    säilytctt}r    yhteis-
toiminta    elinl{einoe]ämän   omien   järjestöjen    kanssa,    joille   hinta-
säännöstel\-ssä  on annettu eräitä tärkeitä teht,äviä.   M.m.  elinkeinon-
harjoittajien   }'hteisil]ä   järjestöillä  ja  keskuselimillä  on  oikeus  edus-
taa  jäseniään  erilaisissa  hintakvsvmyksissä,  ja  hintojen koi`otus-sekä
vahvistamisanomukset  on  \.]ecnsä  tehtävä  niiden  välitvksellä.

Yleist,en  tarvikkeiden  hinnanmuodostus  tapahtuu  sitcn  voimassa
o]evan   järjestelmän   mukaan   seuraavil]a   tavoilla:

4.   Valtioneuvosto     tai    kansanhuo]toministeriö    määrää    \'leiset

y]immäishinnat   cli   rajahinnat   koko   maata   tai   määrät,tyä
paikkakuntaa   varten.

2.   Lainsäädäntöt,eitse    on    \'Ieisesti  voimassa   oleviksi   hinnoiksi
määi`ätt}'   lokakuun   15  ]):n  1940   hiniiat,  jotka   inyös  jäävät

pysyviksi,  mi]{ä]i  viranomaiset  eivät  anna  lui)aa  niiden  koi`ot-
tamiscen.

3.   Kansanhuoltoviranomaislen    i)äätösten    ])ei`usteella    saadaan
eräissä    tapauksissa    korot,taa    lokakuun    ])uolivä]in    hintoja.
Kansanhuoltoministeriö  vahvistaa  myös  sellaisen  tai`vikkcen
hinnan,   j()ka   ei   ole   aika;sommin   ollenkaan   esiint,`'nvt   kau-

I)assa.
4.   Elinke;nonharjctittajat    saavat    itse    määi`ät,ä    muiden    kuin

`'leisten   t,arvikkeiden   hinmt,    t,ietvsti    edell}rttäen,    että    ne
eivät    o]c    kohtuuttomia.

Samalla    kun    hintapoliti].kka    t,äten    viime    syksynä   johdettiin
uusille  raiteille,   uudistettiin   m`-ös   ne   elimet,   joiden  tehtävänä   oli
hintojen   valvonnasta   ja   säännöstel)rstä  huolehtiminen.    Lokakuun
23  p:nä   4940  annetulla  aset,uksel]a  pei.ustettiin  kansanhuoltominis-
teriön  yhteyteen  itsenäinen  hintalautakunta,  johon  määrättiin  viisi

jäsentä  taloudellisen  toiminnan  eri  a]oilta.    Tämä  hintala`itakunta
sai  valtuudet  ratkaista  ne  hinta-asiat,  jotka  oli  määi`ätt}t.  kansan-
huoltoministeriön   tehtäväksi.     Sen   ratkaistavat   asiat   valiniste]ee

ja  esittelee  kansanhuoltoministeriön  hinnanmuodostuksen  valvonta-
osasto.   Elintarvikkeiden  hintojen määrääminen  ei kuitenkaan  kuulu
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hinta]autakunnan  tehtäviin,  joten  valitettavasti   ei   ole   täl]ä   a]alla
saavutettu  täyttä  yhdenmukaisuutta  eikä  keskitystä.

I-Iintatar]{kailun  helpottamiseksi  on  edel]een  säädetty,  että  elin-
keinonharjoittajien    oli    asianomaiselle    kansanhuoltolautakunnalle
toimitettava   luettelo   niistä    hinnoista,   joilla   ne   pitävät   kaupan
vleisiä    tarvikkeita.     Puheena    olevien    säännösten    noudattamisen
valvontaa  vai.ten  toimii  joukko  paikallisia  hintatarkkailijoita,  joita
täinän  vuoden   alkaessa   oli  viidettäsataa.

Tällainen  on  karkein  piirtein  se  koneisto,  joka  on  luotu  hintojen
säännöstelyä  ja  tarkkailua  varten.    Niinkuin  edellisestä  on  käynyt
ilmi,   on  tähän  jouduttu  askel  askeleelta,  kun  vain  vastahakoisesti
on  luovuttu  hinnanmuodostuksen  vapauden  periaatteesta
keuksellisten olosuhteiden pakosta rakennettu yhä  laajempi

poik-
monl-

puolisempi   säännöstelyjärjestelmä.    Ilmeisesti  tulee  pakko  vieläkin
tehostaa  ja  laajentaa  tätä  säännöstelyä  erinäisissä  suhteissa.

Tällainen  säännöstelytoiininta  on  ollut  välttämätön  rengas  siinä
toimeni)iteiden    sarjassa,    jolla    koetetaan     voit,taa    viimetalvisen
sotamme      aiheuttamat      ja     vielä     jatkuvan     suursodan    luomat
taloudelliset  ja  yhteiskunnalliset  vaikeudet.    Se   on   samoin  välttä-
mätön    apuneuvo    pyrittäessä    suojelemaan   rahan    arvoa    inflatio-
vaaralta.     Mut,ta    iässä    taistelussa    tarvitaan    moninainen    määi`ä
toimenpiteitä,   joista   ei   mikään   yksinään   vie   päämäärään,   mutta

jotka    ]iitcttyinä   tai`koit,uksenmukaiseksi   kokonaisuudeksi   yhdessä
voivat   tukea   rahan   ai`von  vakavana  pitämistä.

I-Iyvin  tuntien,  kuinka  tärkeätä  oli  kaikin  keinoin  koet,taa  yllä-

pitää  i`ahan  arvo  vakavana, valtioneuvosto marraskuun  1  p:nä  `19/±0
asetti  neuvottelukunnan,   jonka   t,ehtäväksi  muun   ohella   annettiin
aloitteiden    tekeminen    ja    suunnitelmien    ]aatiminen    olosuhteiden
vaatjmiksi   toimenpiteiksi   rahan   arvon   vakavana   pysyttämiseksi.
Tämä    neu\/.ottelukunta     on   äskettäin    kirjeessä   valtioneuvostolle
esittänyt   ohjelman,   mihin   toimenpiteisiin   olisi   ryhdyttävä   rahan
arvon   alenemisen   estämiseksi.     Kun   tämä   ohjelma   näinä   päivinä
kokonaisuudessaan  saatetaan  julkisuuteen,  katson  asianmukaiseksi
tässä   sen   pääkohtiin   nojaten   tehdä   selkoa   niistä   toimenpiteistä,

jotka   nykyoloissa   lähinnä   tulevat   kysymykseen  pyrittäessä   tuke-
maan markan ai`voa.   Poikkean kuitenkin mainitun kirjelmän esitys-

järjestyksestä  ja  tehostan  mielestäni  erikoisen  tärkeitä  puolia.
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Puheena  olevien  toimenpiteiden  ytimenä  on,   että  ne  pyrkivät

yhteisesti  lieventämään  sitä  jännitystä,   mikä  nyt  vallitsee  lisään-
tyneen  kysynnän  ja  vähentyneen  tarjonnan  välillä,  ja  jakaantuvat
eri ryhmiin sen mukaan, mihin kysymyksen puo]een mHläkin toimen-

piteellä  tähdätään.
Hintainnousu  johtui,   niinkuin   olen   maininnut,   suurelta   osalta

tuontitavai`ain  kallistumisesta,  lähinnä  seurauksena  kuljetuskustan-
nusten   noususta.    Tämä   i)uhtaasti  tavarapuolelta   tuleva   hinnan-
nousun  syy  on  ohimenevä,  ja  voidaan  odottaa,  että  sen  vaikutus
]akkaa  aikanaan,  kun kerran suurvaltain sota päättyy ja ulkomaan-
kauppa  jälleen  pääsee  oikeuksiinsa.   Silloin  voidaan  odottaa  tuonti-
tavai`ain  hintojen  suuresti  alenevan  ja  tämän  vaikuttavan  alenta-
vasti  myös  sellaisten  kotimaisten  tuotteiden  hintoihin,  joiden  val-
mistukseen  käytetään  ulkomaisia  raaka-aineita  ja  tai`vikkeita.

Kunnes tuohon aikaan päästään, voidaan sangen vähän vaikuttaa
ulkomailta   tuotavien   tavai`ain   hintoihin.     Kuitenkin   tulisi   esim.
kauppasopimuspolitiikassa   pyrkiä   sopimaan   vastavuoi`oisesta   hin-
tojen   alentamisesta,   ja   samoin   olisi  lisenssien   myöntämisessä  joh-
donmukaisesti  annettava  etusija halvoille tavaralaadui]]e.   Erikoista
huomiota  o]isi  pantava  siihen,  että  tuontitavaroiden  hinnat  eivät
täällä  pääse  tarpeettomasti  nousemaan  liian  monien  välikäsien  tai
]iian  suurten  välityspalkkioiden  takia.

Toinen syy hintainnousuun on tavaroiden puute.   Mikäli mahdol-
lista  olisi  tämä  syy  poistettava  lisäämällä  tarjottujentavarain mää-
riä.   Valitettavasti  ulkomailta  ei  nykyoloissa  saada  tavaroita  mielin
määrin   edes   mistään   hinnasta,   ja   vaikeuksia   t,uottaa   sitäpaitsi
tuonnin  maksaminen,  kun  vienti  suui`sodan  jatkuessa  pysyy  heik-
kona.   Selvää  on,  että  kotimaista tuotantoa  on pyrittävä lisäämään.
Onpa  lähdettävä  siitä,  että  rauhankin  palattua  tai`vitaan  suurempi
omavaraisuus   kuin   ennen   sotaa.    Tässä   mielessä   pellonraivaus   ja

yleensä   elintai`viketuotannon   edistäminen   on   elintäi.keä   kysymys.
Sen   ohella  tehostaisin  sen   seikan  tärkeyttä,   että  aikaan  saadaan
esim.     pukukankaiden    ja    jalkineiden    halpoja    standardilaatuja.
Paraikaa työskentelevä  tuotantokomitea  tutkii  näitä ja  muita  koti-
maisen    tuotannon    edistämiskysymyksiä.     Työtehtäväthän    ovat
erittäin  monipuoliset,  kun  niihin  luetaan  puolustuksen  tehostami-
sen  ja   pika-asutuksen   y.m.   rakennustyöt.    Tuotantokomitea   esit-
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tänee   aikanaan  ohjelman  tarpeellisesta  ja  mahdollisesta  tuotanto-
koneiston  kehittämisestä.    Koska  tehtävien  laajuuden  vuoksi  kaik-
kea  ei  voida  yhtaikaa  saada  aikaan,  on  samalla  välttämättä  myös
vahvistettava   ei`i   toimenpiteiden   kiireellisyysjärjestys.

Tuotannon  elvyttämiseksi  ja  halventamiseksi  on  samalla  pyrit-
tävä  alentamaan tuotantokustannuksia tai ainakin  estämään niiden
nousua.  Huomiota  vaativat  erikoisesti  raaka-aineet,  korot  ja  työ-

palkat.     Halpojen   i`aaka-aineiden   saannin   tärkeys   on   vakavasti
otettava  huomioon  esim.   myytäessä  puutavai`aa  valtion  metsistä,
koska  se melko ratkaisevasti vaikuttaa tämän tärkeän raaka-aineen
yleiseen  hintatasoon  maassamme.    Raaka-aineiden   saantia   on  tie-
tysti  lisenssipolitiikalla  kaikin  puolin  edistettävä,  niinkuin  tähänkin
asti  on  tehty.

Mitä  koi`koihin  tulee,  tärkeimmät  rahalaitokset  äskettäin  ovat
sopineet  siitä,  että  viime  vuonna  vallinnut  koi`kokanta  on  toistai-
seksi säilytettävä.   Suotavaa  on,  että kaikki luotonantajat tätä sopi-
musta  noudattavat,  sillä  nykyoloissa  se  vai.masti  on  oikea  tojmen-

i)ide.    Korkojen  nostaminen  ei  tällä  kertaa  ainakaan  sanottavasti
]isäisi   pääomien   muodostumista,   mutta   vai`masti   se   olisi  suurena
i`asituksena  tuotanno]le  ja  johtaisi  pakosta  kaikenlaisten  hintojen

ja  m.m.  vuokratason  nousuun,  s.o.  rahan  ostovoiman  heikkenemi-
Seen.

Kolmas kustannusten tekijä, työpalkat, vaatii erikoista huomiota,
koska  kokemuksesta  tiedetään,   että  palkkojen  korottaminen  mei`-
kitsee  tuotantokustannusten  kallistumista  ja   siten  yleensä  johtaa
uusiin   hintainnousuihin,   niin   että   siten   joudutaan   palkkojen   ja
hintojen  vuoroittaisen   nostamisen noitakehään  ja  varmaan  rahan
ai`von  tuhoutumiseen.    Toiselta  puolen  on  luonnollista,  että  hinto-

jen   noustessa   elinkustannusten   ja   työpalkkojen   välinen   jännitys
ajan pitkään käy kestämättömäksi.   Niinpä työpalkat meillä useim-
milla aloilla  ovatkin nousseet, joskin epätasaisesti ja yleensä vähem-
män  kuin   elinkustannukset.    Kun  äskettäin  julistettu  hintasulku
koskee  vain  yleisiä  tarvikkeita,  olisi  se  välttämättä  laajennettava
kaikenlaiset  muutkin  tarvikkeet  käsittäväksi.   Samalla  olisi  yhteis-

ymmärryksessä   työnantajain   ja   työntekijäin   jäi`jestöjen   kanssa
säädettävä  palkkasulku -sen  jälkeen  kun  eräitä  tarpeellisia  tasoi-
tuksia  o]isi  tehty.
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Kun  täten  olisi  vakaut,ett,u  hinnat  ja  palkat  uudelle  tasolle  -
alentamalla  myös  hintoja  siel]ä,  inissä  niit,ä  on  koi`otettu  enemmän
kuin  kustannusten  nousu  on tehnyt välttämättömäksi - ohsi saatu
vakava  pohja,  joka  olisi  omansa  helpottamaan  kaikinpuo]isen  tuo-
tantotoiminnan  elv}-t,tämistä.    Todennäköisesti  saataisiin  kuitenkin
vain  harvoilla  aloilla  aikaan  nopeita  tuloksia,  kun  sen  sijaan  muilla
aloilla vain hitaasti saadaan tavai`oiden tarjonta tuntuvassa määrässä
lisääntymään.

Näistä  syistä  on edelleenkin pantava huomiota  asian toiseen puo-
leen,  kysynnän su])istamiseen.   Tässä suhteessa annostelujärjestelmä,

jota  meillä  vähitellen  on  kehitetty  yhä  ]aajemmaksi,  suorit,taa  täi`-
keän   tehtävän.     Eräitä   inuita   keinoja   kysynnän   vähentämiseen,
nim. ostovoiman  siirtämiseen  yleisöltä valtio]Ie, käsittelen edempänä.
Tässä  olkoon  erikoisesti  mainiltu,   että kaikki keinottelunluontoinen
kysyntä   o]isi   mahdollisuuden   inukaan   estet,tävä.     Yleensäkin   on

pideLtävä   se]viönä,   ettei  kukaan   saa   hyötyä   kansaa   kohdanneista
suui`ist,a  vaikeuksista, \raan että keinot,teluvoitot on riistettävä niiden
saajilta    yhteiskunnalle.      Samoin    on    pyrittävä    tukahduttamaan
salakauppaa  ja  saatett,ava  niin  tuottajat kuin välittäjät ja kuluttajat
käsittämään,  että  salakauppa  on  rikos  }J.hteiskuntaa vastaan.  Yleen.
säkin  on  saatava  kaikki ymmärtäinään,  että  sellaisissa  oloissa,  joissa
nyt  elämme,  kun  on  kysymys  kansalle  välttämättömien  tarpeiden
tyydyttämisestä   ja   i`ahan   arvon   säilyttämisestä,   säännöstelymää-
räysten  rikkominen  on  rangaistava  teko.    Tietoisuus  tästä  saadaan
]e\'iämään  `'ain  tarmokkaan  va]istustoiminnan  avulla  ja  siten,  että
v{`lt,iovalta  osoittaa,  ettei  se  t,urhaan  miekkaa  kanna.    }'Iikäli  se  on
tar])een,  niinkuin  ilmeisesti  on,  on  erilaisten  säännöstelymääräysten
va]Tontaa  tehostettava,  rangaistuksia  kovcnnettava  ja  oikeusinene-
telinä   saatava  joutuisammaksi.

Kun ])yritään hillitsemään ja torjuinaan inflatoorisia Lendenssejä,
on   aina   mitä  tärkeintä  seurata   ostokyvyn  kehit};.stä,   sillä  liiallisen
ostok}.v}J'n  ilinaantuminenhan,  s.o.  sellaisen,  jota  ei  ole  vastaamassa
lisäänt`.nvt  tavaramääi.ä,  yleensä  on  inflation  varsinaisia  aihcutta-

jia.    Viitt,asin  jo   aikaisemmin   siihen,   että  ylimääräistä   ostovoimaa
meillä   on  synt}-n}'L  useistakin   syistä.    Taloudellinen  t,oiminta  nou-
sevan  hintatason  vallitessa  on  omansa  lisäämään  tuloja  muutamilla
tahoilla;   in.]ii.   sc   aiheuttaa   eräille   tuotant,o~   ja   kauppayrityksille
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tavallista  pareni])ia  vuosituloksia  ja  s?'nnyttää  erilaisia  keinot,telu-
voittoja.    Liikevarastojen  rahaksimuutto,  johon  edellä  olen  viitan-
nut,  on  samoin  vapauttanut varoja,  jotka voivat markkinoilla  esiin-
tyä   ostovoimana.     Vanhojen   säästöjen  nostaminen  rahalaitoksista
luo   samalla   tavalla  ylimääräistä   ost,ovoimaa.    Valtio   on   niinikään

joutunut lisäämään tällaista  ostovoimaa.  Viiinetalvinen sota  aiheutti
valtiol]e  erittäin  suuria  menoja,  joihin  tulivat  lisäksi  sen  vä]illisesti
aiheuttamat  menot  siirtoväestön  ku]jetuksista  ja  huol]osLa,  kaatu-
neidcn  i)erheiden  ja  invaliidien  huollosta  ynnä  monet  iiiuut  kustan-
nukset.   Täten  `raltiokin  työnsi  ostovoimaa  markkinoil]e  huomatta-
vin  määriii,  ilmaii  et,tä  tavaramäärä  siitä  lisäänt}/i.

Valtiota]ouden  hoito  onkin  nykyhetken  tärkeimpiä  kysymyksiä,

joka  monella  tavalla liittyy tämäniltaiseen  keskustelunaiheeseemme.
Valtiotaloutia  arvostellessainme  meidän  tulee  muistaa,  että  vaikka
viimetalvinen  sota  on  päättynyt,  niin  edelleen  elämme  sotatilassa.
Kuvittelut  siitä,  että  meillä  olisi oikeus  elää niinkuin sodanedellisenä
aikana, ovat rikollisia harhakuvite]mia.   \Tiin kauan kuin suurvaltain

jättiläiskamppailua  kestää,  on  pikkuvaltojen  olemassaolo  alituisessa
vaarassa.      .;\inoastaan    lisäämällä    ])uolustusvalmiuttaan    kykynsä
äärimmäiseen  rajaan saakka ja siten  osoittamalla niuille,  et,tä  kansa

pitää   kiinni   itsenäis}'ydestään   ].a   riippumattomuudestaan   ja    on
valmis  puolustamaan  niitä  vereen  ja  henkeen  asti,  ainoastaan  siten

pienet   maat   voivat   toivoa   saavansa   ])ys`rä   syrjässä   sodan   myi`s-
kyiltä.   T\Täistä   s}ristä   Suomen]{in  täytyy  jatkuvasti  i)uolustuksensa
lujittamiseksi  tehdä  paljon   suurempia  uhrau]{sia  kuin  milloinkaan
rauhan   vuosina.     Myös   valtion   erilaiset   teht,ävät   jälleenrakennus-
työssä merkitsevät lisäänt}'neitä menoja.   Huolehtiminen työmarkki-
noista  ja   kansan   ravitsemisesta   ovat   niinikään   sellaisia   tehtäviä,

joita  valtio  sosiaalisista  syistä  ei  saa  laiminlyödä.   Kun  kaikki  tämä
tietää  suuresti  lisääntyneitä  menoja,  on  tasapainon  saavuttamiseksi
tehty  suuria  supistuksia  valtion  muissa  menoissa.    Puhutaan  mil-

jardista  markasta,  mutta  minulla  ei  ole  ollut  tilaisuutta  sitä  tarkis-
taa.   Kaikesta  huolimatta  menonlisäykset  suui`esti ylittävät  menon-
supistusten   määrän.     Kun   täten   ei   saavuteta   tasapainoa   valtio-
taloudessa,  on  siihen  pyrittävä  lisäämällä  ensi  sijassa  verotuloja  ja
toisella  sijalla  lainatuloja.    Saman  asian  voi  rahapoliittisesti  perus-
tel]a  sit,en,  että  kun  valtio  joutuu edelleenkinlisäämään eri  väestön-
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piirien  ostokykyä,  on tätä  toisin  keinoin,  s.o.  juuri lisätyin veroin  ja
]uotoin,  taas  vedettävä  pois  ja  siii`rettävä  takaisin valtiolle.

Veroja  on jo  aina  suursodan  syttymisestä  alkaen  monella tavalla
]isätty.   Mainittakoon  vain,  että  syksystä  1939  ]ukien  on  korotettu
tulovei.oa  20  °/o  ja  omaisuusvei`oa  50   °/o,  lisätty  n.s.  vanhojen  poi-
kien  vei`otusta  20  °/o:sta  40  °/o:iin,  otettu  käytäntöön  suhdannevei`o

ja  sittemmin  korotettu  sitä,  nostettu  eräitä  tullimääriä,  korotettu
tupakan     ja    makeisvalmisteveroa    sekä    virvoitusjuoinien    veroa,
otettu   jälleen   käytäntöön   tulitikkuvero,   hyväksytty   sokei`in  val-
mistusvero   sekä   kahvin   myyntivero,   korotettu   väki-   ja   mallas-

juomien  vei`otusta  ynnä   lopuksi  hyväksytty  ]iikevaihtovero,   joka
tulee  käytäntöön  ensi  helmikuun  1  p:nä.

Katsoen  vei`otuksen   kaksinaisesti  täi`keään  tehtävään   on   edel-
leenkin  pakko  harkita  verojärjestelmämme  täydentämistä.    Taval-
listen kansalaisten ja ]iikeyritysten kohdalta ei enää liene paljoakaan
mahdo]lisuutta  verotaakan  lisäämiseen.    Mutta  missä   sodan  takia
on  joillekin  väestönpiireille  kertynyt  lisätuloja  tai jotkut vielä  ovat

päässeet  vähemmällä  rasitukse]la  kuin  muut,  on  paikallaan  koettaa
löytää  sopivia,  niihin  kohdistuvia  verotusmuotoja.   Sillä  on  katsot-
tava  oikeudenmukaiseksi,  että kaikki kykynsä mukaan ottavat osaa
sen  taakan  kantamiseen,  joka  on  kansamme  hartioille  pantu.

Koska  vie]ä  lienee  sellaisia  tuloja,  jotka  on  tai`koitettu  verotet-
taviksi, mutta  siitä huolimatta todellisuudessa välttävät vei`otuksen,
olisi  vielä  harkittava  tu]on  verottamista  jo  tulolähteellä,  missä  se
käy  mahdolliseksi.   Siten  joudutettaisiin  myös veronkantoa, seikka,

johon  yleensäkin  tulo-ja  omaisuusverotuksessa  on pyrittävä,  koska
siten    vältetään   tulojen   muodostumista   vapaaksi   ostokyvyksi  tai
supistetaan   kasvanut,ta   ostokykyä.     Veronkorotusten  jälkeen  olisi
myös  yleisön   edun   mukaista,   että   tulo-  ja   oinaisuusvei`o  kannet-
taisiin   useammassa  erässä  kuin  tähän  asti.

Yksin   verotuksella   ei   kuitenkaan   saavuteta   päämäärää.     Sen
]isäksi   on  turvauduttava   luottoon.    Tällainen  ratkaisu   ei  vallitse-
vissa  oloissa  suinkaan  ole  huono.    Pääasia  on,  et,tä  ostovoimaa  saa-
daan  siirrettyä  y]eisö]tä  valtion  tarpeisiin ja  että  valtion  talous  saa-
daan  niin hoidetuksi,  ettei  tule  pakko  turvautua  setelipainoon.  Sillä

jos  sille  tiel]e  joudutaan,  t,ulevat  rahan  arvon  ylläpitämisen  -  ja
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samalla   jälleenrakennustyön   suorittamisen   -   vaikeudet   monin-
kei`taisiksi.

Yleisöllä  on  nykyisin  hallussaan  suui`i  määrä  seteleitä  yli  kä}'-
tännöllisen  tarpeen.    Nämä  varat  olisi  saatava  lainatuiksi  valtio]le,
koska   valtio   kipeästi   tarvitsee   niitä   ja   koska   samalla   saataisiin
varmuus   siitä,  ettei  valtiontai`vitse  panna liikkeeseen  uutta  keino-
tekoista  ostovoimaa,  samalla  aikaa  kun  yleisöllä  on  hallussaan  suu-
ria  setelimääi`iä,  jotka  tosin  nyt  käyttämättöminä  eivät  lisää  tava-
ran  kysyntää,  mutta  jotka  milloin  hyvänsä  voivat  muuttua  effek-
tiiviseksi   ostovoimaksi.    Yleensä   on  välttämätöntä   kaikin   tavoin
edistää   uutta   säästämistä,   s.o.   vapaaehtoista   kysynnästä   luopu-
mista, ja säästövarojen tuomista    valtiolle tai luottolaitoksiin,  koska

pääomien  tarve  tulee  olemaan  suui`i  ei  vain  valtion  tarpeisiin  vaan
myös  tuotantotoiminnan  helpottamiseksi  ja  jälleenrakennustoimin-
nan  tehostamiseksi.   Tässä  mielessä  on  valtion  taholta  toiselta  puo-
len  järjestettävä  yleisölle  tilaisuutta  erilaisten  luottopaperien  osta-
miseen,   toiselta   puolen   järjestettävä   jatkuva   ja   todella   tehokas
valistustoiminta.   Yleisölle  on  tehtävä  selväksi,  että  sen  isänmaalli-
nen  velvollisuus  on  elinkantaansa  alentamalla  ja  säästämällä  tukea
valtiota;  sen  on  opittava  ymmärtämään,  että  vain  siten,  että  liik-
keeseen  laskettu   ostovoima   nopeasti  imetään  takaisin  valtiolle  ja
siten  saadaan  aikaan  voimakas  kiertokulku,  vain  siten  voidaan  toi`-

jua inflatio.   Pitämällä  suuria setelimääriä takanaan ja kuluttamalla
tulonsa  kansalaiset  vain  edistävät  sellaista  rahan  arvon  kehitystä,

jota  sanovat  pelkäävänsä.    Mikäli  valtion  luotto  voidaan  järjestää
i)itkäaikaiseksi,  on  se  pidettävä  päämääi`änä,  mutta  tarpeiden  suu-
ruuteen  katsoen  lienee  pakko  käyttää  kaikkia  luottomuotoja.

Katsoen valtion luotonsaannin tärkeyteen ja välttämättömyyteen
riistää   yleisöltä   kaikki   ylimääräinen   ostokyky   on   vapaaehtoisen
lainauksen  rinnalla  harkittava,   olisiko   ei`äissä  tapauksissa  turvau-
duttava  pakkolainoihin.  Viime  aikoinahan  ne  hankkijat,  joilta  val-
tio  on  ostanut  suurehkoja  tavaramääriä,  ovat  tyytyneet  ottamaan
osan  maksusta  valtion  velkasitoumusten  muodossa.   Tätä  järjestel-
mää  voisi  laajentaa,  varsinkin  jos  nuo  sitoumukset  olisivat  suhteel-
lisen  lyhytaikaiset,   esim.   kolmen   kuukauden,   vain   keri.an   uudis-
tettavia  vekseleitä,  joita  m.m.  Saksassa  on  käytetty.   Myös  tuntuu
asianmukaiselta  sellainen menetelmä, josta taloudellinen neuvottelu-
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kunta  äskettäin  on  tehnyt  valt,ioneuvostolle  ehdotuksen,  että  liike-

yritysten   voitonjako-oikeutta   rajoitettaisiin   ja   siten   vapautuvat
vai`at   otettaisiin   lyhytaikaiseksi   lainaksi   valtiolle.

Valtiovelka, joka ennen sotaa  oli noin 4 miljardia,  lienee nyt noin
15  miljardia,  ja  se  tulee  siitäkin  vielä  nousemaan.   Mutta  vaikka  se
nousisi  20  miljardiinkin,   ei   ole   epäilyksiä   sritä,   että   valtiollamme
on  mahdollisuuksia  sen  säännölliseen  hoitamiseen.    Onhan  arvioitu
kansant,ulon  viimeisinä   rauhanvuosina   nousseen  noin   25   miljai`din

paikkeille.   Mutta edellytyksenä  on,  että valtiotaloudessa lähiaikoina
noudatetaan   mitä    ankarinta    säästäväisyyttä   ja   taloudellisuutta
mitä   tulee   sekä   kulutusmenoihin   että   tuottamattoiniin   pääoman-
sijoituksiin.   Monet  kauniit ja  hyöd}t'llisetkin  rakennussuunnitelmat,

joita   ei`i  väestönpiirit  rak]{aude]la   ovat   ajaneet,   on   pakko   lykätä
tuonnemmaksi.

01en   edellä  tehnyt   selkoa   niistä   toimenpiteistä,   joihin   on  ryh-
dytty  tai  joihin  olisi  ryhdyttävä  rahamme  arvon  vakavana  pitämi-
seksi.    01en  osoittanut,  että  tämän  päämäärän  saavuttamiseksi  on
rinnan käytettävä kolmea tietä.   Ensiksikin on hintojen -ja samalla
myös   tavaroiden   -   säännöstely   saatava   mahdollisiminan   tehok-
kaaksi  ja   kehitettävä  kansalaisten  itsekuri   ja   säännösten  valvonta
sellaiseksi,   et,tä   niitä   kaikki   noudattavat.     Toiseksi   on   pyrittävä
lisäämään   tarjontaa   edist,ämällä   niin   hyvin   elintarvikkeiden   kuin
myös    muiden    sellaisten    vältt,ämättömien    tavaroiden    tuotantoa,

joista  on  i)uutetta.   Ja  kolmanneksi  on  lisäämällä  verotusta  ja  edis-
tämällä    säästämistä    sekä    kehittämällä   luottokoneistoa   imeLtävä
ostovoimaa   yleisöliä   valtiolle   käytettäväksi   puolustuksen   lujitta-
miseen   ja   jälleenrakennustyön   erilaisiin   tehtäviin.

0len   koettanuL   osoittaa,   että   tällaiseksi   hahmoteltu   toiminta
rahan  arvon  vakavana  pitämiseksi  on  tärkeänä  renkaana  maamme

jälleenrakennustyössä  ja  taistelussa  kansamme  itsenäisyyden  puo-
lesta.    Voisin  vielä  esittää  muitakin  toimenpiteitä,  jotka  ovat  tar-

peen,   jotta  yhteiskuntamme   kaikki  voimat,   organisatiokyky,   työ
ja  pääomat  saadaan  keskitetyiksi  näiden  tehtävien  suorittamiseen,
mutta  se  ei  liene  tarpeellista.

Tämän   kaiken   kuultuanne   halunnette   esittää   vastatt,avakseni
kysymyksen: johtavatko nämä toimenpiteet toivottuun päämäärään,.
voidaanko  niiden  avulla  estää  markan  arvoa  luhistumasta?
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Vastaukseksi   tahdon   ensiksikin   todeta,   että   Saksa   on   meille
hyvänä  esimei.kkinä.   Siellä  on yhä  paisuneesta vai`ustustuotannosta

ja  sodankäynnistä huolimatta voitu pitää rahan ostovoima  vakava-
na.   Sillä   tämä tulos  on  saavutettu  pääasiallisesti  samanlaisin  sään-
nöstely-   ja   järjestelytoimenpitein,   joita   edellä   olen   esittänyt,   ja
niiden  tukena  on  ollut  sikäläinen  tunnetusti  hyvä  organisatiokyky
sekä  Saksan  kansan  luja  kuri,  solidaarisuuden  henki  ja  vahva  luot-
tamus  johtajaan  ja  tulevaisuuteen.

Onnistummmeko  me  siinä,  se  riippuu siitä, onko meillä riittävästi
organisatiokykyä,   niin   että   saamme   luoduksi   lujan,   aukottoinan

järjestelmän.   Mutta  ennen  kaikkea  se  riippuu  kansan,  meidän  it,se-
kunkin suhtautumisesta asiaan.   Jos jokainen ajattelee yksin itseään,
omaa  mukavuuttaan,  oman  elinkantansa  ylläpitämistä,  oman  omai-
suutensa  pelastamista,  silloin  pelkään,  että  tulee  työlääksi  pelastaa
kokonaisuuden  etu  ja  rahan  arvo.    Mutta  toiselta  puolen,  jos  Suo-
men   kansalaiset   osoittavat   samaa   sisua,   samaa   a]ttiutta   ja   uhi`i-
mieltä,  samaa  yhteisedun  henkeä  kuin  viimetalvisessa  sodassa  siinä

jatketussa  taistelussa,  joLa  nyt  on  käytävä  i`ahan  arvon  vakavana
pitämiseksi  sekä  yleensäkin  yhteiskuntamme  jälleenrakentamiseksi
ja    kaikinpuoliseksi    tukemiseksi,    silloin    voiinme    luottamuksella
odottaa  tuloksia.

Se   taistelu,   johon   nyt   kaikki   kansalaiset   kutsutaan,   ei   anna
maineen  ]aakereita  eikä  kunniamerkkejä,  siinä  ei  o]e  mitään  loistoa,
se   on  käytävä  näkymättömissä,  jokapäiväisen  harmaassa  ai`kisuu-
dessa,  mutta  sekin  on  taistelua  maamme  itsenäisyyden  ja  riippu-
mattomuuden,  kansamme  vapauden  puolesta,  taistelua,  johon  vel-
vollisuus   ja   isänmaallisuus   kutsuu   meitä   kaikkia.
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Esitelmä,  jonka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa
maaliskuun  7  p:nä  1941  piti

Br.   Supi,rartia.

Aluksi  minun  on  tehtävä  synnintunnustus  plagiaatista.  Ruotsa-
lainen  kansantalousmies   SfJe7t  87.i.smcL7®  kirjoitti  useita  vuosia  taka-

perin   kirjasen   ))Huru   en   nationalekonom   betraktar   väi`lden»,  ja
tämä  minun  esitelmäni  otsikko  on  selvästi  lainattu  siitä.   Brisman
tuossa   kirjasessaan   mainitsee   sen   seikan,   että   kansantalousmies
monesti  joutuu  toteamaan,  että  hän  ja  yleinen  mielii)ide  eivät  aina
täysin  ymmärrä  toisiaan, ja  hän  koettaa  selittää  niitä  syitä,  jotka
siihen vaikuttavat.  Minä  luulen,  että jokainen  meistä  kansantalous-
miehist,ä  on  joutunut  ei`i  tilanteissa  tekemään  samanlaisen  havain-
non.    Esimerkiksi   juristi   taikka   teknikko    katselee   usein    asioita
toisella   silmällä   kuin   talousmies.   Viikko   takaperin   oli   Suomalai-
sessa      Lakimiesyhdistyksessä      keskustelua      omaisuudenluovutus-
verosta.    Esitetyssä    alustuksessa    todettiin,    että    tämän   verolain
erinäiset  kohdat  antavat  aihetta  tulkintavaikeuksiin,  ja  yhdistyk-
sen   hallitus   sai   tehtäväkseen   ryhtyä   toimenpiteisiin   näiden   tul-
kintavaikeiden  kohtien  oikomiseksi.  Siellä  katseltiin  lakia  tyypilli-
sesti juriidiselta, formalistiselta kannalta, joka sellaisenaan tietenkin
on   tärkeä   ja   välttämätön.   Mutta   jos   taloudellista   lainsäädäntöä
hoidettaisiin   yksinomaan   tältä   juriidiselta   kannalta,   niin   epäile-
mättä  asiat  menisivät  vinoon.   Minä   en  tahdo  väittää,   että  kan-
santalousmies    olisi   sen    oikeammassa   kuin   juristi   tai   teknikko,
mutta  sen  tahtoisin  väittää,  että  jos  kansantalousmies  loogillisesti
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perustelee    kantaansa,    niin   siihen    on    kiinnit,ettävä   huomiota   ja
sille   annettava   se   arvo,   mikä   sillä   on.

Kun   ine   nyt   siirrymme   katsomaan   oinaisuuden]uovutusvero-
lakia   talousmiehen   kannalta,   niin   on   ensiksi   syytä   todeta,   että
nyt   k}/.seessä   oleva   vei`o   on   verolainsäädännön   alalla   niin   sanoak-
seni  sL4j  ge7%J.js,   omaa  luokkaansa.   Tällaisella  vei`o]1a  on  englannin-

kielessä    nimitys    »capital    levy»   ja    saksankielessä    ))Vermögensab-

g.abe)),  ei`otukseksi  taval]isesta  omaisuusverosta,   jollainen   meilläkin
tavat,aan   tulo-   ja   omaisuusveron   \.hte`.dessä.

Tä]1aista   ))capital   levyä»   ei  käytännössä  liene  esiint}'n}'t  ennen
viime  iiiaailmansotaa,  vaikkakin  sellaisen  mahdollisuudesta  oli  teo-
reettisesti   aikaisemminkin   keskusteltu.   Mutta   maailmansodan   jäl-
keisissä   olosuhteissa,   jolloin   sotaa   käyvät   valt,iot   olivat  joutuneet
i`askaaseen    velkataakkaan   ja   jolloin    erilaiset   sosiaaliset  reformit
odott,ivat   ratkaisuaan,   useissa   iiiaissa   pidettiin   välttämättömänä,
että   valtion   oli   koetettava   ankaralla   omaisuuden   vei`ottamisella
saada  ne  varat,  joita  tarvittiin  velkat,aakan  vähentämiseksi  taikka

yhteiskunnallisten  uudistusten  toteuttamiseksi.
Saksa   antoi   muille   maille   esimeiTkin   ns.   y)Reichsnotoi)fer»-lailla.

Kun  tätä  veroa  ensin  suunniteltiin,   oli  taikoituksena  ot,taa  kerta-
kaikkisesii   niin   suuri   osa    omistavan   luokan   omaisuudesta,    ett,ä
sillä  olisi  voitu   maksaa  Saksan  kotiinainen  valtionvelka.   Mutta  jo
tätä  lainsäädäntöä  valmisteltaessa  huomatLiin,   että   kä`'tännölliset
vaikeudet   olivat   liian   suuret.    Kun   ]aki   h}.väksyttiin,   niin   vero
t,uli   tosin  hyvin  ankaraksi  nousten  aina  65  °/o:iin  f`'\rsillisen  henki-
lön   omaisuudesta,   vei`on   ollessa   juriidisen   henkilön   oinaisuudesta
läpikotaisin  10  °/o,  mutta  veron  kanto  jaettiin  30  vuodelle,  vieläi)ä,
mikäli   oli   maaomaisuudesta   k}.symys,   50   vuodelle.    .Joka   tahtoi,
sai  maksaa  veron  }'hdellä  kertaa,  mut,ta  joka  ei  maksanut  yhdellä
kert,aa,   hän   sai  inaksaa  jäljellä   olevasta   määrästä   1  1/2  °/o   korkoa
vuodessa.  Tämän  jälkeen  Saksassa  tapahtui  tunnet,tu  inflatio,  joka
hävitti  i`ahan  arvon.  Jo  muut,aman  veronkannon  jälkeen  todettiin,
että  veronkanto   yksistään   maksoi   enemmän,   kuin   mitä   sillä   saa-
tiin  varoja,  ja  koko  vero  unohtui.

Jotensakin   samoja   suuntaviivoja   noudattivat   ja   samanlaisen
kohtalon    alaisiksi    joutuivat    maailmansodan   jälkeen    ltävallassa,
Unkarissa  ja  Puolassa  toimeenpannut  omaisuudenluovutusverot.

4
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Tshekkoslovakiassa  säädettiin  valtion  raha-aseman  vakauttami-
seksi  vuonna  1920 omaisuusvero.  Veron alaraja  oli fyysillisiin henki-
]öihin   nähden   10 000  ki`.   (eräissä   tapauksissa  korkeampi) ja  vero-
asteikko   oli   1  °/o   ensimmäisiltä   25000   kruunulta   nousten   aina
30  °/o:iin   30   miljoonaa   kruunua   ylittävältä   määi`ältä.   Jui`iidisiin
henkilöihin  nähden  vei`o   oli  3 °/o  ensimmäisiltä  200 000  kruunulta

ja   nousi   aina   20 °/o:iin   50   miljoonaa   kr.   ylittävältä   omaisuuden
osalta.   Omaisuusverosta   oli   15  °/o   maksettava   30  päivässä   veron
maksuunpanosta  ja  loput  6-10  puolivuotisessa  erässä.  Maksu  voi
tapahtua  käteisellä,  kotimaisissa  arvopapereissa  tai pakkoluovutuk-
sessa   otetulla   maalla.   Veron   ennakkomaksusta   myönnettiih   alen-
nusta.   Veron   osoittautuessa   kovin   i`askaaksi   taloudellisen   pulan
vallitessa  siitä  myönnettiin  myöhemmin  lukuisia  huojennuksia,  ja
veron  tuotto,  joka  alunperin  oli  arvioitu  10-20  miljardiksi  kruu-
nuksi,  jäi  6  miljardiin.

Kreikka  joutui  viime  maailmansodan  jälkeisinä  vuosinå  saman-
laiseen   väestöpoliittiseen   pulmaan,    kuin   missä   Suomi   on   tällä
hetkellä.   Turkkilaisten   Vähässä-Aasiassa   ja   Egean   mei`en   saarilla
toimeenpanemaa    verilöylyä    p.akeni    Ki`eikkaan,    jossa    silloin    oli
4 800 000   asukasta,  yli  11/4  miljoonaa  maan  rajojen  ulkopuolella
asunutta   kreikkalaista.   Kun   rauha   vuonna   1923   Turkin   kanssa
solmittiin,   oli   tämä   ihmisjoukko   pysyväisesti   asutettava.   Suurin
osa  voitiin  sijoittaa  Makedoniaan  ja  Traakiaan,  jossa  puolet  aset-
tui asuntoihin ja maatiloille, jotka  olivat kuuluneet maasta muutta-
neille  turkkilaisille,  bulgaareille  ym.  ulkomaalaisille.  Loput  asettui-
vat   eri   kaupunkeihin.    Pakolaisten   huolto   ja   asuttaminen   tuli
tavattoman  kalliiksi valtiolle,  joka  luovutti  hei.lle 840 000  ha  maata

ja   300000   nautaeläintä,   rakennutti   maaseudulle   50 000   ja   kau-
punkeihin   30000   asuntoa   sekä   maksoi   rahassa   yli   15   miljardia
mai`kkaa  Suomen  rahassa  laskettuna.

Nämä  toimenpiteet  rahoitettiin  osjttain  ulkomaisella  10  miljoo-
nan    punnan   lainalla,    osittain   pääomaverotuksella,    joka   kohosi

progressiivisesti  2  °/o:sta  20 °/o:iin,  yli  25  miljoonaa  drakmaa  ylittä-
vältä  omaisuuden  osalta,  ja  osittain  inflatiolla.

Italiassa  toimeenpantiin  vv.  1936-38 varustuspolitiikan  rahoit-
tamiseksi  samoin  kuin  valtion  muiden  menojen  peittämiseksi  tuo-
tannollisen  pääoman  erikoisvei`otus  kolmessa  vaiheessa:
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1.    Ensinnä    asetettiin    5  °/o:n   vero    kiinteistöille.    Teknillisesti
tämä  vei`o  puettiin  pakkolainan  muotoon.  Kiinteistöjen  omistajain
oli   annettava   tällainen  pakkolåina   valtiolle,   samalla   kuin   heidän
itsensä   tuli   maksaa   3  1/2 °/o:n vuotuinen   koi`ko- ja  kuoletusmaksu,
niin   että   laina   tuli   kuoletetuksi   25   vuodessa.   Ennakkomaksusta
myönnettiin  10  °/o:n  alennus.     Tälle  verolle  annettiin  lainan  muoto
epäilemättä    sen   vuoksi,   että   siten   tehtiin   mahdolliseksi   luoton
saanti   lainakirjaa   vastaan.      Keskuspankki  ja  muut julkisluontoi-
set   luottolaitokset  saivat  oikeuden   i`ahoittaa   näitä   lainapapereita
aina  90 °/o:iin  asti.   Laina  tuotti  kertakaikkiaan  4.5 miljardia liiraa,

josta  määrästä   61  °/o  rahoitettiin  pankkiluoto]la.   Lisäksi kertyi 1.i
miljardia  ennakkomaksuista.

2.    Vuotta  myöhemmin  asetettiin   10  °/o:n   omaisuusvei`o  osake-

yhtiöille.  Verotettavaksi  omaisuudeksi  laskettiin  osakkeiden  mark-
kina-arvo   sekä   omat   rahastot.   Jos   yhtiön   edellinen   tilivuosi   oli
osoittanut   tappiota,   vei`o   aleni   5  °/o:iin,
vuotta  oli  päättynyt  tappioon,  vero  aleni

a   jos   kolme   edellistä
1/2  °/o:iin.   Lisäksi  saa-

tiin   verosta  vähentää  se  määrä,   minkä  yhtiö   o]i  jo   aikaisemmin
maksanut   vei`oa   kiinteistöistään,  sekä  veronalaisesta omaisuudesta

puolet  yhtiön   omistamista  valtion   ol)ligatioista,   jos   niiden  koko-
naismäärä  nousi  vähintään  10 °/o:iin  verotettavasta  omaisuudesta.
Tässäkin    tapauksessa    veron   maksua   helpotettiin   luottopoliitti-
silla   toimenpiteillä.   Valtiopankki   antoi   vekseliluottoa,   jos   luotto
käytettiin   veron   maksuun.    Yhtiöille   annettiin   oikeus   koroittaa
omaisuutensa    kirjanpidollista    arvoa    sekä    jakaa  vapaaosakkeita
maksetun   veron   kaksinkertaiseen   määrään   saakka,   ehdolla   ett,ä
samalla   emittoitiin   toisia   osakkeita,   jojhin   sijoitettiin   pääomaa
vähintään   puolet   vapaaosakkeiden    arvosta.    Yhtiöt   jakoivatkin
vapaaosakkeita   yhteensä  2.i  miljardin  liiran  arvosta  sekä  koroitti-
vat   osakepääomaa  kaikkiaan  6.6  miljaardilla  liiralla.  Yhtiöt,  jotka
eivät  voineet  maksaa  veroa   omista  varoistaan,  velvoitettiin  vuo-
sittain   siii`tämään   varoja   erikoiseen   rahastoon,   kunnes   maksetun
veron  kokonaismäär.ä  saavutettaisiin.     Vero   määrättiin   maksetta-
vaksi  15:ssä kahden kuukauden  erässä.  Ennakkomaksusta myönnet-
tiin   8 °/o:n   alennus.   Vero  voitiin  paitsi   rahassa  maksaa  pörssissä
noteeratuilla   osakkeilla   sekä,  jos  yhtiön   osakepääoma   oli   vähin-
tään    10   miljoonaa    liiraa,    aina    50  °/o:iin   saakka    yhtiön   omissa
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osakkeissa   niiden   niinellisarvon  mukaan.     Jälkimmäisessä   tapauk-
ses.sa   valtiolla   oli   oikeus   saada  edust,ajansa  yhtiön  hallintoneuvos-
toon,    kun    taas    }.htiöllä    oli    oikeus   myöhemmin    lunastaa    osak-
keensa    takaisin   `niiden   nimel]isarvosta.       Vero   tuott,i   3   miljardia
liiraa,    inistä   määi`ästä   suurin   os`a   maksettiin   yhdellä   kertaa.

3.    Vuonna  4938  asetet,tiin omaisuusvero m`Tös muille kuin vhtiö-
muotoisille  teollisuus-ja kauppaliikl{ei]le. Verot,eknillinen laskumene-
telmä   oli   \raisin   monimutkainen.   Ne   liikkeet,   joiden   verotettava
vuositulo   ei   noussut   'L0 000   liiraan,   vapautettiin   verosta,   muiden
vuositulost,a   vähennett,iin   määräprosentein   }rrittäjän   i)alkkio.   Jäl-

jellä   ole`/'a   osa  tuloa  I{ai)italisoit,iin  8  °/o:n  mukaan,  ja  täten  laske-
tusta  pääoma-arvosta  kannettiin   7  ]/2 °/o:n omaisuusvero, ei  kuiten-
kaan   enempää   kuin   tulc)vei.on   5-kertainen   määi`ä.   Maksuaika   oli
3   vuotta,    mutta   ennakkomaksusta   myönnettiin   5  °/o:n   alennus.
Tämänkin  veron  maksamista  helpotettiin  luottopoliittisilla  t,oimen-

piteillä.   Veron  tuotto   arvioitiin   `1  ]/2  miljardiksi  liiraksi.
Italiassa  täten  ko]messa  vaiheessa  toimeenpannulle  omaisuuden-

]uovutuksel]e  on  olennaista,  ett,ä  vero  kohdistui  \'ksinomaan  reaali-

pääomaan,   jolloin   vältyttiin   kaksinkertaiselta   verotuk§elta,    että
veroprosentti  oli  verraten  alhainen  sekä  että  vero  ei  ollut  progres-
siivinen.    Lisäksi    on    huomattava,    että    veronmaksu    oli    jaettu
useammallc     vuodelle,    joskin    keriakaikkista    maksua    koetettiin
veronalennuksin edistää, ja että maksua helpotettiin varsin radikaali-
sin  luottopoliittisin  toimenpitein.  Tästä  jälkiminäisestä  oli  seurauk-
sena,   eitä   pääomamarkkinain   y)sulatusk}-k}.»   sidottiin   useammaksi
vuodeksi,   niin   että  valtiolla   ei   ollut,   minkäänlaisia   lainanotiomah-
dollisuuksia.

Sveitsissä  h}rväks}Tttiin  viime  `'uonna  t)\\'ehropferi)-niminen  vero,

joka  on  luonteeltaan  omaisuudenluovutusvei`o.  Se  rasittaa  fyysillis-
ten   henkilöiden   omaisuutta   1  ]/2-3  °/o:lla   ja   juriidisten   henkilöi-
den    omaisuutt,a     '11/2°/o:lla.     Veron    maksu    on    jaettu    kolmelle
vuodelle.

Edellä  esittämäni  katsaus  ulkomailla  toimeenpantuihin  omaisuu-
denluovutusveroihin  osoittaa:

1.    että  fy)/.sillisiin  henkilöihin   on  yleensä   sovellettu  progressii-
vista  ja  joskus  hyvin  jyrkästi  prog`ressiivista  verotusta;
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2.    että   jui`iidisille   henkilöille   asetettu   vero   on   melkein   i)oik-
keuksetta   ollut   kiinteäprosenttinen  ja   keskimäärin   paljon   alempi
kuin  fyysillisiin  henkilöihin  kohdistun.ut  vei`o;

3.    että  kaksinkertaisen  verotuksen  haittoja  on  täten  koetettu
välttää   ja   ltaliassa   kokonaan   vältettykin;

/i.    että   veronkanto   on   säännöllisesti   jaettu   usealle   vuodelle,

]nikä  on  yleensä  tehnyt  mahdolliseksi  veron  maksamisen  omaisuu-
den    tuotosta,  ja    vero    siis    on   lähennellyt    omaisuusveroa    sanan
{`ht,aammassa   merkityksessä;

i-).    ett,ä kei`takaikkisesta maksusta on  useassa tapauksessa myön-
net,ly  veronalennusta;

6.    että   varsinkin   ltaliassa   veron   noi)ea   suoritus   t,eht,iin   mah-
domseksi  pitkälle  menevil]ä  luottopoliittisilla  toimenpiteillä,  minkä

johdosta    uusia   valtionlainoja    ei   i)itkään    aikaan    voit,u    sijoittaa
i)ääomainarkkinoille;  sekä

7.    että  eräissä   tapauksissa  vero  on  menettän}'t  iiierkityksensä
inl'lation   johdosta   ja    ct,tä   toiselta   i)uolen   korl{eat   vcroprosentit
o\/.ai   olleet  mahdolliset  vain  inflation   yhteydessä.

`\Ijtä  tulee  Suomen  oinaisuudenluovutusveroon,  jonka  eduskunta
\.iime  kesänä  h}'väksyi,  niin  sen  pääpiirteet  lienevät  kaikkien  läsnä-
olijain  muistissa.  Siinä  f`Tvsillisten  henkilöiden  veroprosentti  kohoaa

i)rogressiivisesti   21/2:stau u20:een,   joka   määi`ä   saavutetaan   noin   50
niiljoonan  markan  oinaisuuden  kohda]la,  ja  juriidjsten  henkilöiden
veropi.osentti  kohoaa   s.aman  asteikon  mukaisesti,   ]nut,t,a   i)ysähtyy
15:een  prosenttiin.   Vei`onkanto  on  jaettu  kymmeneen  erään,  jotka
kannetaan   puolen   vuoden   väliajoin,  mutta  se,  joka  maksaa  vei`on
vhdellä   kei`taa,   saa   `13  1/2  °/o:n   alennuksen   verosta.

Tämä   alennus   on  minun   nähdäkseiii   ollut   paikallaan,   sillä   on
ollut   oikein   kannustaa   niitä   veronmaksajia   nopeasti   maksamaan
veronsa,   'joilla   siihen   on   varoja   ja   tilaisuutta.   Oikein   on   minun
mielest,äni  myöskin  se,  että  verö  on  kohdistettu  yksinomaan  omai-
suuteen.  Viime  vuonnahan  käytiin  paljon  keskustelua  siitä,  olisiko
se  myöskin  ollut  kohdist,ettava  tuloihin.  Vaikka  voidaankin-esittää
melkoisen   hyviä   syitä   tämän   kannan   puolesta,  on   nähdäkseni   se
tie,   joka   valittiin,  sittenkin   parempi.    Omaisuuteen   kohdistuvan
veron   tarkoituksenahan    on    saada    syntymään   i`eaaliomaisuuden
l`iovutusta  niiltä,  joilla  sitä  on,  niille,  jotka  sellaista  ovat  menettä-
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neet.   Itse  veron  nimikin  viittaa  tähän,  ja  kun  tämä  nimi  taval.
laan   on   minusta   lähtöisin,   voin   sanoa,   että   kun   ensin   käytetty
nimitys  »kertakaikkinen  omaisuusvero»  vaihdettiin  tähän,  niin  tar-
koituksena  oli  juuri  koi`ostaa  pyrkimystä  reaaliomaisuuden  siirtoon
vei`otuksen   yhteydessä.    Mutta   lisäksi   on   otettava    huomioon   sc
käytännöllinen   näkökohta,   että   jos   tulojakin   olisi   rasitettu   näin
ankai`alla  poikkeusverolla,  niin  voidaan  hyvällä  syyllä  kysyä,  millä
veroilla   valtio   ja   kunnat   saisivat   kipeän   rahantarpeensa   tyydy-
tetyksi?

Toiselta  puolen  tässä  verolaissa  on  sangen  vakavia  rakenteelli-
sia  puutteellisuuksia.  Sellainen  on  esim.  tavattoman  ankara  kaksin-
kertainen   verotus,   joka   siihen   sisältyy.   Paitsi   että   samaa   omai-
suutta   vei`otetaan   yhtaikaa   sekä  fyysillisen   henkilön   että   yhtiön
käsissä,  on  yhtiölle  vielä  lisäksi  asetettu  progressiivinen  vei`o,  kuten

yksityisillekin  henkilöille.   Näin   ankaraa   kaksinkei`taista  vei'otusta
ei  ole  juuri  missään  muualla  esiintynyt,   ja  siihen  on  ollut  hyvät
syyt,  sillä  onhan  sellainen  verotus  erinomaisen  epäoikeudenmukai-
nen, ja  lisäksi   se   todennäköisesti  suui`essa   määrin  pienentää   niitä
mahdollisuuksia,   joita   on   olemassa   tällaisen   finanssitoimenpiteen
onnelliseen  toteuttamiseen.

Toinen  vakava  rakenteellinen  puutteellisuus  on  siinä,  että  vero
kannetaan   sen   omaisuuden   perusteella,   joka   verovelvollisella   oli
vuoden   1939   päättyessä,  ja   että   tämän   omaisuuden   ai`vo  määrä-
tään    sen   mukaan,   mikä   se   oli   1   p:nä   heinäkuuta   1940   taikka,
maaomaisuudesta    puheen    ollen,    vuosien    1934-38    keskiarvon
mukaan.   Kun  i`ahan  arvo  on  sen  jälkeen  laskenut,  emmekä  tiedä,
mihin   suuntaan   kehitys   menee   niinä   viit,enä   vuonna,   joina   tätä
vei`oa    kannetaan,    ja    kun    emme    myöskään    tjedä,    mitä    it,se-
kullekin   veronmaksajalle   näinä   vuosina   tapahtuu,   niin   on   aivan
ilmeistä,  että varsinkin veronkannon loppuvuosina vei`o  tulee  lepää-
mään  koko  lailla   epävarmalla  pohjalla.

Omaisuudenluovutusvei`ossa   on   lisäksi   se   i`akenteellinen   virhe,
että  sillä  saadut  varat  käytetään  ainoastaan  luovutetulla  alueella
tapahtuneiden  vahinkojen,  mutta  ei  kotirintaman  vahinkojen  kor-
vaamiseen, jotka korvataan ns. sotavahinkolakien perusteella.  Meillä
on  siten  käytännössä  kaksi  aivan  erilaista  verotus-  ja  korvausjär-

jestelinää.    Sen    sijaan    hallituksen    esit}rksen    mukaan    molemmat
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vero-   ja   korvauslait   olisivat   joutuneet   yhtenäisen   lainsäädännön
alaisiksi.

0len    viipynyt    omaisuudenluovutusvei`on    rakenteellisissa    sei-
koissa.   Mutta   tähän   verolainsäädäntöön   sisältyy   eräs   toinenkin

pulma,  joka  myös  on  ei`inomaisen  vaikea,  nimittäin  kysymys  siitä,
millä   tavoin   verovai`at  voidaan   valtion   välityksellä   sjii`tää   vei`on
maksajilta  koi.vauksen  saajille.  Tähän  kysymykseen  on  kiinnitetty
aivan  liian  vähän  huomiota.

Tällainen    varojen    siii.to    voi   tapahtua    kolmella    ei`i    tavalla:
i`eaaliomaisuuden   siirrolla,   awopaperien   siirrolla   taikka   rahassa.
Reaaliomaisuuden  siirto  on  meillä  otettu  käytäntöön  maaomaisuu-
teen  nähden.   Maanomjstajahan  joutuu  pika-asutuksen  yhteydessä
luovuttamaan  maata  siirtoväelle,  ja  luovuttamastaan  maasta  hän
saa   obligatioita,   joita   valtio   on   siii`toväelle   antanut,   ja   hän   voi
näitä  samoja  obligatioita  käyttää  veron  maksussa  valtiolle.   Tällä
tavalla  obligatiot  palautuvat  takaisin  valtiolle,  jolta  ne  ovat  läh-
töisin,  ja   lopputulos   on  reaaliomaisuuden  luovutus   veron  maksa-

jalta  korvauksen  saajalle.  Tämä  esimerkki  kuitenkin  samalla  osoit-
taa,  miten  vaikeata  on  luontoistaloudellisen  menetelmän  toteutta-
minen   nykyaikaisessa   monimutkaisessa   yhteiskunnassa,   varsinkin
kun  se  tapahtuu  niin  laajalla  pohjalla  kuin  pika-asutuksen  yhtey-
dessä.   Sekä   luovutusjärjestelmän   valmistelu   että   siihen   liittyvät
käytännölliset   toimenpiteet   ovat   vieneet   niin   pitkän   ajan,   että
nyt   vasta   tuloksia   alkaa   näkyä.   Ja   kestää   ehkä   vielä   vuosia,
ennenkuin  jokainen  maahan  oikeutettu  on  päässyt  lopullisesti  asu-
maan   uudelle   tilallensa.   Lisäksi   on   voitu   todeta,   että   se   pakko-
luovutus,  johon  on  jouduttu,  on  saanut  aikaan  monenlaisia  yhteis-
kunnallisia  kahnauksia  ja  uhkaa  myös  tuottaa  kansantaloudellisia
tgppioita.  Mutta  nähtävästi  tämä  kaikki  on  se  hinta,  joka  meidän
on   täytynyt   maksaa   tästä   välttämät,tömästä   yhteiskunnallisesta
i`eformista,  joskin  i`eformi  mahdollisesti  olisi  voitu  joustavammalla-
kin   tavalla  toteuttaa,  kuin  mitä  on  tapahtunut.

Kun  on  kysymys  muunlaisen  reaaliomaisuuden luovuttamisesta
kuin  maaomaisuuden,  niin  teknilliset  vaikeudet  yleensä  kasvavat.
On   esim.   vaikeata   ajatella,   miten  jotakin   rakennusta,   tehdaslai-
tosta   tai   muuta   sellaista   kiinteätä   omaisuutta   voitaisiin   vei.on

yhteydessä  luovuttaa,  sillä  tällaista  omaisuuttahan  ei  voida  jakaa
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osiin   kuten    maaoinaisuutta.    Sen   sijaan   olisi    ehkä    ajateltavissa,
että    irtaiineen    omaisuuteen    nähden    voitaisiin    toteuttaa    suoi`a-
naista   reaaliomaisuuden   luovutusta.   Minusta   ei   ainakaan   tuntuisi
täysin   mahdoitoinalta,   että   olisi   r}'hdytt`'   järjestämään   välit}-s-
keskuksia,  jonne  ne,  jotka  omaisuudenluovut,usveron  johdosta  ovat

T)akot,etut  irtainta   omaisuuttaan  realisoimaan,   olisivat  voineet  sel-
laist,a   jättää,   ja   josta    ne    siirtoväkeen   kuuluvat,   jotka    tällaista
oinaisuutt,a  olisivat  tarvinneet,  olisivat  voineet  sitä  itselleen  va]ita.
Ileidän   antamansa   kuit,ti   olisi   luonnollisest,i   vähentänyt   korvaus-
maksiija   kuit,in   osoitt,amalla  määi`ällä,   kun  taas   omaisuudenluovu-
tusverossa  kuitin  olisi  pitänyt  kelvata  veroninaksuun.   Epäilemättä
t,ällaisessa  järjestelyssä  on  suurja  teknil]isiä  vaikeuksia,  ja  se  aiheut,-
t,aa   kustannuksia.    Mutta   tc)iselt,a   puolen   on   otettava   huomioon,
että  jos   ollaan  pakotettuja  esim.  huonekaluja  realisoiinaan  ja  siir-
tämään   niitä   välikäsien   kautta   siirtoväelle,   niin   se,   joka   vei`on
maksaa,   saa   huonon   hinnan,   kun   taas   se,   joka  ostaa,  saa  toden-
näköisesti   maksaa   kalliin  hinnan.

Mitä    tulee    toiseen    edellä    mainituista    maksutavoista,    veron
maksamiseen  arvopapereissa,  njin  omaisuudenluovuLusverolaki  edel-
l}.ttää   t,ällaisen   maksutavan   mahdolliseksi,   sikäli   kuin   valtiokont-
tori   h}.väks}'}r  k}'seelliset  ar\..opaperit  verotukseen  kä\'tett,äviksi  ja
sikäli  kuin  nämä  arvopaperit  kuuluvat  verot,ettavaan  oinaisuuteen.
Osakeyhtiöt,   joiden   vei`otett,ava   oinaisuus   on   vähintään    10   mil-

joonaa  markkaa,   saavat  sen  lisäksi   maksaa  veron  omilla   osakkeil-
]aan    koroittamalla    osakepääomaansa    enintään    10  °/o:1la.    Tämän
osakevht,iöitä  koskevan  inäärävksen   esikuva   on  haettavjssa   italia-
laisesta  lainsäädännöstä,  josta  ede]lä  oli  puhe.

Veron   maksaminen   osakkeilla,   mikä   on   tä}'sin   vapaaehtoista,
ei  todennäköisesti  tule   saamaan   sanottavaa   käytännöllistä   inerki-
tystä.  Mitä  erityisesti  tulee  veron  maksamiseen  yhtiön  omilla  osak-
keilla,   niin  moni  yhtiö  pelännee,  että  tällaiseen  maksutapaan  tui`-
vautuminen   voi   antaa  sen  leiinan,   et,t,ä  }'htiö   on  vaikeassa  i`aha-

i)ulassa    ja    että   se   vie   valtion   sekaantumiseen   yhtjön   sisäisiin
asioihin.    Sen   sijaan   hallituksen   esityksessä    omaisuudenluovutus-
veroksi   oli,   kuten   muistettaneen,   sellainen   määräys,  että   kaikki
mainitunlaiset  yhtiöt  olivat  v e 1 v o 11 i s e t  maksamaan  omaisuu-
denluovutusveron    oinissa    osakkeissaan    koroittamalla    osakepää-
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omaansa   10  °/o:11a.   Mielestäni   on   ei.ittäin   valitettavaa,   että   tämä
kohta  muutettiin  eduskunnassa.  Vuoden  1937  verotilaston  mukaan
näiden   suuryhtiöiden   veronalainen   omaisuus   oli   toistakymmentä
miljardia    mai`kkaa,    joten   veron   tuotto    olisi    ollut   yli  miljardin
mai`kan.      Tämä    määrä   olisi   voitu   maksaa   omajsuuden   siirtona
osakkeiden  muodossa  sen  sijaan,  että  nämä  yhtiöt  nyt  t,odennäköi-
sesti  käyttävät   veronmaksuun   rahavaroja  ja   koko  tällä  määrällä
siis    i`asittavat     rahamarkkinoita,    jotka    muutenkin    tulevat    ole-
maan   hyvin  rasitettuja.   Ja   toiseksi   olisi  veronmaksu  tältä  osalta
t,.ullut,   sidotuksi  i`eaaliarvoihin.

Mutta    kysyttäneen,    mitä    valt,io   tekisi   niillä   arvopapereilla,

jotka    se    joutuisi  vastaanottamaan   vei`onkannossa?      Eihän   näitä
erilaisia     osakkeita    ja    muita    arvoi)apereita   sellaisenaan   voitaisi
luovuttaa   siirtoväel]e   korvausmaksujen   yhteydessä,   koska   muita
s`.itä   ihainitsematta,   olisi   hyvin   vaikea   tällä   i)ohjalla   oikeuden-
mukais`est,i arvioida  korvausmaksujen suuruut,ta.  Mutta tämä pulma
olisi  ehkä  voitu  ratkaista  kä}/'ttämällä   keinoa,   josta   tehtiin   ehdo:
tus  ns.  Reinikan  komiteassa  ja  joka  sisältyy joihinkin  niihin  vasta-
lauseisiin,    jotka    liittyvät    tämän    komitean    mietintöön.    Tämän
ehdotuksen  mukaan  valtio  olisj  perustanut  ns.  holding-yhtiön, jolle
nämä   valt,ion   haltuun   joutuneet   arvoi)aperit   olisivat   siirtyneet.
Yhtiö    olisi    n].itä    vastaan    antanut    valtiolle    vastaavan    määrän
osuuksiaan,  jotka  tietenkin  kaikki  olisivat  olleet  keskenään  arvol-
taan   verrannollisia   jä   suunnilleen   ehkä   samansuuruisia   ja   j.oilla
todennäköisest,i  olisi  ollut  kiinteä  ja  vakava  markkina-arvo,  koska
ne    olisivat    perustuneet    selviin    reaaliarvoihin.    Ne    olisivat    sen
vuoksi   varmaan   olleet   haluttuja   korvaussuoritusten   }.hteydessä.
Tällä  tavoin  osakkeissa  maksun  ja  holding-yhtiön  välityksellä  olisi

päästy  todelliseen   omaisuuden   siii`toon  veron. maksajilta   korvauk-
seen  oikeutetuille.

Viimeinen    edellä    mainituista    veronmaksutavoista    on    veron
maksaminen    rahassa.    Jokainen    talousmies    tietää,    että    rahassa
tapahtuva  vero  maksetaan viime  kädessä  yhteiskunnan juokse.vista
tuloista.   Omaisuudesta   ei  voi   mitään   veroa   maksaa .niuuta   kuin
omaisuutta   luovuttamalla,   sillä   ei   omaisuus   poiji  niin   sanoakseni
muuta   kuin   antamalla   tuloa,   josta   tulosta   sitten   veroa   voidaän
maksaa.   Ainoa   tapa,   jolla  voidaan   päästä  todelliseen   omaisuriden
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1uovutukseen,   kun   veron   maksu   tapahtuu   i`ahassa,   on   se,   että
omaisuus   välikäsien   kautta   siirtyy   veron   vastaanottajalle,    s.o.
tässä  tapauksessa   siii`toväelle.   Rahassa   suoritettava   vero   on  näin
ollen  suurin  piirtein  sidottu  kansantuloon,  joten  kansantulo  mää-
i`ää   ne   rajat,   missä   laajuudessa   ja
voi  tapahtua.  Kaikki  tiedämme,  että
tus   on  nykyään  varsin  epäedullinen
saarrosta.   Ja   kaikki  tiedämme,   että
monet   julkista.loudelliset   verot,   että
tion  suuret  lainat  ja  että  sen  täytyy

miten   nopeasti   rahasuoi`itus
Suomen  kansantulonmuodos-

johtuen   sodasta  ja   kauppa-
tätä   kansantuloa   rasittavat
siitä  täytyy  ammentaa  val-
lisäksi  riittää  moniin  täi'kei-

siin   pääomansijoituksiin,  jotka  nykyoloissa   ovat  vä]ttämättömät.
Vasta  se,  mikä  kaiken  tämän  jälkeen  jää  kansantulosta  ylitse,  on
käytettävissä  omaisuudenluovutusveron  maksuun.

Vero   tulee   sen   vuoksi   ankarasti   puristamaan   talouselämää.
Tämä   puristus   on   itsessään   deflatoorinen,   sillä   kun   ihmisillä   ei
ole  i`iittävästi  tuloja,  niin  se  pakottaa  heitä  myymään  omaisuutta,
jotta  he  saisivat  veronmaksuun  tarvittavia  tuloja.   Mutta  toden-
näköistä  on,  että täten rahamai`kkinoihin kohdistuva  puristus  saat-
taa i`ahalaitokset niin vaikeaan  asemaan,  että  ne pyrkivät laajenta-
maan  luotonantoansa  leventämällä  otto-  ja  antolainauksen  välistä
marginaalia  taikka  tui`vautumalla  keskuspankin  apuun.  Tämä  tie
olisi  vaai.allinen  i`ahan   ai`volle.   Sen  vuoksi olisi, jotta rahamarkki-
noita  kohtaava  paine  helpottuisi,  tärkeätä,   että  mahdollisimman
suuri   osa   omaisuudenluovutusverosta   voitaisiin   suoi`ittaa   todelli-
se]la   omaisuuden   luovutuksella,   i.oko   reaaliomaisuuden   tai   arvo-

Tiaperien.

0len   edellisessä   joutunut   ai'vostelemaan   omaisuudenluovutus-
verolakia.   En  ole  tehnyt  sitä   siinä  .mielessä,   että  nyt  olisi  otolli-
nen  aika  repivään  ki`itiikkiin.  0len  vain  tahtonut  selvittää  kansan-
talousmiehen   katsantokantaa   tässä   kysymyksessä,   jotta   se   tulisi

paremmin   huomioonotetuksi   ja   asian  käsittely  sen  kautta  saate-
tuksi  kestävämmäl]e  pohjalle.  Tämä  kansantalousmiehen  kanta  on
ollut   selvä   ja  johdonmukainen   siitä   läht,ien   kuin  tämä   kysymys
meillä  tuli  päiväjärjestykseen.  Se,  niinkuin  jokaisen  kansantalous-
miehen   kanta   tällaisessa.  asiassa,   pei`ustuu   niihin   kokemuksiin   ].a
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siihen  loogilliseen   ajatteluun,   minkä  asiantuntija   on  voinut  itsel-
leen  hankkia.

Maaliskuussa  viime  vuonna  jätin  silloiselle  pääministei`ille  pro-
memorian,  joka  sisälsi  saman  pei`ussuunnan,  kuin  mitä  tässä  tilai-
suudessa  olen  esittänyt;  se  päättyi  seuraaviin  loppuhuomautuksiin:

1.    Edessä   oleva   omaisuudensiii'to   niiltä,   joiden   omaisuus  on
säilynyt,   niille,   jotka   ovat   menettäneet   omaisuuttansa,   on   käsi-
teltävä taloudellisena kokonaisuutena, riippumatta siitä, onko kysy-
mys sotavahjnkolakien alaisista koi`vauksista vai viholliselle luovute-
tulla  alueella  sijainneen  omaisuuden  korvaamisesta.

2.    Näin  suui.i  omaisuudensiirto  voidaan  lailla  määi`ätä  pakolli-
seksi  ja  voidaan  paperilla   suoi`ittaakin,   mutta  tosiasiassa  välitön
omaisuudensiirto  on  vaisin  rajoitetussa  määi`ässä  mahdollista.

3.    Omaisuudensiirto  voi  tapahtua  rahassa  vain  siinä  määrässä
kuin   koi`vausvelvollisilla   on   siirrettäviä   tuloja   tai   rahapääomaa.
Aikana,  jolloin  tulonmuodostus  on  supistunut  ja  verot  jatkuvasti
kohoavat,  jää  suhteellisesti vähän tuloja tähän tai.koitukseen.

4.    Suurimman   osan   välittömästä   omais.uudensiirrosta   täytyy
tapahtua velkasitoumusten muodossa,  joita  toiselta  puolen korvaus-
velvolliset    antavat    sille    järjestölle    tai    niille    järjestöille,    ].oiden
tehtäväksi  näiden   asiain   hoitaminen   on   uskottu  ja  joita   toiselta

puolen  tämä  järjestö  tai  nämä  järjestöt  antavat  korvauksen  vas-
taanottajille  asetettuina  sille  osalle  korvaussummaa, jota  ei muulla
tavalla  ole  heille  voitu  suorittaa.

5.    Näitä  velkakirjo].a  vastaan  ei  yleensä  voida   inyöntää  luot-
toa  ja   siten   luovuttaa   rahapääomaa   koi`vauksen   vastaanottajille,
sillä  sellainen  kansantalouden  luottopohjan  äkillinen  laajentaminen
veisi   inflatioon.    Sellaisissa   tapauksissa,   joissa   luottoa   käytetään
uuden  reaalipääoman  luomiseen,  sellaisen  myöntäminen  on  kuiten-
kin  ei  ainoastaan  mahdollista  vaan  suotavaakin.  Sellainen  produk-
tiivinen  »ennakkoluotto»  ei  synnytä  inflatiota.

6.    Omaisuudensiirron    synnyttämien    velkasuhteiden    nopeaksi
i'ealisoimiseksi  olisi  mahdollisuuden  mukaan  pyrittävä  edistämään
reaaliomaisuuden   siirtoa   korvausvelvollisilta   korvauksen   vastaan-
ottajille tai työsuorituksia edellisten puolelta jälkimmäisten hyväksi,
tuettava ja  rahoitettava  korvauksen  saajien  oma-a-Ioitteista.tuotan-
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nollista   toimintaa   sekä   ryhdyttävä   tarmokkaisiin   toimenpit,eisiin
uusien  asutus-  ja  asuntotilojen  luomiseksi.

7.     Inflatoorinen kehitys tekisi  omaisuudensiirron  suurelta  osalta

p.etolliseksi,   sillä   nimellinen   korvaus   menettäisi   vastaavasti   osan
arirostaan  i`eaaliomaisuudessa  mit,attuna.  Talouspolitiikan  asiana  on
keksiä    menetelmät,.   joilla    tällainen    valitettava    kehit}/'s    voidaan
välttää.   Jos   ilman   inflatiota   osoittautuu   mahdottomaksi   maksaa
tä}rsi  korvaus  omaisuutensa  menettäneillc,  silloin  on  tästä  itsestään
oikeutetusta  vaatimuksesta  tingittävä.

01in  mukana  korvauskysymystä  valmistaneessa  koiniteassa  kan-
santaloudellisena  sihteerinä  ja  siellä  sekä  suullisissa  että  lukuisissa
kirjallisissa  lausunnoissa  koetin  saada  kuuluville  näitä  samoja  aja-
tuksia,   mutta  huonolla  menestyksellä  komitean  enemmistöön  näh-
den.   Minulla   oli   inyös   t,ilaisuus   olla   mukana,  kun  halli.tus  valmisti
esitystään,  ja  siinä   ot,ettiin  paljon  suui`eminassa  määrin  huomioon
kansantaloudel]iset  näkökohdat.  Mutta  kun  asia  sitten  joutui  edus-
kunt,aan,   niin   nämä   näkökohdaL  sivuutettiin   täi.keämT)inä   pideii\.-

jen  näkökoht,ien  vuoksi.
Mutta   ineidän   ei   ole   s}/.yt,ä   `'iip}rä   siinä,   mikä   on   ollut,   vaan

meidän  on  koetei,tava  selvittää  itsellemme,   mitä  tässä  as].assa  \t.oi-
taisiin   tehdä,   jotta   päästäisiin   eteeni)äin   terveemmälle   pohjalle.
Tämä  on  niin  tärkeä  kys}'in}Ts, .et,tä  meidän  ei  tule  menetellä  siten
kuin   tunnetusti   sti`utsi   menettelee,   joka   pistää   i)äänsä   hiek]{aan,
kun   ei  t,ahdo   nähdä,   mit,ä   ympärillä   tapahtuu.   Siitä   ei   ole   apua,
että   koetamme   olla   mahdollisiminan   hiljaa   ja  puhua  iiiahdol]isim-
inan  vähän  vakavista  asioista,  sen  sijaan  että  koettaisimme  niuut,-
taa  asiat  sellaisiksi,   että  se  vaara,  mikä  niissä  ehkä  piilee,  saadaan
torjutuksi.

Nykyisenä    ajankohtana    omaisuudenluovutusvei`olakiin    t,uskin
voidaan   enää   ajatella   perinpohjaisia   muutoksia,   sillä   veronmaksu
alkaa    jo    pian,  ja    onkin   jo    korkea    aika,    et,tä    se    alkaa.    Mut,ta
aikaa   olisi   ehkä   kuitenkin   vielä   riittävästi   saada   lakiin   joitakin
välttämättömiä  muutoksia.   Sellaisena  i)itäisin  sitä,  että  juriidisten
henkilöiden  verotus  muutettaisiin  progressiivisesta  kiinteäksi  vero-
tukseksi,    esim.    4.0  °/o:n   veroksi,    kuten   hallitus   esitti.    Ja   toinen
välttäinätön   muutos   olisi   velvoittaa   ainakin   suuryhtiöt    maksa-
inaan   tämä   vei`o   omilla   osakl"illaan,   minkä   kautta   in},'ös   siirto-
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väel]e   taatt,aisiin   suurempi   vai`niuus   siitä,   mitä   he   tulevat   saa-
ITlaan.

Mutta   riimumatta   siitä,   saadaanlm   tähän   lakiiii   enää   inuu-
toksia,   on   ainakiii   oleinassa   mahdollisuus   erinäisiin   hal]innollisiin
toimenpiteisiin.   Niinpä   minusta   olisi   svvtä  vakavasti   hai`kita   sel-
]aisen   holding-}'htiön   perustamista,   josta   edellä   oli   puhe.   Jos   sel-`
1ainen  perustettaisjin  ja  jos  valtio  samalla   antaisi  riittävät  takeet
siitä,   että   niitä   osakkeita,   jotka   sen   haltuun   siirrettäisiin,   ei   tul-
taisi   käyttämään   millään   tavoin   asianomaisten   \'htiöiden   etujen
vastaisesti,   n.iin   se   olisi   omansa   kannustamaan vapaaehLoiseenkin
osakkeiden  luovuttamiseen.   Mainitsin  myöskin  siitä,   että  ii`taimen
omaisuuden  luovut,tamiseen  ja  vastaanottamiseen  nähden  olisi  ollut
s}rytä   harkita   joitakin   järjestelytoimenpiteitä,   eikä   vieläkään   ole
]iian  m\.öhäistä  niitä  asioita  harkita.

Minusta    ohsi   niinikään   erinomaisen   tärkeätä,    että   valtio   ja
keskuspankki antaisivaL selvät ohjeet luottolaitoksille siihen nähden,
miten  niiden  on  suhtauduttava  omaisuudenluovutusveron  johdosta
aiheutuv].in   luotonsaantipy}rntöihin.   Se   on   erittäin   arkaluontoinen
asia.   Tietääkseni   on  suunnileltu   sellaista  ratkaisua   niissä   tapauk-
sissa,   joissa   vero   maksetaan   velkakirjalla,   että   nämä   velkakirjat
voitaisiin   jonkin   luottolaitoksen   avu]la   rahoittaa   ja   nämä   i`ahat
sitten  käyttää  veroninaksuun  ja   siirtää  korvauksen  saajille.   Minä
en   \.mmäi`i`ä   inuuta,   kuin   että   jos   tät,ä   ohjetta   noudatettaisiin,
niin   se   olisi   i)uhtaasti   inflatooiinen   toimenpide.

Ijopuksi   haluaisin   vielä   lausua   käsityksenäni,    että   nyt    olisi
aika     ryht}'ä      lopultakin     toimeni)iteisiin    säännöllisen    tulo-     ja
omaisuusveron   uusimiseksi.     Tämä   kysymyshän   on   ollut   kauan

päiväjärjestyksessä,  koska  vero  on  peräti  virheellisesti  rakennettu.
Niin  kauan  kuin  sillä  on  näin  virheellinen  rakenne,  ei  voi  ajatella,
että  sitä  voit,aisiin  vast,aisuudessa  käyttää  niiden  miljardien  mark-
kojen   hankkimiseksi,   jotka    on   saatava   vielä   sen   jälkeen   kuin
omaisuudenluovutusvei`olla  on  hankittu  ne  varat,   mitkä  sillä  saa-
daan.   Korvausmaksuthan  tulevat  nousemaan  monta  miljardia  yli
sen   9   miljardin   mai`kan   määrän,   mihin   ne   arvioitiin,   kun   tämä
lainsäädäntö  eduskunnassa  hyväksyttiin.  Ja  meidän  täytyy  varus-
tautua   jollakin   tavalla   siihen,   miten   nämä   miljardit   on   hankit-
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tava,   sillä  hankittava  nekin   on,  jos   tahdotaan   s].irtoväelle  tehdä
oikeutta.   Ja  minusta  tuntuu,   että   ainakin  nykyhetken  kannalta
katsoen  paras  mahdollinen  tie  olisi  se,  että  me  saisimme  tulo-  ja
omaisuusvei`on,   joka   olisi   rakenteellisesti   vailla   niitä   puutteita,
mitä   nykyisessä   vei`ossa   on.   Tämän   veron   yhteydessä   voitaisiin
sitten   periä   niitä  koroitettuja  maksuja,  joita   tarvittåisiin  jäljellä
olevien  korvausten  suorittamiseen.



ETEc-puuTflvÅRnsoplMuS,  SEN  TOTEUTTfl-
MINEN  jn  vfllKUTUKSET.

Kirjoittanut

E.ero  Järmi.

1.  Toimenpiteei  kansai,nvälisten   pwkavarama,rkkinoid,en   vakaannwi-
tamiseksi  ia  Etec-sopimus.

Puutavaramarkkinoiden  kehitys  maailmansodan  jälkeisinä  vuo-
sina  on  ollut suuresti riippuvainen talouselämän yleisistä  suhdanne-
vaihteluista.     Kun   sahatun   puutavaran   kysyntä   yleensä   seuraa
talouselämän  heilahteluja  herkemmin  kuin  tarjonta,  joka  on  pitkä-
aikaisen   tuotantoprosessin   sitoma   ja   riippuvainen   m.m.   raaka-
aineen  hankintamahdollisuuksista,   syntyy  kysynnän  ja  tarjonnan
välillä helposti epäsuhde -joko puutetta tavarasta tahi liikatarjon-
taa  -  mikä  usein  on  vaikuttanut  erittäin  haitallisesti  puutavara-
markkinoiden kehitykseen.   Tämä  on ilmennyt kiihkeänä kilpailuna
toiselta puolen tuottajien ja toiselta puolen ostajien kesken, hintojen
liian jyrkkinä nousuina ja romahdusmaisina laskuina,  kannattamat-
tomana sahaustoimintana sekä aika ajoin täydellisenä pysähdyksenä
kaupankäynnissä.

Näiden haittojen poistamiseksi  on varsinkin pulakausina ja niitä
seuranneina   ajanjaksoina   ollut   havaittavissa   pyrkimyksiä   keino-
tekoisesti hallita sahatavaramarkkinoiden kehitystä.   Tarkoituksena
on  tällöin  lähinnä  ollut  joko  hintoja  säännöstelemällä  estää  niiden
lasku tahi tuotantoa rajoittamalla saada aikaan tasapaino kysynnän
ja  tarjonnan  välillä.
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1.   1-1 irtioi en Säämöstelyä i a tai.ionnan i.aioiticunista t(ii.koit,taiJat t,oim,en-

pitee,t.

Toimeni)iteistä,  joita  maamme  puutavaranviejät  ovat  kokeilleet

puutavarakaui)pamine   vakaannuttamiseksi,   mainiitakoon   ensinnä-
kin  lyhyesti  syksyllä  v.   1918  ulkomaille  m}'}'ntiä  vart,en  voimaan
saatetut  n.s.  >)minimihinnatJ),  joiden  tarkoituksena  oli  saada  ehkäis-
tyksi  viejien  keskinäinen  kilpailu  ja  p}rsähd}rtet}t-ksi  hintojen  lasku
a]1e  määrätt}'jen`alimpien  rajojen.    Tätä  hintapolitiikl{aa  seuraitiin

yhteisymmärryksessä Ruotsin puutavaranviejien kanssa aina vuodeii
192`1  kesään  asti,  jolloin  minimihinnat  markkinatilanteen  kirisL},'essä
murtuivat   ja   }.hteistoiminnasta   oli   i)akko   luopua.     MinimihinnaL
otettiin   kuitenkin   uudelleen   tilapäisesti   käytäntöön   kesällä   1925
vallinneen  i)ulakauden  jälkeen  vuoden  jälellä  olevia  myyntejä  var-
ten,  minkä  jälkeen  ne  jälleen  lakkasivat  olemasta voimassa.   Tällöin
seurattiin  i)eriaatetta,  että  viejät,  joilla  oli  jotakuinkin  samanlainen
tavai.a   ja   yhtäläiset   myyntimahdo]lisuudet,   liittyivät   yhteen   n.s.
»hinnoitteluryhmiksit), jotka vahvistivat hinta-asteikon ryhmän jäse-
nille  määrätyksi  ajaksi  eteenpäin  eli  siksi,  kunnes joku  heistä  ilmoit,-
taisi  haluavansa  solmia  kauppoja  muihin  hintoihiii.

Syksyllä  1929  muodostivat  kuitenkin  eräät johtavat  i)uutavaran
viejämme yhtymän kiinteämpää  yhteistoimintaa varten myynneissä,

ja   vuotta  myöhemmin  päätettiin myyntejä  silmällä  pitäen  pei`ust,aa
lisäksi   kaksi   tällaista   vht\t.mää.     Nämä   n.s.   Suomen   sahatavaran
myynnin  tarkkailuyhtymän  koline i`yhmää  olivat keskenään yhteis-
toiminnassa    ryhmien    asettaman    luottainusmiehistön   välit}'ksellä

ja   niiden  toiminta  jatkui  vuodenvaihteeseen   `193`1/1932   ast,i.
Edellä   mainituilla   h i n t o j  e n    s  ä ä n n ö s t e 1 y ä   tarkoitta-

villa toimenpiteillä i)yrittiin lähinnä ehkäisemään sahatavaramarkki-
noilla   ilmenneiden  lamakausien  vaikutuksia,   s.o.   i)aniikkimielialan
syntymistä  ja  sen  seurauksena  hintojen  romahdusta.  Osittain  onnis-
tuttiinkin   tällä   tavoin   saamaan   ostajat   tilapäisesti   vakuutetuiksi
hintojen  kestävyydestä  ja  markkinat  siten  i)elastetuiksi.    Kuitenkin
osoittautui,   etteivät   nämäkään   toimenpiteet   olleet   riittäviä,   kun
voitettavana oli pitempiaikaisen pulakauden synnyt,täinät vaikeudet.

T a r j  o n n a n     s u p i s L a m i s e e n   t,ähtäävät   toimenpiteet
maassainme  saivat alkunsa  Suomen Sahanomistajayhdistyksen aloit-



ETEc-puiTTAVARASoplMus,   SEr`.   'foi.EUT rAn[iNE`.   ]A  vAiKUTUKSF.T                     65

teesta, joka yhdistys eri vuosina on pyytänyt jäseniltään ja suui`elta

joukolta ulkopuolisia laivaajia sitoumukset siitä,  että  ne rajoittavat
suunniteltua   tarjontaansa   vientilaivaukseen.     Näihin   toimenpitei-
sfin   osallistuivat   muutamina  vuosina   myös   Ruotsin  puutavaran-
viejät, ja  tuloksena  saavutettiin,  että  molempien  maiden  tarjonta
mainittuina vuosina tuntuvasti supistui.   Kauaskantoisemman mer-
kityksen  saivat  tarjonnan  rajoittamista  tai`koittavat  toimenpiteet
kuitenkin  vasta  sitten,  kun  eräissä  kansainvälisissä  neuvotteluissa
oli  ryhdytty  niitä  pohtimaan.

Niinpä  käytiin  vv.   1931-32  neuvotteluja  Suomen  ja  Ruotsin

puutavaranviejien    sekä    Neuvostoliiton    vientijärjestön     Export-
les'in välillä  kysymyksessä  olevien maiden  puutavaranviennin  sään-
nöstelemiseksi.      Neuvottelut    eivät   tällöin   kuitenkaan   johtaneet
tulokseen.

Hutikuussa    1932   kutsui    Kansainliitto    kokoon    Genöveen    ei`i
vienti-  ja  tuontimaiden   edustajia   neuvottelemaan  kansainvälisillä

puutavaramarkkinoilla  vallitsevasta  asemasta  siinä  tarkoituksessa,
että  saataisiin selville,  mihin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä  mark-
kinoiden   tervehdyttämiseksi.     Seui`aavana   vuonna   teki   Ranskan
hallitus   Lontoon   taloudellisessa   maailmankonferenssissa   ehdotuk-
sen   m.m.    puutavaroiden   tuotannon   ja   viennin   kansainväliseksi
säännöstelemiseksi  hallituksien  toimenpiteillä,  ja  samanlaisen  ehdo-
tuksen  teki  mainitussa  konferenssissa  inyös  Wienin  kansainvälinen

puutavarakomitea.      Näitä    kysymyksiä    käsittelemään    asetettiin
erikoinen  toimikunta,  joka  kuitenkaan  tekemättä  asiasta  päätöstä
lykkäsi  kysymyksen  enemmän  käsittelyn  myöhemmäksi.   Kysymys
oli    sen   jälkeen   esillä   Wienin   kansainvälisen   puutavarakomitean
kutsusta  pidetyssä  kokouksessa  Berliinissä, jossa  olivat edustettuina
Suomen,    Ruotsin,    Neuvostoliiton,    Puolan,   Itävallan,   Romanian,
Tshekkoslovakian   ja   Jugoslavian   puutavarajärjestöjen   edustajat,
mutta  mitään  sitovia  tarjonnan  rajoittamista  koskevia  sopimuksia
ei   tällöinkään   tehty.

Ajatusta  hallitusten  ryhtymisestä  puutavaramarkkinoiden sään-
nöstelyä   tarkoittaviin  toimenpiteisiin   ei   siten   saatu   toteutetuksi,
mutta  sen  sijaan  kokoontuivat  eri vientimaiden puutavarajärjestöt
vuosit,tain  yhteisiin  konferensseihin  neuvottelemaan  tarpeen  vaati-
mista   toimenpiteistä,   kuitenkin  ilman   mitään   sitovaa   sopimusta.
5
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Näiden    neuvotte]ujen    tuloksena    osoitettiin    m.m.    s}.ksyllä    `1934

johtavien   puutavaran   vientimaiden   kaikille   laivaajille   vetoomus,
jossa  heitä  vuoden  1935  otaksuttuun  vähennettyyn  ku]uLuskykyyn
katsoen   kehoitettiin   rajoittamaan   taiiontaansa   10   °/o:lla   edellisen
vuoden  määrästä.

Kesällä  1935  astui  kysymys  jälleen  päiväjärjestykseen  ja  kesä-
kuussa   Helsingissä   sekä   lokakuussa   Tukholmassa   pidettyjen   alus-
tavien    neuvottelujen   jälkeen    kokoontuivat    mari`askuun    13-15

]jäivinä Kööpenhaminassa Suomen,  Ruotsin,  Neuvostoliiton,  Puolan,
Itävallan,  Romanian,  Tshekkoslo\.akian  ja  Jugoslavian  puutavara-

järjestöjen    edustajat    asiasta    edelleen    keskustelemaan.     Viimeksi
mainittuna  i)äivänä  a]lekirjoitettiin  sopimus,  ja  ennen  marraskuun
loppua   i`atifioitiin   se   kaikkien   edellä   mainittujen   maiden   taholta.

2.   Etec-puu,fcwarasopimulNen    si,sält,ö.

Kööpenhaminan  sopimus,  ))European  Timber  Exporters  Conven-
t,ioni) (E.T.E.C.),  solmittiin aluksi vuosiksi  1936 ja 1937, ja  se  on  sikäli
tärkeä   tapahtuma   sahateollisuuden   histoi`iassa,    et,tä   sen   kautta
f`nsimmäisen  kerran  on  rajoitettu  ne  määrät,   joita   eri  maat  ovat
oikeutetut   viemään    markkinoille.

Sopimuksen   sisäl]östä   mainittakoon   lähemmin   seuraavaa:
Sopimus  käsittää  ei`ilaiset  sahatut  ja  höylätyt  havupuuta\-arat,

mutta   ei  valmiita  laatikkolautoja   eikä  ratapölkkyjä.
Kukin   maa   sitoutuu   omasta   puolestaan   olemaan   puutavaran-

\.iennissään ylittämättä sille määrättyä  osuutta sovitusta eri maiden
kokonaisvientimäärästä.     Vientiosuuksien    määrääminen   tapahtuu
kutakin   sopimusvuotta  varten  erikseen   eri  tuontimaiden  kulutus-
kykyä   koskevien   ai`vioiden   perustee]1a   sekä   huomioon   ot,taen   eri
`.ientimaiden   aikaisempicn   vuosien   viennin.

Päätökset  eri  maiden  vientiosuuksista  tehdään  yleiskokouksissa,

joissa  eri  maiden  valtuutetut  ovat  edusl,ettuina.    Sitä  paitsi  asete-
taan   6-henkinen   toimeenpaneva   komitea   tarkemmin   valvomaan
sopimuksen  toteuttamista.

Valvontaa varten on kutakin maata edustavan järjestön kuukau-
sittain    toimitettava    Etec-sopimuksen    sihteeristölle    tilastotiedot
]`iyynneistään   ja   ]aivauksistaan.
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Soi)imus     purkautuu,    jos    seui`aavan    vuoden    vientiosuuksista
neuvoteltaessa  niiden  määristä  ei  päästä  yksimielisyyteen.

3.  Vienfi,osuuksi,eii    Jako.

Kööpenhaminan    kokouksessa    arvioitiin    myöskin    ei`i    tuonti-
maiden  tuontitarve v.1936, ja tämän  mukaisest,i määi`ättiin puheena
olevan   vuoden   kokonaistarjonnan   suui.uus,   joka   jaettiin   vienti-
osuuksina   eri   maiden   kesken.     Sopimuksen   edellyttämät   vienti-
osuudcL  i)}rs}/-ivät  sitten  }.htä  poikkeusta  lukuun  ottamat,ta  muuttu-
mat,tomina   myös   v.   4937,   kun   sen  sijaan   sopimusta  jatkettaessa
vuosina  1938  ja  1939  määi.iä  tuntuvasti  supistettrin,  nim.  1/1  -38
|0  °/o:1la,  2`1/1  -38  5  °/o:11a ja  2/9 -38 6  1/2  °/o:lla  sekä vuoden  1939
alusta niin,  että ne vastasivat 20  °/o:n vähennystä v:n 1937 määrästä.
Syksyllä   1939   koroitettiin   määriä   jälleen   parantuneen   markkina-
tilanteen  johdosta  8  °/o:||a.

Etec-sopimukseen    liittyneiden    maiden    vientiosuudet    käyvät
selvi]1e  seui`aavasta   taulukosta.    Määrät  tarkoittavat   1000  std:ia.

1936           1937

Suomi      „ ......   1005.o        1005.o

`-euvostoliitto     .       950.o         950.o
R uotsi      ........

Puola........

Itävalta    .
Romania......

Jugoslavia....

Latvia........

820.o           820.o

313.o           313.o

275.0           275.o

223.o           246.o

168.o            168.o

-          127.o
'l`shekkoslovakia           96.o            96.o

1938 1939

1/1                2/8

804
760

656

250

884.4

836.o

721.0

275.4

0                   196.8            216.5

3                   134.4            147.8

2                     101.0             111.8

8

Yhteensä3850.o     4000.o           3600.o      3420.o      3164.4           2903.2      3193.5

Sopimukseen   alusta   alkaen   kuuluneiden   maiden   lisäksi   liittyi
Latvia v.  1937  mukaan  yhteistoimintaan.   Sen  sijaan  eivät  ltävalta
syksystä   4938   lähtien   ja   Tshekkoslovakia   v:n   1939   alusta   suur-

i)oliittisten  Lapausten  seurauksena  enää  ole  kuuluneet  sopimukseen.
Yht,eistoimintaa  eri  maiden  välillä  on  pidetty  yllä  paitsi  tilasto-

tietojen avulla, joissa on ilmoitet,tu kunkin maan puutavaran myyn-
nit  ja  laivaukset,  myös  siten,  että  Etec-sopimuksen  toimeenpaneva
valiokunta   on  muutamia  kertoja  vuodessa  kokoontunut  neuvotte-
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lemaan   puutavaramarkkinoiLa   ja   puutavaran   hintojen   kehit}'stä
koskevi§ta   k}-symyksistä.    Näissä   kokouksissa   on   myöskin   neuvo-
teltu  sellaisist,a  vientimääi`issä  `tehtävistä  tai`kistuksista,  joita  Etec-
sopimus  edellyttää  ja  joiden  perusteella  m.m.  vuosiksi  1938  ja  493`J
vahvistettuja  vientiosuuksia  m)röhemmin  muutettiin.

11.   Etec-sopiimLlti}en   toteuttami,nen.

1.    SopimuJ*en  toiimenpcmo  Suomessa.

Sopimuksen  edellyttämät  järjestelyt  maassamme   on  suoritettu
siten,   että  erikoinen  puolueeton  elin,  Sahat,avai`anviennin  valvonta-
toimikunta,    on    maan    sahanomistajien    valtuuttamana    jakanut
Suomelle  vahvistetun  kokonaisvientiosuuden  puitteissa  osaosuudet
kaikille vientisahalaitoksille, valvonut,  että sahalaitokset ovat kukin
osaltaan  noudattaneet  antamiaan  sitoumuksia  ja  ettei  ulkopuolista
vientiä  ole  pääss}'t  tapahtumaan,  sekä  hoitanut  kaikki  muut  tässä

yhteydessä  esiintyneet  kysymykset.
Sahatavaranviennin    valvontatoimikunta,   joka   valittrin   22/1`1

-35  pidetyssä  yleisessä  sahanomistajien  kokouksessa,  on  hoitanuL

sille  uskottuja  tehtäviä  yhtäjaksoisesti  vuoden  1938  loppuun  asti,
minkä  jälkeen  sen  työt  siii`rettiin`  maatamme   Etec-neuvotteluissa
edustaneen  Suomen  Etec-valtuuskunnan  hoidettaviksi.

Vientiosuuksien   jako   eri   sahalaitoksille   on   tapahtunut   osaksi
maan  sahalaitoksilta  saatujen  tietojen,  osaksi  aikaisemmin  kerätyn
vientitilaston perusteella.   Teoi`eettiseksi jakoperusteeksi oli  Suomen
Sahanomistajayhdistyksen   hallitus   vahvistanut   kunkin   laivaajan
sahatun i.a  höylätyn  puutavaran viennin keskimäärän vuosina  1930
-1934 suhteessa  Suomen kokonaisvientiin puheena  olevana aikana.

Käytännössä  on  kuitenkin  ollut  pakko   ottaa  huomioon  myös  eri
toiminimien   kehityksessä   sahalaitosten   uusimisien   ja   teknillisten

parannusten  kautta  tapahtuneet   muutokset   sekä  poikkeukselliset
olosuhteet, joiden vaikutuksesta jonkin sahan toiminta on saattanut
olla  kokonaan  tahi  osittain  keskeytyksissä.

Osuuksien jako eri sahalaitoksille on tapahtunut neuvottelutiet,ä,

ja se perustuu sahojen vapaaehtoisesti antamiin sitoumuksiin. Vienti-
osuuksia   vastaan   on   nimittäin   sahanomistajilta   saatu   kii`jallinen
vakuutus  siitä,  etteivät  he  ylitä  sovittuja  vientimääriä  ja  että  he
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osallistuvat  sopimuksen  toteuttamisesta  aiheutuviin  kustannuksiin
osuutensa   määrän   edellyttämässä   suhteessa.     Tällaisen   sitoumuk-
sen  ovat  vv.   1936-1938  antaneet  käytännöllisesti  katsoen  kaikki
maan  sahatavaran  viejät,  yhteensä  n.  500  toiminimeä,  jotka  edus-
tavat  lähes   600   saha]aitosta.    Vuonna   1939,   viimeisenä   Etec-sopi-
inuksen   voimassaolovuonna,   eräät   yksityiset   toiminimet,   vaikka
eivät  sitovasti  ]iittyneetkään  sopimukseen,   käytännössä  kuitenkin

]iysyttivät    tarjontansa    sopimuksen    edellyttämissä    puitteissa
osal]istuivat    yhteistoimintaan    antamalla   tiedot   myynneistään
]aivauksistaan.

Tehokkaan   valvonnan   aikaansaamiseksi   siihen   nähden,   ettei
]naan  kokonaisviennissä  eikä  yksityisten  laivaajien  vientimäärissä
tapahdu    ylitystä,   valvontatoimikunta   on   maan   sahanomistajilta
\.aatinut ilmoitukset myydyistä ja laivatuista määristä sekä kontrol-
!oinut näitä tietoja tullilaitokselta saatujen vientinumei`oiden avulla.
Täten saatujen tietojen perusteella on sitä paitsi voitu i)itää tarkkaa
tilastoa  myyntien  ja  laivausten  edistymisestä  vuoden eri vaiheissa,

ja  niiden  nojalla  ovat  myös  maan  sahanomistajat  päättäneet  vas-
taisesta  myynti-ja  hintapolitiikastaan.

Etec-sopimuksen  toteuttaminen  maamme  osalta  vuosina  1936~
1939  on  tapahtunut  täysin  sopimuksen  edellyttämien  vientimäärien

ituitteissa.     Maan   sahanomistajien   omiin   ilmoituksiin   perustuvan
]nyyntitilaston  ja  tullihallituksen  vii`allisen  vientitilaston  mukaan
nousivat  nimittäin  myynnit  ja  laivaukset  maastamme  std:ssa  mai-
nittuina  vuosina  seuraaviin  määi`iin:

Vuonna Vientiosuus               Myynnit         Myynnit       Laivauk-
°/o vientios.           set l

1005 000                    991289                    98.6          1036 241
1005 000                   960 298                   95.6              962 061

845 218                    757 452                   89.6              794 243
884 400            n.   600 000            n.   68.o             648 608

Puheena   olevien   vuosien   myyntiluvut   osoittavat,   että   keski-
määrin n.  95  °/o vientiosuuden  edellyttämistä määristä vv. 1936-38

1  Laivauslukuihin    sisältyvät    myös    edellisen   vuoden   laivaukseen   myydyt,

mutta  noutamatta  jääneet.  tavarat  sekä  10  °,'o:n  rahtausmarginaali.
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on  tullut  käytetyksj.    Vuotta  `1939  ei  tässä  suhteessa,  poikkeuksel-
listen  olosuhteiden  vuoksi,  voida  ottaa  huomioon.

Ijaivattuihin   tavaroihin   nähden   on   huomattava,    että   niihin
sisält}.vien,   edellisen   vuoden  laivaukseen   myytyjen,   mutta   nouta-
mattomien tavaroiden määrä on Etec-soi)imuksen mukaisesti kunkin
]iiaan   osali,a  vuosittain  tarkoin  rekisteröity.    Suomen  osalta   edus-
tavat    seuraavat   luvut   tällaisten   J)ylivuotisten>)   tavaroiden   määriä
Etec-sopimuksen   \J.oimassaoloaikana:

76  74.0   std.

Osoitukseksi  siitä,  kuinka  täydellisesti  puutavaran   viennin  val-
vonta  maassamme  on  saatu  suoritctuksi,  mainittakoon  seuraavassa
tullihallituksen    virallisen    vientitilaston     perusteella     ulkopuolella
Fjtec-sopimuksen   ta])ahtuneiden   ]aivausten   määrät   vv:1ta   1936-
1939  ja  ulkopuolisen  viennin  osuus  prosenteissa  maallemme  kys}--
myksessä   o]evina   vuosina   myönnetyistä   vientiosuuksista.     Ulko-

puolisiksi  viejiksi  on tällöin  katsottu  sellaiset puutavaran  laivaajat,
joiden  kanssa  ei  ole  sopimusta  ja  jotka  eivät  ole  antaneet  minkään-
Iaisia  tietoja  siitä,   mitä   ovat   myynneet   ja   laivanneet.

Vuonna                                   Vientiosuus                     Ulkopuol.                  °/o
laivaukset          vientios.

1005  000   stcl.                  7  787   std.                     0.8

1005000       „                    1,100       „                       0.1

845218       „                   1089       „                      0.i
884400      „                      803      „                     0.i

r\Täiden   lukujen  perusteella  voidaan  todeta,   että   maan  vientiä
harjoittavat     saha]aitokset    mainittuina    vuosina    käytännöllisesti
katsoen   100-prosenttisesti  olivat  liittyneet  Etec-sopimukseen.   Näin
voidaan   sanoa  sitäkin  suuremmalla  syyllä,   kun  tapahtuneet  ulko-

puoliset   ]aivaukset  ovaL  käsittäneet  i)ääasiallisesti  tilapäisten  yi`it-
täjien  ulkomai]le  viemiä  puutavaraeriä.

2.  Vientiosuuksi,en  kä;yttö  muissa  Etec-maissa.
Etec-sopimuksen  täytäntöönpano  siihen  liittyneiden  eri  maiden

osalta  on  Etecin  johdon  taholta  annettujen  virallisten  ilmoitusten
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mukaan tapahtunut  sopimuksen edellyttämällä tavalla ja  siten,  että
näiden  maiden  yhteenlaskettu  vienti  vuosina  1936-1938  on  sään-
nöllisesti  jäänyt  alle  kokonaisosuuden.

Myyntien   ja   laivausten   määristä   antaa   käsityksen   alla   oleva
kansainvälisen Etec-sihteeristön vuosilta 1936-38 julkaisema tilasto,

johon  on  merkitty  myös  myynti-  ja  laivausmäärien  osuus  prosen-
teissa vientiosuuden  määrästä.   V:n  1939  myynneistä ja  ]aivauksista
ei  ole  julkaistu  vastaavia  numerotietoja.

Myunntt  puosi,na  1936-38.

1936                             1937

std.              O/o
Suomi  ..........     991289        98.6

Ruotsi     .........      6`18014        75.4

Neu`-ostoliitto...     9/i9300       99.0

IJatvia.........

Puola    ..........      307009        98.i

Tshekkoslovakia.       59802       62.3
Jugoslavial......

Romania.......

Itävalta    ........     220280       80.i

std.          O/o
960298      95.6
555827       67.8
86,1400       90.7

184435145.2

256721       82.o

11336411.8.i

36'1386    146.0

275615100.2

1938
std.           O/o

757452       89.6

494935       71.7
730300      86.7
'1`11745108.2

223739      86.6

104349136.o

50515       37.6

257158120.2

314569/±       81.7   3569046       89.2   2730193       86.3

I.(iipaukset, vuosina 1936-38.

4936

std.          %
Suomi  ..........  1  035  943     103.i

Ruotsi    .........      815465       99.4

Neuvostoliitto     ..      984  237103.3
Latvia..........

Puola    ..........      333335106.5

Tshekkoslovakia           59 818      62.3
Jugoslavia   ......        80139       47.7

Romania ........      251306112.5

Itävalta     ......     220343     80.i

1937                           1938

std.             O/o

961994       95.7

8`10146       98.8

887868      93.5
'126501       99.6

275408       88.o

102667107.o

169442100.0

233632       95.o

306  220      4.'1`1.7

st,d.          O/o

793180       93.8
6320`18        91..5

679061       80.6

117907114.2

225637       87.4

81617106.3

137457102.4

188069      87.9

3777586       98.i   3873878       96.8   28549/±6      90.2
1   M}7yimit  per   1.    12.   38.
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Tilasto    on    vaillinaineii   sikäli,   että   myynLitilastosta   puuttuu
t,iedot  Jugoslavian  i)uutavai`an  myynneistä vuosina 1936 ja 1937 sekä
Romanian m}'ynneistä v.  1936.   Myyntien kokonaismääi`ää kuvaavat
]uvut ja  prosenttimäärät,  eivät  niin  ollen  m}7öskään ole täysin oikeat.

Laivaustilasto  perustuu  eri  maiden  vii`allisiin  tullilukuihin  ja  on
iäydellinen  kaikkien  maiden  osalta.    Tilastoon  nähden  on  huomat-
iava,  että  m.m.  Suomen  vientiä  esittävät  numerot  eroavat  jonkin
\-ei`ran    virallisen    kauppatilastomme    vientiluvuista    sen  johdosta,
t`ttä     Etec-tilastoon    ei    sisälly   vienti    lraniin,    Kauko-Itään   eikä
]'ohjois-   ja  Etelä-Amei`ikkaan.

Taulukossa   esitetyt   prosenttiluvut   osoittavat   sekä   myyntien
cttä  laivauksien  osalta  useissa  tapauksissa  ylitystä  vientiosuuksiin
vei`rattuna.     Selitykseksi   tähän   on   mainittava,   että   myynneissä
havaittavien ylityksien  on ilmoitet,tu johtuvan joko siitä,  että lukui-
hin  sisältyy  seuraavaa  vuotta  vai`ten  päätettyjä  kauppoja  tahi  se]-
laisia   kauppoja,   joiden   ei`äissä   maissa   voimassa  olevien  valuutta-
säännöstelyjen  johdosta  on  katsot,tava  tulleen  myöhemmin  peruu-
tetuiksi.     Mitä   laivauksiin   tulee,   johtuvat   ylitykset   tilastonume-
roissa   joko   noutamatta  jääneistä  edellisen  vuoden  tavaroista  tahi
10  °/o:n  rahtausmariginaalista,   joita  kumpaakaan  Etec-sopimuksen
määräysten   mukaan   ei   lasketa  vientiosuusmääriin  kuuluvaksi.

Kiinnitettäessä  lähemmin  huomiota  laivausten  kokonaismääriä
esittäviin  luhihin,  jotka  v.   1936  edustivat  98.i   °/o  ja  vastaavast,i
vuosina  1937  ja  1938  96.8  °/o  ja  90.2  °/o  vientiosuuksien  yhteenlaske-
tusta   määrästä,  voidaan  havaita,  että  kahtena  ensiksi  mainittuna
vuonna   vientiosuudet  tulivat  melkein  kokonaan  käytetyiksi,   kun
taas  v.1938 osuudesta jäi käyttämättä lähes 10  °/o eli n.  300 000 std.
siitä  huolimatta,  et,tä  osuuksia vuoden kuluessa kahdesti alennettiin.

111.   Etec-sopimuksen vai,kut,uhsef,.

N.s.   pulavuosien,   1931-1933,   jälkeinen   talouselämän   kehitys
ei`i maissa on, kuten tunnettua, käynyt ilmeisten noususuhdanteiden
merkeissä.    Tuotannon  elpymistä  ja  kaupankäynnin  vilkastumista
on  ollut  havaittavissa  eri  aloilla.

Mitä  erikoisesti  tulee  puutavarakaupan  kehitykseen,  on  se  ollut
riippuvainen   paitsi   rakennus-   ja   puusepänteollisuuden   noi`maali-
sesta  puut,avaran  tai`i)eesta  m}.ös  muista  tekijöistä.    Siten  on  i)uu-
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tavaraa  viime  vuosina huomatt,avasti tai.vittu lisääntyneen varustus-
t,eollisuuden käyttöön.   Lisäksi ovat erinäiset uudisrakennusohjelmat.
`'arsinkin  Englannissa  vaikuttaneet  elvyttävästi  puutavaran kysyn-
tään.    Suurbritanniassa  annet,tiin  näet  vuonna   1933  n.s.  ))Housing
]3ill)),  jonka  ansiosta  i`akennustoiminta  valtion  ja  kunnan  laskuun
alkoi  huomattavasti  elpyä.   Tällöin pantiin  m.m.  alulle  n.s.  slummi-
korttelien  uudelleen  rakentaniistyö,  jota  on  jatkunut  useiden  vuo:
sien   ajan.    Myöskin  yksityinen  rakennustoiminta   Englannissa   vil-
kastui vuodesta  1933  lähtien  suuresti,  osaksi  rakennuskustannusten

ja   korkokannan   alenemisesta   johtuen,   osaksi  yleisen   palkkatason
nousun  ansiosta.   -Saksassa taas pääsi vuonna  1933 kansallissosia-
]istinen  hallitus  valtaan,  minkä  jälkeen  elpyminen  lamavuosien  jäl-
keen ilmeni voimakkaana tuotannon ja rakennustoiminnan nousuna.
\Työhemmin  on  varustautumisen  vaatima  rakennustoiininta  lisän-
]iyt  puutavaran  tuontia.

Ei`äissä   maissa,   m.m.   Ranskassa,   Belgiassa  ja   Hollannissa,   on
kuitenkin   ollut   havaittaTissa,    että   vaikka   taloudellinen   tilanne
ttnkin ruvennut  osoittamaan elpymisen merkkejä,  rakennustoiminta
t!i   kuitenkaan   ole   vilkastunut,   osaksi   koska   uusien   i`akennusten
tai.vetta  ei  ole  ollut,   osaksi  ei`inäisten  tuonnin  säännöstelytoimen-

]iiteiden vuoksi.  Tästä on ollut seurauksena, että puutavaran kysyntä
]`äissä  maissa  on  pysynyt  pienenä.

Mitä  tulee  Etec-sopimuksen  vaikutuksiin  puutavaramarkkinain
kehitykseen,   on  huomattava,   että  sopimus  alkoi  vaikuttaa  vasta
\-uodesta  1936  alkaen.    Kun  Suui`britannian  ja  Saksan  puutavara-
]iiarkkinoilla  oli  ollut  havaittavissa  puutavaran  kysynnän  lisäystä

jo  vuodesta  1933  lähtien,  ei  Eteciä  näin  ollen voida  pitää  minkään-
]€`isena   alkusysäyksen   antajana   markkinoiden  vilkastumiselle  eikä
myöskään   tekijänä,   joka   olisi   vaikuttanut   puutavaran   käytön
kasvamiseen.   Tätä  osoittaa  myös  se  seikka,  että  puutavaran  ostot
]iiuihin  kulutusmaihin  eivät  Etecin  voimassaoloaikana  lisääntyneet
`-aan  päinvastoin  vähenivät.   - Soi)imuksen  vaikutusten  toteami-
seksi   mai`kkinoiden   vakaannuttamista   ja   hintojen   kehitystä   sil-
mällä   pitäen   selost,etaan   seuraavassa   lähemmin   Etecin  voimassa-
oloaikana   toteutettua   vientimäärien   rajoittamista   ja   hintatason
kehityksessä   ta])ahtuneita   muutoksia.
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1.  Vientimääri,en  i.aioittaminen.

Puutavaran   vientimäärissä   eri   vuosina   tapahtuneiden   vaihte-
lujen    toteamiseksi    esitetään   seuraavassa   ensiksi  vertailua  varten
sopimukseen  liitt}'neiden 9 maan   yhteenlasketut  vientimäärät  vuo-
desta    '1926   Iähtien.       Vuoden   4939  kokonaisviennistä  ei   ole   tilas-
totietoja      käytettävissä.       r\Tumcrot    perustu`,'at    C.I.B:n    (Comit6
International   de   Bois)   tilastoon   sekä   Ruotsin   Puutavarainvienti-

yhdistyksen     julkaisemiin     tietoihin,     ja    niihin    sisältyvät    myös
puheena    olevien    maiden    laatikkolautojen     vientimääi`äL,     koska
muunlaisia    vei`tailulukuja    vuotta    `1936   aikaisemmilta   vuosilta   ci
ole   käytettävissä.

Et,ec-maiden  yhteenlasketttL   ptLuta,v(ii`an   tJienti,   1000   st,d.1

Vuollna                                             Vuonm\

4 03()

4887
1  783

4  t)`2:)

/1  3 3 /±

3  6`14

3250

3892
/1  309

/1  067

/±  093

4  ,1 /13

3  1/18

Taulukosta  käy  selville,   että  vuosien   1936-38   keskiniääi`äinen
vuosivienti  oli  3 795 000  std.,  mitä  kymmen\-uotiskautena 4926-35
vastasi  4 209 000  std:n  vuotuinen  vienti.    Tällöin  on  kuitenkin  huo-
mattava,   ett,ä  vähennys  vuosien  1936-38  keskimääräisessä  vuosi-
viennissä   tulee   pääasiallisesti   vuoden   1938   osallc,    jolloin   vienti
kys}'myksessä   olevista  maista   oli  jopa  i)ienem])i  kuin   pulavuosina
1934-33,  sen  sijaan  että  vuosien  1936  ja  1937  vienLiluvut  jäävät
vain   hieman   alle   edelläkäyneen   kymmenvuotiskauden   vuotuisen
keskimäärän.

Arvioitaessa   Etecin  vaikutusta  vientimäärien  supistumiseen  on

pidettävä   mielessä,   että   sopimuksen   tarkoitus   ei   suinkaan   o]lut

1   l,uvut   \.uosilta    1926~1933   Ruotsin    Puuta\'aravientiyhdist}'ksen   ti]aston

mukaaii,   `'uosilta   1934~1938   C.   1.   13:n   tilaston   mukaan.
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supistaa   kokonaisvientiä   enempää,   kuin   mitä   oli   katsottu   vältt£.i-
mät,tömäksi tuotannon  ehkäisemiseksi  muodostumasta  niin suui`eksi`
että  mai`kkinoilla  syntyisi  ylitarjontaa.    Onhan  nimittäin  kokemiis
osoittanut,  että  myöskin  liian  pieni  tarjonta  on  markkinoiden  kehi-
tyksen kannalta vaarallista,  koska  siLen nostatetaan  hintataso  luon-
nottoman korkeaksi,  mistä  ajan pitkään on  odotettavissa vain taka-
isku.   -   Tältä   kannalta   katsottuna   voitaneen   Etec-sopimuksella
rajoitettuja   vientimääriä    aikaisempiin   vuosiin   verrattuna    pitcää
täysin  noi`maalisina,  sitäkin  suuremmalla  syy]lä,  kun  suhteettoman
suuri  supistus  v:n  1938  viennissä  ei  ole,  kuten  toisessa  yhteydessä
on  osoitettu,  Etec-osuuksien  aiheuttama.

Vaikkakin   puutavaranviennin   rajoittuminen   eri   maista   Etec-
sopimul#en    edellyttämien    vientimääi`ien    puitteisiin    epäilemättä
todistaa   sopimuksen   toteutumista,   ei   se   kuitenkaan   sellaisenaan
osoita, missä  määi`in  Lämä rajoitus  on  o]1ut  }'ksinomaan sopimuksen
ansiota,  eikä  sitä,  o]isiko  vienti  ilman  Eteciä  mahdollisesti  muodos-
tunut   suuremmaksi.     Elec-soi)imuksen   mei.kit}Ts    käy    olennaisesii
selville  vasta  siitä,  missä  määi`in  sen  on  katsottava  aikaan  saaneen
rajoitusta  viime  vuosien  suunnitellussa  puutavaran  tarjonnassa  ja
tuotantomäärissä.

Sopimuksen  vaikutuksia  arvosteltaessa  on  julkisuudessa  tuskin
lainkaan  käsitelty  tätä  puolta.   Nekään,  jotka  ovat  esittäneet  väii-
teitä    Etec-sopimusta   vastaan   huomauttamalla,    että    puutavai`a-
markkinoiden  kehitys  on  ollut  suhdanteiden  eikä  Et,ecin vaikutusta,
€i`J-ät    ole    väit,Leensä    t,ueksi   esiint,uoiieeL   mitään,    inikä   osoittaisi.`

ettei  tarjonta  ilman  ELeciä  olisi  voinut  muodostua  suui`eminaksi.
Kun  tässä  yhtcydessä  vrit,etään  tarkemmin  käsitellä  tätä  kys`'-

mystä,   se  voi  tapahtua   ainoastaan   omassa   iiiaassainiiie  havaittu{`
kehitystä   silmällä   pitäen   ja   tällöinkin   käyttämällä    hyväksi vain
aineistoa,  joka  suuriminalta  osalta  pei.ustuu  arviolukuihin  ja  niiden
avulla  tehtyihin  laskelmiin.

Puutavaran   tarjonnan   muodostuminen   suuremmaksi   tahi   i)iiJ-
nemmäksi riippuu,  paitsi  markkinoilla  kulloinkin vallitsevasta  tilan-
teesta,  myös  muista  tekijöistä,  kuten  esim.  raaka-aineen  hinnoista;
tukkien   hankintamahdollisuuksista   y.m.s.     Hankintojen   rajoitta-
minen  merkitsee  myös   automaattisesti  tarjonnan  supistumista,  ja
hankintojen ai`vioidun määrän perusteella voidaan siten saada melh
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hyvä  ennakkokäsitys  tarjonnan  suuruudesta.    Tällöin  on  kuitenkin
huomioon   otettava,   että   kun   raaka-aineen   hankkiminen   kutakin
\.uotta  varten  yleensä  tapahtuu  osaksi  edellisenä  talvena,  osaksi  jo
vuotta  aikaisemmin,  on  tästä  seurauksena,  että  hankintojen  vaiku-
t,ukset  eivät  ilmene  kokonaisuudessaan  saman  vuoden  tarjonnasta.

Etecin    vaikutuksen    selvittämiseksi    raaka-ainehankintoihin    ja
tarjontaan   nähden   esitetään   seuraavassa   Suomen   Sahanomistaja-

?.hdistyksen   maan   sahanomistajilta   vuosittain   keräämän   tilaston
mukaan   tietoja    arvioitujen   ja    todellisten   raaka-ainehankintojen
i]iääi`ästä  sekä  arvioidun  tarjonnan  suui`uudesta  vuosina   4_936-39
\.eri`attuna   todellisiin   myyntimääriin,   joiden   tietojen   perusteella
on  mahdollista  tehdä  ei`ä].tä  johtopäätöksiä.    Kosl«i  Sahanomistaja-

},'hdistyksen  tilastonumerot  eivät  käsitä  maan  kaikkia  sahoja,  ne  on
inuunnettu   i]moitettujen   ]irosentti]ukujen   i]erustee]Ia   koko   ]iiaata
käsittäviksi.

Al]a   olevassa   taulukossa   verrataan   toisiinsa   ensiksi   arvioituja

ja  todellisia    i`  a  a  k  a  -a  i n e  e n h a  n k i n t  o j  a.

.iLwioi,dut, i`aaka-ainehankirmcii                  T odelliset raaka-atnehankiimc[i

S.Y:n   ti-                   Koko
Talvikausi                last.   muk.               maassa

milj.kj.        °/o            milj.   kj.
'1935/36 ....       345.6      99.8            346.o

4936/37 ....       386.2      96.8            399.o
`1937/38 ....       343.7      95.6            360.0

1938/39 ....       273.0      99.5             275.o

S.Y:n  ti-                   Koko
last   muk.               maassa

milj. kj.         %             mi]j.   kj.

361.o           96.8            373.0

403.9           95.6           423.o

325.7            99.5            327.o

277.0198.9            280.o   1

Taulukossa     i`aaka-ainehankintojen    määriä    esittävien    lukujen

])erusteel]a, joihin sisältyvät varastot vuodenvaihteessa sekä hakkuut
talven  aikana,  voidaan  todeta,  ett,ä  vuosina  1936  ja  1937  muodos-
tuivat   todelliset   hankinnat   arvioituja   suuremmiksi.     Selitykseksi
tähän  vuoden  1936  osalta mainittakoon,  että  tukkivarastot vuoden-
\-aihteessa  olivat  melkoiset  ja  että  raaka-aineostot  vuoden  tarpei-
siin  oli  Etec-sopimuksen  astuessa  voimaan  jo  suureksi  osaksi tehty,

joten   huomattavampaa   supistusta   siinä   olisi   ollut   enää   vaikeata
saada  aikaan.   Mitä  taas  vuoteen  1937 tulee,  muodostuivat hakkuut

t   'l`ie(lot   pci.usl`i\.at   kesä]Iä    1939   kcrättyyn   tilastoon.
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alunperin suuremmiksi kuin edellisenä vuonna,  mikä  osaltaan johtui
siitä, että raaka-ainevarastot olivat tuntuvasti vähentyneet.   Raaka-
aineen  kokonaishankinta  kasvoi  edelliseen  vuoteen  veri`attuna  noin
50  milj.  kuutiojalkaa.   Vuonna  1938 pienentyivät raaka-ainehankin-
nat   huomattavasti.    Niinpä   taulukosta   käy   selville,   että   vuoden
1938  todelliset  raaka-ainehankinnat  edellisen  vuoden  hankintoihin
verrattuna  vähenivät  lähes  100  milj.   kuutiojalkaa,   mikä  standar-
teissa  merkitsee  n.  400 000  std:n  supistusta  sanotun vuoden tuotan-
nossa.    Vuoden   arvioidusta   hankintamäärästä   osoittaa   tilasto   yli
30   mili..   kuutiojalan   eli  noin   120 000   std:n  vähennystä.    Kehitys
vuonna  1939  on jatkuvasti käynyt  supistetun tuotannon merkeissä.
Niinpä   ovat   i`aaka-ainehankinnat   edelleen   vähentyneet   lähes   5()
milj.    kuutiojalkaa    edelliseen   vuoteen    vei`rattuna,    samalla    kuin
todelliset   hankinnat   suurin   piirtein   vastasivat   arvioituja   määriä.

Edellä  esitetyt  luvut  eivät osoita raaka-ainehankintoihin nähden
mitään   sellaista   näkyvää   rajoitusta,   joka   voitaisiin   tulkita   Etei`-
sopimuksen  ansiosta  syntyneeksi.  -  Syy  vuoden  1938  i`aaka-aine-
hankintojen   supistumiseen  samoin   kuin   myös  vuoden   1939  rajoi-
tukseen     on     lähinnä    etsittävissä    tukkien    hintojen    suhteett(t-
]nasta    noususta    valmiin   puutavaran   markkinahintoihin   verrat-
tuna.       Välillisesti    on    Etecin    vaikutusta   kuitenkin   todettaviss{`

jossain  määi`in  vuoden   1936  sekä  varsinkin  vuoden   1937  hankin-
toihin   nähden,   joita   vientiosuuksista   käydyissä   neuvotteluissa   oii
voitu     rajoittaa.     Mainittakoon    m.m.,    että    valvontatoimikunt{`
vuonna 1936 kokonaan kielsi vientiosuudet n.10 toiminimeltä, jotka
olivat  anoneet  osuuksia  7 500  std:lle  sekä  vuonna  1937  n.  50  toimi-
nimeltä,  joiden  tuotanto  oli  suunniteltu  n.  46 000  std.  käsittäväksi.
Sahojen   esittämistä   alkuperäisistä,   tosin   liioitelluista,  osuusvaati-
muksista   saatiin   neuvottelujen  tuloksena   aikaan   vuonna   1936   ]i.
450000   std:n  ja   vuonna   1937   n.180000   std:n  vähennys.    Nämi-`
vähennykset,   joille   sellaisenaan   ei   voida  antaa  tilastollista merki-
tystä,   eivät  ilmene  Sahanomistajayhdistyksen numeroissa, jotka on
kei`ätty  vasta  vuoden  vaihteessa,  jolloin  eri  sahojen  hankintasuun-
nitelmat  ovat  jo  olleet  valmiit  ja  osittain  toteutetutkin.

Puutavaran  a r v i o i t u   t a r j o n t a   vientiä varten vuosim
1936-39  Suomen  Sahanomistajayhdistyksen  edellä mainitun tilas-
ton mukaan muunnettuna koko maan käsittäväksi sekä  m y y n t i-
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m  ä ä r  ä t   puheena   olevina   vuosina   Sahatavaranviennin   valvon-
tatoimikunnan   keräämän  aineiston  perusteella  käyvät   selville  alla
olevasta  taulukosta.

Awi,oi,t,u   tarJorLta   pi,enti,ä   vart,en                               Myyntimäärä,t

S.Y:n   t,ilaston   mukaan           Koko  maassa               Sahat.  valvontat.

\`.uonna            std.

1936   ..       1020570
'1937    ..        `J065578

1938    ..       1029242

4939   ..           868226

tilast.  mukaan
std.                                               std.

1023 000                                991289
1102  000                                  970  788,
1076 000                                  757  452

872 000                          n.  600 000

Arvioit,ua  tarjontaa  kuvaavat  ]uvut,  joihin   sisältyvät  varastot
`-uodenvaihteessa  sekä  sahaus  tammik.  1  p:stä  syyskuun  1  päivään,
i`innastettuina todellisiin myyntimääriin, osoittavat, että puutavai`aa
näinä vuosina  oli tarjolla  enemmän,  kuin  mitä  sitä  on  myyty.   Kun
myyntimäärät   mainittuina   vuosina   pysyivät   sopimuksen   rajojen
sisällä,    varastojen    samanaikaisesti    kasvaessa,    voitaneen    katsoa
iiiyynnin  rajoituksen  johtuneen   osaksi   Etecin  ansiosta.

Tätä   otaksumaa   tukee   varsinkin   vuosien   1936   ja   1937   puu-
`avaramarkkinoiden  kehitys.    Mainittuina  vuosina  ylitti  edellä  esi-
tetyn    tilaston    mukaan   arvioitu   tarjonta   vuoden   alussa   tuntu-
\'asti    Etec-soi)imuksen    edellyttämät    osuudet,    ja    todellisuudessa
]ienee   tarjonta,   päätellen   raaka-ainehankinnoissa   vuoden   aikana
iapahtuneesta    lisäyksestä,    muodostunut    vieläkin    suuremmaksi.
l{oska  näin  ollen  oli  i)elättävissä,  että  sopimuksen  mukaista  supis-
tusta  tuotannossa   ei  voitaisi  toteuttaa,   oli  puutavai`an  valvontaa
liarjoittava elin syksyllä v.1936 pakotettu ehdottamaan ylimääräistä
i~t   °/o:n   alennust,a   eri   sahojen  vientiosuuksista,   jotka   alkuvuodesta
n.   50 000   std:1la   ylittivät   maallemme   varatun   kokonaisosuuden.
Tämä  toimenpide  toteutettiinkin  v:n  1936  osalta,  jolloin  osuuksissa
saavutettiin  vastaavan  suui`uinen  vähennys.    Vuoden  1937  markki-
noiden  kehitys  muodostui  ainoastaan  sikäli  poikkeavaksi,  että  tar-

jolla  olevat  määi`ät  olivat vieläkin  suuremmat ja  supistuksen  tarve
entistä  tuntuvampi.    Kun  kriitenkin  markkinatilanne  syksypuolella
muuttui epäedulliseksi hintojen jatkuvasti laskiessa, kehoitti kansain-
välinen   Etec-neuvosto   eri   maiden   laivaajia   pidättymään   tarjoa-
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masta  tavaroit,aan  ja  jättämään  nc  talvehtimaan  seuraavaan  vuo-
t,een.     Tätä    vai`ten    ])äätettiin    myöntää   jokaiselle    maallc    oikeus
toimeeni)anna   vuodeksi   1938  vahvistet,tu   `10   °/o:n   supistus  vienti-
osuuksissa jo vuonna 1937.   Suomen osalta mei`kitsi tämä numeroissa
noin  35 000  std:n  määräisen,  mutta  käytännössä,  jaettujen  osuuk-
sien  ylimäärän johdosta, noin  77 000 std:n  suui`uisen  osuuden  siirtoa
\'uodelle 1937.   Saman toimenpiteen vaikutusta kuvastaa  Sahanomis-
tajayhdistyksen    tilaston   mukaan   m.m.   se   seikka,   että   vuodelta
`1937     seui`aavaan    vuoteen     .siirtyvien   myymättömien   varastojen

määrä    laskettuna   koko   maan   osalta   kasvoi   257 000   standartista
338000      standarttiin      eli    noin    80000   std.        Suunnilleen    tätä
määrää voitaneen pitää  Etecin ansiosta  syntyneenä tarjonnan supis-
tuksena  vuonna  1937.

Vuosien  1938  ja  1939  myyntien  rajoittumisessa  ei  Etecin vaiku-
tus  ilmene  yhtä  selvänä.   Vaikkakin  vientiosuuksien  tuntuva  alen-
taminen,  joka  vuoden  1938  kuluessa  toimeenpantujen  vähennysten

jälkeen  maamme  osalta teki  noin  160 000  std. ja  vuoden  1939  alussa
tehdyn   alennuksen  jälkeen  vielä  lisää  40000  std.,  ei]äilemättä vai-
kutti  hillitsevästi  suunniteltuun  tarjontaan,  oli  pääsyynä  sen  supis-
tumiseen   ilmeisesti   kuitenkin   i`aaka-aineen   hankintojen   huomat-
tava  väheneminen,  joka  taas, kuten   edellä   jo   mainittiin,   lähinnä

johtui raaka-aineen hinnoissa kahden edellisen vuoden aikana tapah-
tuneesta  noususta.    Se   seikka,   että   myyntimäärät   näinä   vuosina

jäivät  huomattavast,i  alle  vientiosuuksien  määrän,  todistaa  myös-
kin    otaksuman    puolesta,    että     mainittujen   vuosien   tarjonnassa
olisi   tapahtunut   yhtä   suui`i   vähennys   ilman   Eteciäkin.    Vuoden
'1_939  tarjonnan  rajoittumiseen  nähden  on  otettava  huomioon  sodan

aiheuttamien   poikkeuksel]istön   olojen   vaikutus.
Puutavaramarkkinoiden   kehitykseen   ja   tai`jonnan   suuruuteen

`-aikuttavana  tekijänä  on  tässä  yhteydessä  kiinnitettävä  huomiota
myös   lisääntyneeseen   puutavaran   käyttöön    kotimaas-
s a.   Voidaksemme  ai`vostella tapahtunutta kehitystä tässä suhteessa,
on meidän käytettävä toisista lähteistä saatavia  numerotietoja, Sotka
kuvastavat  ])uutavaran  kotimaista  käyttöä.    Seuraavassa  esitetään
sen  tähden   Tilastollisen  päätoimiston  vuodesta  1933 lähtien julkai-
semia  numerotietoja   sahatavaran   kotimaisesta   käytöstä,   johon  ei
ole    laskettu    mukaan   kotimaahan   myytyjä,   mutta  myöhemmin
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ulkomaille    vietyjä    puutavaroita.     Vaikkakaan   tilasto   ei   käsitä
aivan   kaikkia   pikkusahoja,   voidaan   sen   kuitenkin  katsoa  anta-
`.an   jokseenkin   tarkan  kuvan   sahatavaramme   kotimarkkinoista.

S_ahatavcu.an   kot,i,mai,nen   käyttö.
o/o  koko

std.                 tuotannosta
115  452
`151   1.76

`174 816

202 427
212 403
222 958

Vuonna

1933     .
1934      .
1935     .
1936     .
1937      .

1938     .

Numeroista voidaan havaita, että puutavai`an kotimainen käyttö
viime   vuosina   on   ollut   kasvamaan   päin.    Tämä   johtunee   osaksi
i`akennusteollisuuden  vilkastumisesta,   osaksi   eräiden   muiden  teol-
lisuushaarojen  alalla  havaittavissa  olevasta  noususta.    Ilmeistä  on,
että puutavaran käytön lisääntyminen kotimaassa  on varsinkin  sel-
laisina ajankohtina, jolloin ulkomaan markkinat ovat olleet hiljaiset.
ollut  omansa  jossain  määrin  helpottamaan  tilannetta.   Tämä  pitäi.\

paikkansa  myös  Etec-sopimuksen  vaikutuksesta  syntyneen  tarjon-
nan  ylijäämän  sijoittamiseen  nähden.

Edellä esitettyjen vientimäärien rajoittamista koskevien numero-
tietojen  ja  vertailujen  nojalla  on  uskallettua  tehdä  mitään  täsmäl-
lisiä   johtopäätöksiä   Etec-sopimuksen   vaikutuksesta   tuotannon   ja
tarjonnan   rajoittumiseen   nähden.    Melkoisella   todennäköisyydellä
voidaan kuitenkin katsoa,  että raaka-ainehankinnat ja  sahatavaran
tuotanto   maassamme  olisi ilman  Eteciä  vuosina  1936  ja  1937  muo-
dostunut  suuremmaksi, ja  joka  tapauksessa  voidaan  hyvin  perus-
t,eluin väittää,  et,tä Etec-sopimuksen ansiosta pidätettiin maassamm
tarjolla  olevan  puutavaran  määrästä  pyörein  luvuin  v.  1936  noin
50 000 std. ja v.1937 noin 80 000 std. poissa markkinoilta. -Tämän
käsityksen puolesta puhuvat myös henkilökohtaisissa neuvotteluissa

ja  suoritetuissa  tarkastuksissa  saadut  kokemukset.
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2.   Puutavai.an  hintoien  kehttys.

Puutavai`amai`kkinain  kehitykselle  ominaista  on  ollut,  että  ain€`
kun  sahatun  ja  höylätyn  puutavaran hinnat ovat antaneet hyvästi
voittoa,  tuot,anto  on  lisääntynyt  nopeasti,  kunnes  se  on  ylittänyt
kysynnän  ja  hinnat  jälleen  ovat  laskeneet.    Markkinoiden  säännöl-
listä  kehitystä  on  lisäksi  häirinnyt  se,  että  kun  edeltäkäsin  ei  o]e
voitu|täysin pätevästi arvioida koko tuotannon ja tar].onnan määrää,
tarjonta  usein  on  yllättäen  muodostunut  arvioitua  suui`emmaksi  ja
saanut  aikaan  hintojen  laskua.

Etec-sopimuksen  tarkoit,uksena  on  ollut  saada  nämä  epäkohdat

poistetuil£si.  Sopimusta  ei muodostettu  kuitenkaan miksikään hinta-
sopimukseksi,   koska   uskottiin,   että  puun  hinta  asettuu  todellisen
mai`kkina-arvon    mukaiseksi    suhteessa    yleiseen   hintatasoon,   niin

pian    kun   tarjotut  määrät  ja  kysyntä  ovat  hyvässä  tasapainossa.
Vanhasta  kokemuksesta   tiedettiin   nimittäin,    että   kaikki    hinta-
sopimukset ovat  merkityksettömiä, ellei tätä tasapainoa ole olemassa.

Puutavaran    hinnoissa    tapahtuneen    kehityksen    toteamiseksi
tai`kastetaan  seui`aavassa  Suomen  Sahanomistajayhdistyksen  hinta-
tilaston  valossa   lähemmin   hintatasoa   ennen   Etec-soi)imuksen sol-
miamista  ja  sopimuksen  vaikutusta  siihen.

Lähinnä   edellisinä  vuosina  ennen  Eteciä  olivat  kansainvälisille

puutavaramarkkinoille    luonteenomaisia    sekä    vientimäärien    että
hintojen  huomattavat  vaihtelut.    Alhaisesta  tasosta,  johon  hinnat
laskivat  v.   .1932,   oli   seui`auksena   huomattava   viennin   vähennys.
Pienentynyt  tarjonta  aikaansai  tällöin  hintojen  nousun,  joka  vuo-
sina  1933  ja  1934  houkutteli  laivaajia  lisäämään  tuotantoaan.    Sen
aiheuttamaa optimismia  ei kuitenkaan riittänyt pitkälle.   Jo vuoden
1934 lopussa hinnat alkoivat laskea vei`raten vähäisen liikatarjonnan
vaikutuksesta,  ja  seuraavana  vuonna  ne  alenivat  edelleen  aina  70
°/o:iin  v:n  1929  hinnoista.    Niinpä  noteerattiin  v:n  1935  lopussa  7"

lajittelemattomasta männystä Etelä-Suomen johtavaa laatua ainoas-
taan n. £ 9.~/- vastaavan  perushinnan ollessa v. 1929 n. £ 13.-/-

Etecin  muodostumista  tervehdittiin  suurella  tyydytyksellä  tuo-

jien   piirissä,   jotka   vientimäärien   i`ajoittamisessa   näkivät   takuun
siitä,  ettei  tarjontaa  tultaisi  lisäämään  määrätyn  rajan  yli,  ja  tästä
seurauksena   hinnat   alkoivat   heti   kohota.     Suhdanteiden   yleinen

6
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i)araneminen  vaikutti  osaltaan  hintojen  nousuun,  jota  jatkui  jyrk-
känä  koko  vuoden  1936  ajan.    Myynnit  vuoden  1937  toimitukseen
alkoivat   tavallista   aikaisemmin.     Jo   elokuussa   myytiin   manner-
maalle,   ja   syyskuussa   Englanti   astui   markkinoille.     Kolmen   vii-
meisen kuukauden  aikana  vuonna  1936  oli  kaupankäynti jatkuvasti
erittäin  vilkasta,  niin  että  Suomesta  oli  vuoden  vaihteessa  myyty
noin   65    °/o   arvioidusta   tarjonnasta.     Luonnollisena   seurauksena
syksyn  huomattavista  puutavaran  ostoista  oli,  että  myynnit  tal-
`rel]a jonkin verran laimenivat, ja toukokuusta lähtien voitiin havaita
varsin  tuntuvaa  vähennystä.    Kesän  aikana,   samanaikaisesti  suh-
danteiden   yleisen   huonontumisen   kanssa,   tuli   sitten   taka-isku,
kulutiis   muodostui   pienemmäksi,   kuin   mitä   oli   ai`vioitu,   hinnat
alkoivat  ]askea,  ja  varastot  olivat  eri  tuontimaissa  v:n  1937  päät-
tyessä  ylenmäärin  täydet.

Puutavaran   hintojen   lasku   vuoden   1937   syksystä   lähtien   oli
]ikipitäen  yhtä  jyTkkä  kujn  edellisen  vuoden  nousu.   Vaikka  vienti-
määriä vuonna  1938  Etecin toimesta tuntuvasti rajoitettiin,  näytti-
vät  ostajat  nyt  vuorostaan  menettäneen  siinä  määrin  luottamuk-
sensa sen vaikutukseen,  että hintojen lasku pysähtyi vasta  kun kä`.i
selville,   että   myyjien  jä]jellä   olevat  varastot  todella  olivat  hyvin
rajoitetut.    Hintojen   laskuun   vaikuttavina   tekijöinä   on   myöskin
otettava huomioon eräät muut seikat, m.m. venäläisten noudattama
hintapolitiikka,  joka  ilmeni  useina  perättäisinä  hinnanalennuksina.

Lähemmin  tarkasteltaessa   puutavaran   hintatasossa   v:sta   1936
alkaen  tapahtunutta  kehitystä  voidaan  m.m.  todeta,   että  hinnat
vuoden  1936  aikana  nousivat  yli 30  °/o:lla mainitun  vuoden avaus-
hini,oihin  vei`rattuna  ja  v:n   1937   syksyyn mennessä  noin  60  °/o:lla.
Niinpä   maksettiin   johtavamerkkisestä   etelä-suomalaisesta   7"   u/s
mäntysoirosta,  jonka   avausnoteeraus  v:lle  1936  oli  ollut  £  9.10/-,
hintojen   ollessa   korkeimmillaan   £   `15.10/-.    Vuoden   1929   hinta-
tasoon    verrattuna   merkitsi   tämä   20   °/o:n   nousua.    -     Lasku-
suunnan  päästyä  valtaan  putosivat  hinnat  vuoden  sisällä  yli  30  °/o
ollen  syksyn  1938  noteeraus  £  10.10/-.

Vuoden 1939 aikana puutavaran hinnat jälleen kohosivat muodos-
tuen  nousu  kesästä  lähtien  melko  jyrkäksi.   Niinpä  noteerattiin  7"
soiron  perushinnaksi   syksyn  alkaessa  £  14.12.6,  mikä  jälleen  mer-
kitsee  n.  30   °/o:n  nousua  vuoden  avaushinnoista.
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Etec-sopimuksen vaikutus puutavai-an hintojen  nousuun ilmenee
välittömästi  ja  selvimmin  siitä,  että  luottamus  mai`kkinoiden  suo-
tuisaan kehitykseen ostajien piirissä lisääntyi ja sen mukana kaupan-
käynnin vilkastuessa  hintataso  alkoi  kohota.  Kun  tarjonta oli rajoi-
tcttu,  odotettiin  hintojen  jatkuvasti  nousevan,  ja  tuojat  pyrkivät
hyvissä  ajoin  varaamaan  itselleen  mahdollisjmman  suuret  varastot.
Tämä  johti  kuitenkin   ennen  pitkää  siihen,   että   kauppaa   alettiin
käydä   spekulatiivisissä   merkeissä,   puutavai`aa   ostettiin  i`unsaasti,
ei    sijoitustarkoituksissa,    vaan    suorastaan    myöhemmän   hinnan-
nousun  ja  siitä  aiheutuvan  voiton  toivossa.

Laskusuunnan    jälleen    päästessä    valtaan    näyttää    kuitenkin
ostajien  luottamus  sopimuksen  vaikutuksiin  pettäneen  vastaavassa
määrin,  koska  Etecin  rajoittavista  toimenpiteistä  ja  vakuutuksista
huolimatta    melko    vähäisen   ylitarjonnan   aiheuttamaa   hintojen
romahdusta   ei   voitu   estää.

Arvioitaessa  Etec-sopimuksen  vaikutuksia  hintatasoon  ei  edellä
esitetyllä   suinkaan   ole   osoitettu,   etteivätkö   hinnat  vuosina   1936

ja   1937   olisi  voineet   nousta   melkoisesti   ilman   Eteciäkin.    Koska
perusedellytykset   tähän   olivat   olemassa,   on   päinvastoin   varsin
todennäköistä, että näin olisi tapahtunut joka tapauksessa.   Mahdol-
lista on myöskin, että hintojen nousu tällöin ei olisi ollut niin jyrkkä,
koska   ostajat  tuskin   olisivat  uskaltautuneet  samassa   määi`in  kei-
nottelemaan.    Toiselta  puolen  on  kuitenkin  muistettava,  että  tar-

jonnan  määräkin  tällöin  olisi  ollut  rajoittamaton  ja  ylituotannon
vaai`a   suurempi.

3.   Tcu.joma  ulkopuotisista   maist,a.

Etec-sopimusta  vastaan  on  m.m.  huomautettu,  että  se  on  ollut
omansa asettamaan sopimukseen kuulumattomat puutavaran vienti-
maat   edullisempaan   asemaan,   koska   njiden   puutavai`an   kaupp`a
saattoi samassa määrin vallata itselleen uutta jalansijaa, kuin vientiä
Etec-maista i`ajoitettiin.   Tällöin on tai`koitettu ensi sijassa  Kanadan

puutavaranvientiä  Suurbritanniaan.
Mainitun  väitteen  paikkansa  pitäväisyyden  selvittämiseksi  ta]`-

kasteltakoon   seuraavassa   tämän   maan   puutavaranviennin   kehi-
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tystä  kymmenvuotiskautena  1929-38  nimenomaan  silmällä  pitäen
vientimäärien vaihteluja  Suui`britanniaan ja Yhdysvaltoihin.  Nume-
rot,  jotka  tarkoittavat  1000  std:ia,  perustuvat  Suomen  Sahanomis-
tajayhdistyksen   ].a   aikaisemmilta   vuosilta   Ruotsin   Puutavaran-
vientiyhdistyksen  tilastoihin.

K anadan  puuta,vcwa"ienti.

Suui`-                  Yhdvs-
britanniaan      valtoihin

Luvut puhuvat selvää kieltä siitä,  kuinka  Kanadan puutavai`an-
viennin Yhdysvaltoihin pysähtyessä sen markkinat Ottawan sopiinuk-
sen  seui`auksena  vuodesta   1933   lähtien  siirtyivät  Suui`britanniaan.
Vienti   mainittuun   maahan   on   sittemmin  jatkuvasti   lisääntynyt,

joskin  viennin  kasvua  myös  Yhdysvaltoihin  on  ollut  havaittavissa,
sen  jälkeen  kun  Kanada  v.1935  solmi  tämän  maan  kanssa  uuden
kauppasopimuksen.    Vaikkakin   puutavaranvienti   Suurbritanniaan
vuosina  1936  ja  1937  osoittaa  edellisiin  vuosiin  vei`rattuna  nousua,
ei  tämä  nousu  kuitenkaan   ole   niin  suuri,   että  sen  voisi  käsittää
käänteentekeväksi   seuraamukseksi   Etec-sopimuksen   rajoittavasta
vaikutuksesta    Euroopan    markkinoihin.      Pikemminkin    voi    sen
otaksua   Englannin  puutavarantuonnin  huomattavasta   lisäyksestä
sekä   puhtaasti   poliittisista   syistä   johtuvaksi,   joka   ilmenee  m.m.
englantilaisten   pyrkimyksenä   suosia   empire-tavarain   tuontia.
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IV.   Etec-sopimulSen  mei.kitgs.

Puutavaramai`kkinoiden   kehitys   vuosina   1936~39   on   tulkittu
osoitukseksi  siitä,   ett,ä   Etec-sopimus   ei  täyttänyt  niitä  odotuksia,

jotka  sille   oli  asetettu.    Vuosi   1936  tosin  toteutui   ei`inomaisesti  ja
])uutavarakauppa  muodost,ui  edullisemmaksi  kuin  juuri  milloinkaan
ennen,   mut,ta   jo   vuosi   1937   osoitti,   että  toivottua markkinoiden
vakaantumist,a  ei  oltu  onnistuttu  saavuttamaan,  ja  sitä  seuraavina
vuosina    muodost,ui   tilanne   tässä   suhteessa   vielä   huonommaksi.

Etecin  merkityksen  toteamiseksi   puutavaramarkkinoiden  kehi-
tystä     silmällä     i)itäen    tehtäköön    edellä    esitetystä   vielä   lyhyt
`.hteenveto.

Mitä  ensiksikin  tulee v:sta  1933  alkaen havaittavaan  puutavai`a-
markkinoiden   vilkast,umiseen   vai`sinkin   Suurbritanniassa   ja   Sak-
sassa,  oli  sen  pannut  alkuun  yleinen  suhdannekehitys  ja eräät muut
ulkopuoliset  tekijät.    Etec-sopimus   ei  siten  suoi`anaisesti  vaikutta-
nut kulutusta kiihoittavana tekijänä, vaan ilmeistä on, että kysyntä
olisi  kasvanut  ilman  sitäkin  ja  että  kysynnän  lisääntymisestä  luon-
nollisena  seui`auksena  olisi  ollut  hintojen  nousu.    Sen  sijaan  ilmenee
Etecin  vaikutus  lähinnä  ostotoiminnan  vilkastumisena,  joka  ennen

]iitkää  kiihtyi  luonnottomasti  ja  epäsuhteessa  i)uutavaroiden  nor-
]iiaalikulutukseen. -Sopimus  ei sit,en,  vaikka se saatiinkin täydelli-
sesti  toteutetuksi,  reagoinut  sillä  tavoin,  kuin  oli  tarkoitettu,  vaan
s])ekulatiivinen   noususuunnan   hyväksi   käyttö   pääsi   valtaan   ja
hinnat   kohosivat   huippuunsa.     Etecin   vaikutus   ilmenee   tällöin
selvästi  psykologista  laatua  olevana  tekijänä,  ].oka  i)erustui  ostaja-

i)iireissä  vallinneeseen  luottamukseen  markkinoiden ja hintojen kes-
tävyyteen.     Myöhemmin   tämän   luottamuksen   alettua   horjua   ja
hintojen  romahdusmaisesti  laskiessa  ei  Etecin  toimenpiteistä  huoli-
in:it,ta  kehityksen  kulkua  voitu  pysähdyttää,  ennenkuin  tuotannon
huomat,tavasta supistuksesta johtunut tarjonnan väheneminen luon-
no]lista  tietä  jälleen  tasoittj   markkinoiden  heilahtelun.

Hintojen    kehjtystä    tarkasteltaessa    hei`ää    epäi]ys    siitä,    että
Etec-kiintiöt  kysyntään  verrattuna  mahdollisesti  oli  määrätty  liian
koi`keiksi,   mistä   aiheutui  ylitarjontaa.     r\'iinpä   on   väitetty,   että
hintojen  jyrkkä  lasku  olisi voitu  välttää  siinä  tapauksessa,  että  v:n
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'1937   tarjonta   olisi   ollut   jonkin   verran   rajoitetumpi.     Sen   seikan

nimittäin,   että   m.m.   meidän   inaamme   osalta   seuraavan   vuoden
tarjolla  olevat  määrät,  joihin  sisältyi  myös  v:lta  `J 937  siirretty  yli-

jäämä,  saatiin  hyvin  sijoitetuksi,  jopa  siinä  määrin,  että  v:n  1938
]t>pussa ilmeni puutetta tavarasta, on katsottu viittaavan siihen, että
hintojen    lasku    oli    aiheeton    ja    ainoastaan    seui`aus   ostajat   ja
osittain   myös  myyjät  vallanneesta  paniikkimielialasta.

Eteciä   ai`vosteltaessa   on  kuitenkin  huomattava,   että  v:n   1937
]opussa  alkanut  suhdanteiden  yleinen  huonontuminen,  joka  ilmeni
elinkeinoelämän   kaikilla    aloilla,    huomattavalla   tavalla    vaikutti

]iuutavai`an  kysynnän  vähenemiseen  ja  siten  välillisesti  myös  hin-
tojen   kehitykseen.     Sitäpaitsi,   vaikka   onkin   luultavaa,   että  puu-
tavaroiden  hintojen  nousu  ilman  Eteciä  ei  olisi  ollut  yhtä  jyrkkä,
on  kuitenkin  toiselta  puolen  todennäköistä,  että  tuotannon  ollessa
rajoittamattoman  tai`jonta,  kuten  edellä  on  osoitettu,  olisi  muodos-
tunut  suuremmaksi ja  sen  seurauksena  hinnat  ennen  pitkää  o]isivaL

]iainuneet  takaisin  tasolle,  joka   olisi  tehnyt  sahateollisuuden   kan-
nattavaisuuden  kyseenalaiseksi.

Sahatavaran   hintojen   koroitus   Etec-sopimuksen   voimassaolo-
aikana  joutui,  kuten  on  mainittu,  suurelta  osalta  raaka-aineen  vas-
taavana   hintojen   kohoamisena   metsänomistajain   hyödyksi.     Silti
eivät   myöskään   sahanomistajat  jääneet  voitosta   osattomiksi  saa-
dessaan  aikaisemman  tukkivarastonsa  sahattuna  suhteellisesti  kor-
keammasta hinnasta  myydyksi.   Sen  sijaan  myöhemmästä  hintojen
]askusta   aiheutuneet   tappiot   luonnollisestikin   jäivät   yksinomaan
\i.iimeksi  mainittujen  kannettaviksi.

Vaikkakaan     Etec-sopimuksella     ei    saavutetLu    sitä    i)äämää-
rää,     johon     pyrittiin,     ilmenee    sopimuksen    merkitys    kuitenkin
m.m. siitä, että sen avulla saatiin aikaan eri maiden välinen yhteistyö

i)uutavarakaupan  alalla,  minkä  kautta  saavutettiin  parempi käsitys
eri vientimaiden tuotantomahdollisuuksista ja mai`kkinoiden kulutus-
kyvystä.      Sopimusta   toteutettaessa  on  myös   osoittautunut,   ett,ä
sillä    on    ollut    takanaan    i`iit,täväst,i    voimaa    ja    mahdollisuuksia
tuotannon    säännöstelemiseen   ja    tarvittavan    valvonnan   aikaan-
saamiseen   puutavaran   tarjonnassa.

Etec-sopimuksen  ansiopuolelle  kuuluvaksi  on  epäilemättä  luet-
tava   sen  vaikutuksesta   maassamme   alulle  pantu  sahateollisuuden



ETEC-PL'tJ"I`A`-AI`ASOPIMUS,   SE`-TOTEUTTA}ll`-E`.   JA   VAIKtJ.TUKSET                      87

järjestäytyminen.    Sopimuksen   ansiosta   kotimaassa   aikaansaadun
yhteistyön   merkitys   ilmenee  m.m.  siitä,  e,ttä  sahatavaran tarjonta
koko   maasta   on   saatu   käytännölliscsti   katsoen   sataprosenttisesti
etukäteen  määritellyksi ja  että  sen  kautta  on  käynyt  mahdolliseksj
i`ajoittaa  ja   kontrolloida   myös   maan   i)iensahateol]isuutta  ja   tila-

päisiä   puutavaranviejiä,   jotka   aina   ovat   muodostaneet   ei`ittäin
epävarman  ja  yllätyksellisen  tekijän  sahatavarainarkkinoilla.   Sopi-
muksen avulla on myöskin voitu luoda tarkka tilasto maan kaikkien
sahojen  tuotantoedellytyksistä  sekä  valvoa  niiden  myyntitoimintaa

ja   sahatavaran   vientimääriä.     Tämän   lisäksi  on   Etec-sopimuksen
tai`kalla   valvonnalla   voitu   ehkäistä   erinäisten   keinottelumielessä

perustettavaksi   aiottujen   uusien   sahalaitosten   ja   vientiliikkeiden
syntyminen.


