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Hyvät Herrat,
Kuten johtaja Kah:ue. jo ue.ini tsi,
esitykseen

on hän pyytänyt minut 15 minuutin

lauauakseni muutamia. näki5kohtia ua.n ulkons.isen ns.ksutaaeen

suhteen. Kuten mekaikki tiedämme, oli Suomi ennen maailmansotaa kapitaalia
importteeraava,mutta ihmisiä eksportteeraa:vama. Jotta llfi.ksu.taseemme
olisi

pysynyt

vetää

l:ll'laha.:riulko:u.e.ilta pääomaa,

silla

lainoilla ja otettiin

tasapainossa,

mrkka:a vuosittain,

katsottiin

ta:r:peelliseksi säännöllisesti

jota saatiinkin niihin aikoihin edulli-

noin pg.rikymmentä
miljoonaa silloista

kulta-

siis noin 200-300milj ••nykyistä markkaa. Sodan jäl-

keen ja i:nflation tapahduttua olimmeei tten,

kuten kaikki niin hyvin mu:ts-

tamme1· tava.ttomassa pääoma.pulassa ja silloin

täytyi

ulkol'!lil.ilta
saadaksemmeliikepääomia
me. Ja silloin tässä lainauksessa

taas ryhtyä Ia.inaa.ne.an

ja kehittääksellllOOtuotantokoneistoam-

ei ollut juuri muuta rajaa. kuin otettiin

niin paljon kuin saatiin sekä lyhyt-että pitkäaikaista luottoa.
käsitys oli, että kun Suomiedelleenkin on suhteellisesti
rattu

Jmil.a.9

Yleinen

vähän exploatee-

jossa edelleen on luonnonrikkauksia ja :mahdollisuuksia uuteen

yritteliäisyyteen,

että

me melko kauan tulemme olemaankin pääomaa import-

teeraava naa , Odottamattomasti näyttää. Suomi kuitenkin yht 1 äkkiä muutt,uneenkin pääomaaeksportteeraavaksi

maaksi. Meole'!Im9 nyt 7 vuoden aikana,

tai tämä on jo kahdeksas vuosi1 jatkuvasti harjoittaneet
pääonaexporttia

melko la~ja.akin

siitä huolimatta , että kotiw:i.asaa.kin pääomamarkkinatovat

pysyneet keveinä ja korkokanta jatkuvasti

jopa. alentunutkino

ltun tämä.

e:x:portti on. jatkunut näin kauan, panee se ajattelemaa.n, että todellin~n
struktuuri

muutos kenties on tapahtunut. Meemmetosin ole harjoittaneet
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pääouraeksporttia siinä mielessä,
tetään,

nimittäin myöntämällä ulkomaille lainoja tai ostamalla ui.aha.n

suuria määriä ulkomaalaisia arvopapereita.
on ollut varsin vähäistä.

Päinvastoin,tällainen

Meillä on tosin ollut,

senä aikana joukko kapitalisteja,

jotka säännöllisesti

ja oblikatioihin,

ovat sijoittaneet
osakkeisiin

muutamatovat uskaltautuneet Englantiinkin asti.

tänä vuonna, olen huonannut, että eräät suomalaiset kapitalistit

ovat uskaltautuneet
amerikkalaisiin

Atlantinkin

osakkeisiin

yli

ja muutai:ratheistä

ovat kiinnittäneet

tosin pieniä pan.oksia., n. 25-30 milj .mk yht.

Mutta ne ovat ;joka tapauksessa pieni§ yrityksiä
tiin.

toiminta

sodan jälkei-

varsinkin

osan pää.omiansa. lähimpiin naapurimaihint pääasiallisesti

Sattui

käy-

jossa tätä sanaa tavallisesti

vastaiseen

Mehänviime vuosina olemm.e
harjoittaneet

pää.oms.eksporttia maksa-

malla ulkoms.ille velkojamme, joka asiallisesti

tietysti

merkitsee sane.a.

Tämäon t.odella tapahtunut sangen suuressa laajuudessa.
kojen maksu oli tavallista

finanssikriiain

hävittyäo Kun meillä oli runsaasti
miehet olisivat

pääonaeksport-

puhjettua

lyhytaikaisia

Alu}tsi tämä vel-

ja luottamuksen

velkoja,

joita

saama.-

voineet V$8.tia maksettaViksi milloin tahansa. meidän

oli pakko, jos tahdoimmetyydyttää velkoj.ien vaatimukset ja välttyä

maksujen lakkauttamisesta,
Sattui niin onnellisesti,

ryhtyä tyydyttämään saanamiesten vaatimuksia.
että

samanaikaisesti

dyttämiseen tava.l.lista paremmatedellytykset.
kuin

muissa mitissa onnistuneet

esiintyi

velkojien

tyy-

Olimmejo aikaisemmin

saa:m.aantuotantokustannukl!let

parempaan

sopusointuun laske.Vien hintojen kanssa ja vuosina 1930-1931 oli ltehitys
meillä edullinen
sub.teelliseati

sillä

tavalla,

että vientiartikkeliemme

hinnat pysyivät

:pa.ljgnkorkeammalla tasolla. lmin tuontiartikkelien

hinnat,
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joka siis b.elpotti vientiylijää.män syntymistä. Näinä seitsemänä.
wote:na, siis

viime vuoden loppuun, me olemme•kuten ta.isin

jo ue.ini ta,

käyttäneet ulkomaistenvelkojen J.U3.ksuun
yli miljardin keskimäärin vuodessa
ja tänä Vll.Onnatulemmekäyttämään lisiä
tavat suoritukset
sesti

y-li 800 milj.

kun kaikki JIW3.äet-

ovat tapahtuneet. Tänä vaon:na ensi kerran vapaaehtoi-

irtisanomalla velkoja:mmeolemme ryhtyneet takaisin maksanaan

ennen naailmnsota.a

otettuja. ulkoJ!J'.t8,la.iaia. lainoja.

Aikaisemmat ovat

koskeneet sodan ;Jälkeisiä kalliskorkoisia lainoja. Pääol!Bek:sporttia aiheutpäivinä irtisanottu va.lt:i.oso-pilllW!,
taa vii:me•;i 4i 'Ii rauta.tie laina 430 milj., Yhdyspankk:i.on suorittanut
yli 100milj.

hypoteekkiosa.ston oblikatiolainoja., Hypoteekkiyhdistyk-

sen vanha.nosaston lainoja yli 100 milj. on irtisanottu

ja suurimmaksi

osaksi maksettu.o Pää.omaruneau.temm.e
on saavuttanut sellaisen ~teen ja
laajuuden, että on katsottu.. voitava.n ryhtyä irtil!Janomaan.ennen lankeamispäivää näitä vielä halpakorkoisilta tuntuneita
Paitsi niitä

edullisia

olosuhteita.,

lainoja •.

jotka. alussa. helpottivat

velkojen

mksua., on sittemmin tätä toimintaa. helpottanut ee, että maasse.mme
on
harjoitettu

sellaista

talouspolitiikkaa,

turvallisuuden ja luottamuksen tunteen

että

se yrittäjille

on antanut

ja. saattanut heidät paljon roh-

keamminr:rJitmään yrityiJtensä kehittämiseen ja J.a.ajentamiseen ja että
ne runsaat varat • ;Jotka pääomama.rkkinoillemme
ovat kerääntyneet,
suurelta. osalta sijoitetut

ovat

tuotta.'9l!lsti, melkoiselta. osalta. vienti- ja

kotim.a.rkkinateollisuu.teen, jossa ne välittömästi ovat tulleet

parantama.a:n

maan !18ksuta.e1etta;vientiteollisuudessa. auorastaan :tial'a.ntaen rtentinahdollisuuksia.:mne, kotima.rkkina.teollisuudes.aa.tekemällä osan a.ikaise:mll:in
välttämäti:intä. tuontiamme tarpeettomaksi

;ja. siirtmällä

tuonnin entistä
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suuremmalta. osalta raaka..a.ineieiin.

Tämä näkyykin ka.up.pammejaka.u-

tumåessa käytännössä tänä ajankohtana

siten, että kun esim• vuoden

1928 tuonnistamme:noin puolet oli tullihalli

t\lkeen käyttämän termin

mukaan n,s , pääoma:ta.va:roita ja toinen puoli kulutusta.varoita,
suhde loka.kuun loppuun ollut 2/'3 pääo:u:e.tavaroita

on tämä

ja 1/3 kulutustavaroita.

Saattaa. panna kysymyksena.laiseksi,onko tämä."8lkill~~supoli
ka. ollut

oikeata. Voidaan aa;noa, että

tiik-

sen kautta on e111twtty , korkot9'so

:ma.asaamne
laskema.staenemmbJmin se on tehnyt ja elintaso nousemasta
enemmän
kuin se on tebn.y"f;t ja tällaisia

kysymyksiä

O?lkin tehty. Minun

nähdäkseni kuitenkin, vaikkakin velkojen maksu on viime no:rm.a. tapahtunut vapaaehtoisesti

:meidän t~olta:nui.e 1 olemme täl!Jsä kehd;i~harjoitta.nefllt

aivan oikeata politiikkaa,. sillä

talouspolitiikka

sen jälkeen

kun

maail.Jn,9.ssa ka:u~-

koko:r.ia.:nsa.
on mt1uttun'lit,.ovat myöBkin

ja

edellytykaet

ulkomaalaisen velan käytt ö6n niinikään m.lluttuneet • Ennfitn katsottiin
a.sia.nm.uk:aiseksi,

että ulkomaalaista. velk$a.voidaan turvallisesti

pä.inmeneväsaä. maassa käyttää

ainakin

et.een-

tarltoituksiin,joi~en kautta,. kuten

termi knulu'lil prodU19eerattiir.t ulkomaista. valuuttaa ta.rkoituks:tin, joiden
kautta ma.an ma.ksuta.seulospäin W.h:vistui,. Nyt tämä. prinsiippi tuskin
pitää

paikkansa. i·Hlo:in ol.i kansojen välisten palvelusten vaihto

paata., samoin kui11 pääomali:ikeldn.t ~tta
tiikka viefl1t aiihen., että kaikenlaiset

nähden ovat voimassa, ettei

ole takeita,

maanne.rkkinoillamyydä. ja siten

varovaista että viisasta

nylty1si$;_.i'#• aµtta1.rlcl.a:PQU ••

säämlfätelyt

ulkomaan1taa'Ppaa.n7'

että näitä pääomiavoidaan lillko-

olla tilail:llludesaa

taa, jota. velka.in hoito aina vaatii.

V8''!"'

mi:nkk:t:inaa.n sitä

Se:rl'Vllok&i
on.ymmä.:rrt:ääkae.m.

pyrkiä niin ka.\W.n
k.Un se on ~dollista

valuut-

seltä
vapa.u.
.•.
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tällaisista kiireellisistä ulkomaisista suorituksista,

joita korko-

ja. kU.oletusmakau.ttietävät. Huonona.aikana korko ja kU.oletus pysyvät entisellään, korot pyrkivät nousemaankin,mutta tavarain hirmat alene'f'at.
Senvuoksi.ulkomaisten velkojen hoito depressioka.usina tuottaa erinomaisia
raai tukaia

ja pakottaa elintaaan alentamiseen suuremmassamäärässä kuin.

mu.utenolisi

vä.lttämät5ntä.

VaJ.aista.kseni tätä mnu.tamilla :numeroilla

:m.ainitsen,että esim. silloin

kun mev. 1932 tarvitsime

standardiA exportin BS.ksa.a.kseuuneulkomaiset korkomme,
vi tsilmne vain

sestä, osittain
jos meillä olisi

standardia,

viime vuonna. tar-

exportin maksaa.k:semm.ekorkomm.e. Ale:rmus

120••000 standardin

riippuu tietysti

400.000puutavara-

paitsi suurelta osalta velkojen ja korkojen pienentfllierilaisista.

hintaauhteiata. On luonnostaan selvää, että

v. 1932 ollut

mikä saa.Uin v. 1932, 280.000

tämä erotus,

vapa.asti käyt.~t·tävisaä ja sitä ei olisi

ulkomaille, niin asia. olisi

ollut

tarvinnut

helpompi•. Sitäpaitsi

vuosina. aill8.kin jossain määrin myöskin harjoitettu

en ilmeisesti

viime

hyvien :puuta.varakon-

junktuurien johdosta met.ttän liika.hakkuuta maassa ja sitäpaitsi
vanhoja metsäpääomia.. Onselvrut. että tällä

jättää

realisoitu

realisoinni.lla. hankitut vara:t

käytetään kansantaloutemme va.b:vista.mieeen juuri m3-ksamalla.ulkGDfJ.iBia.
velkoja.

Niinikään on min'lll'lkäsittääkseni

ollut aivan oikein, etiä

korko-

tasoa ei ole päästetty laskelU:l.an niin paljon kuin mitä se olisi laskeru.it,
ellei tällaista.

:politiikkaa olisi harjoitettu. Olisimmesaa.reet nopeanunin

äärimmäisyyksiin~nevän buumin. jota tietysti
:r~hdus.

Tämänpolitiikan

olisi

seurannut pahempi

kautta. on buUMi ollut hitaampi.

lli\ltta

pi ja. ro•hduksesta tulee - jos se nyt välttämättä. on tullabeen

tapa.ulmesea pienempi kuin mitä se oUsi ollut ••Nyt

olell'Il'fJ;e

kestäväm- joka

kuitenkin
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velkojen

maksuun :näladensaavuttaneet

sellaiSen

tilanteen,.

että suu;rem-

:massa määrässä sitä keinoa. ei enää voida käyttää. Sen sijaan,

että ennen

sotaa meidän koko valtiovel.kammeesim. olivat ulkomåalaisia. velkoja. ja

että niistä vielä v. 1930 oli 87 '% u.lkc!)JIJ:l,a..la.isiavelkoja. ja 13 'f, kotimaisia, on suhde muuttunut. nyt sellaiseksi,

että t§mänwoden lopussa.

kai suunnilleen 1/3 on ulkomaalaisia ~a. 2/3 kot:lJJJl.isia. Nekin velat,
jotka ovat jäljellä,
niitä

ovat sel:Js.is:ta, että

~ksaa. erilaisista

ulko-.alainen vellta.

me emme mielin

määrin voi

syistä.. Siten on eaim. va.ltioveloiatamma suu:rin

tätä nykyä :meidän kuuluisa sotanrelka.mmeja sitä.hän.

ei voida maksaa, koska sen koronmakau kaksi kertaa vuodessa tuottå.a
meille hyvää

pu\'~siteettiä.,

joka meistä tuntuu vähän itsepetokselta.,

mutta joka tapaUkaes1Ja. se on hyvä pu.blisiteetti

ja vailru.ttaa eduksemme

Amerikassa. Toinen am.edk:kala.inen valtioveU;a on v. 1934 otettu sarjalaina , Kunvuodenvaihteessa. yksi sarja tulee m:a.ksetuksi1 on kaksi jäljellä.
Niistä on toinen koko~isu.udessa.anS·uhda~rahaston käsittä
melkoinen osa, niin että ehkä. li milj

.-j keko lainasta

ja toistakin

on jäl.jelut.

Edelleen on vuoden 19~'3 doll.at'ilaU:.ta, joka juoksee 61' korolla. Sitä
on ulkona 3 1/3 milj ••. mutta sitä

ei ole

oikeutta irtisanoa,

"!fa.an kllo-

leutuu se v. 1945 marmessä. V'llotuisill.a ta.ka:l.Simnaksuilla.Sitten on eräs

pieni dolla.rila.ina Ruotsista. vajaa. 2 milj., joka voidaan sanoa irti
v. 1943. Lisäksi on puntalaina .• 45 .ooo

pu:nta.a:, joka. voidaan.btisa.noa.

v, 194'.5 ja pari pientä k.ruu:nulainaa, joista. tqinen
TUoden lopussa. ja toinen k:ttol.etttuU.

kuoletukaella.

ll!lil.kSEl:t~·

täto.ful.

v, 1943 memi.esaä. säännöllisellä

mutta ei voida.sitäkään aanoa. irti. M\ituten en ainoastaan

pienet rippeet ennen nia.ail.mal!lsota.et ot.ettuja ulke:ntaalaisiä ~:inoja

jäl--
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jellä.

Muillakaanlaitoksilla

ole jäljellä

ja lainanottajilla

ei enää sanottavasti

mitään tna.kaetta.via velkoja. Helsingin lta.upungilla on p3.ri

pientä puntalainaa, yhteensä 1 milj .puntaa ja eräs dollarilai:n$.
milj. jäljellä .• Puntala.i.na tosin voidaan nyt sanoa irti,

noin 5

mutta. se on

siksi ha.l~korkoi:nen, ettei se karma.
ta ja d.ollarile.i na voidaan irtisanoa.

v , 1946. Turun kaupungilla. on pari pientä punta.lainaa, Viipuri on äskettäin n:Bksanutkruunulainansa,

Helsingin kaupunki on irtisanonut

kruunu-

laina.naa ne.ksetta.vakaiensi vuoden alussa. Teollisuus-Rypoteekkipankilla
on puntalai:na,

joka voidaan sanoa. irti

punta.laina voidaan sanoa irti
J.aina,

joka. voidaan sanoa irti

lainat ovat sellaisia,

v , 1940, Asunto-Hypoteekkipankin

v ; 194;5.I.daä.ksi on aivan mitätön dolls.ri-

v ; 1943. Melkei11 kaikki jäljellä. olevat

jotka voidaan sanoa irti

v. 1940eteenpäin ..

Hypoteekkiyhdist;ykslen kru.unulaina voidaan aanea irti

vasta v. 1993.•

Keekuslainarahastolla on ku11luias, :f':rangilainansa.,joka voitaisiin
sanoa koska ta.hame., mutta.ei haluta.. Siitäkin

milj. frangia., kun laina otettaessa.

on puolet

irti-

jäljellä,

150

oli 300 milj ••Se on saatu lta.nskaesa.

tapahtuneissa mulliatukaiasa. ja levottomuuksissa ostetuksi takaisin
vapaaehtoisella kaupalla. ja markkinoilla siinä määrin, että laina on
alentunut tasan puoleen. Mahdollista onkint että tilanne kuitenkin vähi tellen muuttuu ja että meillä ei olekaan huolta liiallisten pääomiemrm
käyttämisestä.. Tänä vuorm.a ei kauppatase tule
ylijäämää•

osoittamaan niin suurta

ehkä i;ari sataa miljoonaa.. Jos siihen lisätään

kullå.n tuonti•

;loka. lasketaan myöskin tuon:ti!l8., mutta tämän vuoden lmlla:ntuontimme
useita vuosia.sitten hanldttujen kultava.ra.atojen
silloinkin

nousee tuonti

koskee

kotiin ottamista ja

va.in 3)0 milj. ainoastaan. Kuten inai nitsin,

olemmene.ksaneet pitkäaikaisia

vastaa. jokseenkin täsmälleen

lainoja

Tämä lai?l/3.aumma

maksu.taaaukse:rmne ylijäämää.

maksun kautta ja korkosuorituste:n
mäl:irin parantaneet

n. 800 milj.

Ve~ojen

pien.eri.emi.senvuoksi olemmesiinä.

n,e , näkymä.tön.tä:ma.ksubalanssia, niin että sekin

osoittaa ylijäämää 500 milj. Jos siihen lisätään 330milj.,

tekee se

täsmälleen sen

pitkäa.i-

aUlll!ll.an,

kais ia lainoja.

jo:nka tänä vuonna makBoimmetakaisin

Tämä 500 milj.

meillä vastaisuudessakin on taka.taskussa

pohjavaroiria lll'3.ksu.tasauksessa,niin että kaup:pa:l.;aae saa olla. 500 milj.
passiivinen ja silloin mevielä olemme
maksutaseeeeennähdentasapaineasa,

Mikäli k:auppataaeon edullisempi, se on netlle
olla mahdollista., että

ylijäämää

jonakin vuonru;i. syntyy

maksutasauksessa.

Saattaa

vajausta

huolimatta, niin että ka:u:ppa.taaeen vajaus nousee

kaikesta

yli 500 milj ••.. v ; 1928 se oli 7GO milj .•.- Nii:nh.äntavallisesti

laita

onkin. että tuonJ;i ];onjunktuurl.mkääntyesaä

jat.kl:lu

asian-

sut.trena pitemmän

aika.a'" vienti :putoaaa1as11 tuonti jatkuu" vieläpä. suureneekin ja vajaus.
kauppa.taseessa muodostuuhyvin suurekei.
tasauksemmejonkinverran

Nyt on kuitenkin ehkä k:auppa.-

jousta-vampi sentähden, ett.ä 2/3 on pääomata-

varoita ja yleisen käsityksen tultua :d.ihen, että huQnoaika al:Ka.a1 niin
huonon konjunktuur:l..n alkaessa

tietysti

ja aupistetaan lillijo:i:~usia uusiin
Raaka-aineiden

ei tarvitse

lakataan s ijoitta:ma.ata pi;iäomia

yrityksiin

, koneiden ja metallien tuonti supistuu niin että ihmisten

supia.taa ku.lutustanaa ja kauppatase kuitenkin :pa,rantu:u
.•

Maksutaseen nn:10dostuminen riippuu. tietysti

politiikasta,

ja y:rltysten laajeMttksiin.

mitä maa.ssaharjoitetaan.

suuressa määrin siitä

Jos lähdemmeharjoittamaan

talousrans-

kalaista. kanaanrintam.ap0litiikkaa. niin Jlll'l;ksutaseemme muodostuuaa:rre.nlai.••

aekai ·kuin Itanskass~. Jos sitä.vastoin koetammepysyä. aikaisemmilla
linjoilla,
pää

luulen,

et·tä asiat

kehittyvät

verrattain

tyydyttävästi.

Pitem.-

tulevaisu.utta. arvostellen minusta näyttää, että. juuri se seikka, että

te0llistu:ni.."len ·maassa on kehittynyt niin kovin nopeasti viime vuosina,
maa.talous kenittynJt ja tuat;antoaläm~

on paljon voimakkaampaa, pitäisi

johtaa siihen, että pääomanmuodostus
maassamme
on voiua.kkaampa.a. ja pääo:mantarvettaulkomailta ei ole olemassa, vaan päinV'&stoi:n saattaa olla
hyvin mahd.ollista.,että

maksutaaeelllllle

pyayvämmi:nkin
voi muodostuaaktii-

vieemmaksl., t.s., että me olemmetullee·!; siihen asteeseen,
muut maat ovat tulleet,

joite·ttava,

johon useat

että ne todella voivat olla pääomaa. eksportteeraa:vi1

kun meillä ei enää ole velkoja ma.kaetta.vana.Tavallinen tapa

on, että varakkaamroat maat myöntävät lainoja. vähemmän kehittyneille.
puaxa

joiden avulla nämäkehi ttä.vät t~bt.antokoneistoaan ja vähitellen

tii.kan aikana tällainen systeemi ei enää f'unktioneeraa.,.Velan antajana

korkoja ja kiloletuk:sia sa.a.~miehille• Äekettäin kerrottiin-1 että minist•rl
Schacht juuri erosi Saksan talouaministe:rin toimaata ja. hänen tila.Ueen
tuli

toinen. Jl/IS.inittiin sama.lla,että tämän uuden ministerin

ensimmäisenä

pregrammikohta.m on kieltäyliyä. ~ksa.masta korkoja :niistäkin harvoista
lainoista,

joista. Schaob.t oli niitä

Saksankanaan on ~
korko-orjuudessa.

maksanut, selittäen

asia.n siten,

että

aika lakata. kärsimästä ulkomaalaisten kapitalistien

Se varmEitatl antoi hättelle hyvän sta.rtb.!
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Joitakin vu.esia sitten,, kun oli puhe ulkomaisesta. la.inamnnoeta,
esitti

Englannin pankin :pääjohtaja NorrmELn
täStä 1.ainanantopolitiikaeta.

hyvin valaisevan mielipiteen., joka on yleispätevä.. Hän saneä , ertt:'å.
Englanti on Saksalta saanut erittäin
joituksiin

hyvän opetuksen ulkomaisiin si-

nähden. Sodan jälkeen katsoivat he, kun heillä

pää.omia, asiakseen koettaa auttaa Saksaa jaloilleen

()li vapaita.

ja lainasivat

sinne huomattavia pää.oma.määriä..
Saksalaiset käyttivät varat
taakseen hienoja autoteita,

kaupungintalo ja, urheilukenttiä

rakenj~ kaikkea

muuta, mikä on hyödyllistä

ja sitten

kuo'.e tueta.

Normansanoi: "Teimme suuren tyhmyyden,

Tämän johdosta

menetimmesekä rahat

että autotiet

lakkasivat :maksamasta korkoja ja

ja urheilu.kentät,

itse voineet yhtä htdn rakentaa.n. Jöl.rtxx&~

jotka olisimme

Ajan henki <:m.se, että

:ta.nsainväliset ka.pitallstit

ovat s:Urai huonossa maineessa, että laina.n

antajana. on epäkristilliatä

olla eikä meil:tä ole syytä pyrkiä Siihen

asenaa.n. Voi olla mahdollista,

että e~id.m. Viro tarvitsee

ja jos meillä sattuu ole:maan nahdollisuuksia,

Myöskinon mahdollista, että
Tanskalle li
Seilla.iseen

laina.n, että

voimme sitä auttaa.

Ska.l'Jdinavianm:ia.t yhteisesti

se voisi

pientä tlJ.:kea.

my&ltävät

luopua valuutta.säännä:ltelystää:n.

voimmemennämukaa.n.Mutta yleensä pääo•liJijoitµk:siin ul.lto-

ma.illa yksityisiin

enempääkuin julkisiin

ei ole syytä lähteä.

11odennäk:öistä kyllä onkin, että lai:na.nantaj:l.a

vasta:tauudessa

tulee muutenkin olemaan sangen harvoja., E'.örk:eaverotus

ja väesttSn

:ikä.suhteitten muuttuminenkesld-iijil pidentyndise:n kautta siten,
ansaitsevaa väestC5äon sub.teellfsesti

elätettäviä

va:nhuka:l..a

että.

vähemmän.
kuin aikaisemm$n;kun

on auhteell:l.seat:I. ene:rnmä:n.• Ehkä on lå.pa:ta vä--
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kEuinnän,mutta. toiselta

puolen lasten

kasvatus- ja opintoa.ika. tulevat

:myöskinpitemmiksi, niin että he ~&t:tml

ma.n

myöhemmällä iällä

siihen.

että

kuin aikaisemmin.

tulevat
Tämä voi helpeati

aneaitsejohtaa

pää.oma.:runuodostus ei ole niin runsas eikä yritteliäisyy-

den lis ääntyminen niin voiBe.:kas kuin atb:h•tmd:Jil:

aikakirjoissa

mai-

nitaan. Kun sa.:ma.na.ikaisesti pyritään huolehtimaan käytettäviaf?!ä olevien varojen oikeudenmukaisesta jakelusta. ja tätä. 'barjoitetaan verotuapolitiikan

kautta,

muodostuu verotus niin korkeaksi, että talouselämä,

jonka kan:nettavana se viima kädessä on, ei jaksakaan iiiyttil luode. a.ina
uusia pääoma. joita

ulkomaiseen lainaukseen tarvitaan~

Kinders1ajr on esittänyt

siitä

on :muodostunutpassiiviseksi
tuloja

laskelmiakin, että Englannin t1aksutasa.us
huolimatta siitä,.

e.ttä heillä

yli 280 milj .puntaa vuodeaaa .;Jaansaitsevat

mia laivastollaan.
vetää kotiin

tavalliseen
ritettavana,

Robert

I-Jeiltä ei riitä

J,aina.%18.ntoon

on korko-

suurenmoisia

sum-

mitään, vaan täytyy

aikaisemmin m;r5nnetty;Jäpääomia. Mutta jos emmelähde

lairia.nantoon ulkomaille aik:ä meillä ole ~elkojakaa.n suomin millä

voi.mm käyttää Jl$hdollisesti .synt;yneetylijää-

mät. Minun :nähdäkseni meillä on aivan riittävästi
suu.kaia ••Ensinnäkin

meillä

on olema.saa eräs tarve,

sijoitua•hdollijoka va.a:tii ~ 1-

koiaia. pääomia, heikentää maksuta.sausta, koska.se vaatii huomattavaa
tuontia ulkomailta.
tuslaitoksen

jota ei riittävästi

ole tyydytetty.

Se on puolus-

tarve. Palja.sta:ma.ttamitään sota.sa.laisuuksie. voin mainita,

että :meidänsotilasviranomaiset

ei~.rät uskalla suunnitella

esim. aseiden ja a:nmrtll.stan hankintaa
suutemmetäysin mobilisonuna

kotimaasta kuin että

pitemmälle

os teolli-

kykenisi tyydyttämään 1/4 tai l/:5,
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'2/'fi tai

:3/4

tavalla

meidän pitäisi

me olemme riippuvaif;!ia

set tilanteet

varautua

näyttävät

ulk:omaiseata tuonnista.

paremmin tässä

joita

tarpeiksi

.voidaan käyttää

raaka....aineita,

silloin

sodan uhka .ei suinkaan

asianmukaista tuoda lll.'lahan
puolivalmisteita.

kaikki

voimmehan kyynillisesti

koska kansainväli-

olla kyllin vahvoja säilyt-

kun sodan aikana niitä

jouduI!lll10
sotaa.n, tarvitsemme tietysti
ellemme,. niin

että

tapauksessa

täJnääh pu.olueettomutttemme. Sitä varten olisi
puolustuslaitoksen

suhteessa,

muodostuvan sellaiseksi,

ole olematon~ voidakse111me
siinäkin

Jollakin

ja koneita,

tarvitaan.

nämä tuotteet

Jos me

itsellemme,

ja kylmästi tehdä niillä

af:f'äärejä

myymällä n:Utä maihin sotaa käyviin maihin, niinkuin kaikki muutkin maat
ovat tenneet.

Sitäpaitsi

minen helposti
siitä

sellainen

tasoittaa.

hädä.ä. Yritykset,

5% koron vallitessa,

ykainke.rtainen

u.lkoms,isen llftksutasauksen, niin että
jotka eivät

kannata 6% korolla,

aktiivisuus

voivat o.lla hyviä

ne jotka eiv~t kar..na.ta.5~ kQrolla,. voivat 4%

korolla me:n:nä loisrta:vaeti. Joo an:namme
koron
aloja,

keino kuin koron laske-

joihin voidaan sijoitt.a.a

uusien hyödykkeiden tuontia,

llf3ntlä.

aleDlllll.lkai,syntyy uusia

pääomii:t ja joihin sijo1ttaminen

joka heikentää. kauppa.tasausta

merkitsee

ja vähentää

tätä aikaa:nsa.a-

ylijäämän syntymistä •. Ellei yksityisyritt.el:i.äiSyy$

pysty

mEtan., on paljon muita. keinoja.

valmis. On paljon t.ehtä-

vää rautateiden,
den alalla~
mikä tietyst.:i

Maamme
ei ole vielä

metsänhoidon., satamien, kanavien ja mu.iden yleisten

j.otka voivat

sitoa. hyödyllisesti

merkitsee vastaista

Jm\tkautasa.usta. Tällä tavalla

tamme myöskin taloudellisesti,

suu.nnattomia määriä pääomia,

kasvavaa tuontia

voitaisiin;

ja heikkenevää ulkoue.ista

samalla kUnvahvistamue omaa maa-

sangen helpoati

ja ilman vaikeuk:Sia sijoit-

taa kaikki ne pää.omat mitä käytettäväkse:mme tul~e • tarvitsematta.
a;Jattelel!l3.E1,r1kaan pääomaek~porttia..

t8i-

lähteä
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