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BR.  SUVIRANTA

60  VUOTTA

Kuluvan  maaliskuun  ls  päivänä  täyttää  Helsingin  yliopiston  kan-
santaloustieteen  professori  Bruno  Kaarle  Suviranta  60  vuotta.  Niihin
laajoihin  kansalaispiireihin, jotka tänä merkkipäivänä  esittävät hänelle
onnentoivotuksensa,   yhtyvät    täten   Kansantaloudellisen   Yhdistyksen
johtokunta,   Kansantaloudellisen    Aikakauskirjan   toimitus   ja   taajat
rivit  kansantalousmiehiä  ja  kansantaloustieteen  tutkijoita.

Suvirannan   rikkaan   elämäntyön   keskeisenä   linjana   on   kansan-
taloustiede,  mutta  siihen  ovat  läheisesti liittyneet  toisaalta  talouspoliit-
tiset  harrastukset,   toisaa]ta  toiminta  käytännöllisessä   talouselämässä.

ja  kaiken  tämän  toiminnan  takana,  sen  kantavana  voimana, on  syvä
aatteellisuus, joka on antanut värityksen hänen kaikille harrastuksilleen.

Lapsuutensa Suviranta vietti pappilan rauhassa, Messukylässä. Käy-
tyään  koulua  Tampereella  hän  aluksi opiskeli yliopistossa uusia  kieliä,
mutta  löysi  pian  oikean  alansa,  kansantaloustieteen.  Väiteltyään  toh-
toriksi  ulkomaista  maksutasetta  käsittelevällä  tutkimuksella  Suviranta

palveli  rautatiehauituksen  tariffi-  ja  kontrolliosaston  päällikkönä  sekä
sen jälkeen  Suomen  Pankin  suhdannetutkimusosaston johtajana,  myö-
hemmin johtokunnan taloudellisena neuvonantajana. Useilla ulkomaan-
matkoi]la   Suviranta  laajensi  näköalojaan  ja  syvensi  tietojaan,   mistä
hänen  monet  julkaisunsa  ovat  todistuksena.   Samoihin  aikoihin  hän
toimi  Helsingin  yliopiston  dosenttina.

Se  laaja  kansainvälinen  kriisi,  joka   1920-luvun  lopussa  ja   1930-
1uvun  alussa johti  vaikeaan  pulakauteen  maassamme,  sai  Suvirannan
suuntaamaan   päähuomionsa   talouspoliittisiin   kysymyksiin.   Toimien
talousneuvoston  sihteerinä ja  sittemmin  monien  muiden  senaikaisten
elimien ja  komiteoiden jäsenenä ja  puheenjohtajana  hän  paneutui  sil-
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loisiin  monimutkaisiin   ongelmiin  ja   sanoi   usein   vapauttavan   sanan
niiden ratkaisemiseksi.  Täl]ä talouspoliittisella linjalla hän jatkoi hedel-
mällistä  toimintaansa  myös  sotavuosien ja  sodanjälkeisten  monien  pul-
mien  selvittämiseksi  toimien  valtiovarainministcriön  kansantalousosas-
ton   päällikkönä,   finanssitoimikunnan   puheenjohtajana   ja   jäsenenä,
muita  hänelle  annettuja  tehtäviä  mainitsematta.   Kaikessa  tässä  toi-
minnassa,  silloinkin  kun  olosuhteet  tekivät  monenlaisen  säännöstelyn
välttämättömäksi,   hän`   piti   vapaan   talouselämän   lippua   korkealla,
luottaen siihen,  että lainalainen, mutta kansalaisten vapaaseen yrittäjä-
toimintaan  perustuva  talouselämä  ajan  pitkään  paremmin  kuin jokin
sosialisoitu  säännöstelytalous  olisi  omansa  kohottamaan  koko  kansan

ja eri kansalaispiirien  hyvinvointia.  »Poliittisten realiteettien» joutuessa
yhä enemmän etualalle taloudellisten kysymysten  ratkaisussa  Suviranta
vähitellen  vetäytyi  syrjään.

Tämän   talouspoliittisen   toiminnan   rinnalla   Suviranta  jatkoi   tie-
teellistä  työtään julkaisten  useitakin  tutkimuksia.  Näin  saavuttamiensa
ansioiden  nojalla  hän  v.   1937  tuli  Teknillisen  korkeakoulun  kansan-
talouden  professoriksi  ja  vähän  myöhemmin,  v.   1944,  Helsingin  yli-
opiston   kansantaloustieteen   professoriksi.   Tässä   ominaisuudessa   hän
on tehnyt ja tekee edelleen arvokasta  työtä kansantaloustieteen opetuk-
sen  kohottamiseksi sille  tasolle, jota  ulkomailla kehitettyjen  uusien  teo-
rioiden  seuraaminen  edellyttää.  Hän  on  siten  saavuttanut  todella  kes-
keisen  aseman  nuoren  polven  kansantalousmiesten  kasvattamisessa.

On  luonnollista,  että  Suvirannan  kaltaisen  miehen  kykyä,  laajoja
näköaloja ja  taloudellista kokemusta on haluttu käyttää mitä moninai-
simmilla  aloilla.  Viitattakoon  vain  hänen  toimintaansa  milloin johto-
kunnan,  milloin  hallintoneuvoston jäsenenä  mm.  Säästöpankkien  Kes-
kus-Osake-Pankissa,  Keskinäisessä  Henkivakuutusyhtiö  Suomessa,  Suo-
men  Höyrylaiva   Oy:ssä,   Oy  Arabia  Ab:ssä,  Oy  Renlund  Ab:ssä  ja
Werner  Söderström  Oy:ssä.

`Huomiota  ansaitsee  edelleen  Suvirannan  harrastus  Pohjoismaiden

yhteistyöhön  sekä  hänen  monipuolinen  toimintansa  tämän  yhteistyön
•kehittämiseksi  ja  syventämiseksi,   hänen   toimiessaan   mm.   Pohjola-

Norden-yhdistyksen johtokunnan jäsenenä ja  puheenjohtajana.
On  ina,hdotonta  tässä  tehdä selkoa  Suvirannan  monille  aloille ulot-

tuneen  toiminnan  kaikista  puolista.  Lopuksi  on  kuitenkin  mainittava
•härien  pitkäaikainen  toimintansa  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  pii-
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rissä,  johtokunnan  monivuotisena jäsenenä,  pariin  otteeseen  yhdistyk-
sen  esimiehenä,  samaten  kuin  ahkerana  esitelmänpitäjänä.  Tähän  liit-
tyy   Suvirannan   pitkäaikainen   toiminta   tämän,   kansantalousmiehiä
yhdistävän aikakauskirjan ahkerana avustajana ja toimituksen jäsenenä.
Tästä  miellyttävästä ja  antoisasta  yhteistyöstä,  kaikesta  eri  muodoissa
saamastamme  avusta,  haluamme,  esittäessämme  täten  hartaat  onnen-
toivotuksemme ja omistaessamme hänen nimelleen tämän niteen, lausua
lämpimät,  kunnioittavat kiitoksemme.   .



NÄKÖKOHTIA  SUOMEN  TEOLLISUUDEN  RAHOITUK-
SESTA  TEOLLISTUMISEN  ALKUAIKOINA.

Kirjoittanut

K.   ö.   ALlho.

Kysymystä  Suomen  teollisuuden   rahoituksesta  on  kirjallisuudessa
käsitelty  hyvin  vähän,  hiiolimatta  tämän  kysymyksen  tärkeydestä  ei
vain   teollisuudelle   itselleen,   vaan   myös   laajemmasta   näkökulmasta
katsottuna.   Pitäisihän  sillä  seikalla,  miten  teollisuuden  perustaminen,
laajentaminen  ja  toiminta  on  rahoitettu  sekä mistä  ne  pääoinat  ovat
tulleet,  jotka  tähän  eri  aikoina ja  eri  aloi]la  on  käytetty,  olla  suoras-
taan   keskeinen   asema   teollisuutemme  vaiheita   koskevissa   tutkimuk-
sissa.    Mitään   yhtenäistä   esitystä   teollisuutemme   finansioimisesta   ei
kuitenkaan  ole olemassa.  Eikä myöskään  niissä lukuisissa  eri  teollisuus-
1aitoksia  koskevissa historiikeissa, joita  vuosien  mittaan  on  ilmestynyt,
ole  tähän  puoleen  kiinnitetty  huomiota  riittävässä  määrin.  Muutamia
poikkeuksia  tästä  yleisestä  säännöstä  on,  mutta  niissäkään  ei  tutkimus
ole  perustunut  pätevään  metodiin,  joten  tulokset  ovat jääneet  vailli-
naisiksi.

Suorittaessani  tutkimusta  Suomen  uudenaikaisen  teo]lisuuden  syn-
nystä ja  kehityksestä  ensimmäiseen  maailmansotaan  mennessä jouduin
toisaalta  toteamaan  edellä  mainitsemani  puutteen  taloushistorial]isessa
kirjallisuudessa,  toisaalta  taas  sen  suuren  merkityksen,  mikä  teollisuu-
den  rahoittamisen  selvittämisellä  olisi  pyrittäessä  luomaan  kokonais-
käsitystä   teollisuutemme   voimakkaasta   laajentamisesta    1860-luvulta
lähtien.  Kun  sain  siihen  tilaisuuden,  ryhdyin  toista  vuotta  sitten  laa-
timaan esitystä Suomen  teollisuuden rahoittamisesta teollistuiniskauden
alusta  talvisotaan  saakka.  Tärkein ja  suurin  osa  tarvittavasta  aineis-
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tosta   on   eri  'teollisuuslaitoksien   arkistoissa   kautta   maan.   Luonnolli-
sestikaan  ei  kaikkia  mahdollisia  yrityksiä  ole  voitu  ottaa  mukaan  tut-
kimukseen ;   suunnitelman  mukaan  sen  arkistomateriaali  tulee  käsittä-
mään  noin  kolmisenkymmentå  teollisuuslaitosta  eri  aloilta ja  eri  puo-
lilta  maata.  Niin  hyvin   tiJikirjat   kuin   muukin  tarvittava  aineisto  on
auliisti  asetettu  käytettävåksi  tutkimustani  varten.

Teollisuutemme  rahoittamista  koskevan  tutkimuksen  suunnittelussa
on  suureksi  avuksi  ollut  prof.   rorf£e%  G¢°rd/ccnczin  teos  »Svensk  industri-
finansiering    under    genombrottskedet     1830-1913»,    joka    ilmestyi
muutama  vuosi  sitten.   Siinä  on  sekä  tutkimusmetodin  että  aineiston
käsittelyn   suhteen   runsaasti   varteen   otettavia   näkökohtia.   Suomea
koskevassa  tutkimuksessa, joka  käsittää  vain  osittain  saman  ajan  kuin
Gårdlundin  selvitys,  on  metodia  pyritty  eräissä  suhtejssa  olennaisesti
kehittämään  tavoitteena  mahdollisimman  tarkan  ja  yksityiskohtaisen
erittelyn  saaminen  nimenomaan  siitä,  millä  tavoin  kunkin  tutkimuk-
sessa  mukana  olevan  yhtiön   toiminta   on   rahoitettu,   mitä  rahoitus-
muotoja  on  käytetty ja  mikä  on  kunkin  rahoitusmuodon  osuus  ollut
eri  aikoina ja  eri  aloilla,  sekä  tietenkin  myös vastaavista  seikoista  koko
teollisuudessa.   Uutta   verrattuna   Gårdlundiin   on   myös   se,   että   on

pyritty  ottamaan  selville,   miten   niitä  varoja,  joita   eri   rahoitusteitä
on  tullut yritysten  haltuun,  on  käytetty liikkeen  hyväksi.  Tähän  men-
nessä  on  aineisto  kerätty  vähän  yli  puolesta  niistä  teollisuuslaitoksista,

joita   tässä   tutkimuksessa   tullaan   käsittelemään.1
Koska   aineiston   kerääminen   sekä   sen   muokkaaminen   on   vielä

kesken,  ei  sitä  ole  o]lut  mahdollista  sellaisenaan  käyttää  tämän  kir-

joituksen  pohjana.  Tämä  tutkimus  perustuu  viidestä  teollisuuslaitok-
sesta  perä,isin  olevaan  aineistoon ja  sen  käsittelyn  antamiin  tuloksiin.
Näistä   yrityksistä   kaksi   edustaa   puunjalostusta,   nim.   W.   Rosenlew
&  Co  Porista ja .G.  A.  Serlachius  Mäntästä,  yksi  puuvillateollisuutta,
Vaasan   Puuvilla   Oy,   yksi   e]intarvikealaa,   Vaasan  Höyrymylly  Oy,

ja yksi metallin jalostusta,  G. A.  Sohlberg Helsingistä.  Näitä koskevasta
aineistosta   saadaan   varsin   yksityiskohtainen   käsitys   kunkin   liikkeen
rahoituksesta.  Mutta  pohjan  kapeuden  takia  tämän  aineiston  noja]la
ei  luonnollisestikaan  voida  tehdä  va£moja  koko   teollisuutta  koskevia

1  Tutkimusmetodin  on   pääasiassa  laatinut  ekonomi  K.  P.  EiROLA,  joka  myös

on   osallistunut   aineiston   keräystyöhön   yhdessä  fil.maisteri   HELKA  VEiLin  ja  eko-
nomi   RAiMo  AiiosEN  kanssa.
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yleispäteviä johtopäätöksiä.   Ilmeiseltä  kuitenkin   tuntuu,   että  ainakin
niissä   kohdin,    missä   rahoituksön   järjestäminen   on   näissä   viidessä
teollisuuslaitoksessa  tapahtunut  suurin  piirtein  samojen  suuntaviivojen
mukaisesti,  tutkimustuloksien  voidaan  edellyttää  koskevan   koko  teol-
lisuutta  tai  ainakin  kuvastavan  yleistä  kehityssuuntaa  teo]Iisuutemme

piirissä.   Selvää   on,   että   paikalliset   olosuhteet   samoin   kuin   henkilö-
kysymykset  ovat  painaneet  leimansa  kunkin  yrjtyksen  rahoitusongel-
man  hoitoon  ja  sitä  koskeviin  ratkaisuihin.  Näillä  on  ilmeisesti  o]lut
tavallista  suurempi  merkitys  erityisesti  varhaisemmissa  oloissa,  jolloin
luottolaitos   oli   kehittymätön  ja   yhteydc.t   vaillinaiset.

Tämä   tutkimus   käsittää   osittain   ajan   1860-luvulta,   mutta   pää-
asiassa   1870-]uvulta   lähtien   l890-luvu]le,   saakka,   siis   sen   ajanjakson
Suomen   teo]listumisen   kehityksessä,  jota   on   nimitetty   suureksi   läpi-
murroksi  tai  uudenaikaisen  teollisuuden  perustamisvaiheeksi.  Suomen
taloudellisessa  kehityksessä  se   oli  eräs  kaikkein  voimakkaimpia  aktii-
visen  toiminnan  kausia, jolloin  teollisuutemme  suuntautui  ratkaisevasti
uusille  urille.  Selvää  on,  että  silloin  tapahtunut  erittäin  intensiivinen

perustamis-  ja   laajentamisvaihe   asetti   teollisuusmiehet   samoin   kuin
muut   vastuuna]aisissa   tehtävissä   olevat   henkilöt   sangen   vaativien,
monessa   tapauksessa   aivan   uusier),   ennen   tuntemattomien   tehtäv;en
eteen,  myös ja  ehkä  nimenomaan  juuri  laajenevan  ja  nopeasti  kehit-
tyvän  teollisuuden  rahoitusongelmia  käsiteltäessä.    Tehtävää  vaikeutti
suuressa  määrin  se,  ettei  Suomessa  teollistumisprosessin  låhtiessä  liik-
keelle  ollut  elinkeinoelämää  tukevaa ja  auttavaa  luotto-organisaatiota.
Eikä   maassamme   myöskään   olliit   yrittåjien   käytettävissä   riittävästi

yksityistä  pääomaa.   Mutta  varsinkin  sen  jälkeen,   kun  maan  ensim-
mäiset  ]iikepankit  oli  perustettu  -  ensimmäinen  niistä  aloitti  toimin-
tansa  kuten  tunnettua  vuonna  1862   -lisääntyivät  edellytykset  teolli-
suuden  rahoituksen  hoitamiseen  suuresti.  Uudenaikaisen  pankkilaitok-
sen  muodostuminen  maahamme  oli  teollisuiiden  kehityksen  kannalta
mitä  tärkein  tapahtuma,  jota  ilman  teollistumisen  vauhti  ja  laajuus
olisivat olleet huomattavasti vähäisempiä,  kuin  miksi ne muodostuivat.

Ne  rahoitusmuodot,  joitaL  mei]lä  pääasiallisesti  käytettiin  teollisuu-
dessa,  olivat:   1)   itse-eli  omarahoitus,  2)   luotto  yksityisiltä  henkilöiltä

tai  asiakkailta,   3)   valtion  antama  halpakorkoinön  tai  koroton  pitkä-
aikainen   teollisuusluotto,   4)   Sj;men   Pankin   myöntämä   luotto,   5)
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luotot muista rahalaitoksista, lähinnä liikepankeista, sekä 6) ulkomain5n

pitkäaikainen  ja  lyhytaikainen  luotto.
Tarkastettaessa   tässä   tutkimuksessa   mukana   olleiden   teollisuus-

1aitosten   perustamista   voidaan   todeta,   että   tarvittava   pääoma   on
useimmissa   tapauksissa   saatu   yksityisistä   lähteistä.   Pankkiluottoa   ei
iuuri  käytetty, eikä myöskään Suomen  Pankilta  tai  valtiolta  ole  näinä
vuosikymmeninä   saatu   luottoja.    Ulkomaisella   pääomalla   on   myös
ollut   varsin   vähäinen.  osuus   näiden   yritysten   perustamisessa.   Nuori
G.   W.  SoÅJ6erg  joutui  perustaessaan  peltisepänliikkeensä  vuonna   1876
aloittamaan  käytännöllisesti  katsoen  tyhjästä.  Perheen  vähäiset  säästöt
hupenivat  porvarioikeuksien  lunastamiseen,  eikä  hänellä  ollut  muuta
mahdollisuutta  harvojen  työkalujen  hankkimiseen  kuin  lainata  ne  -
levysakset,  vasaran  ja  alasimen   -   eräältä  toveriltaan,  joka  samalla
astui   liikkeen   pa]velukseen.   Alkuvaikei.iksista   nuori   yrittäjä   selviytyi

pääasiallisesti  prof. J.  Krohnilta  saamansa  100  markan  lainan  avulla.1
G.   4.   Scr/ccÅe./JJ   sai   Mäntän   puuhiomon   perustamiseen   tarvitse-

mansa pääoman myymällä Tampereella  omistamansa apteekin.  Kaup-

pahinnaksi sovittiin  100 000 markkaa.  Serlachius oli kuitenkin joutunut
tekemään  melkoisesti  velkaa;  ja  kun  velat-  oli   suoritettu,  jäi  hänelle

jäljelle   Mäntän   hiomon   rakennustöiden   rahoittamiseen   noin   30 000
markkaa,  mikä  ei  kuitenkaan  kokonaisuudessaan  olliit  heti  käytettä-
vissä,  koska  kauppasumma oli vähissä  erin  suoritettava kahden vuoden
aikana.  Pääoma, jolla  Serlachius  rakennustyöt  Mäntässä  vuonna  1868
aloitti,  oli  aivan  ]iian  pieni,  sillä  se  ei  riittänyt  kuin  kivijalkaan  asti.
Eri   tahoilta   -   yksityisiltä   henkilöiltä,   tuttavilta  ja   sukulaisilta   -
lainatuilla  pikku  summilla  saatiin  rakennustöiden  rahoitus jotenkuten
turvatuksi  vuoden   1868  aikana.  Vaikeudet  kuitenkin  kasvoivat,   eikä
Serlachiuksella   ollut   muuta   mahdollisuutta   kuin   ottaa   yritykseensä
toinen  osakas, helsinkilåinen  kaptceni,  sittemmin  yli-intendentti  C.  G.
Sanmark, joka  sijoitti  yhtiöön  8 000   markkaa.   Tämän   avulla  saatiin

puuhiomon   rakennustyöt   suoritetuksi   onnel]isesti   loppuun.2
Vaasan   Höyrymylly   oli   yksityisen   henkilön   pääasiallisesti   omin

voimin  vuonna   1847  perustama,  mutta  kun  se  perustajan  kuoleman

jälkeen  1876 joutui toisiin  käsiin, jatkoi  se  toimintaansa  osakeyhtiönä.

1   Cy   G.    W.   SoÅ/6c7g   j46   J676-J95/,   Helsinki   1951,  s.   38-39.

2   P.   H.   NORRMEN,   A4ön!ån    Ce^dcz®   /868-J926,   Helsinki   1929,  s.   27-28  ja  37.
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Yhtiön  500 000   markan   osakepääoman   merkitsi   51   henkilöä, joista
useimmat  olivat vaasalaisia,  mutta myös muut  kaupungit,  kuten  Hel-
sinki,   Pietarsaari  ja  Kristiinankaupunki,   olivat  edustettuina.   Enem-
mistö   oli   kauppiaita  ja   teollisuudenharjoittajia,   mutta   mukana   oli
ihmeteltävän   monta   virkamiestä  ja   vapaan   ammatin   harjoittajaa.
Tämäkin  pääoma  oli  siis  peräisin  yksityisistä  lähteistä.L

Esimerkkien  luettelemista  voisi  vieläkin  jatkaa,  mutta  nämä  riit-
tänevät  osoittamaan,  että  yksityiseltä  taho]ta  lähtöisin  ollut  rahoitus
oli   yleinen  rahoitusmuoto  teol]istumiskauden  alkuaikoina,   milloin   oli
kysymyksessä   uuden   teollisuuden   perustaminen.   Tässä   on   kuitenkin
syytä todeta, että nimenomaan sahateollisuuden voimakas laajeneminen
rahoitettiin  melkoiselta  osalta  ulkomaisen  pääoman  turvin joko  siten,
että  ulkomaiset  yrittäjät  tulivat  tänne  uusien  yritysten  perustamistar-
koituksessa,  tai niin,  että kotimaiset yrittäjät, jotka  enimmäkseen olivat
aikaisemmin   toimineet   puutavara-alalla   tai   harjoittaneet   ulkomaan-
kauppaa,   saivat   luottoa   sahalaitosten   perustamiseksi   samoi]ta   ulko-
maisilta  luotonantajilta,  jotka  aikaisemminkin  olivat  heidän  liiketoi-
mintaansa  rahoittaneet.2

Ryhdyttäessä tarkastamaan varsinaisen liiketoiminnan rahoittamista

ja    omarahoituksen    osuutta  siitä  voidaan  ensinnäkin  todeta
tutkimuksessa  mukana   olleista  viidestä   teollisuuslaitoksesta,   että  vie-
raan  pääoman  osuus  on  välittömästi  yrityksen  perustamisen  jälkeen
ollut  yleensä  hyvin  suuri.  Melko  pian  on  kuitenkin  oma  pääoma  tun-
tuvasti  lisääntynyt ja  sen  osuus  koko  pääomasta  noussut.  Eräässä  ta-

pauksessa,   nim.   Rosenlewillä,   oman  pääoman  osuus  nousi  hyvinkin
korkealle,   ollen   l880-luvulla  jopa   yli   90 %:nkin.   Mutta   yleensä   se
näissä   tutkituissa   yrityksissä   oli   alhaisempi,   pysytellen   noin   50-60
°/o:n   vaiheilla   kokonaispääomasta.   Liionteenomainen   piirre   näyttää

olevan  se,  että  oman  pääoman  suhde  vieraaseen  pääomaan  hieman
alenee    l880-luvun   lopussa   sekä   seuraavan    vuosikymmenen    alussa.
Serlachiuksen   yritysten   rahoitus   poikkesi  s:käli   inuista,   että   hänellä
vieraan  pääoman  osuus  nousi  huomattavan  korkeaksi,  ollen  v.'  1877

jopa  98 °/o,  mikä  osittain johtui  niistä  erinomaisen  suurista  rahoitus-

1  yaaLfan  A4LyJ//  J8¢9-J949,  Helsinki   1949,   s.   47.

a  K.  0.  A.LHo,  Suomen  uudmailcaisen  teol,lisuuden   synty  ja  kehitys   1860-1914,  Suo-

inen   Pankin   taloustieteellisen    tutkimus]aitoksen   julkaisuja,   Sarja   8:11,    Helsinki
1949.   s.   206.
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vaikeuksista,  joita  vastaan  Serlacliius joutui  kamppailemaan  ja jotka
tekivät  hänet  toisinaan  melkein  epätoivoiseksi,  osittain  liiketoiminnan
tuottamista  tappioista.  Vähitellen  tilanne  kuitenkin  helpottui, ja  1880-
luvun lopulla  oman pääoman osuus kohosi jo yli  30 °/o:n ollen vuonna
1889   37 °/o,   mikä   osoittaa   yrityksen   taloudellisen   aseman   tuntuvaa
vahvistumista.

Yleensä  voitaneen  katsoa,  että näiden teollisuuslaitoksien taloudel-
linen   asema   oli   melkoisen  hyvä  ja   että  niiden   rahoitus   hoidettiin
terveesti.  Liikkeiden   likviditeetti   oli   myös   tyydyttävä.   Se   voimakas
laajentuminen, joka  teollisuudessamme  tänä  aikana ja  varsinkin   1880-

ja   1890-1uvuilla   oli   käynnissä,   asetti   yritykset   rahoituksen   suhteen
vaikeiden   ongelmien   eteen,   joista   selviytyminen   pakotti   ne   aikai-
sempaa   laajemmassa   mitassa   turvautumaan   vieraaseen   pääomaan.
Yleisesti pitänee paikkansa Suomen teollisuudenkin suhteen se havainto,
minkä Gårdlund on tehnyt Ruotsin teollisuudesta, nimittäin  että  varsi-
naiset investoinnit rakennuksiin, koneisiin jne. rahoitettiin omin varoin,
kun taas juoksevaan liiketoimintaan käytettiin runsaasti luottoa.1

Näistä  viidestä yrityksestä oli kaksi,  nimittäin  Vaasan  Höyrymylly

ja   Vaasan   Puuvilla,    osakeyhtiöitä.    Tämä   yritysmuoto   oli   tuohon
aikaan  vielä  varsin  vähän  käytetty.  Se yleistyi  vasta  sen jälkeen, kun
uusi osakeyhtiölaki oli säädetty vuonna 1895. Molemmissa näissä yhtiöis-
sä   pysyi   osakepääoma   muuttumattomana   puheena   olevana   aikana.
Liikkeen  oman  pääoman  lisääntymisen  ja  rahoituksen  kannalta  onkin
tätä  tapaa  yleisempi  ollut  sekä  näissä  kahdessa  että  muissa  teollisuus-
laitoksissa  se,  ettå  ylijäämästä  on  siirretty  vuosittain  varoja  vararahas-
toihin.   Erityisesti   toiminnan   alussa   lienee   osingot   tarkoituksellisesti

pidetty  alhaisina,  jotta  vararahastoihin  voitaisiin  siirtää  mahdollisim-
man  suuri   osa  johdon  käytettävissä  olleesta  vuosivoitosta.   Yrityksen
taloudellisen   aseman   vahvistamista,   omien   pääomien   lisäämistä  ja
toiminnan  r.ahoittamista  omin  varoin  on  ilmeisesti  pidetty  tärkeäm-

pänä kuin sitä,  että osakkaille tai muille yrityksen omistajille olisi voitu
järjestää  suuret  tulot  niistä  pääomista, joita  he  olivat  yritykseen  sijoit-
taneet. Mitä tulee poistoihin ja varastojen arvostamiseen, voitaneen pää-
tellä  melkoisella  varmuudella,   että   teollisuudessa. pyrittiin  määrätie-
toisesti poistoihin heti, kun yrityksen taloudel]inen tulos sen salli, ja että

1   GÅRDLUND,   m.f.,  s.   32.
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varastojen  arvostamisessa  noudatettiin  varovaisuutta,  mitkä  molemmat
olivat  yrityksen  rahoituksen  kannalta  tärkeitä  toimenpiteitä  lisätessään

yrityksen  mahdollisuuksia  omien  varojen  käyttämiseen  rahoittamisessa;
F,dellä on nähty,  että yksityiseltä  taholta  saadun pääoman osuus  oli

huomattavan suuri uudenaikaisen teollisuuden perustamisen yhteydessä.
Tässä tutkimuksessa mukana o]leista viidestä teollisuuslaitoksesta saadut
tiedot  viittaavat  siihen,   että   myöhemmässä   vaiheessa   luotot   y k s i-
t v i s i 1 t ä  henkilöiltä  tai  asiakkailta  merkitsivät  suhteel]isen  vähäistä
osaa teollisuutemme rahoituksessa.  Milloin yksityistä  luottoa  käytettiin,
näyttää  se  alkuaikoina  olleen  pääasiallisesti  lyhytaikaista,  useasti  vek-
seliluottoa,  mutta myöh;mmin käytettiin`kasvavassa määrin velkakirja-
lainoja.   Päinvastoin  kuin  muilla,   oli   yksityisellä  kotimaisella  luotolla
aivan ratkaiseva osuutensa Serlachiuksen Mäntän tehtaan rahoituksessa.
Edellä on jo todettu, miten Serlachius joutui suuressa määrin turvautu-
maan vieraaseen  pääomaan,  koska  tehtaan  perustamincn  oli  tullut las-
kettua  paljon  kalliimmaksi,  eikä  yrityksen  kannattavuus  muodostunut
sellaiseksi,   kuin  oli   odotettu.   Ylivoimaisesti   suurin   osa   Serlachiuksen
saamista  lainoista  oli  yksityisiltä  henkilöiltä,  joukossa  runsaasti  hänen
henkilökohtaisia  tuttaviaan  ja  sukulaisiaan.  Lainat  olivat  joko  lyhyt-
aikaisia velkakirjalainoja tai sitten vekseleitä, joissa oli vallitsevaa korko-
kantaa selvästi  korkeampi korko.  Näiden  luottojen  hoitaminen  aiheutti
Serlachiukselle  usein  vlivoimaiselta  tuntuvia  vaikeuksia.  Useasti  hänen
asemansa  vaikuttikin  kestämättömältä,  mut,ta sitkeytensä,  peräänanta-
mattomuiitensa  ja  taitonsa  avulla  hän  sentään  selvisi  pahimmistakin
tilanteista.   Vähitellen   hän   sai   luottonsa   vakautetuiksi   muuttamalla
lyhytaikaiset  ve]at  kiinnelainoiksi.]   Yksityisten   luotonantajien  yleensä
vähäinen  merkitys   teollisuutemme   rahoituksessa  johtui  lähinnä  siitä,
että  meillä  oli  suhteellisen  vähän  sellaisia  henkilöitä, jotka  olisivat  voi-
neet ösallistua  suuremmin  panoksin  teollisuuden  finansioimiseen  myö-
hemmässä  vaiheessa, jolloin  rahoitukseen  tarvittiin  huomattavasti  suu-
rempia pääomia kuin perustamisen yhteydessä.

Sekä v a 1 t i o että S u o m e n   P a n k k i esiintyivät luotonantajina
niiden viiden yrityksen kirjanpidossa, jotka ovat olleet tämän tarkastelun

perustana.  Niinpä  Serlachius  sai vuonna  1881  75 000 markan suuruisen
teollisuuslainan  valtiolta.  Tämän  avulla oli  mahdollista maksaa joukko

1   NORRMriN,   m.!.,   s.   46-49   ja   61.
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lyhytaikaisia velkoja, joten liikkeen asema vahvistui. Myös Vaasan Höy-
rymyllyn ja Sohlbergin tileissä esiintyy valtiolta saatua luottoa, mut,ta sen
määrä  oli  varsin  vaatimaton.  Yleensä  näyttääkin ,valtion  osuus  teo]li-
suuden  rahoituksessa  olleen  näihin  aikoihin  melko  vähäinen.  Suomen
Pankki sen sijaan on ollut sangen huomattava ]uotonantaja, jonka mer-
kitys teollisuuden rahoituksessa näyttää aikaisemmin  l 800-luvulla olleen
varsin  suuri, ja  vielä  1860-ja  1870-luvuillakin  sen  osuus  teollisuudelle
annetusta  luotosta  lienee  suurempi  kuin  muiden  rahalaitosten.  Yksi-
tyiskohtainen tutkimus valtion samoin kuin myös Suomen Pankin teo]li-
suudelle  myöntämästä  luotosta  vasta  selvittää,  mikä  merkitys  näiden
luotonanno]la on ollut teollisuutemme kehityksen eri vaiheissa.

Kaikki  muut  tässä  tutkimuksessa  mukana  olevat  teollisuuslaitokset

paitsi Sohlberg ovat olleet puheena olevana ajanjaksona Suomen Pankin
luottoasiakkaina.   Erityisesti   Vaasan   Höyrymylly  ja  Vaasan   Puuvilla
ovat olleet  kiinteissä ja jatkuvissa  luottosuhteissa keskuspankkiin, jonka
myöntämän   luoton   osuus   näiden   molempien   yritysten  rahoituksessa
on   ollut   varsin  tuntuva.  Vaasan  Puuvillan  Suomen  Pankilta  saama
luotto   oli   pitkäaikaista   hypoteekkilainaa,   kun   taas   Vaasan   Höyry-
myllyllä  oli  sekä  hypoteekkiluottoa  että  kassakreditiiviluottoa  Suomen
Pankista.  Serlachiuksella  ei näytä  olleen  paljoakaan  tekemistä  Suomen
Pankin  kanssa; jokunen  pikku  luotto  siltä  taholta  kuitenkin  oli  saatu.
Rosenlew  sen  sijaan  kuului  Suomen  Pankin  vanhimpiin  asiakkaisiin.
Aikaisemmin  näyttää  yleisin  luottolaji   olleen   hypoteekkilaina,  jonka

panttina oli varastossa olevia puutavaroita. Tätä lainausJajia, joka edusti
pitkäaikaista  luottoa,  näyttää  käytetyn  erityisesti  vuosisadan  vaihteen
tienoilla sekä vielä jonkin aikaa sen jälkeen. Myöhemminkin hypoteekki-
lainoja  esiintyi Rosenlewin  tileissä,  mutta  vähemmässä määrin.  Ensim-
mäiset  Suomen  Pankin  kassakreditiivilainat  Rosenlewille  ovat  peräisin
1860-luvun  lopulta.  Sen jälkeen  tätä  luottomuotoa  käytettiinkin  varsin
runsaasti.   Myös  vekseliluottoa   Suomen   Pankki  myönsi  Rosenlewille.
Suomen   Pankki  näyttääkin    vuosisadan  lopulla   pyrkineen   luotonan-
nossaan   lähinnä   lyhytaikaisen,   kausiluontoisen   rahoitustarpeen   tyy-
dyttämiseen.t Rinnan ulkomaisen luoton kanssa Suomen Pankin antama
]uotto  oli  tämän  nopeasti  laajenevan  porilaisen  puutavaraliikkeen  tär-
kein  rahoitusmuoto.

1  Vrt.  HAFLR.y   A.  R"NE,   Trävaruproduklion   och  trävaruhandel  i    Björr.eborgs  dislrikt

1856-1900,   VzLrrmala.   L952,   s.   291-292.
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Maamme luottolaitoksen kehittymättömyyden takia supistui muiden
rahalaitosten,  lähinnä  1 i i k e p a n k k i e n  osuus  teollisuuden  rahoi-
tuksessa  teollistumiskaud.en  alussa  varsin  vaatimattomaksi.  Tämä  käy
selvästi   ilmi   myös   niiden   viiden   teollisuuslaitoksen   kirjanpidosta  ja
muista  asiakirjoista,  joita  tätä  tutkimusta  varten  on  käytetty  hyväksi.
Sitä mukaa kuin liikepankkien toiminta laajeni ja niiden luku lisääntyi,
kasvoi  myös  niiden  osuus teollisuutemme finansioinnissa. Näin voidaan
todeta tapahtuneen jo   1870-luvulla, mutta  vielä  suuremmassa  määrin
seuraavina vuosikymmeninä.  Pankkien luotto oli sekä pitkäaikaista että
lyhytaikaista,  mikä  viimeksi  mainittu  parhaasta  päästä  näyttää  olleen
kassakreditiivilainaa.   Vekseliluottoa  on  vähemmässä  määrin  kä}Jtetty

puheena  olevana  ajanjaksona.  Vaikka  pankkien  ja  teollisuuden  väli-
set   liikesuhteet  näin  kasvoivatkin,   eivät  niiden  keskinäiset  välit  aina
suinkaan olleet parhaat mahdolliset.  Pankit eivät myöskään vielä osan-
neet suhtautua teo]lisuuden tarpeisiin tilantee.n vaatima'lla tavalla,joten
teollisuus  jäi  eräissä. kriiti]1isissä  tilanteissa  vaille   rahalaitosten   tukea,
vaikka  niillä  sen  antamiseen  ilmeisesti  olisi  ollut  mahdollisuuksia.  Sitä
mukaa  kuin  pankkilaitos  kehittyi ja  teollisuuden  toiminta  tuli  sen  kes-
kuudessa   tunnetummaksi,   paranivat   myös   teollisuuden  ja   pankkien

yhteistyön ja -ymmärryksen edellytykset.
Edellä mainittiin, että ulkomaisella pääomalla oli  huomattava  mer-

kitys   uudenaikaisen   teollisuuden   .perustamisen   yhteydessä,   erityisesti
sahateollisuudcssa.  Tarkastettaessa  u 1 k o m a i s e n  1 u o t o n  osuutta
maamme  teollisuuden  rahoituksessa  perustamisvaiheen jälkeen  saa  sen
käsityksen  ---  ainakin sen aineiston perusteella, joka tähän mennessä on
ollut  käytettävissä   -  että  sitä  on  pääasiallisesti  käyttänyt juuri saha-
teollisuus.  Ulkomailta  saatua  luottoa  esiintyy  kyllä  muuallakin  teolli-
suudessamme,  myöskin niillä yrityksillä, jotka ovat mukana  tässä tutki-
muksessa.   Se  esiintyy  pääasiassa  tilivelkoina  ja.  jonkin  verran  vekseli-
luottona  ja   muuna   lyhytaikaisena   velkana,  jota   yleensä   ulkomaiset
asiakkaat ovat antaneet. Vain hyvin harvassa tapauksessa oli jokin ulko-
mainen  pankki  myöntänyt  luottoa.]  Rosenlewillä  ulkomaisella  luotolla
sen  sijaan  oli  hallitseva  asema juoksevan  liiketoiminnan  rahoitusta jär-

jestettäessä.
Aikaisemmin,   1850-ja  1860-luvuilla,  käytettiin  yksinomaan  lyhyt-

]   RiNNE,  m.!.,  s.  283-289.
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aikaista   vekseliluottoa,  jota   ulkomaiset   agentit   myönsivät  vientiliik-
keille,  mutta jo  1870-luvulla,  kun  tuotanto ja  vienti  voimakkaasti  laa-

jenivat, Rosenlew pyrki tilapäisistä luottoasioista kiinteämpiin suhteisiin
vahvojen luotonantajien kanssa. Aluksi esiintyi luotonantajina sekä sak-
salaisia että englantilaisia puutavara-agentteja, mutta myöhemmin Ro-
senlewin   luottoasioiden   painopiste   siirtyi   yhä   enemmän   Englantiin.
Englantilaisten  luotonantajien,  jotka  samalla  huolehtivat  puutavaran
myynnistä  Englannissa,   myöntämä  luotto   oli  luonteeltaan  kiinnitys-
luottoa,  jossa  vakuutena  oli  kiinnitys  lainansaajan  sahoihin ja muihin
rakennuksiin,  minkä  lisäksi  oli  sovittu,  että  Rosenlewin  oli jatkuvasti

pidettävä  sellaista  puutavaravarastoa,  joka  vastasi  myönnetyn  luoton
määrää.  Varsinkin  1870-luvul]a saavutti ulkomaisen luoton käyttö  laa-

jat mittasuhteet, mutta seuraavina vuosikymmeninä se selvästi supistui,
osittain omien rahoitusmahdollisuuksien parantumisen, osittain ]iikkeen
laajentumisen  hidastumisen  takia.  Ulkomaisen  luoton  määrä  oli  kor-
keimmillaan laivauska`uden alkaessa ja alimmillaan sen päättyessä, joten
se,   huolimatta    pitkäaikaisuudestaan,    oli   luonteeltaan    lyhytaikaista
kausiluottoa.1  Selvää on, että varmuus luoton jatkumisesta oli hyvin tär-
keä etu Rosenlewille samoin kuin y`eensä teollisuudellemme.      Samaan
suuntaan   lienee  juoksevan   liikeliioton  järjestely   tapahtunut   monissa
muissakin  tämän  alan  liikkeissä.  I]meistä  on,. että  niiden  teollisuuslai-
tosten,  joiden  toiminta  oli  elimellisesti jatkoa  ulkomaankauppaa  har-

joittavien  kauppahuoneiden  toiminnalle,  oli  he,lpompi  hankkia  ulko-
maista luottoa kuin aivan uusien yrittäjien.

Ne tulokset,  mitkä edellä on saatu selville teollisuutemme rahoituk-
sen aikaisemmista vaiheista, voitaneen koota seuraavaksi yhteenvedoksi.
Uuden teollisuuden perustamiseen tarvittava pääoma on useassa tapauk-
sessa hankittu yksityiseltä taholta, mikäli siihen ei ole ollut oinia varoja
käytettävissä.   Poikkeuksen   muodosti   kuitenkin   sahateollisuus,  johon
sijoitettiin runsaasti ulkomaista pääomaa.  Myöhemmässä vaiheessa vie-
raan  pääoman osuus teollisuudessa väheni ja  oman  pääoman  merkitys
vastaavasti  lisääntyi.  Omarahoituksen  osuus  teollisuutemme  rahoituk-
sessa  nä,yttää  o]leen  varsin  huomattava  varsinkin kestäviin  sijoituksiin
nähden.  Osingot  pidettiin  ilmeisesti  tarkoitukse]lisesti  alhaisina,  jotta

L  Serlachiuksellakaan    ei    ainakaan    alkuaikoina    ulkolaista.   luottoa     esiintynyt

kuin   nimeksi.
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vararahastoihin  voitaisiin  siirtää  sitä  suur€mpi  osa  vuotuisista  ylijää-
mistä.   Poistoja  ja  varastojen  arvostamista  käytettiin  hyväksi  liikkeen
taloudellisen  aseman  vahvistamiseksi.  Perustamisen jälkeen  oli  yksityi-
seltä  taholta  saadulla  luotolla  varsin  vähäinen  merkitys  teol]isuustoi-
minnan  jatkuvassa  finansioimisessa.   Vaikka  tässä  vaiheessa  onkin  en-
nenaikaista  muodostaa  varmaa  käsitystä  valtion,   Suomen   Pankin  ja
muiden  rahalaitc`sten  osuudesta  teollisuutemme  varhaisemmassa  rahoi-
tuksessa, näyttää siltä, kuin nimenomaan Suomen Pankilla on ollut tär-
keä asema tässä suhteessa puheena olevana ajanjaksona, jopa tärkeämpi
kuin  liikepankeilla.  Ulkomaista  luottoa  käytti  etupäässä  sahateollisuus,

jonka liiketoiminnassa sillä oli suorastaan hallitseva asema.



VÄHITTÄISHINTOJEN  SIDONAISUUS.

Kirjoittanut

Vilho  Annala.

Klassillisen  teorian  mukaan  vapaa  hinnanmuodostus  on  kaiken  ta-
loustoiminnan  säätäjä.  Mutta  näin  on  vain  teoriassa,  sillä  vapaa  kil-

pailu  hinnanmuodostuksen  määrääjänä  on  harvinainen  ilmiö  talous-
elämässä,  on  ollut  aina  ja  on  vielä  harvinaisempi  nykyaikana.   Yksi
sodan seurauksia oli hintojen sidonnaisuus, jonka valtiovalta sai aikaan
määräämällä  tavaroille `niiden  niukkuudcm  takia  maksimihinnat.  Kun
sitten  tarjonta  sodan  päätyttyä  rupesi  kasvamaan,  on  valtion  hinta-
valvonta vähentymistään vähentynyt ja päämääränä on »vapaan talou-
den»  maissa  sen  täydellinen  lopettaminen.  On  mielenkiintoista  todeta,
että   valtion   tilalle   ovat   astuneet   yrittäjät:   hintasäännöstely  jatkuu,
mutta  sen  tarkoitus  on  toinen,  maksimihintojen  tilalle  ovat  tulleet  mi-
nimihinnat.  Kun  maksimihintojen  tarkoituksena  oli  parii-ia  sulku  hin-
tojen nousulle,  merkitsevät minimihinnat sulkua  hintojen laskulle.

Tämän hintojen säännöstelypolitiikan  takana ovat tuotantoyritykset
sanan ahtaimmassa mielessä, siis tavaran valmistajat. Keinona tuottaja-
hintojen  määräämiseksi ja  kilpailun  poistamiseksi  on  kartelloituminen.
Mutta  tuottajat eivät tyydy tähän,  vaan  he  määräävät myös vähittäis-
myyntihinnat,  vieläpä  silloinkin,  kun  varsinaista  hintakartellia jollakin
alalla  ei  ole  syntynyt.  Myydessään  tavaran  tukku-  tai  vähittäiskaup-

piaalle  valmistaja  laskuttaa  tavaran  bruttohinnan  mukaan  -  siis  sen
hinnan  mukaan, jolla  tavara  viimeiselle  ostajalle  on  myytävä  tai jota
vähittäiskauppias  tavaraa  myydessään  ei saa ainakaan alittaa  - mutta
myöntää tästä hinnasta määrätyn alennuksen, joka vähittäiskauppiaista
puheen ollen liikkuu 30-50 °/o :n välillä.  Tätä myyntijärjestelmää, joka
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siis  poistaa jakeluliikkeiltä  hinnan  määräämisoikeuden,  nimitetäänkin
b r u t t o h i n t aj ä rj e s t e l m ä k s i .

Tämä  järjestelmä  on  uusi  tulokas  talouselämässä,  joskin  `se  kirja-
kaupan  alalla  on  ollut käytännössä  ainakin  satakunta vuotta.  Tosin se
ei  ole  ollut  niin  tiukka,  kuin  nyt  käytäntöön  tullut  bruttohintajärjes-
teJmä.  Kirjakauppias  saattoi, jos  katsoi  etujensa  niin  vaativan,  myydä
kirjan  kustantajan  määräämää  hintaa  huokeammallakin  joutumatta
diskriminointitoimenpiteiden  alaiseksi.  Kirjakauppahinta  oli ja  on  kai
vieläkin lähinnä ohjehinta, jonka tuottaja katsoo  oikeuden- ja kohtuu-
denmukaiseksi.   0 hj e h i n t aj ä rj e s t e 1 m ä s s ä  tuottaja siis suo-
sittelee   määrättyä   hintaa,   mutta   sallii  jälleenmyyjän   poiketa   tästä.
Käytännössä  tällaista  poikkeamista  esim.  kirjakaupan  alalla  ei  yleensä
tapahdu.  Ohjehinnalla onkin ilmeisesti  taipumus muodostua  aina kiin-
teäksi hinnaksi, jota  ei aliteta eikä myöskään ylitetä.

Sysäyksen  bruttohintajärjestelmän  käytäntöönotolle  antoi   1930-lu-
vun  suuri  lamakausi,  joskin  se joillakin  a]oilla  oli  päässyt  alkuun  jo
aikaisemmin, meillä esim. lasiteollisuuden alalla, tosin ohjehintajärjestel-
män luonteisena,  siis ilman vähittäismyyntihintojen valvontaa.  Talous-
elämän  lamaantuminen ja  hintojen  lasku  pakotti  kaikissa  maissa  etsi-
mään keinoja hintojen vakaannuttamiseksi, siis hintakilpailun vähentä-
miseksi  tai,  mikäli  mahdollista,  poistamiseksi.  Vähittäiskaupan  ala]la
sopivaksi keinoksi tarjoutui bruttohintajärjestelmä.  Mutta vasta valtion
hintasäännöstely uuden sodan puhjettua yleisti tämän järjestelmän niis-
säkin maissa, jotka olivat sodan ulkopuolella.

Kun   markkinoilla   esiintyy  mitä  erilaisimpia  tavaroita,   on  niissä
sellaisiakin, joiden kohdalla bruttohintajärjestelmää ei ole helppo sovel-
taa.   Silloin  kun  tavara  on  sellaista,   että  sitä  ei  voida  ilman  muuta
erottaa  muiden  valmistajien  saman  alan  tavaroista,  on  mahdotonta
valvoa, että vähittäismyynnissä noudatetaan määrättyä hintaa. On itses-
tään  selvää,  että jos yrittäjällä on  tuotteidensa valmistajana  monopoli,
silloin  ovat  kaikki  edellytykset  bruttohintajärjestelmän  toteuttamiseen
olcmassa.  Toinen yleinen ja yhä enemmän yleistyvä tavaran  erottamis-
muoto, jolla  on  myös  määrätty mainosarvo,  on varustaa  tuote  tavara-
merkillä.  Mutta jos  tavaramerkki  on  vain  päällysteessä,  esim.  säkissä,

ja  vähittäiskauppias  myy  tavaran  irtopainoisena,  ei  bruttohintajärjes-
te]män   edellytyksiä  ole  olemassa,   sillä  vähittäishinnan  valvonta  käy
mahdottomaksi.  Tämä  on  vienyt  siihen,  että  tehdas  toimittaa  tavaran
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markkinoiue  valmiissa  pakkauksissa,  jotka  voidaan  helposti  varustaa
tehtaan  erikoismerkillä.  Maahan  tuodutkin  erikoismerkein  varustetut
tavarat  sopivat  bruttohintajärjeste]mään.  Tällöin  tukkukauppias  ottaa
tuottajan  paikan.  Ulkomainen  tuottajamyyjäkin  näyttää  pitävän  tär-
keänä,  että  tavaran  vähittäismyynnissä  noudatetaan  bruttohintajärjes-
telmää.

Tälle järjestelmälle on  ominaista,  että kun  hinta, jolla jokin  tavara
myydään lopulliselle ostajalle, aikaisemmin määräytyi kahden osallisen,
valmistajan ja  vähittäismyyjän, erillisistä  ratkaisuista,  sen  nyt  määrää

yksipuolisesti  tavaran  valmistaja.  Kun  näin  on,  kuuluu  vähittäishinto-
].en  valvonta  myös  tavaran  tuottajalle.  Mutta  tätä valvontaa  voi  tukea
myös  våhittäismyyjien  oma järjestö.  Näyttää  sitä  paitsi  siltä,  että  val-
vonta  ei  tuota  suuriakaan  vaikeuksia.  Jokainen  vähittäiskauppias  on
ilmeisesti   sangen   halukas   suorittamaan   naapuriliikkeiden   valvontaa,
sillä  niistä  ei  ainoakaan  halua  menettää  asiakkaitaan  sen  takia,  että
naapuriliike  myy  halvemmalla.   Eikä  rikkomusten   selville   saamisessa
tarvita   mitään  urkintatoimintaa,   ostajat  kyllä   pitävät  tiedoituksesta
huolta.

Mitä sitten  seuraa, jos  vähittäismyyjä  haluaa tavaran hinnoittelussa
kulkea omia teitään välittämättä tehtaan määräämästä myyntihinnasta?
On  selvää,  että  kun  kysymyksessä  on jälleenmyyjä,  tavaran  .v-almista-

jalla  on  sitä voimakkaammat  pakotteet käytettävissä,  mitä  vähemmän
hänen  tuotteensa  on  toisen  tehtaan  tuotteella  korvattavissa. Jos  kaikki
saman  a]an  tuottajat  ovat  tehneet  hintasopimuksen,  ei jälleenmyyjällä
ole mitään mahdollisuuksia poiketa  määrätystä hinnasta.  Näistä pakot-
teista on lievin huomautuksen  antaminen ja kehoitus järjestelmän nou-
dattamiseen ja ankarin  tavaratoimitusten keskeyttäminen.  Viime sodan

jälkeisinä  vuosina, jolloin  on  vallinnut jatkuva  tavaran  niukkuus  var-
sinkin niissä maissa, joissa inflaatiota ei ole saatu pysäytetyksi, tuottajien
on  ollut  helppo  saada  jälleenmyyjät  alistumaan  bruttohintajärjestel-
mään.  Tämä  tuottajien  yliote viimeksi  kuluneina  vuosina  selittää osal-
taan tämän järjestelmän nopean yleistymisen. Ja kun siihen totutaan ja
kun  se  lisäksi  on  vähittäismyyjille  yleensä  edullinen,  bruttohintajärjes-
telmä   tulee    leviämään   sellaisillekin   aloille,   joille   se   ei   luontevasti
sovellu,  so.  aloille, joissa  valvonta  on  olematon. ]a  mitä  yleisemmäksi
se  tulee,  sitä täydellisempi on vähittäismyyntihintojen sidonnaisuus.

Onko  tämä järjestelmä sitten hyvä vai huono?  Se riippuu tietenkin

2
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siitä,   mistä  näkökulmasta  asiaa  tarkastelee.   Vuorineuvos  fJ.   yaf¢/cz,

joka  on  käsitellyt  bruttohintajärjestelmää  eräissä  Kansamme  Talous-
lehden  numeroissa  (mm.  no  27/1951),  pitää  sitä  »yleisten  etujen  kan-
nalta»  katsoen  siinä  määrin  vahingollisena,  että  hän  suosittelee  lain-
säädäntötoimenpi teitä kauppamme vapauttamiseksi tästä hintojen sidon -
naisuudesta.  Hän  mainitsee,  että muuallakin  on  pyritty vapautumaan
bruttohintajärjestelmästä.  Niinpä  USA:n  korkein  oikeus  on  26/5  1951
antamallaan päätöksellä selittänyt yleiseksi tulleen bruttohintojen sidon-
naisuuden pätemättömäksi, joten kauppaliikkeillä on mahdollisuus alit-
taa tehtaiden niille määräämiä jälleenmyyntihintoja.  Kilpailun alkami -
sesta  oli  heti  seurauksena  hintojen  aleneminen  monien  ja  tärkeiden
tavararyhmien kohdalla 20 -50 °/o, mainitsee Vasarla.

Englannin  hallitus  on  kesäkuussa   1951  jättänyt  parlamentille  esi-
tyksen,  jossa   todetaan   bruttohintojen  sidonnaisuuden   vahingollisuus,
koska  tämä  ylläpitää  korkeata  hintatasoa.  Kauppaliike, joka  myy  alle
määrättyjen  hintojen,  merkitään  rankaisulistalle,  mistä  seuraa  tavaran
saannin keskeytyminen.  Hallitus ilmoitti jättävänsä parlamentille ehdo-
tuksen  laiksi, jossa  kielletään  tuotannon ja  kaupan  alalla  toimivia  liik-
keitä  ja  yhtymiä  määräämästä  kiinteitä  jälleen-  ja  vähittäismyynti-
hintoja.

Myöskin  Ruotsissa  on  asiaan  kiinnitetty  huomiota  julkisen  vallan
taholta.  Komitea, joka lähinnä on  tutkinut kartellien vahingollisia vai-
kutuksia ja  suunnitellut  toimenpiteitä  niiden  poistamiseksi,  on  kiinnit-
tänyt   huomiota   myös   bruttohintajärjestelmään.   Sen   työn   tuloksena
ilmestyi  v.  1951  »Betänkande  med  förslag  till  lag  om  skydd  mot  sam-
hällsskadlig  konkurrensbegränsning»,  jonka  liitteenä julkaistiin  Göte-
borgin  kauppakorkeakoulun  professoriri   C/// 4/ rro//m  varsin  objektii-
vinen,   mutta  suhteellisen  vähän   antava  selvitys  bruttohintajärjestel-
mästä.  Komitea ei ehdotuksessaan kiinnitä samanlaista hälyttävää huo-
iniota tähän järjestelmään,  kuin  Englannin  hallitus  on  tehnyt, joskaan
komitea  ei pidä sitä suinkaan vähäpätöisenä hintatekijänä.  Ehdotus on
osuusliikkeiden  taholla  herättänytkin  arvostelua,  ja  Kooperativa  För-
bundet on tehnyt ehdotuksen, että lakiin tulisi nimenomainen määräys,

jolla  kiellettäisiin liikkeenharjoittajia  tuotteita  myydessään  asettamasta
minimihintoja.

Tämän  yleisselvityksen  jälkeen  on  syytä  hiukan  tarkastella,  mikä
merkitys käsittelynalaisella hintojen sidonnaisuudella  on  toiselta  puolen
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teollisuudelle ja  kaupalle ja  toiselta  puolen  kansantaloudelle  kokonai-
suudessaan.

Ensiksi:  mihin hintakilpailu, silloin kun sitä esiintyy,  tähtää?  Se  on
tietenkin  aina  taistelua  ostajista.  Kuitenkin  hintakilpailua  on  aina  py-
ritty  poistamaan.  Vaikka  tässä  onnistutaahkin,  se  ei  kuitenkaan  mer-
kitse  sitä,  että  yritykset  haluaisivat  lopettaa  taistelun  ostajista.  Täriä
on markkinatalouden ikuista taistelua.  Se jatkuu niin kauan kuin kaksi-
kin  saman  alan  yritystä  esiintyy  myyjänä  samoilla  markkinoilla.  Kun
hintakilpailusta  luovutaan,  otetaan  taisteluaseeksi  ennen  muuta  mai-
nonta.  On  nähdäkseni  ilmeistä,  että  samassa  suhteessa  kuin  tuottaja-
hintojen ja vähittäismyyntihintojen sidonnaisuus laajenee,  samassa suh-
teessa  laajenee  myös  mainonta.  Eikä  vain  laajene,  vaan  myös  hienos-
tuu pohjautuen yhä enenevässä määrin  suorastaan tieteellisiin,  lähinnä

psykologisiin tutkimuksiin.  Kannattaa uhrata mieluummin mainontaan
kuin  hinnanalennuksiin,  koska  vapaa  hinnanmuodostus  on   ainainen
uhkamomentti, joka  merkitsee  yrittäjälle  epävarmuutta ja  hermorasi-
tusta.  Hintakilpailun  vaikutus jonkin  yrityksen  talouteen  voi  olla  sala-
mannopea ja pahimmassa  tapauksessa sangen  tuhoisa.

Toinen  taistelumuoto  on  voittaa  kilpailija  laadun  paremmuudella.
Tällöin  onkin  tultu  argumenttiin,  joka  yrittäjien  taholta  on  esitetty
hintasidonnaisuuden   puolustukseksi.   On   syytä   tarkastellakin   brutto-
hintajärjestelmää  ensiksi  tuottajan  kannalta,  sillä  tuottajastahan  koko

järjestelmä on ]ähtöisin, ja tuottaja sitä ylläpitää.
Kyselyjen  avulla, joita  Ruotsissa ja  muualla  on järjestetty,  on  koe-

tettu  saada   selville,   mitkä  seikat  puoltavat  bruttohintajärjestelmään
siirtymistä.  Tuottajien  antamat vastaukset  ovat erilaisia ja eri  arvoisia,
kuten  seuraava  typistetty quettelo  osoittaa.

1)  Tuottaja  on  saanut  tavaramerkillä varustetun valmisteensa  tun-
netuksi ja kysytyksi. Vapaan vähittäishintakilpailun vallitessa joku kaup-

pias sitten alentaa valmisteen hintaa antaakseen sen käsityksen liikkees-
tään ostajan houkuttelemiseksi,  että liikkeen hinnat yleensä ovat alhai-
set.  Toisten  kauppiaiden  on  pakko  tehdä  samoin,  ja  näin  tavara  on

joutunut  hintakilpailun  kohteeksi.  Kun  lisäksi  kaikki  kauppiaat  käyt-
tävät  tavaraa  ostajien  houkuttimena,  on  lopuksi  tuloksena,  että  kai-
kissa liikkeissä halventunut tavara menettää ostajien silmissä alkuperäi-
sen  arvonsa,  ja  ostajat  alkavat  kysyä  kilpai]evan  tehtaan  vastaavaa
tuotetta.   Vähittäiskauppias   puolestaan   koettaa   kiihoittaa   tähän   kil-
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pailevaan tuotteeseen kohdistuvaa ostohalua, niin kauan kuin sen myyn-
nillä   -   edellyttäen  että  tämän  tuotteen  hintaa  ei  ole  alennettu   -
saadaan  suurempi  ansio.  Lopullisena  seurauksena  on  sitten  tuottajan
menekin  pieneneminen  ja  ajan  kuluessa  yhä  suuremmat  myyntivai-
keudet.  Syyllisiä  eivät  ole  kauppiaat,  vaan  syyllinen  on  nettohintajär-

jestelmä, joka vie tähän turmiolliseen hintakilpailuun. Bruttohintajärjes-
telmä  tuo  siis  markkinoihin  vakavuutta,   on  tämän  ajatuksenjuoksun
lopputulos.

2)  Kuluttaja suhtautuu epäluuloisesti tavaraan, jonka hinta eri liik-
keissä  on  erilainen.

3)  Kuluttaja ei yleensä ole laadun tuntija, ja tämän takia hän tekee

johtopäätöksen, joka  vähittäishintakilpailun  takia  voi  olla aivan väärä,
nimittäin  että  korkeampi  hinta  merkitsee  parempaa  laatua.  Tätäkin
tietä tunnettu tavaramerkki joutuu poljettuun asemaan, ja lopputulok-
sena  taaskin  on  menekin  pieneneminen.

4)  Vähittäismyyjien  keskeinen  hintakilpailu johtaa  tavaran  laadun
huononemiseen.  Hintoja  alentamalla vähittäismyyjät saavat aikaan  tu-
lojensa  pienenemisen.  Tästä  seuraa,  että  he  rupeavat  vaatimaan  tuot-
tajanhintoja  alennettaviksi.  Hinnan  lasku  voi  tulla  kysymykseen  vain,

jos  tuotantokustannuksia voidaan  alentaa.  Usein  tämä alentaminen  on
mahdollista vain siten,  että tavaran laatua huononnetaan.

5)  On epäterve ilmiö, että ostava yleisö vaeltaa liikkeestä liikkeeseen
saadakseen selville,  mistä jonkin tavaran saa halvimmalla.

6)  Tuottaja  tuntee  parhaiten valmistamansa  tavaran ja  osaa  antaa
sille  kohtuullisen  hinnan.  Vähittäismyyjällä  sen  sijaan  ei  ole  riittävää

pätevyyttä oikean hinnan määräämiseen.
7)  Tuottajien  myöntämä  hinnan  alennus,  so.  vähittäishinnan  mää-

rääminen,  sisältää  samalla  kertaa  sekä palveluksen vähittäiskauppiaille
että suojan  kuluttajille.

8)  Vähittäishinnan  määräämisellä  tuottaja  ottaa  kantaakseen  vas-
tuun siitä,  että hinta on   k o h t u u 1 1 i n e n .

Yleisvaikutelma  yllä  esitetystä  on  se,  että  tuottajien  väittämät  ovat

pikemmin  valtaan  päässeen  bruttohintajärjestelmän  puolustelua  kuin
sen seikan selvittämistä,  miksi tuottajat pitävät tätä järjestelmää ehdot-
tomasti parempana kuin vanhaa nettohintajärjestelmää.  Ensimmäisessä
kohdassa mainittu pääargumenttikin, Pelko vähittäishinnan vaihteluiden
aiheuttamasta jonkin  tavaramerkillä  varustetun  tavaran  kilpailukyvyn
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heikkenemisestä siinä määrin, että se pakottaa lopuksi supistamaan tuo-
tantoa,    tuntuu    keksityltä.    Vähittäishintojen    hintasidonnaisuudesta
vapaat vaihtelut liikkuvat pakostakin siksi ahtaissa rajoissa,  että jonkin
tavaran alennettu hinta tuskin voi houkutella ostajaa ylipäänsä tekemään
kaikki ostoksensa kaupassa, joka tuon tavaramerkillä varustetun tavaran
hintaa  on  alentanut.  Vielä  suuremmassa  määrin  keksityltä  vaikuttaa
toisessa kohdassa esitetty väite, että kuluttajassa herää epäluulo tavaran
laatua  kohtaan, jos  tavaran  hinta  on  erilainen  eri  liikkeissä. Jos  ostaja
kokemuksensa   perusteella   tuntee  jonkin   tavaran   laadun,   niin   kuin
useimpien  kulutustavaroiden  suhteen  on  asian  laita,  niin  ei  tuo  koke-
musperäinen tieto muutu siitä, että eri liikkeet ovat sen hinnoitelleet eri
tavalla.  Ainoa  seuraus  on,  että  osto  tehdään  siitä  liikkeestä, joka  myy
halvimmalla. Mutta tämä ostotapahtuma ei vaikuta tavaran tuotantoon
ia  tuottajaan  sitä  eikä  tätä.

]os sen sijaan kysymyksessä on tavara, jota harvoin ostetaan ja joka
voidaan  korvata jollakin toisella samaan ryhmään  kuuluvalla  tavaralla,
niin  tällöin  ostaja  ei  ole  sellainen  asiantuntija,  että  hän  osaisi  valita
laadultaan parhaan, vaan halutessaan parhaan hän valitsee hinnaltaan
kalleimman.  On siis ainakin teoreettisesti mahdollista,  että jokin tunne-
tulla  tavaramerkillä  varustettu  tavara  tulee  diskriminoiduksi, jos  sitä
myydään  halvempaan  hintaan  kuin  toisen  tehtaan  vastaavaa,  kenties
huonompilaatuistakin   tavaraa.   Tällaiset  tapaukset  ovat  käsittääkseni
kuitenkin  siksi  harvinaisia,  lähinnä  ylellisyystavarain ja  korkean  tulo-
luokan  ostajien  piiriin  rajoittuvia,  että  niiden  takia  ei  ole  pakottavaa
syytä  pyrkiä  irti  nettohintajärjestelmästä. Jos  tällainen  ostajien  menet-
tely mitä  moninaisimpia  ostoksia  tehtäessä  olisi  yleinen,  olisi  tuloksena,
että  korkeat  hinnat  takaisivat  suurimman  menekin  ja  hinnan  nousu
kysynnän  nousun  silloinkin,  kun  tarjonta  on  kysyntää  suurempi.

Syvin  syy,  jota  asianomaisten  yrittäjien  taholla  ei  tuoda julki,  on
nähdäkseni  kuitenkin  se,   että  jokainen  yrittäjä  suosii  sellaista  hinta-

järjestelmää, joka on sille taloudellisesti edullisin, ts.  tarjoaa suurimman
yrittäjänvoiton.  Bruttohintajärjestelmä  on  ilmeisesti  omansa  lisäämään
tuottajan vapautta määrätä hintansa silloinkin, kun kysymyksessä ei olc,
monopoli.   On  näet  aivan  ilmeistä,   että  kun   tuottaja  saa  poistetuksi
hintakilpailun    vähittäismyynnistä    määräämällä    lopullisen    myynti-
hinnan,  tämä  seikka jo  riittää  vähentämään  tuotantoyritysten  välistä
avointa  hintakilpailua.  Avoimen  kilpailun  tilalle  tulee  monopo`listinen
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kilpailu,  so.  kilpailevan  yrityksen  hinnat  hyväksytään.   Ei  ainoastaan
vähittäismyyntihinnasta ole tulltit sopimushinta ilman sopimuksia, vaan
-  mikä  tuottajayrittäjän  kannalta  on,  tärkeintä  -  samalla  oL  myös
tullut  määrätyksi  tuottajan  oma  hinta, ja  ilmeisesti  tasolle, joka  takaa
liikkeen kannattavuuden, sikäli kuin se riippuu hinnasta. Tä]tä kannalta
on   täysin  ymmärrettävää,   että  tuottajat  pitävät  niin   tiukasti  kiinni
bruttohintajärjestelmästä, että siitä poikkeamiset aiheuttavat suoranaisia
rankaisutoimenpiteitä.

Tämän jälkeen  on  syytä  luoda  katsaus  siihen,  miten jälleenmyyjät
suhtautuvat    bruttohintajärjestelmään.    Vähittäismyynnissä    hintojen
sidonnaisuus  bruttohintajärjestelmän vallitessa on  voimakkaampi,  kuin
milloinkaan aikaisemmin on aikaansaatu. Niinpä kartellien luoma sidon-
naisuus  on  paljonr  höllempi,  si]lä  kartellien  sopimushinnat  sitovat  vain
niitä, jotka  ovat  sopimuksen  tehneet.  Bruttohintajärjestelmä  sen  sijaan
sitoo jokaisen jälleenmyyjän,  tahtoipa  tämä  sitä  tai  ei.  Se  on  muodos-
tunut  pakkojärjestelmäksi, joka  on Verrattavissa  totalitääristen  maiden

pakkojärjestelmiin.
Mutta bruttohintajärjestelmä ei suinkaan ole muodostunut vähittäis-

kaupalle  rasitukseksi.  Sota-ajan  monivuotinen  hintojen  säännöstely  on
suorastaan   kasvattanut   vähittäisliikkeet   tähän  järjestelmään.   Tämän
alan yrittäjät ovat ehtineet vieraantua tulevaisuuteen tähtäävien kalkyy-
lien  teosta.  Valtiovalta  määräsi  myynti- ja  ostohinnan  välisen  margi-
naalin  ilman   kauppiaiden   kalkyylejä.   Nimenomaan   vähittäismyyjien
kannalta  ci  tapahtunut  mitään  hyppäystä  tuntemattomaan  tulevaisuu-
teen, kun yritykset, joilta he tavaran saivat, astuivat valtiovallan paikalle

ja  ottivat  suorittaakseen  tavarain  hinnoittelun.  Lisäksi  tuli  se  etu,  että
vähittäisinyyjä saattoi nyt esittää omat, sangen herkästi hucmioon otetut
toivomuksensa osto-ja myyntihiiitojen välisen eron suuruudesta. Valtio-
vallan  oli  pakko  hintasäännöstelyn  aikana  valvoa  kuluttajien  etua  ja

pyrkiä  mahdollisimman  pieneen  vähittäismyyntipalkkioon.  Tuottajilla
tätä palkkiota määrätessään ei ole samanlaista velvollisuutta.  Sen sijaan
tuottaja  katsoo  velvollisuudekseen  määrätä  tämän  palkkion  riittävän
suureksi.  Muuhan  ei  voi  tulla  kysymykseen,  koska  tuottajat  eivät  salli
vähittäismyyjille  valinnan  vapautta  hintajäi:jestelmän  suhteen.  Ja  kun
hinnat   ovat   kaikille   kauppaliikkeille   samat,   hyötyvät  järjestelmästä
eniten  ne, joilla on  pienimmät myyntikustannukset.

Toinen osakas jälleenmyynnissä, tukkukauppias, ei saa yhtä ehdotonta
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etua bruttohintaj ärjestelmästä.  Määrätty välittäjänpalkkio voi tietenkin
muodostua  tukkuliikkeelle  riittäväksi  korvaukseksi  liiketoiminnasta  ja
varastoimiskustannuksista.  Mutta se saattaa käydä riittämättömäksi, jos
varastojen  ollessa  suuret  tuottajan  hinta  laskee.  Tämä  hinnan  laskun
vaikutus tuskin sen sijaan ulottuu vähittäiskaupan alalle, sillä vähittäis-
myyjän  varastot  ovat  nykyisten  kehittyneiden  liikenneolojen  aikakau-
della  yleensä   suhteellisen   pienet.   Vähittäiskauppiaan   asema   brutto-
hintajärjestelmän   vallitessa   on   turvatumpi   kuin   milloinkaan   aikai-
semmln.

Mutta bruttohintajärjestelmän vaikutus ulottuu laajemmallekin kiiin
vain niihin markkinaosapuoliin, joita se välittömästi koskee.  Kun lopul-
liset  kuluttajahinnat  ovat  yksipuolisesti  tarjontapuolen  määräämät,  ei
tämä voi olla muodostumatta rasitukseksi kuluttajille.  Niin kauan kuin
vähittäiskaupassa  vallitsi  ikivanha,   kaupan   alkuperäinen   nettohinta-
järjestelmä,  niin kauan markkinain toisella  pääosakkaalla,  kysyntäpuo-
lella,  oli  oma  vaikutuksensa  hinnanmuodostukseen,  olipa  sitten  kysy-
mys esikapitalistisesta tai kapitalistisesta talousjärjestelmästä taikka mil-
1aisesta  tuottajanmonopolista  tahansa.  Tuo  vaikutusala,  jos  se  rajoit-
tui  vain  vähittäiskauppaan,  oli  tosin  suppea,  mutta  se  oli  kuitenkin.
Nyt  kuluttaja, jota  varten  talous  on  olemassa, on  menettänyt  tämän
vaikutusvaltansa.  Hänellä on vain valta ostaa enemmän tai vähemmän
tai olla kokonaan ostamatta ja sitä tietä vaikuttaa hintaan.  Mutta nii-
den tavaroiden suhteen, joiden kysyntä on joustamaton, ei tällaistakaan
valinnan mahdollisuutta ole.

Tä]lä,   yksipuolisella   hintojen   määräämisellä   on   vaikutusta   koko
kansantalouteenkin.  Ensimmäisenä on mainittava  sen vaikutus  yleiseen
hintatasoon.  Tuottajat  se]ittävät järjestelmän  tarjoavan  sen  edun,  että
hinnat  voidaan  määrätä  kohtuullisiksi.  Mutta  mikä  on  kohtuullinen
hinta? Tuottajien käsitys on ilmeisesti toinen kuin kuluttajien.  Nyt kui-
tenkin  sekä  tuottajien  että jakeluliikkeidenkin  taholla  korostetaan,  että
uusi järjestelmä  takaa  oikeudenmukaisen ja  kohtuullisen  hinnan  kai-
kille  markkinoiden  osapuolille,  siis  tuottajille,  jakajille  ja  kuluttajille.

Kysymys  kohtuullisesta  hinnasta   ei  ole  suinkaan   uusi.   Erityisesti
keskiajan »teoreetikot», skolastikot  - ja näistä varsinkin nerokas piispa
uM.co/G  Orcj77zG  -pohtivat kysymystä,  mikä  on  oleva jau!3(m ¢re!3.z/773,  koh-
tuullinen  hinta.  Tällä  hintafilosofialla  oli  uskonnollismoraalinen  pohja,

joka  tuomitsi  hintakiskonnan  syntinä, mutta  piti oikeana hintaa, joka
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takasi   niin   tuottajalle   kuin   kauppiaallekin   toimeentuloon   riittävän
ansion.  Tämä  oikeudenmukaisen hinnan ihanne oli vallalla vielä  mer-
kantilismin valtakaudellakin nimenomaan kotimaankaupassa.  Ulkomai-
selta  ostajalta  sen  sijaan  oli  otettava  niin  korkea  hinta  kuin  suinkin
oli  mahdollista,  koska  siitä  tuli  hyötyä  koko  maalle.  Vasta  4c7czm  Smg.£Å
loi   uuden   hintafilosofian:   oikeudenmukaista   hintaa   ei   saada   aikaan
hintamääräyksillä,  sen  luo  vapaa  kilpailu.  Klassillisen  koulun  teoreeti-
kot  loivat  sitten  tältä  pohjalta  hinnanmuodostusteorian,  jota  näihin
saakka on  pidetty ainakin suurin piirtein oikeana.

Nyt  tämä  teoria  on  hylätty  käytäntöön  huonosti  soveltuvana  ja

palattu vanhaan kohtuushintaperiaatteeseen. Tämä periaate ei ole suin-
kaan  ominainen vain  bruttohintajärjestelmälle,  sitä  esiintyy  kaikkialla,
missä   vapaasta   kilpailusta  on  ]uovuttu.  Jokainen  kartelli  ja jokainen
trusti  selittää  määräämänsä  hinnan  kohtuulliseksi.  Mutta  ei  varmaan-
kaan  erehdytä  väitettäessä,   että   }}kohtuullinen  hinta»  on  korkeampi
kuin vapaan kilpailun hinta. Bruttohintajärjestelmässä tosin ei ole kysy-
mys  tavaran  hinnasta  kokonaisuudessaan,  vaan  sen  palveluksen  hin-
nasta, jonka jälleenmyyjä suorittaa.  Mutta kuten  edellä  huomautettiin,
tämän järjestelmän hintasidonnaisuus antaa suuremman vapauden myös
tuottajahinnan  määräämiseen  kuin  vapaa  markkinatalous.  Tämä tar-
jontahinnan  määräämisvapaus  ei  merkitse  pyrkimystä  määrätä  hinta
mahdollisimman  alhaiseksi,  vaan  päinvastoin.  Kun  siis jälleenmyyjän

palveluksen  hinta ja  tuottajan  hinta  bruttohintajärjeste]män  vaikutuk-
sesta   kohoavat,   on   tämän  järjestelmän   kansantaloudellisesti   tärkein
seuraus  yleisen  hintatason  nousu.

Tämän  hinnannousun  ei kuitenkaan  tarvitse  ilman  muuta  merkitä
sitä,  että  bruttohintajärjestelmästä  on  tavalla  tai  toisella  päästävä.  On
varmaan perää siinä järjestelmän puoltajien väitteessä, että se luo vaka-
vuutta  talouselämään.  Vapaa  markkinatalous  on  epäilemättä  omansa
synnyttämään  yrittäjissä  epävarmuutta, joka  voi  muodostua  suoranai-
seksi  häiriötekijäksi  talouselämässä.  Kenties  vähittäishintojen  sidonnai-
suus  kaikkine siitä johtuvine  ei-toivottavine  seurauksineen  on  se  hinta,

joka  talouselämän  suuremmasta  vakavuudesta  on  maksettava.
Hintatason  nousu  ei  ole kuitenkaan  ainoa  kansantaloudellisesti  tär-

keä  seikka.  Toinen  sellainen  on,  että  bruttohintajärjestelmä  muuttaa
tulonjakoa,   eikä   suinkaan   kansantaloudellisesti   edulliseen   suuntaan.
Kun se kohottaa hintoja, se pienentää tu]on reaalista arvoa, tulon osto-
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voimaa.    Tästä    seuraa    vastaava    kuluttajakysynnän    supistuminen,
vaikka  nimellisessä kar)santulossa  ei  tapahdukaan  muutosta.  Kysynnän
supistuminen   puolestaan   aiheuttaa   myös   tuotannon   supistumisen  ja
uluttaa  tätä  tietä  vaikutuksensa  kahtaalle:  vaikutus  ilmenee   1)   työlli-
syyden  vähenemisenä ja  2)  elintason  laskuna.  Kuinka  suuri  tämä  vai-
kutus  on,  sitä  ei  voida  mitata. Jonkinlaisen  kuvan  antaa  vähittäiskau-

pan   liikevaihto.   Vasarla   arvioi   sen   meillä   bruttohintaisten   tavarain
osalta v.  1950 kohonneen  140 miljardiin markkaan. Jos hintojen sidon-
naisuuden  aiheuttama  yleinen  hintatason  nousu  on   vain   10 °/o   eikä
kuten  USA:ssa 20-50 °/o,  niin sen vaikutus on melkoinen.

]os  tulon  reaaliarvon  laskeminen  taasen  aiheuttaa  paineen  palkka-
rintamalla ja johtaa palkkojen nousuun, silloin bruttohintajärjestelmästä
itsestään on  tullut häiriötekijä. Vieläpä vaikutus muodostuu suorastaan
kumulatiiviseksi:  palkkojen nousu merkitsee tuotantokustannusten  nou-
sua,  tämä hintojen nousua ja taasen  palkkojen nousua.

Bruttohintaj ärj estelmä vaikuttaa suoranai sestikin kansantulon jakau-
tumiseen.  Jos,  kuten  edellä  oletettiin,  hintataso  kohonneen  vähittäis-
myyntipalkkion takia nousee,  silloin myös vähittäismyyjien tulot nouse-
vat. Ja nousun maksavat kuluttajat.  Sikäli kuin tämä nousu kompensoi
kuluttajien   ostovoiman   vähentymisen   markkinoilla,   sikäli   tulonjaon
muuttuminen  ei ole kansantaloudellisesti haitallinen.  Mutta niin tuskin
tapahtuu.   Sen  sijaan  on  luultavaa,   että  säästäminen  lisääntyy,   niin
kuin aina tapahtuu,  milloin tulonjaon epätasaisuus lisääntyy.

On  vielä  eräs  seikka,  johon  on   syytä  kiinnittää  huomiota.   Mitä

yleisemmäksi   bruttohintajärjestelmä   tulee,   sitä   enemmän   vähittäis-
kauppa  menettää  luonnettaan:   vähittäismyynti  ei  ole  enää  entisessä
mielessä  itsenäistä  yrittäjätoimintaa.  Tehtaan  pakkaukset  tai  muuten
tavaramerkillä  varustetut  tavarat  tekevät  myynnin  teknillisesti  yksin-
kertaiseksi  ja  helposti   hoidettavaksi.   Koko   vähittäiskauppa  muuttuu
välitystoiminnaksi, josta palkan maksavat tuottajat. Yrittäjän riski,  tap-

pionvaara,  häviää  samalla  miltei  olemattomiin.  Vain jos  vähittäisliik-
keet pitävät suuria tavaravarastoja, saattavat tuottajien hinnanalennuk.
set aiheuttaa tappioita. Mutta kuten edellä huomautettiin, suuret tavara-
varastot  eivät  nykyään  ole  tarpeellisia  varastojen  helpon  ja  nopean
täydentämisen takia.

Tämä  vähittäiskaupan  muuttuminen   tulee  nähtävästi  johtamaan
vähittäiskauppaliikkeiden   luvun   nousuun.   Meidän   oloissamme   tämä
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merkitsee ilmeisesti yksityiskaupan vahvistumista ja yksityisliikkeiden ja
osuuskaupan  välisen kilpailupaineen lisääntymistä. Kun  kilpailu  ei  voi
olla  hintakilpailua,  sen  on  pakko  muodostua  ennen  muuta  asiakaspal-
velukilpailuksi.  Tämä  kilpailu  voi  vaikuttaa  heikentävästi  vähittäisliik-
keiden  taloudelliseen tulokseen  kohottamalla  kaupan kustannuksia.

Vähittäishintojen  sidonnaisuus,  toisin  sanoen  hintojen   m ä ä r ä ä -
m i n e n ,   on  ajan  hengen  mukainen  ilmiö.  Tosin  yrittäjänvapaus  on
tällä  hetkellä  paljon  käytetty  iskusana.  Tällä  vapauden  vaatimuksella
on  melkeinpä  taisteluhaasteen  luonne,  mutta  vain  talouselämään  koh-
distunutta valtion  säännöstelevää toimintaa vastaan.  Sen  sijaan vapau-
den  vaatijain mieleenkään  ei johdu  asettua  vastustamaan  myös  yrittä-

jien  omaa  säännöstclytoimintaa.  Kuten  yllä  esitetystä  on  käynyt  ilmi,
säännöstelytoiminnan tärkeimmällä alalla, hintojen säännöstelyssä, yrit-
täjät ovat käyneet sangen määrätietoisesti jatkamaan säännöstelyä,  niin

pian  kuiii  valtiovalta  katsoo  voivansa  sen  lopettaa.  Toisaalla  kartelloi-
tuminen  ja  toisaalla  bruttohintajärjestelmä  ovat  keinoja  säännöstelyn
toteuttamiseksi.   Tällöin  jää   tai  jätetään   huomaamatta,   että   vaikka
säännöstelyn  päämäärät  ovat  kurnmassakin  tapauksessa  erilaiset,  niin

periaatteellista  eroa  ei  ole  sillä,  ovatko   säännöstelyn   toimeenpanijana
yrittäjät vai valtio.  Kummassakin  tapauksessa  vapaus  menetetään joko
osittain  tai kokonaan.  Nimenomaan  bruttohintajärjeste]mä on  täydelli-
nen, joskaan ei yrittäjille vastenmielinen pakkojärjestelmä.  Tuskin syyl-
listyn   liioitteluun  väittäessäni,   että  yrittäjänvapaus  käytettynä   siten,
että  säännöstelystä  tehdään  taloudellinen  välttämättömyys,  on  omansa
edistämään sitä kaikkialla maailmassa käynnissä olevaa kehitysprosessia,

jonka  lopputuloksena  tuskin  voi  olla  mikään  muu  kuin  kollektiivinen
•talous.
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Tähämastinen  kehitys.

Liikepankit eivät ole mikään itsetarkoitus, vaan niiden tehtävänä on
talouselämän ja  yhteiskunnan  palveleminen.  Näin  ollen on luonnollista,
että kun olot eri maissa eroavat toisistaan,  myös liikepankkien toiminta
eri  maissa  muodostuu  erilaiseksi.  Eräitä  yhteisiä  piirteitä  on  kuitenkin
olemassa. Niinpä pankkitoiminta on viime vuosikymmenien aikana mel-
kein  kaikkialla  keskittynyt  siten,  että  toisaalta  pankkien  lukumäärä  on

pienentynyt ja että toisaalta suurpankkien merkitys on kasvanut.
Yleisesti  tunnettu on  Englannissa  tapahtunut pankkien  yhteenliitty-

minen,  »viiden suuren» syntyminen, ja pankkjtoiminnan keskittyminen
niihin.  Yhdysvalloissa  toimi  vielä   1920-luvun  alussa  noin  30 000  liike-

pankkia;   nyt  niiden  lukumäärä  on  supistunut  alle   15 000:n.   Yhdys-
valtain  suurpankkien  kasvu  ja  niiden  toiminnan  laajentuminen  jopa
muihinkin maanosiin  ulottuvaksi on  niin ikään  tunnettu.

Hyvän    esimerkin    suurpankkien    tarpeellisuudesta    antaa    Saksa.
Sodan jälkeen miehitysviranomaiset vaativat,  ettei sama pankki saanut
harjoittaa toimintaa muuta kuin yhdessä osavaltiossa, joten Saksan kol-
men suurpankin oli muodostettava kussakin osavaltiossa toimivat haara-
konttorinsa  itsenäisiksi  pankeiksi.  Tämä  oli  Saksan  talouselämän  kan-
nalta   suunnilleen   yhtä   epätyydyttävä  järjestely,   kuin  jos   Suomessa
liikepankkien  haarakonttorien olisi kussakin läänissä  toimittava itsenäi-
sinä  pankkeina.  Pian  tilanne  todettiinkin  kestämättömäksi ja  hiljattain

päädyttiin  ratkaisuun, jonka  mukaan  kukin  suurpankki jatkaa  toimin-
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taansa  kolmena  pankkina.  Kolme  suurpankkia  oli  siis  ensin  hajoitettu
33  pankiksi, jotka  sitten  yhtyivät  9  pankkilaitokseksi.

Tanskan ja  Norjan  pankkitoiminta  on  muodostunut jonkin  verran
toisenlaiseksi  kuin   useimpien  muiden   maiden.   Tosin   pankkien   luku-
määrä  on  näissäkin  maissa  hieman  laskenut, ja  suurpankkien  merkitys
on   kummassakin   maassa   huomattava,   mutta   pankkien   lukumäärän

pienenerinen  on  tapahtunut  hyvin  hitaasti.  Niinpä  Tanskassa  vuonna
1930  oli  180  pankkia, ja  nyt  niitä  on   161.  r\Torjassa  on  pankkien  luku
saman  ajan  kulucssa   alentunut   112:sta  83:een.  Suurpankit  eivät  kui-
tenkaan näytä voittavan  alaa pienten kustannuksella,  vaan  niiden  tase-
tilit  ovat  molemmissa  maissa  kauan  olleet  noin  puolet  kaikkien  pank-
kien  taseista.

Ruotsissa oli liikepankkien lukumäärä korkeimmillaan vuonna  1909,

jolloin  se oli  84.  Sen jälkeen  seurasi  lglo-luvulla  pankkien  yhteenliitty-
misten  kausi, jolloin  Ruotsin  nykyiset  suurpankit  alkoivat  hahmottua.
Vuoteen   1920   mennessä  oli  liikepankkien  luku  laskenut  4l:een.   Sen

jälkeen on keskittyminen jatkunut, ja tällä hetkellä on Ruotsissa  17 1iike-
pankkia.  Samassa  ajassa  on  Ruotsin  suurpankkien  merkitys  kasvanut.
Vuonna   1910  olivat  neljän  suurimman  pankin  taseet  33  °/o   kaikkien

pankkien taseista, mutta vuonna  1951  niiden osuus oli 73  %. Jos Ruotsin
viides  suurpankki,  valtion omistama Sveriges Kreditbank, otetaan huo-
mioon, tämä luku nousee 79  °/o:iin, mikä osoittaa, kuinka keskikokoisten

ja pienten pankkien osuus on vähentynyt.
Suomen   ensimmäinen   liikepankki   perustettiin,   kuten    tunnettua,

vuonna  1862.  Vuosisadan  vaihteessa meillä oli  toiminnassa  10  pankkia.
Nykyinen  sukupolvi  lienee  melkein  unohtanut,  että  niinkin  myöhään
kuin  ensimmäisen  maailmansodan  loppuvuosina ja  heti  sen jälkeen  eli
vuosina  1917-20 perustettiin jopa  13  uutta liikepankkia.  Kaiken  kaik-
kiaan on maassamme toiminut 37 liikepankkia, joista  5 on  tehnyt vara-
rikon, 4 muuten lopettanut toimintansa,  3 jatkanut toimintaansa uudel-
leen muodostettuina ja  19 liittynyt muihin pankkeihin].  Kuten tiedäm.
me,  toimii  maassamme  tällä  hetkellä  vain  6  liikepankkia.

Pankkien  yhdistämisajatus  lienee  Suomessa  syntynyt jo  l900-luvun
alkuvuosina, jolloin  herätettiin  kysymys  maamme  kahden  vanhimman

1 Vrt.  GUNNALR   k"A.N,   StruktufföTändringar   i  affärsbankernas  Törelse,  Ekonorn:iska.

Samfundets  Tidskrift,   Ny  serie,   hft  58   (]943),  s.   59.
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pankin  yhteenliittämisestä.L  Mitään  lähempiä  suunnitelmia  ei  kuiten-
kaan liene laadittu,ja asia raukesi sillä kertaa.  Kymmenen vuotta myö-
hemmin  oli  toinen  pankkien  yhdistäminen  pohdinnan  alaisena.  Kysy-
myksessä oli silloin Vaasan Osakepankin liittyminen joko Yhdyspankkiin
tai  Pohjoismaiden  pankkiin.  Tämäkin  ajatus  raukesi.

Maamme  saavutettua  vuonna   lgls  valtiollisen  itsenäisyytensä  ta-
1ouselämämme osoitti suurta elpymistä ja  monilla  aloilla  kehittyi uusia
toimintamuotoja.   Pankkialalla   alkoi  yhteenliittymisten   kausi.   Ensim-
mäisenä  tapahtui  vuonna  1919 maamme  kahden  vanhimman  pankin,
Suomen  Yhdyspankin ja Pohjoismaiden Osakepankin,  yhtyminen.  Sitä
seurannut   runsas   vuosikymmen   muodostui   liikepankkiemme   yhteen-
liittymiskaudeksi,  niin  että  1930-luvun  puolivälissä  liikepankkien  luku-
määrä  oli  supistunut 9:ään.

Meillä  ei  kuitenkaan  ole  ollut  tunnusomaista  vain  pankkien  luku-
määrän  pieneneminen,  vaan  myös  pankkiliikkeen  keskittyminen  muu-
tamiin   harvoihin  suurpankkeihin.   Niinpä  kahden   suurimman   pank-
kimme  osuus  kaikkien  liikepankkien   taseista  vuonna   1930  oli   54 °/o,
mutta  vuoden   1952  loppuun  mennessä  se  oli  noussut  82.2  °/o:iin.  Kol-
mannen,  keskisuuren  pankin  osuus  oli  silloin  8.6 °/o ja  Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankin,  joka  tosin  muodollisesti  on  liikepankki,   mutta

jonka  tärkeimpänä  tehtävänä  on  toimia  maamme  säästöpankkien  kes-
kuspankkina, oli 6.1  %. Täten oli kahden pienimmän pankkimme yhteis-
osuus  vain  3.1  °/u  kaikkien  liikepankkien  tasetileistä.

Keskiltyrisen  edut ja  vafjopuolet.

Meidän  on  nyt tarkastettava  niitä  syitä, jotka juuri  Suomen  oloissa

puhuvat toisaalta keskittymisen puolesta ja toisaalta sitä vastaan.
Kun  Yhdyspankin ja  Pohjoismaiden  pankin  hallintoe]imet  näiden

pankkien  yhtiökokouksi]le  suosittelivat  pankkien  yhdistämistä,   perus-
teltiin tätä sillä,  että  pankkien asiakkaiden liikevaihto oli osaksi toimin-
nan  kasvun,   osaksi  yhteenliittymisten  ja   kartellimuodostusten  vuoksi
laajentunut siinä  määrin,  että  niiden  pankeille  antamat  tehtävät eivät
enää  mahtuneet  entisiin  puitteisiin.8  Mainitussa  kirjelmässä  huomau-

L FET.ix  H:ELKEL,   PohjoisrrBaiden   Osakeponkki   Kauppaa  ja   Teollisuutta  varterb   1872 -

J9Jg,   Helsinki   1922,   s.   188.
2 TH.   WEGELius,   S#omcn   rÅ/Eyf-Pan44t.  J9/2-J9J9,   Helsinki   1922,   s.   41 -42.
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tettiin,  että  tämä  kehityssuunta  rauhan  aikaan  siirryttäessä  tulisi  var-
maan  osoittautumaan  pysyväiseksi, jopa  yhä  voimistumaankin.  Selviy-
tyäkseen  kehityksen  tuomista  muutoksista  oli  pankkien  joko  lisättävä
tuntuvasti  omia  varojaan  tai  liityttävä  yhteen.  Kun  riittävän  suurten
osakeantien järjestäminen  olisi  tuottanut voittamattomia vaikeuksia, jäi

jälkimmäinen  vaihtoehto  ainoaksi  mahdollisuudeksi.
Silloin   lausuttu   ennustus   talouselämämme   tulevasta   kehityssuun-

nasta  on  osoittautunut  oikeaksi.  Tämä  keskittyminen  on  viime  vuosi-
kymmenien  aikana  saanut  se]laiset  mittasuhteet,  että  koko  talouselä-
mämme  voidaan  katsoa  rakenteellisesti  muuttuneen.  Osoituksena  kau-

pan   alalla   tapahtuneesta   keskittymisestä  mainittakoon,   että   SOK:n,
OTK:n ja Keskon yhteinen liikevaihto vuonna  1952 ylitti  100 mi]jardin
rajan.    Teollisuuslaitosten    yhteensulautumisen   ja   suurten    teollisuus-

yhtymäin  syntymisen  tunnemme.  Tässä  yhteydessä  mainittakoon  vain,
että Suomen Selluloosayhdistyksen myynti vuonna  1952 o]i 38 miljardia
markkaa ja  että se vuonna  1951  oli noussut jopa 60  miljardiin eli keski-
määrin  200  miljoonaan  työpäivää  kohti.  Ei  ainoastaan  suuryrjtyksille
tapahtuva  luotonanto  olisi  pienille pankeille  ylivoimaista,  vaan jo  yksin
suuryritysten  säännöl]isen  rahaliikkeen  hoitaminen  kävisi  niille  mah-
dottomaksi.

Ennen   ensimmäistä   maailmansotaa   olivat   pankkien   omat   varat
suhteel]isen   suuret   verrattuina   kauppa-  ja   teollisuusyritysten   omiin
varoihin.  Inflaation johdosta  tapahtui  tässä  suhteessa  sekä  ensimmäisen
että toisen maai]mansodan  aikana muutos. Varsinkin teollisuusyhtiöiden
omat varat ovat yleensä  reaaliarvoltaan  säilyneet ja  useissa  tapauksissa

jopa kasvaneetjoko siten, että yhtiöt ovat voineet voittovaroillaan laajen-
taa  laitoksiaan  tai  että  ne  velkaantuneina  ovat  hyötyneet  inflaatiosta.
Liikepankkien  omat varat ovat vähentyneet murto-osaan entisestään, ja
niiden on o]lut pakko rasittaa osakkeenomistajiaan suurilla osakeanneilla.
Täten  niiden  omat  varat  kirjanpitoarvoiltaan  edelleen  vetävät  vertoja
muiden   suuryritysten   omille  varoille,  mutta  asiallisesti  viimeksi   mai-
nittujen  omat pääomat,  kun  otetaan  huomioon niiden  metsien,  voima-
laitosten  ja   tehtaiden   alhaiset   kirjanpitoarvot,   monessa   tapauksessa
ovat paljon  suuremmat kuin suurpankkien.

Kustannusten  kannalta  katsoen  on  pankkien  yhteensulautumisesta
ollut  etua.  Pienissä  i)ankeissa  olivat  kulut  yleensä  suhteellisen  korkeat.
Maamme  keskittynyt  pankkilaitos  voi  melko  kohtuullisin  kustannuksin
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palvella  yhteiskuntaamme  kaikilla  niillä  aloilla,  jotka  kuuluvat  nyky-
aikaisen  liikepankin  toimintapiiriin.

Nykyisten  suurpankkien  voimavarat  suovat  niille  mahdollisuuden
ottaa   palvelukseensa   pätevämpiä   talouselämän   asiantuntijoita   kuin
aikaisemmissa  pienissä  pankeissa.  Syynä  siihen,  että  niin  monet  ]iike-

i)ankeistamme  eivät   1920-ja   l§30-luvulla  olleet  elinvoimaisia,  lienee
osaltaan  pidettävä juuri  näiden  pankkien johdon  taidon  puutetta.

Kaikilla  aloilla  tapahtunut  erikoistuminen   asettaa  pankeille  uusia,
vaativia tehtäviä. Lähinnä ulkomaankaupan alalla ilmenevät vaikeudet
kysyvät palveluksia, joihin pienillä pankeilla ei voi olla mahdollisuuksia.

En  luule  olleen  mitään  vahinkoa  siitä,  että  entiset  paikamspank-
kimme ovat hävinneet. Ålands Aktiebank on poikkeus, joka pikemminkin
vain  vahvistaa  säännön.   Mutta  muuten  on  talouselämämme rakenne
sellainen,  että juuri  kaikkialla  maassamme  toimivilla  liikepankeilla  on
tärkeä tehtävä siirtäessään varoja sellaisista osista maata, joissa on pää-
oman  ylijäämää,  sellaisiin,  joissa  pääoman  tarve  on  suurempi.  Erityi-
sesti säästöpankkien taholta  on korostettu, että ne palvelevat sen paikka-
kunnan luoton käyttäjiä, jolta ne saavat talletuksensakin. Tämä on liian
ahdas käsitys pankkien  tehtävistä.  Päinvastoin  on  hyvä, jos  pankilla on
haarakonttoreita kaikkialla maassa.ja se voi imeä liikenevät varat, missä
sellaisia on, ja sijoittaa ne sinne,  missä niitä eniten tarvitaan.

Suurpankit  eivät  voi  ainoastaan  tasoittaa  otto-  ja  antolainauksen
kausivaihteluita  paremmin  kuin  pienet  pankit,  vaan  ne  voivat  myös

paremmin jakaa  tappionvaaran  eri  alojen  kesken.  Meillä  ei  aina  osata
antaa  arvoa  sille  hyödylle,  mikä  yhteiskunnallamme  on  siitä,  että  sitä

palvelevat  terveellä  pohjalla  toimivat  liikepankit,  jotka  ovat riittävän
voimakkaita  voidakseen   hoitaa   myös   suuria  ja   vaativia   tehtäviä   ei
ainoastaan  kotimaassa,  vaan  ulkomaisten  suhteittensa  avulla  maamme
rajoj en ulkopuolellakin.

Verrattuina näihin seikkoihin painavat käsitykseni mukaan keskitty-
misen  varjopuo]et  vähemmän.  On  tosin  väitetty,  että  pienet  itsenäiset

pankit palvelisivat asiakkaitaan auliimmin kuin suurpankit, ja varsinkir)
on  katsottu  paikallisen  pankin  enemmän  kuin  suurpankin  paikallisen
haarakonttorin  harrastavan  oman  paikkakuntansa  tarpeita.  Poikkeus-
tapauksissa  voi  tietenkin  olla  näin, ja  säästöpankkien ja  osuuskassojen
viimeaikainen  kehitys,  johon  myöhemmin  palaan,  voi  jossain  määrin
olla  todisteena  tällaisesta  paikallispatriotismista.   Mutta  suurpankkien
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keskinäinen kilpailu kyllä pakottaa ne järjestämään luottojen käsittelyn

ja  muun   pankkitoiminnan   aina  pienimpiä  haarakonttoreita  myöten
riittävän joustavaksi.  Tuskinpa voidaan  väittää,  että  meillä jokin  maa-
kunta  kaipaisi  juuri  omaa  maakunnallista  liikepankkia.

Eräs  seikka, joka  voidaan  esittää  suurpankkien  muodostumista  vas-
taan, on siitä johtunut taloudellisen vallan keskittyminen. Suurpankkien
sadoi]latuhansilla  tallettajilla, joiden  säästöjen  keskiarvo  on  muutamia  .
kymmeniä tuhansia markkoja, ei ole mitään taloudellista valtaa.  Mutta
suurpankin  johdolla,  joka  määrää  näiden  piensäästäjien   kymmeniin
miljardeihin nousevan yhteisen pääoman käytöstä, on suuri vastuu, sillä
sen  on  sijoitettava  nämä  rahat  tavalla, joka  vastaa  koko  yhteiskunnan
etua. Tästä ovat sekä valtiovalta että yleinen mielipideja ennen kaikkea
suurpankit  itse  täysin  tietoisia.

Käsitykseni  on  siis,  että  maamme  liikepankkien  keskittyminen  on
ollut  tervettä kehitystä ja  että  pankkimme  siten  voivat  paremmin  pal-
ve]la  asiakkaitaa`n,  talouselämää ja  koko  yhteiskuntaa.

Vastainen  ketitys.

Mutta samoin kuin kolmen viime vuosikymmenen aikana tapahtunut

pienten  pankkien  häviäminen  ja  suuri)ankkien  syntyminen  on  ollut
luonnollinen seuraus yhteiskunnan muuttuneista tarpeista, näyttää myös
siltä, että meillä pitkälle kehittynyt keskittyminen  tällä alalla on synnyt-
tämäisillään   vastavaikutuksen.

Liikepankkien  ohella  maassamme  toimii  muita  rahalaitoksia, joilla
kullakin  on  oma  tehtävänsä.  Suomen  Pankki  on  toiminut  keskuspank-
kina setelinanto yksinoikeutenaan. Postisäästöpankki on kerännyt varoja

yleisöltä  lainatakseen  ne  valtiolle.  Säästöpankit ja  osuuskassat  ovat kil-
pailleet  liikepankkien  kanssa  ottolainauksesta,  mutta  antolainauksessa
ne  ovat  keskittyneet  omien  erikoistehtäviensä  hoitamiseen.

Nyt  näyttää  siltä, että nämä  muut  luottolaitokset alkavat  laajentaa
toimintaansa siirtymällä aloille, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet liike-

pankeille. Kuten tunnettua, on Suomen Pankki, poiketen tässä suhteessa
käytännöstä   useissa   m.iissa   maissa,   aina   harjoittanut  jonki.n   verran
antolainausta   kilpaillen   tässä   liikepankkien   kanssa.   Pankin   yksityi-
sille   myöntämät   luotot   olivat   viime   vuoden   lopussa   14.7   miljardia
markkaa,  mikä  ei  kuitenkaan  ole  enempää kuin  neljännes  kummankin
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suurpankkimme   taseen   loppusummasta.   Valtionpankki   ei   ole   viime
vuosina  laajentanut  tätä luotonantoaan, jonka harjoittaminen on muo-
dostunut  »maan  tavaksi»  ja  jota  vastaan  ei  ole  muistuttamista,  niin
kauan  kuin  sitä  harjoitetaan  nykyisessä  laajuudessaan.

Mutta Suomen Pankin ohella on eräs toinen valtion elin, Postisäästö-

pankki,  viime vuosina  alkanut myöntää  luottoa  yksityisille.  Postisäästö-
pankin  tärkeä ja  kunniakas  tehtävä  on  vuosikymmenien  aikana  ollut
hankkia varoja valtiolle,  siten helpottaa  sen  asemaa ja  tehdä sille mah-
dolliseksi  hoitaa  taloutensa  veronmaksajia  liiaksi  rasittamatta.   Mutta
viime  vuosina  sen  toiminta  on  siirtynyt  uusille  urille,   kun  on  alettu
myöntää  luottoa  myös  yksityisille.  Tämä  luotonanto  oli  vielä vuoden
1950  lopis;a  noin  4  miljardia  markkaa,  mutta  vuonna  1951  se  kaksin-
kertaistui  8.1  miljardiin markkaan.  Viime vuonna se nousi vielä  enem-
män  ja  oli  vuoden   1952  lopussa   12.9  miljardia.  Postisäästöpankki  on
luotonannossaan  yleisölle  siten  muutamassa  vuodessa  melkein  saavut-
tanut Suomen Pankin, jajos nykyistä suuntaajatketaan, tulee se nopeasti

ylittämään   Suomen   Pankin  vastaavan   luotonannon.   Kaikessa   hiljai-
suudessa on meille täten kehittynyt toinen osittaista liikepankkitoimintaa
harjoittava valtion rahalaitos.  Tätä on sekä asiallisesti  että  organisatori-
sesti  pidettävä  virheellisenä.1

Tässä  yhteydessä  on  myös  mainittava  Kansaneläkelaitoksen luoton-
anto   yksityisille   lainanottajille.    Kansaneläkelaitos   ei   tietenkään   ole
mikään  pankkilaitos  eikä  harjoita  pankkitoimintaa,  mutta  kun otetaan
huomioon, että sen sijoitukset viime vuoden lopussa olivat 35.9 miljardia
markkaa ja  kasvavat  lähiaikoina  noin  10  miljardia  vuodessa,  käsittää,
että  Kansaneläkelaitos   on  muodostunut   tärkeäksi   tekijäksi   maamme
luottomarkkinoilla.  Ulkomailla  eläkelaitokset ja  muut  vastaavat  elimet

yleerisä   pyrkivät   mukavuus-   ja   varmuussyistä   sijoittamaan  varansa
obligaatioihin.   Meillä  jatkuneen  inflaation  takia  Kansaneläkelaitos  ei
ole  pitänyt  tällaista menetelmää suotavana,  vaan  on  pyrkinyt  sijoitta-
maan varansa  osakkeisiin ja myöntämään luottoa mm. suoraan tuotan-
tolaitoksille ja  kunnille.

1 Toista mieltä näyttää olevan kansancdustaja T. JUNNiLA, joka eräissä esitelmissä,

viimeksi  Suomalaisen  Liikesivistysrahaston  Kuopion  paikallisjärjestön  7/2   1953 jär-

jestämässä  tilaisuudessa on  valittanut,  että  valtio  »vie  pääosan  tämän  rahalaitoksezi
pääomista ,---  joskin  on  myönnettävä,  että  moni  yksityisen  linjan  yritys  on
saanut  sieltä  kipeästi  kaipaamaansa  luottoa».  Uusi  Suomi  j.a  Helsingin  Sanomat
8/2    1953.
3
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Vielä enemmän kuin nämä valtion ja sen määräysvallassa olevat lai-
tokset ovat säästöpankit ja ennen kaikkea osuuskassat alkaneet tunkeu-
tua liikepankkien työsaralle. En tarkoita tällöin niiden toimintaa talletus-
ten  kerääjinä, jossa  ne  aina  ovat kilpailleet  liikepankkien kanssa,  vaan
lainanantajina. Meidän säästöpankkilakimme, kuten Norjan ja Tanskan,
mutta  päinvastoin  kuin  Ruotsin,  antaa  säästöpankeille  oikeuden  har-

joittaa  ottolainaust,a  shekkitilien,,muodossa.  Näillä  tileillä  on  nykyään
tosin ainoastaan 5 °/o säästöpankkien ottolainauksesta, mutta se jakaan-
tuu  epätasaisesti ja  on  eräissä  säästöpankeissa,  muodostunut  tärkeäksi
ottolainausmuodoksi. Aikaiscmmin säästöpankit myönsivät luottoa var-
moja kiinnityksiä vastaan.  Tällaista antolainausta voitiin hoitaa pienin
kustannuksin ja  pienin  tappioin.  Viime vuosina ovat sitä vastoin  var-
sinkin  eräät  säästöpankit  -  käyttäen  hyväkseen  myös  niiden  oikeutta
ostaa  vekseleitä  -  ryhtyneet  harjoittamaan  antolainausta, joka  hyvin
suuresti  lähentelee  liikepankkien  toimintaa.

Mutta vielä enemmän ovat voimakkaasti kasvavat osuuskassat alka-
neet   kilpailla   liikepankkien   kanssa.   Osuuskassojen  ottolainaus,  joka
vuonna  1920  oli 0.1  %,1930  3.3  °/o ja  1940  7.5  °/o,  nousi viime vuoden
marraskuussa  16.7 °/o:iin  kaikkien  pankkiemme ottolainauksesta.  Niillä
on myös shekkitilejä, joilla nykyään on 6 °/o niiden koko ottolainauksesta.
Aikaisemmin  osuuskassat  myönsivät  luottoa  lähinnä  maatalouden  tar-

peisiin, mutta viime vuosina ne ovat alkaneet harrastaa kaupan jajossain
määrin myös  teollisuuden rahoitusta.  Niinpä näiden  elinkeinojen osuus
on  nykyään  lähes  kolmannes  osuuskassojen  koko  luotonannosta.

Loppiipäölelmä.

Suomen  liikepankkitoiminta  on  siis  kehittynyt  suurin  piirtein  sa-
maan  suuntaan  kuin  useimmissa  muissa  maissa.  Yhteiskunnan ja  eri-
tyisesti  talouselämän  muutokset  ovat  antaneet  pankeille  uusia  ja  vai-
keita  tehtäviä ja  saaneet  aikaan  rakenteellisen  muutoksen  liikepankki-
organisaatiossa.  Ilman  harkittua  suunnitelmaa,  me]kein  kuin  luonnon-
voiman  pakosta  on   liikepankkitoimintamme  keskittynyt  ja  suurpan-
kien  merkitys  kasvanut.

Mutta   samanlaisen   luonnonvoiman   vaikutuksesta   kehitys  jatkuu.
Näyttää siltä, että eräät muut rahalaitokset yhä enemmän tulevat osal-
listumaan  niiden  tehtävien  hoitamiseen,  joiden  tähän  asti  on  katsottu
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kuuluvan  liikepankeille.  Tämän  ei  aina  tarvitse  olla  epätervettä,  eikä
liikepankeilla ole oikeutta eikä syytäkään vaatia itselleen  yksinoikeutta.
Mutta osittain tätä kehitystä voitaneen pitää väärään suuntaan mene-
vänä ja  muille  rahalaitoksille  vähemmän  sopivana, jopa  vaarallisena.
Maamme  talouselämäl]ä ja  yhteiskunnalla  on  kuitenkin  monia  suuria
ja tärkeitä tehtäviä, jotka ainoastaan ]iikepankit kykenevät hoitamaan.
Työtä niiltä ei tulevaisuudessakaan tule puuttumaan.



SUHDANNEAALTOJEN  RAKENTEESTA.

Col)web-teorian  kritiikkiä.

Kirjoittanut

Eino  Haikala.

Miltei   jokaisesta   kansantaloustieteen   nykyaikaisesta    oppikirjastaL
löydämme  cobv\.eb-teorian  selitysyrityksenä  niille  ]yhyille  suhdanneaal-
loille, joita voidaar)  havaita varsinkin maataloustuotannon eri haaroissa.
-   Sikatalous  on  tällaisista  lyhyistä  suhdanneaalloista  erinomaisena ja

paljon  tutkittuna  esimerkkinä.  Kun  sianlihan  hinta  on  korkea,  syntyy
ryntäys  sikatalouteen  päin.  Minimiajan,  meidän  oloissamme  noin  vuo-
den kuluttua, kun voittoja havitteleva tuotanto on saanut »koneistonsa»
täyteen  käyntiin,   seuraavat   takaisku  ja  pettymys,  so.  liikatuotanto ja
hintojen  lasku.  Tämä  näin  syntynyt matalasuhdanne aiheuttaa  puoles-
taan  vuoden  kuluttua  korkeasuhdanteen, ja  niin jatketaan  loputtomiin
kahden  vuoden  aallonpituutta   noudattaen.

Cobwcb-teorian ensimmäisiä esittäjiä on koko joukko.  Mainittakoon
va:+n  He"y   Sch,ultz,,   3.   Tinbergen,   Aithui   Hanau,  Umberto   Ricci,  Jvicolas
jrcz/cJor ja  WlcLfj3./p/  I4/.  £€o%f3.G/.  On miltei mahdotonta sanoa,  kenelle kun-
nia   tämän   mielikuvituksen   lentoa   vaatineen   teorian   ensi   esityksestä
kuuluu.2 Nähtävästikin  ovat Schultz,  Tinbergen,  Ricci ja  Hanau keksi-
neet  sen  miltei  samanaikaisesti.

Leontief, jonka  esitystä  voitaneen  pitää  sangen  ansiokkaana,  lähtee

1  Ks.    esim.    WiLLiAM  J.  BAUMOL,    Economz.c   Z}yna77%.cj`,   47}   Jn!rodz/c!3.on,  New  York

1951,   s.111-112.
2  Ks.  HENR¥   ScHULTz,   Dcr   S3.nn   cJcr   5`¢cz!t.j!!.j.cÅGn   JV¢cÅ/rczgcn,  Veröffentlichungen

der  Frankfurter  Gesellschaft fur  Konjunkturforschung,  Heft  10,  Bonn  1930 ; j.  TiN-
BERGEN,    Bestimmung    und     Deutung    von    AngebotskurveTi,    Ein    Beispiel,   Ze.\tschr.Trt   [Tlr
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Kuvio   1.   Cobweb-teoria  alkuperäisessä  muodossaan.

siinä  liikkeelle  A4arfÅa//in  kysyntä- ja  tarjontakäyristä,  joiden  leikkaus-

pistettä  hän  kutsuu nime.1lä  »Marshallin  piste».  Näemme  tämän  oppi-
kirjoista  tutun  esityksen  uudelleen  oheisessa  kuviossa  1.

Tässä  f (q)  tarkoittaa, kysyntäkäyrääja S  (p)  tarjontakäyrää,  kun  q
on  kysytty  hyödykemäärä ja  p  on sen  hinta.  Kun  otaksutaan,  että tar-

jonta vasta yhden tuotantoperiodin jälkeen sopeutuu vallitsevan hinnan
antamaan   >tkäskyyn»,   syntyy  cobweb-liike  seuraavalla  tavalla.   Otak-
sutaan,  että  Marshallin  tasapaino  on jostain  syystä järkkynyt ja  alussa
vallitsee  tuotanto  q],  jota  kysyntäkäyrän  perusteella  vastaa  hinta  p].
Hinta  p[  antaa  yhden  tuotantojakson  kuluttua  sysäyksen  tuotannolle

pisteeseen q2, joka puolestaan aiheuttaa hinnan p9. Tämä aiheuttaa tuo-
tannon  q3,  josta   edelleen  seuraa  .hinta  p3,  tästä  edelleen  tuotanto  q4,

jne.  Hinnat  p[, P2, P3 . . . ja tuotannon laajuudet q„ q„ q3, q4 . . . Seuraavat
siis  toisiansa  yhden  tuotantojakson  väliajoin.

jos  piirrämme  nämä molemmat ilmiöt  erikseen  aikasarjoiksi,  saam-
me  tässä  tapauksessa  laajenevan  aaltoliikkeen,  jossa  aallon  pituus  on

juuri   tuon   yllä   esittämämme   sikatalous-esimerkin   mukainen   kahden

Nationalökonomic,    1930 ;   ARTHUR   HANAu,  Dt.c  PrognoJc  dcr   ScÅzt/e!.ncp/ez.sc,   Institut

ftir  Konjunkturforschung,   Berlin    1930 ;    UMBERTo   RiGci,   Dc.c  jyn/Åej!.j.cÅG   ÖÄono7nt.e

uon  fJ.  L.   A4loorc,   Zeitschrift   fur   Nationalökonomie,    1930 ;   WAssiL¥  W.   LEONTiEF,
Verzögerle   Ar.gebotsan|)assung   und  |)artielles    Gleichgewicht,   Zeitschi.Llt  [Ti:r  NariionzLlöko-

norn.ie,  1984.,  NicoLAs  KALLDOR,  A  Cla£sificalory  Note  on  the  Determinateness  of  Equilib-
r£#m,   Review  of  Economic   Studies,   1934.
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tuotantoperiodin  pituinen  aika.  Riippuen  kysyntä- ja  tarjontakäyrien
kaltevuudesta toistensa suhteen voitaisiin tulokseksi saada vaimenevakin
tai  aivan  erikoistapauksena  tasainen  aa]toliike.

Cobweb-teoria  tuntuu  ensi  näkemältä  sangen  viehättävältä  tällais-
ten   lyhyiden   suhdanneaaltojen   seliiyksenä.   Kutsumme   seuraavassa
niitä  erotukseksi  noin  9  vuoden  pituisista  y 1 e i s s u h d a n t e i s t a
nimellä   o m i n a i s s u h d a n t e e t.   Tarkeminin   ajatellen   cobweb-
teoriassa on kuitenkin ilmeistä epäjohdonmukaisuutta sekä sekaannusta,
mikä  on  omiaan  hämmentämään  varsinkin  vielä  alkuasteella  olevan
kansantaloustieteen  harrastajan  käsityksiä  Marshallin  hinnanmuodos-
tusopista.

Vaikuttaa jo heti ensi silmäyksellä arveluttavalta lähteä selittämään
Marshallin  staattisen  näkemyksen  lopputuloksena  syntyneillä  kysyntä-

ja tarjontakäyrillä niin perin dynaamista ilmiötä, kuin mitä suhdanne-
vaihtelut  ovat.  Sellaisen  otaksuman  tekeminen,  että  nämä  Marshallin
käyrät  pysyisivät  paikoi]laan  koko  tarkasteltavana  olevan  suhdanne-
vaihtelun ajan,  tuntuu harkitsemattomalta.  Pikemminkin on miltei sel-
viö, että suhdannevaihtelujen on täytynyt syntyä juuri näiden Marshall-
käyrien  1 i i k u n n a s t a,  josta  samalla  seuraa  niiden  leikkauspisteen

jatkuva   liikunta.
Mutta ennen kuin katsomme,  millä tavoin tämä liikunta on  tapah-

tunut, on syytä tutustua Marshal]-käyrien ominaisuuksiin. K y s y n t ä -
k ä y r ä syntyy eräänlaisena otaksuttuna silmänräpäyskuvana määrätyn
hetken  markkinoista.  Se  osoittaa,  kuinka  paljon  jonkin  pienen  aika-

yksikön kuluessa ostettaisiin ko.  hyödykkettä, jos sen hinta olisi se ja se.
Siten  kysyntäkäyrä  on  eräänlainen  .potentiaalinen  markkinoiden  osto-
kyvyn  kuva.  Sen jokainen  piste  esittää  tuota  ostokykyä juuri  tämän
saman  aikayksikön  kuluessa, jos  hinta  asetettaisiin  ko.  pistettä  vastaa-
vaksi.  Samalla tavoin määritellään  Marshallin  tarjonta.

Edellisistä  määritelmistä  ilmenee,   ettei  hinnanmuodostuksen   tar-

jontapuoli  enää  voi  vaikuttaa  hinnanmuodostushetken  tuotannon  laa-
juuteen, vaan se on jo aikaisemmin suunniteltu ja alullepantu. ]okainen
tuottaja on tämän käytännössä kokenut. Jos esim.  sianlihan  tuottajalla
on tuhat sikaa kasvamassa, ei hän enää voi paljon vaikuttaa niihin mää-
riin, jotka  hän  aikanaan  tuo  markkinoille,  olipa  hinta  silloin  mikä  ta-
hansa.  Toisin  sanoen,  cobweb-teoria,n  »tarjonta»-käyrä  on jotakin  ko-
konaan  muuta  kuin  Marshåmn  tarjontakäyrä.
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Kuviossa  2  näemme  näiden  Marshall-käyrien  todennäköisen  muo-
don.

q,?n

Kuvio  2.  Marshall-käyrät  ja  -tasapaino.

DD'   on   siinä   kysyntäkäyrä  ja   SS'   tarjontakäyrä.   Piste   m   on
Marshallin  tasapainopiste,  jossa  siis  kysytty  ja  tarjottu  määrä  ovat
yhtä suuret.  qM on markkinoiden kyllästymispiste. Se on tuollainen etu-
päässä  teoreettinen  piste,  joka  ilmoittaa  ostetun  hyödykemäärän,  sil-
loin  kun hinta on painunut nollaan. q] on tuotannon määrä ynnä mah-
dolliset    aikaisemmat   ylijäämävarastot    hinnanmuodostuksen    tapah-
tuessa.  Koska  esim.  sianliha joutuu  markkinoille  yleensä  ilman  varsi-
naista  varastointia,  sivuaa  SS' jo  melko  alhaalla  q]:n  kautta  kulkevaa
pystysuoraa,  mutta  ei kuitenkaan voi mennä sen  oikealle puolelle siitä
yksinkertaisesta  syystä,  että  q]  on  hinnanmuodostushetkellä  olemassa
oleva hyödykemäärä.  Lisäksi lienee syytä mainita,  että hyödykemäärät
ja  hinnat  ovat  kausitasoitettuja.

On selviö, että nämä Marshall-käyrät ovat hitaan tai nopean, mutta
jatkuvan liikunnan  alaisina.  Eri yhteyksissä  on  voitu kuitenkin todeta,
että   niiden   kummankin   liikunta   on   luonteeltaan   sangen   erilaistå.
Kysyntäkäyrä  saattaa joskus  pysyä  pitkän  aikaa  miltei  paikallaan  tai
liikkua korkeintaan hitaasti. Esim. Henry Schultz on kuuluisissa kysyntä-
analyysin tutkimuksissaan] tullut siihen tulokseen, että vehnän kysyntä-
käyrä  on Yhdysvalloissa  pysynyt  suurin  piirtein  paikoillaan  lähes  pari-

L I1:BN5Lx  ScmuL;Tz,  The  Theory and  Measurement of Demand, ah±caLgo  \938.
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senkymmentä  vuotta.  Saadut  regressiokertoimet  ovat  näet  epäoleellisen

pieniä.   Tosin   ostettu   hyödykemäärä   oli   siinä   laskettu   henkeä   kohti,
jolloin   siis   yksi   hidas  ja   säännöllinen   dynaaminen   tekijä,   väkiluvun
kasvu,  oli  eJiminoitu  pois.

Monet  muut  tutkijat  ovat  tulleet  nimenomaan  maataloustuotteiden
kysynnän  suhteen  samanlaisiin  tuloksiin.  Maataloustuotteiden  kysyntä

ja todennäköisesti kulutushyödykkeiden  kysyntä yleensä on  siten sangen
stabiili  ilmiö.   (Selvyyden  vuoksi  huomautettakoon  tässä  vielä,  että  ky-
synnällä    tarkoitetaan_    r i i p p u v u u s s u h d e t t a    hinta  -  määrä,
ei   kysyttyä   määrää.)    Kysyntä   korkeintaan   vahvistuu   tai   heikkenee
hitaasti  ja  arvokkaasti  aina  sen  mukaan,  miten  koko  kansantalouden

yleissuhdanteet  liikkuvat.  Tässä  liikunnassa  kuluu  yhteen  nousuun  ja
laskuun   kaikkiaan   keskimäärin   9   vuotta,   kuten   suhdanneteoreetikot
ovat   osoittaneet.

Marshallin   tarjontakäyrä   sen   sijaan   on   kuin   väsymätön   vekkuli.
Se ei noudata kysynnän arvokasta ja tasaista liikuntaa, jonka perustana
ovat sukupolvien kulutustottumukset, vaan se vaelte]ee yhtä levottomasti
vasemmalta  oikcalle ja  takaisin  kuin  hermostiinut  yrittäjä  pankkiirinsa
odotushuoneessa.   Tosin   tässäkin   vaeltelussa   tarvitaan  jonkin   verran
aikaa,  mutta  sen määrää yrittäjä  itse.  Häntä  kuitenkin  sitoo  tässä  tuo-
tannort   tekniikka.

Kun  nyt  tarjontakäyrä  liikkuu,  merkitsee  se  sitä,  että  samal]a  piste

q]  sekä  sen  kautta  kulkeva  tarjontakäyrän  pystysuora  oikea  rajoittaja
liikkuvat  samalla  tavoin.  Näemme  tällaisen  ]iikunnan  kuviossa  3.

Kuten  yllä jo  on  mainittu,  cobweb-teorian  »tarjontakäyrä»  tuskin
on  mikään  Marshall-käyrä.  Se  on  pikemminkin  eräänlainen  tuotannon
reaktiokäyrä, mikä on aivan toinen käsite kuin Marshallin tarjontakäyrä.
Tämä   käsitys   nähdään  jo   myöhemmässä   kirjallisuudessakin.   Niinpä
csim.   Bae/mo/L  sanoo:   ».  .  .   the  SS'  curve  is  a  quantity-reaction  curve,

showing  for  any  price  what  quantity  will  be  in  the  following  year.»
Tuotantoperiodin pituudeksi on silloin ilmeisesti otaksuttu yksi vuosi.  ~
Monille  muillekin  tämä  käsitteiden  ristiriita  on  antanut  päänvaivaa,
kun  cobweb-teoriaa  on  tulkittu.

Koetamme    scuraavassa    esittää    cobweb-teorian    uudelleen    siten,
että  siinä  suhdanneaallot  todellakin  syntyvät  Marshall-käyrien  liikun-

]   BAUMOL,    m.J.,   s.111.
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Kuvio   3.   Ominaissuhdanteiden  synty   tarjonnan   siirt`/mistä.

nan,  siis dynamiikan,  tuotteina  eivätkä  tasapainohäiriöinä.  Otaksumme
aluksi,  että  vain  tarjontakäyrä  liikkuu.   Sen  jälkeen  laajennamme  lii-
kunnan  koskemaan  myöskin  kysyntäkäyrää  sil]e  ominaisella  tavalla ja
koetamme  siten  luoda  eräänlaisen  mallin  suhdannevaihteluista.  jonkin
verran  on  lopuksi  myös  yritetty  verrata  teorian  mallia  todellisuuteen.

Otaksukaamme  nyt  siis  ensiksi,  että  Marshallin  tarjontakäyrä  liik-
kuu.  Näemme tämän liikunnan tavan kuviossa 3.

Siinä  on  kysyntäkäyrä  DD'  sekä  tuotannon  reaktiokäyrä  RR'  otak-
suttu  kiinteiksi.  Ostovoima,  kulutustottumukset  sekä  tuotantotekniikka

ja  -kapasiteetin  yläraja  ovat  siis  otaksutut  vakioiksi  koko   tapahtuma-
sarjan  ajan.  Tuotannon  kulloinenkin laajuus  vain  vaihtelee ja  sen  mu-
käna tarjontakäyrä.  Otaksukaamme edelleen,  että tarjontakäyrän  oikea
rajoittåja  aluksi  kulkee  q]:n  kautta.  Tarjontakäyrä  on  silloin  asemassa
S]S'r.   Marshallin  tasapainoa  vastaava  leikkauspiste  mr, jonka  määrää-
vät  DD'-ja S]S']-käyrät, ei tässä tapauksessa olekaan mikään tasapaino-
häiriön  tuote.  Sen  hetken  hinnanmuodostuksessa  markkinoilla  todella
vallitsee   Marshallin  tasapaino  siinä  mielessä,  että  kysytty  ja  tarjottu
määrä  ovat  yhtä  suuret.   Mutta  hinta  p„  joka  on   tämän  tasapainon
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tuote,   aiheuttaa  tuotantoreaktion  käyrän   RR'   mukaisesti.   Tuotanto
siis  kasvaa   yhden   tuotantojakson  jälkeen  määrään  q9.  Tämä  siirtää
tarjontakäyrän  uuteen  asentoon  S2S'8.  Marshallin  piste  liukuu  samalla
alaspäin  pitkin  kysyntäkäyrää,  koko  ajan  siis  tasapainonsa säilyttäen,
asemaan m8. Tätä vastaava hinta p2 aiheuttaa tuotannossa uuden reak-
tion,  joka   yhden   tuotantojakson  jälkeen  ilmenee  tuotannon  laajuu-
tena q8. Tätä vastaa Marshallin tasapainopiste m8, jota vastaa edelleen
hinta p8.  Näin voidaan jatkaa.

Havaitsemme,  että  tässä  voidaan  puhua  kahdesta  eri  tasapainon
käsitteestä.  Meillä on  ensinnäkin tuo tuttu Marshallin tasapaino, jonka
merkitys on edellä esitetty.  Mutta meillä on lisäksi toinenkin tasapaino-

piste,  nimittäin piste T kuviossa  3.  Hinta nimittäin heiluu tämän kiin-
teää  pistettä   vastaavan  hintapisteen  po  kahden  puolen.   Siten  po  on
eräänlainen  kiinteä  tasapainotila  hinnan  suhdannekehityksessä.  Miltei
samaa on sanottava pisteestä qo,  kun  on kysymys  tuotannon suhdanne-
kehityksestä. ]os tuotannon laajuus voidaan hetken aikaa pysyttää qo:ssa,
jolloin  siis  hinta  koko  ajan  on  po,  ei  sen jälkeen  synny  minkäänlaista
suhdannekehitystä,   koskapa   tuotanto   ci   saa   uutta   reaktioimpulssia.
Tällöin  on  tietenkin  otaksuttava,  ettei  varastointia  ollenkaan  esiinny.

jos  sen  sijaan  huomattavaa  varastointia  esiintyy,  so. tarjontakäyrä ei
liity tarkasti se]i oikeaan sivurajoittajaan,  ei aivan täyttä  »hiljaisuutta»
saada  ensinkään  muodostumaan,   niin  kuin  kuviota 3  tutkimalla voi-
daan havaita.

Edellä  esitetty  ominaissuhdanteiden  selitys  on  tosiasia]lisesti  sama
kuin cobweb-teorian, mutta se tyydyttää kenties paremmin ne »kauneus-
vaatimukset»,  mitkä  tä]laiselle  teorialle  on  asetettava.   Käsitteissä  on

pysytelty  ja  Marshallin  tasapainoa  on  kiltisti  toteutettu.   Koko  ajan
hinnanmuodostuksen  piste  m  on  liikkunut  vain  pitkin  kysyntäkäyrää,
ylös ja alas,  vuoronperään.

Todellisuutta   tämä  suhdanneselitys   monessa   suhteessa   vastannee.
Tätä  osoittaa  jo  sekin  seikka,  että  hinnanmuodostuksen  teoriassa  on
ikään  kuin  vaistomaisesti  tullut  tavaksi  keskittää  päähuomio  kysyntä-
käyrän  muodon  ja  sijainnin  selvittämiseen.  Tämä  johtuu  vain  siitä,
että kysyntäkäyrä on melko stabiili sekä hinnanmuodostuksen hallitseva
ilmiö.  Sen  sijaan  tarjontakäyrästä, joka  hinnanmuodostusteorian  alku-
vaiheissa   täysin   rinnastettiin   kysyntäkäyrään,   puhutaan   harvoin  ja
vielä   harvemmin  sitä  analysoidaan.   -   Kysyntäkäyrä  vastaa  vaa'an
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Kuvio  4.   Yleis-  ja   ominaissuhda.nteiden   synty   kysyntäkäyrän  ja   tarjontakäyrän
siirtymistä.

kiinteää  asteikkoa,  tarjontakäyrä  sen  heiluvaa  osoitinta.  Tämän  osoit-
timen sijaintipaikka löytyy kaiken lisäksi useiminiten läheltä tuotannon
laajuutta mittaavaa pistettä, joten siis tarjontakäyrän muoto on vähä-
merkityksel]inen.

Yhdessä  suhteessa  kuitenkin  tämä  suhdanneselitys  loukkaa  silmää.
Se nimittäin aiheuttaa vain joko alati laajenevan tai suppenevan aalto-
liikkeen,  kuten. edellä  jo  esitettiin.  Vain  poikkeustapauksissa  saadaan
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syntymään   alati   samanlaajuisena  jatkuva   suhdanneaaltoilu.   Käytän-
nössä  suhdanneaallot ovat kuitenkin  harvoin  suppenevia  tai  laajenevia.
Pikemminkin   ne   näyttävät  aaltoilevan  ikään   kuin  pelkän   liikunnan
ilosta  »räjähtämättä»  tai  »kuolematta» koskaan.  Millä  tavoin  on  muo-
dostettavissa  tätä  vastaava  rnalli?

Otaksukaamme   seuraavassa,   että   paitsi    tarjontakäyrää    myöskin
kysyntäkäyrä   liikkuu.   Tällöin   astumme   vain   yhden   portaan   lähem-
mäksi   todellisia   olosuhteita.   Tuotantotekniikka   yms.   otaksutaan   sen
sijaan   edelleenkin   koko   ajan   samanlaiseksi,  joten   tuotannon   reaktio-
käyrä  pysyy  paikoillansa.  Otaksukaamme  vielä,  että  tuotantojakso  on
vuoden  mittainen   -   on  siis  kysymyksessä  vaikkapa  sikatalouden  suh-
danteet  ~  kun  taas kysyntäkäyrän siirtymät  tapahtuvat yhdeksän vuo-
den   jaksoa    käyttäen.

Näemme  kuviossa  4  esityksen  näin  konstruoidusta  kysynnän ja  tar-

jonnan   samanaikaisesta  liikunnasta.
Kuviossa   on   piirretty   kysyntäkäyrälle   viisi   eri   asentoa,  jotka   on

numeroitu    latinalaisin   järjestysnumeroin.    Otaksukaamme    nyt,    että
kysyntäkäyrä  on  vaihdellut  vuosittain  vain  näissä  viidessä  eri asennossa
seuraavan  kaavion  mukaan:

23

Kysyntäkäyrän asema  1  on vallinnut siis vuosina  1, 9,10 ,...,  kysyn-
täkäyrä  11  vuosina  2, 8,11,17 ,...  Kysyntäkäyrä on  ikään  kuin  hengit-
tänyt ylös ja alas näiden eri asentojen kautta, käyttäen yhdeksän vuotta

yhteen   hengenvetoon.   Kysymyksessä   on   siis   27   vuoden  jakso,  johon
sopii  kolme  yleissuhdanteiden  aaltoa.   Selvyyden  vuoksi  on  kuviossa  4
lisäksi  otaksuttu,  että  tuotanto  virtaa  suoraan  markkinoille,  joten  va-
rastointia  ei  ollenkaan  tapahdu.

O]koon  tuotannon  alkuarvo  mielivaltainen,  esim.  q].  Kuvioon  on

piirretty  q]:stä  pystysuora,  joka  nyt  esittää  Marshallin  tarjontakäyrää
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Kuvio  5.   Hinnan  ja   määrän  suhdanneaallot.

(koska juuri  otaksuttiin,  ettei  varastointia  tapahdu).  Sen  päässä  oleva
rengastettu  piste  on  Marshallin  tasapainopiste  ensimmäisenä  vuonna.
Kuljemme  nyt  tästä  pisteestä  cobweb-tapaan  vasemmalle ja  tulemme
uuteen  tuotantopisteeseen  RR'-käyrällä.  Tästä  on jälleen  piirretty  pys-
tysuora ja saatu  Marshallin tasapainopiste 2. Tämän jälkeen ei kuvioon
ole  enää   piirretty   edelleen  tapahtuvaa  cobweb-risteilyä,  koska  se  häi-
ritsisi  liikaa  kuvion  selvyyttä.  Seuraavina  saadut  Marshallin  pisteet  on
vain  merkitty  aikaa  osoittavin  järjestysnumeroin.  Näin  saamme  tässä
otaksutussa  27   vuoden  aikajaksossa  muodostumaan  27  eri  Marshallin

pistettä.
jos  nämä  hinta-määrä -pisteet  tärnän jälkeen  »puretaan»  kuviosta

4 ja  esitetään  aikajärjestyksessä,  hinta ja  määrä  eri  käyrinä,  saadaan
kuvio  5.

Siinä  näemme  kaavamaisen  esityksen  yhdistetystä  suhdanneaaltoi-
lusta, jossa sekä kysyntä- että tarjontapuoli vaikuttavat kumpikin omalla
tavallansa.   Pitempi,  kysynnän  siirtymien  »aiheuttama»  yleissuhdanne
noudattaa  selvästi  yhdeksän  vuoden  aallonpituutta,  kun  taas  lyhempi,
tarjonnan siirtymistä johtuva  ominaissuhdanne  noudattaa kahden  tuo-
tantojakson  pituista,  tässä  tapauksessa  kahden  vuoden  mittaista  aalto-
liikettä.

Voisimme   edelleen  jatkaa   tätä   suhdanneaaltojen   rekonstruointia
antamalla lisäksi  tuotannon reaktiokäyrän  RR'  siirtyä hitaasti oikealle,
sillä  sitähän  tuotantotekniikan  ja  tuotantokapasiteetin  kehitys  yleensä
merkitsee. Tämä lisäys siirtäisi kuvion 4 Marshall-pisteryhmän enemmän
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a]as  oikealle,  jolloin  siis  tuotantoa  esittävällä  suhdannekäyrällä  tulisi
olemaan  ylenevä  kehityssuunta  eli  trendi,  kun  taas  hinnalla  olisi  ale-
neva   kehityssuunta.   Samalla   myöskin   kysynnän   hintajoustavuuden
lukuarvolla tulisi olemaan aleneva kehityssuunta, sillä mitä alempi hyö-
dykkeen hinta on,  sen pienempi on sen joustavuuden lukuarvo.1

]os vielä kaiken lisäksi liittäisimme kuvion  5  konjunktuuriaaltoihin
ao.  hyödykkeen  hinnan  ja  määrän  kausivaihtelun,  niin  varmaankin
lopputuloksena  olisi  yhtä  selittämättömän  näköinen  käyrä,  kuin  mitä
me  arkipäivän  käytännössä  alituiseen  näemme.   Katsokaamme  sitten
vaikkapa sianlihan hintakehitystä tai jotain muuta sentapaista.

Erityisesti merkiJle pantavaa kuviossa 5 on se seikka,  että saatu suh-
danneaaltoilu  on  verraten  tasaista ja  alati jatkuvaa.  Ei  voida  havaita
liioin suppenemista eikä hajaantumista. Tämä johtuu siitä, että kuviossa
4  on   annettu   kysyntäkäyrälle   suurin   piirtein   todellisuutta   vastaava
muoto,  samoin  tuotannon  reaktiokäyrälle.

Samoin on huomattavaa, ettei erikoista »häiriötä» ollenkaan tarvita
liikunnan alkamiseksi, vaan Marshallin tasapaino säilyy jatkuvasti.

Edellisen  perusteella  voimme  todeta,  että  käytännössä  havaittujen
taloudellisten  aikasarjojen  eri  komponenttien  eristämisen  täytyy  ilmei-
sesti olla  sangen  monimutkainen  tehtävä.  Siinä  on  otettava huomioon,

paitsi   talouselämän   ulkopuolelta   tulevat   satunnaisvaikutukset   (esim.
talouspoliittiset  toimenpiteet),  ensiksi  vuodenaikojen  vaihtelusta johtu-
vat  kausivaihtelut,  toiseksi  yleensä  lyhyet  ominaissuhdanteet,  kolman-
neksi  noin  9  vuoden  mittaiset  y]eissuhdanteet  sekä  vielä  neljänneksi
tuotantotekniikan  kehityksestä  ym.  johtuva  yleinen  kehityssuunta  eli
trendi.   Erityisen   vaikeaksi   muodostuu  tämä  tehtävä  jo  siitä  syystä,
että   ominaissuhdanteiden   aallonpituus   sekä   vaihtelun   laajuus   ovat
useasti  sangen  lähellä  kausivaihtelun  vastaavia  ominaisuuksia.   Esim.
sikatalouden ominaissuhdanne on aallonpituudeltaan vain noin 2 vuotta.
Tämä lyhyt aalto sekaantuu help..sti kausivaihtelun kanssa, jonka periodi
on  yksi  vuosi.

Tällöin  on  kuitenkin  otett'ava  huomioon,  että  tuotannon  reaktio-
käyrän  siirtymä lienee  yleensä  hidas ja  säännöllinen  ilrniö.  Maatalous-
tuotteiden  kysynnästä  on  tehty  samaan  viittaavia  havaintoja.

Niistä numerotiedoista, joita meillä on olemassa esim. sianlihan hin-

1 EiNo     HAiKALA,      Sfaa!jG.fej.!a     Åpj/nnöf£å,     Kansantaloudellinen    Aikakauskirja

1952:11.
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Kuvio  6.  Sikoj.en   astutusindeksi   Suomcssa.

noista, on siten vaikea eristää yllä mainittuja ominaissuhdanteita. Viime
vuosina ovat monenlaiset maatalouspoliittiset toimenpiteet »häirinneet»
vapaan   hinnanmuodostuksen   tapahtumista   tällä   alueella.   Erityisesti
sianlihan  hinnan  voimakkaat  kausivaihtelut  vaikeuttavat  tällaista  eris-
tämistä.

Voimme   kuitenkin   löytää   nämä   sikatalouden   ominaissuhdanteet
muualta  -  nimittäin sikojen astutuslukujen kehityksestä.  Kun korkea-
suhdanne   vallitsee   sianlihamarkkinoilla,   vallitsee   myöskin   tuottajien
keskuudessa  optimistinen  mieliala.  Porsaiden  hinnat  ovat  korkeat,  sa-
moin astutusten  määrät.  Matalasuhdanteen  aikana  tilanne  on  päinvas-
tainen. Siksi lienee mie]enkiintoista luoda katsaus näiden astutuslukujen
kehitykseen  - jospa siellä ilmenisivät nämä ominaissuhdanteet selvem-

pinä kuin itse sianlihan hintakehityksessä.
Sikojen  astutustilaston  perustan  muodostavat  ne  tiedonannot, joita

nykyään noin  450  karjuasemaa  -  sopivasti  eri  puolille maata  »sirotel-



52                                                                              EiNO   HAiKALA

Kuvio   7.   Sikojen   astutusindeksin   ominaissuhdanteet.

tuina»   -  kuukausittain  lähettää.]  Kun  tämä  näyte  nykyään  peittää
noin  15  °/o  koko  maan  karjukannasta,  on  syytä  uskoa,  että  se  riittävän
hyvin   kykenee   antamaan  kuvan   »astutusrintaman»   tapahtumista.

Kuviossa   6   näemme  katkelman  astutusindeksistä,  joka  on   tämän
astutustilaston  perusteella  laskettu.   Kuten  kuvjosta  nähdään,  astutus-
luvuilla  on  erikoisen  voimakas  kausivaihtelu.  Kun  tämä  kausivaihtelu
kuitenkin on miltei systemaattinen kunakin vuonna, voidaan sen vaiku-
tus  poistaa.  Tämä  on  tehty  liukuvaa  keskiarvoa  käyttäen, ja  tuloksena
näemme   kuviossa   kausipuhtaan   indeksin,  jossa   ominaissuhdanne   on
selvästi  nähtävissä.

jos  usean  vuoden  ajalta  eristämme  tällä  tavoin  ominaissuhdanteen
sekä  »väännämme»  trendin,  suuruussuhteet  säilyttäen,  vaakasuoraksi,
saamme  tulokseksi  käyrän, joka  nähdään  kuviossa  7.

Voimme heti todeta, että aa]lonpituus on miltei tarkasti kaksi vuotta.
Onhan  näet  kuviossa  kaksi ja  puoli  aaltoa  vaatinut  täsmälleen  viiden
vuoden  ajan.  Huomautettakoon  vielä,  että  vuoden  1951  aikana  tuotiin
maahamme jonkin verran tanskalaista sianlihaa, jonka vaikutuksesta lie-
nee  silloinen  matalasuhdanne  venynyt  noin  15  kuukauden  mittaiseksi.

Saatu   tulos   vastaa   täysin  käsitystämme   ominaissuhdanteen   luon-
teesta.  Onhan  tässä saatu aallonpituus  tasan kaksinkertainen   tuotanto-
kauden  pituuteen  verrattuna.  Kuten tiedettäneen,  kuluu  sikataloudessa
näet vuosi tuotantopäätöksen teosta sen toteutumiseen.

Jos  tällä  tavoin  saatua  sikatalouden  ominaissuhdannetta  verrataan
sianlihan  deflatoituun  kuukausittaiseen  tuottajahintaan,  voidaan  siinä
todellakin   parin   ko]men  viime  vuoden  ajalta  havaita  samantapaista

[ Tietojen  kokoaminen  tapahtuu  Maataloushallituksen  tilastotoimiston  toimesta,

mutta  tässä  käytetyt  astutusluvut  on  laskettu   Pellervo-Seuran   Markkinatutkimus-
1aitoksessa.
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ominaissuhdanneaaltoilua.   Vertaamalla   taas   sitä  vuotta  myöhempiin
tuotannon  kuukausiarvoihin,  voidaan  tällöinkin  nähdä  selvää  saman-
kaltaisuutta,  -  tosin voimakkaan sekä jonkin verran säännöttömän kau-
sivaihtelun  takaa.

SÅ¢Åerc7, joka  on  Yhdysvalloissa  suorittanut  eräitä  tutkimuksia sika-
talouden   suhdanteista],   yrittää   selittää   niitä   »klassillisen»   cobweb-
teorian  avulla,  jossa  sadon  vaihtelut  aiheuttavat  siinä  tarvittavat  häi-
riöt. Hän  on  päätynyt  tutkimuksissaanjonkinlaiseen pitkien ja lyhyiden
suhdanneaaltojen  vuorotteluun.  Suomessa  saatujen  kokemusten  perus-
teella  tämä vaikuttaa erehdykseltä.

Voimme  edellisen  esityksemme  kiteyttää  seuraaviin  kohtiin:
1)   Cobweb-teorian  tarjontakäyrä  ei  ole  Marshallin  tarjontakäyrä,

vaan eräänlainen tuotannon reaktiokäyrä.
2)  Tämän  mukaisesti cobweb-teoria on  erehtynyt väittäessään,  että

ns.   ominaissuhdanteet  syntyvät  Marshallin  hinnanmuodostuksen  tasa-

painohäiriöstä.    Sen   tuloksena  saadut  suppenevat  tai  laajenevat  suh-
danneaallot  ovat  lisäksi  todellisuudelle  vieraat.

3)  Antamalla kysyntäkäyrälle sekä tuotannon reaktiokäyrälle niiden
tyypilliset  muodot,  voimme  konstruoida  todellisuutta  paremmin  vas-
taavan  cobweb-liikunnan, jossa  sekä kysynnän  että  tarjonnan  siirtymät
aiheuttavat  oman,   toisistaan  miltei  riippumattoman  komponenttinsa
saatuun suhdanneaaltoiluun.

4)   Kysynnän  siirtymistä   »johtuu»  keskimäärin  9  vuoden  pituinen
suhdanneaalto,  joka  on  havaittavissa  talouselämän  kaikilla  aloilla  ja

jota siksi kutsutaan nimellä yleissuhdanne.
5)  Tarjonnan siirtymästä seuraa kullekin tuotannonhaaralle ominai-

nen  suhdannevaihtelu,  jonka  aallonpituus  on  riippuvainen  tuotanto-

jakson  pituudesta.  Sitä  on  yllä  kutsuttu  nimellä  ominaissuhdanne.
6)   Marshallin hinnanmuodostuksen tasapaino on jatkuvasti säilynyt.
7)   Saatu aaltoliike ei vaimene eikä laajene, vaan se kerran alettuaan

jatkuu samantapaisena loppumattomiin tarvitsematta mitään tasapaino-
häiriöitä  -  Marshallin  mielessä  -  »käyttövoimakseen».

Edellä   olevassa   ei   ole   pyritty   suhdannevaihteluiden   varsinaiseen
selitykseen. Lieneekin mahdotonta sanoa loppujen lopuksi, mistä syystä

]   GEOFFREy   S.   SiiEPHERD,   4g7€.cw//z/ra/  Pr!.cc  4nc!/yfc.5.,   Ames   1950,   s.   36-41.
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kysyntäkäyrä liikkuu.  Todennäköisintä  on,  että  talouselämän  yleissuh-
danteet ovat useiden tai kaikkien eri alojen ominaissuhdanteiden yhteis-
vaikutusta.  Ominaissuhdanteiden  syntymisen  selittää jo  cobweb-teoria
hinnan aiheuttaman tuotantoreaktion  avulla, joten siinäkään suhteessa
ei nyt käsillämme olevassa esityksessä ole tuotu uutta.

Mutta omalta osaltansa selventänee tämäkin esitys käsitteitä ja  tuo-
nee  lisävalaistusta  suhdanneaaltojen  rakenteeseen.


