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Esitelmä,

jonka

Kansaiitaloudellisen Yhdistyksen
lokakuun 30 p:nä 1936 piti

kokouksessa

Paavo Korp.bsaari.

Maailmanpulan aikana on esitetty lukuisasti erilaisia ehdotuksia rahao]ojen uudistamiseksi. l'hteistä näille ehdotuksille on, että

niitten esittäjät katsovat rahaolojen olleen maailmanpulan yksinomaisena tai ainakin tärkeimpänä aiheuttajana sekä että pulan
puhjetessa ei`i maissa voimassa ollutta kultakantaa pidetään epätarkoituksenmukaisena ja nykyajan oloille sopimattomana i`ahajärjestelmänä.
Sitä vastoin ovat ei`i uudistusehdotukset suuressa
määrin eriäviä siihen nähden, minkälaista i`ahajärjestelmää ehdotuksen tekijät pyrkivät ajamaan entisen tilalle. Menevätpä eräät
uudistajat niinkin pitkälle, että tahtovat kokonaan poistaa rahan.
Rahauudistusehdotukset voidaan esittäjäinsä aseman ja ehdotusten tieteellisen arvon perustuksella jakaa viiteen ryhmään.
F.nsimmäiseen kuuluvat kansainvälistä mainetta nauttivien tiedemiesten, kuten i`uotsalaisen C'¢ssejin, englantilaisten J\.cy7tesin ja
fJczw£reyn sekä amerikkalaisten Jr+.z.7ig Fz.sÄerin, W¢rren,in ja Pecm

sonin ehdotukset. Kaikille näille on yhteistä, että kultakanta pyi.itään korvaamaan n.s. hoidetulla i.ahajärjesteliTiällä (managed currency) ja että tämä rahajärjestelmä ii.i'oitetaan jolm kokonaan tai
suui`immaksi osaksi riippuvaisuudesta kullan ai`vosta. Toiseen i`yhmään luemme ne uudistusehdotukset, joita pyritään tieteellisesti

perustelemaan, mutta joitten esittäjäin t,ieteellinen asema ja ehdotusten sisältö ei oikeuta i`innastamaan niitä ensimmäiseen ryhmään
kuuluvain ehdotusten kanssa. Kolmanteeii rvhmään kuuluu lukuisa

joukko enemmän tai vähemmän tieteellisesti perustelemattomia
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ehdotuksia, jotka joko pei`ustuvat idealistiseen maailmanuudistusinnostukseen, kuten amerikkalaist,en Father C`oz4g/i/j7?in ja tri 7TofTw

Sc72din

ehdotukset,

tai p}Trkim}'kseen parantaa jonkin määi.ätyn

yhteiskuntaluokan asemaa (englantilainen n. s. retired colonels
school ja erit,täin lukuisat eri maissa esiint?'vät ag`raarisiin piireihin
nojautuvat ehdotukset). T\Te]jänteen r}Thmään luemme ne uudistusehdotukset, joilla on poliittinen tausta ja päämäärä. Ja vihdoin
tulee viidentenä r}'hmänä joukko ehdotuksia, jotka p}.rkivät rahan
tä?rde]lisee`n i)oistamiseen ja joLka ovat vhte`Tdessä kommunistis-

ten virtausten kanssa.
Eri maissa on moniaita näistä ehdotuksista pyritty käytännössä
toteuttamaan.
Tunnetuin näistä kokeiluista on presidentti JioosefJGJ!in pääasiassa prol.essorien lrving Fisherin, \\''arrenin ja Pearsonin
ehdotuksii]i

nojautuva kokeilu, joka sisälty}T osana hänen y)T\Tew

Deal>)-politiikkaansa.

Esjtettyjen rahauudistusehdotusten moninaisuus ja kirjavuus
tekee mahdottomaksi tässä tilaisuudessa ant,aa niistä esittäjäin
mukaan järjestett`'ä selostusta.
Tyydymme siitä sv`Tstä esittämään asiallisella pohjalla katsauksen tärkeimpiinuudistusehdotukSlln.

Maailmanpulan alkuvuosina esiintyi eri maissa varsin voimakkaasti uudistusehdotuksia, jotka tähtäsivät korkojen alentamiseen

ja pulan voittamiseen huokeitten korkojen ja ruiisaan luotontarjonnan avulla. \Tämä ehdotukset o]ivat sikäli ristiriidassa vallinneen
rahajärjestelmän kanssa, että nc pyrkivät korkojen alentamiseen
riii]pumatta luoton k}Ts}Tnnän ja tarjonnan välisestä suhteesta,
mutta eivät monessa tartauksessa suoi`astaan vaatineet rahajärjestelmäii muutosta.

}'Iiltei kaikissa maissa r}'ht}Tivät keskuspankit

näitLen virtausten ja monessa tapauksessa m}Töskin poliittisen pai-

nostuksen vaikutuksesta nopeasti laskemaan diskonttokorkojaan ja
toimimalla n. s. avoimilla markkino;Ila muutenkin i)ainainaan
koi.komääriä alas. Tunnetuimmat kä`'täiinöllisetj kokeet tällä alalla
olivat lhg.lamin ja Yhdysvaltain n. s. Polic}' of chea]) money.

Tulokset eivät vastaiineet odotuksia.

L`.h\-en luoton koi`ko saatiin

kyllä nopeasti ]askemaan tasolle, missä se monessa maassa tuskin
koskaan oli ollut, mutta oletett,ua talouselämän elpymistä e]. tapah-

tuniit.

Erikoisesti on merl{ittävä, että pitkä]i luoton korkomää-
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ri.iL, joittcii alentamiseen kiinniLettiin suurta huomiota, ]askivat
verraten hitaasti.

To(li`t,tiin, ct,Lä alhaisilla koroilla }'ksistään ei

}-i.iLteliäis}'}'ttä saada virkoamaan, vaa]i että siihen tai.vittiin muit-

tcnkin tekijäin n``Tötävaikutusta, --scikka mikä tieteelle entuudestaan oli tunnet,tu. \-asta viimeisinä ]]u]avuosi]ia, kun muita taloudellisee]i elp}'misecn vaikuttavia tekijöitä on o]lut toimjnnassa, ovat
alhaiset korkoniåärät voinect elp?.mistä tu]itu`.ammin e(1istää.
}[uutamissa maissa, kuteii Saksassa ja lialiassa, i)ieneinmässä määrin m}-öskin Raiiskassa, ()n kaikkia korkomääriä ]ainsäädäiiLötoi-

mellpiteill alemletlu.
./\]haisiin koi`k()määriin tähtäävistä chdotuksista ja kä}'tännöllisistä kokeiluista ()n ei.äissä kohdiii ollut tieteelle p}'s?'väistä h`'öt`Tä.

F,rikoisesti i)aino.stettakoon, eLlä disk(HiLtopolitiikan vaikutukset,

joita vaiihemmassa tieteessä on p}'rit[}. ?'liarvioimaan, on käytännössä voitu selvästi todeta. Positii`'ista h`'öt`.ä tulee tipteelli-

nen tutkinius saamaan niistä monista ehdotuksisLa, joita on esitetty
kansallisten näkökohtien huomioon ottamisesta diskonttopo]itiikkaa hoidcttaessa.
Läheisessä }Thte}-dessä cdellä mainittujen ehdotustcn ja kokeilu-

jen kanssa ovat n. s. Ci..dit expansionisL schoolin ehclotukset, jotka
ovat p?.rkineet ])u]an voiLLamisee]i luoton lisäämisen kautta. Tähän

koulukuntaan kuuluvat ehdotukset eriävät suuresLi toisistaan,
mutta ovat }tleensä tieteellisesti i)erusteltuja. J()tkut tahtovat lisätä
maksuvälineitten antom.`hdollisuuksia vaatimalla kultavarastojen
taloudellisenipaa käyttöä, toiset tahtovat vähentää pankkien kassasuhdetta, kolmannet vaativat keskus])ankkien setelinantoinääi`ävsten lievcntämistä.
vaisuuksia.

luoton

M?Töskin i)äämäärään nähden on suuria croa-

.l/c. J\'-c777?((

vaatimusten

esim.

p}'rkij

t\T\'d`'ttämiseen,

kaikkien

oikeutetLujen

J-/a.+`€j.ey

tahtoo

sen

kautta vakiinnutLaa t}rö]iiahdomsiiudet, C`cisse! p}.syttää hintatason
vakaaiia,

ja

kulutLajain

sosia]istiset

tiedeniiehet

i)}.rki\rät

ostok`'v}'n `rakiinnuttamiseen.

i.ealipalkkojen

Tämän

ja

koulukunnan

ehdoLukseL eivät iii`-öskään o]c kä`-tännössä osoittautuneet tchokkaiksi.

.\1(inissa

iiiaissa,

ei.ikoiscsti

Thd}'sval]oissa

ja

Fjng`]aniiissa,

koettivat luottolaitokset, joillc ()li kert`'n\Tt runsaasti maksuvälineitä, suorastaan t`-rk?Tttää luottoja ]iikc-elämälle, mutta k?'s}']itää
ei o]Iut.

\ asLa sen jä]keen kun muita vi]kastumiseen \'aikuLi:i\'ia
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tekijöitä on alkanut esiintyä, on luotonkysyntä kasvanut.
Yhtä
vähän kuin halvat korot voi helppo luotonsaanti yksistään aiheuttaa taloudellist,a vilkastumista.
F.dellä olevista suunnitelmista on ei`otettava ne suunnitelmat,

jotka kohdistuvat ostokyv}Tii lisäämiseen. Kun luotonsaantihelpotusten ajajat yleensä ovat vanhoillisia poliittisilta mielipiteiltään

ja kapitalistisen tuotantojärjestelmän kannattajia, ovat ostokyvyn
lisäämistä tarkoittavien ehdotusten esittäjät suui`iminalta osalta
sosialisteja, jotka vaativat valtion toimenpiteitä ostok?rvyn lisäämiseksi silläkin uhalla, että se johtaisi budjettivajauksiin ja suoranaiseen inflatioon. Tämän koulukunnan kannattajat katsovat, että
kuluttajain ostovoima viime kädessä määrää kaupan vilkkauden
ja yleisen hyvinvoinnin. Tuotannolle annettavan luoton laajentamineii ei sellaisenaan johda ostokyvyn lisäämiseen. Maailmanpulan
tärkeimpänä s}7ynä oli ostokyv}rn vääi.ä jakautuminen edel]ä käyneen nousun aikana. Pdlkat eivät nousseet samassa suhteessa kuin
tuotantovoitot.
Ijiian i)aljon käytettiin säästöihin.
Seui`auksena
o]i, että kulutuskyky ei riittän`rt kuluttamaan lisääntynyttä tuotant,oa. Tåmän koulukuiinan mukaan ei päähuomio ole kiinnitettävä tuotannon lisäämiseen, vaan ostokyvyn lisäämiseen, joka
puolestaan huolehtii siitä, että tuotanto lisääntyy. Koulukunnam
oikeaan siipeen kuuluu m. m. tunnettu tiedemies ^Sczjgn?cin sekä
joukko teollisuusmiehiä, jotka erikoisesti hai`i`astavat vähittäismaksukauppaa (instalnient selling) keinona ostokyvyn lisäämiseksi

ja vakiinnutt,amiseksi. Mutta koulukunnan radikaalinen sjipi käsittää sellaisia }Thteiskuntareformaattoreita kuin Father CoL4gh!jn, ti.i
Totpse7tcz ja senaattori JJt#y J,o7tg-vainaja, majui`i DoztgzcÄ Englannissa

(Social credit scheme), ^^j. /){4boL.6`

Ranskassa y. m., jotka

pyrkivät omaisuuden uudelleen jakoon. -Käytännössä on monessa
maassa pyritt.y järjestämällä suui`ia julkisia töitä, yleishyödyllistä

rakennustoimintaa y. m. toteuttamaan tämän koulukunnan oppeja.
Valtio on tällä tavalla pyrkinyt lisäämään kuluttajain ostovoimaa,
toisin sanoen valmistamalla työtilaisuuksia. Useassa tapauksessa
on tuloksia saavutettu, vaikkakin suui.immat kokeilut, erikoisesti
Rooseveltin, eivät ole johtaneet odotettuun tulokseen. Positiivisena

saavutuksena edellä kuvatuista i)yrkimyksistä merkittäköön, että
nykyisin katsotaan yleisesti, että valtion on finanssii)olitiikassaan
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otettava huomioon suhdannevaihtelut sikäli, että välttämättömäksi
katsottavia yleisiä töitä on siiri.ettävä depressiokausina toimitettaviksi ja että samoina kausina on vältettävä ostokyvyn vähentämistä
verotusi)olitiikan y.m. kauLta.
.\skel edellä mainitusta kou]ukunnasta suoi`anaisen inflation
kannattajiin on varsin lyhyt. Pulavuosina on inflatiota elvytyksen
aikaansaajana miltei kaikissa maissa ajettu erikoisesti agi`aaristen

piirien taholta. Kuten monesti ennenkin; on inflation kautta luultu
voit,avan saada aikaan helpotuksia maatalouden vaikeaan aseinaan,
joka toiselta puolen on kärsin}'t maataloustuotteitten hintain i`omahdusmaisesta ]askusta, toiselta i)uolen i.askaasta velkataakasta.
Kun eräässä toisessa esitelmässä olen }'ksit}'iskohtaisesti käsitellyt
»inflatiota poliittisena ja sosialisena päämääi.änä» ja siinä osoitta-

nut, että inl.latio ei olisi helpottanut maatalouden asemaa, vaan
sit,ä päinvastoin vaikeuttanut, ja kun viime vuosien kokemus on

osoitt,anut, että taloudelliset voimat vapaasti toimien ovat kyenneet aikaansaamaan tasapainon maataloudessakin, ei tällä kertaa
ole aihetta tarkeminin tähän k}'s`'m}rkseen kajota.
Useat edellä kuvatuista koulukunnista kannattavat myöskin
n. s. hoidettua rahajärjeste]mää.
Toiset ehdotukset ajattelevat
hoidetun rahajärjestelmän kokonaan ilman kultaa, siis puhtaana

paperirahakantana, toiset taas ?rhdistävät siihen kullan muodossa
tai toisessa.
Käytäntö on i)ulavuosina vienyt siihen, että puhdasta automaatLisesti toimivaa kultakantaa ei enää missään ole
olemassa, vaan kaikki rahajärjestelmät ovat enemmän tai vähemmän hoidettuja. Seuraavassa käsitellään tärkeimpiä näistä ehdotuksista.
I[uomattavin näistä on Rooseveltin rahakokeilu, joka pei`ustui
Jrw.rLg Fjsherin alkujaan esittämään ja Pe¢rsonin ja l1/cwreitin kehittämään suunnitelmaan joustavasta kultakannasta. Fisher kehitti

jo 1920 yksityiskohtaisen suunnitelman i`ahayksikön ostokyvyn
vakiinnuttamisesta muuttamalla aika ajoin sen kultavastineisuutta.
Rahayksikön kultavastineisuuden muuttaminen aiheuttaisi Fisherin
luulon mukaan automaattisesti tai`koin vastaavan muutoksen hintatasossa, joten i`ahayksikön ostovoima pysyväisesti voitaisiin pitää
muuttumatta. Maailmanpulan voittamiseksi, joka parhaiten aikaansaataisiin hintatason kohottamisen kautta, olisi dollarin kultavasti-

302

PAA\'o KORPISAARI

neisuutta `'ähcnnettävä, ehdottivat Fisher ja hänen kannattajansa.
Presidentti Roosevelt saatiin omaksumaan nämä ajatukset, jotka
hän esitti tunnetussa tiedoituksessaan Lontoon konferenssille heinäkuun 3 i):nä J933. Lokakuussa samana vuonna presidentti valtuutti Reconst,ruction Finance (`.ori)oration ostama€tn kotimaassa
kultaa aika ajoin inuutettuihin dollai`ihintoihiii.

Tai.koituksena oli
saada hintataso nopeasLi nouseniaan korottamal]a tuon tuostakin
kullan ostohiiitaa.
}Iari.askuun alussa ulotettiin osto m`.öskin
ulkomaiseen kultaan. Taminikuussa 1934 presidentti ])}'}'si ja sai
kong`i`essilta

va]ttiudet

vahvistaa dollai`in kultavastineisuus 50~

60 °/o:n `'älillä sen entisestä kultavastineisuudesLa.

lleti sen jä]keen

Roosevelt vahvisti kullan ostohinnan 35 dollariksi unssilta, mikä
läheisesti vastaa äsken mainittua dollarin kultavastineisuuden yli-

rajaa. Kun kullan ostohinta sen jälkeen oii p}Tsynyt muuttumatta,
voitanee katsoa, että Roosevelt lopullisesti on luopunut ))kumidollai.istaany) (rubber dollar), joksi kansanhuumori risti kultavastineisuudeltaan rnuuttuvan dollarin.
S?T}.t edellä mainituii kokeen epäonnisLumiseen olivat edeltä-

käsin ai`vattavissa.

llintataso ei noussutkaan automaattisesti ja

nopeasti vastaavasti. Iiokakuun ja joulukuun välisenä aikaiia 1933
Yhd?'svaltain tukkuindeksi laski 102:sta 10 I .4:ään ja elinkustannusindeksi I:]ski 78:sta 77.3:een.
Kahdentoista kuukauden kuluttua
uuden politiikan aloittamisesta oli tukkuhintain nousu vain 7.6 °/o

ja elinkust,annusindeksin nousu 3 °/o. Ja nämäkin vähäiset nousut saattoivat suurimiiiaksi osaksi johtua muista tekijöistä. Vasta
ka.hdeksantoist,a kuukauden kuluttua voitiin todeta, että dollarin
kultavasLineisuuden alcntaminen oli alkanut tuntuvammin vaikuttaa hintataso()n, vaikka tällöinkään vaikutus ei millääii tavalla
ollut suhteellinen dollarin kult,avastineisuuden alentamiseen. Fishei.in teoria ei niin muodoin pitän}.t paikkaansa, kuten rahataloudellinen teoria jo ennen Rooseveltin kokeilua monesti oli todistanut.
}[erkillistä on, että joustava kultakanta kä}.tännössä on ollut
ja on edelleenkin voimassa Fjng.lamissa ja eräissä muissa puntaklubin maissa.
l':nglannissa on nimittäin saanut vapaasti ostaa
kultaa Englannin iiankin setelei]lä, mutta ost,ohinta on vaihdellut

päivästä toiseen. Tämä järjestely johtuu siitä, että on tahdottu
ylläpitää ljontoon kultamai.kkinain vai)autta eikä sillä ole miten-
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kään iiyi`itty uut,een p}.syväiseen rahajärjestelmään. Sellaista pyrkim}-stä ei m}'öskään ole siinä, et,tä Suomcn Pankki on teollisuustarkoituksiin myynyt seteleitään vastaan kultaa vaihteleviin hintoihin.

Joskin Rooseveltin kokeilu on lopullisesti osoittanut joustavan

kultakannan mahdottomaksi, on se eräissä suhteissa jättäiiyt jälkiä
i.ahateoi`iaan ja myöskin i`ahapolitiikkaan. Tshekkoslovakia, Belgia,

Ijuxembui.g ja I)anzig. ovat muutLaneet raha}rksikkönsä kultavastineisuutta, mikä toimenpide ei niissäkään ole aikaansaanut vastaavaa nousua hintatasossa, inutta helpoLtanut näitten maitten
taloudellista asen-iaa vaikuttamalla vient,imahdollisuuksiin. Rahateoriassa on s}TnL`.n`-t uusia suunnitelmia, jotka p?'i`kivät i`aha-

politiikkaan, joka pitäisi raha}7ksikön kultavastineisuuden muuttamist,a hätätilassa ojennusnuoi`anaan. Kun l``ishei`in teorian ja Rooseveltin kokeilun iiiukaisesti rahavksikön kultavastineisuutta olisi
muutettava vähäisillä iiiääi`illä ja tuon tuostakin, ehdottaa vaih-

dettavia

pariteetteja

kannattava

koulukunta,

johon

kuuluvat

Ej7tzjg, Å'Gg7%.q, fJG7tc/e7.so7t ja S¢Z£e7., että raha}.ksikön kultavasti-

neisuutta muutettaisiin vain poikkeustapauksissa, suurehkoilla määrin kei`rallaan ja vuosikymmenien kuluessa. Tämän koulukunnan
vaikutuksesta on suui.ta painostusta harjoitett,u vielä vanhalla

kultakannalla oleviin maihin saattaakseen ne vähentämään rahayksikköjensä kultavastineisuutta.
Rahajärjestelmä, johon etukäteen sisält},-isi mahdollisuus rahayksikön kultavastineisuuden muuttamisee]i, on omansa aikaansaamaan suui`ta eiiävarmuutta taloudellisissa suht,eissa. Pitkäaikaiset
rahasijoitukset kävisivät sellaisissa oloissa mahdottomiksi ja säästämisen halu loppuisi. Mainituissa suunnitelmissa on kuitenkin sikäli
oikeutusta, et,Lä keskuspankkien valvoessaan kansainvälisiä kultaliikkeitä olisi sy}'tä antaa erotuksen pariteetin ja kultapisteitten
välillä jonkin vei`ran suui.entua.

Kulta on aikoinaan joutunut rahametalliksi i]ääasiallisesti siitä
syystä, että sitä jokaisessa maassa on voitu rajattomasti käyttää
inaksuvälineenä. Se on ollut ainoa tavai'a, jolla on aina ja kaikkialla ky's}rntää. Koska suurellakaan kultavai'astolla ei kansakuntaa
voi e]ättää ja maailmanpulan aikana suui`et kansajoukot ovat

joutuneet nälkäkuoleman pai.taalle, vaikka asianomaisessa keskus-
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pankissa on maannut runsaasti kultaa, on ei-äitten rahauudistajain
aivoissa synt},'n}'t ajatus, että olemassa olevat kultavarastot olisi
upotettava mereen ja raha.järjestelmän taakse hankittava hyödyllisempää tavai.aa. Ei.äs tämän suunnan apostoleista, eiig.lantilainen majuri Ar}gcu ehdottaa, että i`ahaviranomaisten olisi ruvettava
varastoimaan kuparia, tinaa, Iyij}'ä ja muita h}'ödyllisiä maailmanartikkeleita, jotka kestävät pitkäaikaista varastossaiiitoa. Ejnzz.g,

joka ei kokonaan tahdo hävittää kultavarastoja, ehdottaa, että
kultavarastojen täytteeksi koottaisiin rajoitetussa määrässä ei`äitä
muita tavaroita vai.astoon rahajärjestelmän tueksi.
Kun jokaisessa kansantaloustieteen oppikirjassa on selvästi osoitettu, miksi

juuri kulta on ainoa tavai.a, joka sopii rahajärjestelmän perustaksi,
ei tässä liene tarvis ruveta osoittamaan näitten ehdotusten mahdottomuutta ja ei)ätarkoituksenmukaisuutta.
lJ:räs edellä mainiLtuja suunnitelmia lähellä o]eva ehdotus on
saatu toteutetuksi. 'l`ai`koitan hopean ottamista uudelleen i.ahametalliksi kullan ohella. Yhdysvalloissa onnistui hoi)eantuottajapiirie]i senaattori /'i.£ft7z¢7tin joh(lolla saada poliittiset piii`it vakuute-

tuiksi siitä, että hopean uudelleen i`ahametalliksi ottaminen oli
tehokas keino pula]i helpottamiseksi. V. 1934 vahvist,ettiin Yhdysvalloissa laki, jonka mukaan hopea voitiin 2.-) %:iin saakka koko

metallikatteest,a ottaa setelien katteeksi.

Samanaikaisesti vksitvi-

set hopeavai.astot otettiin valtiolle ja valtiorahasto i`vhtvi ostainaan
hoi)eaa. Lainsäädännöllä valtuutettiin hallitus maksamaan hopeasta
aina doll. 1: 29 unssilta. Kun ostohintaa tuon tuostakin nostettiin,

syntyi voiinakasta keinottelua, ja hinnat nousivat huimaavasti
lähennellen laissa määrättvä huippuhintaa. Kesästä 4935 on Yhdysvaltain valtioi'ahasto ollut miltei ainoa hopean suui`ostaja koko
muun maailman ollessa myyjä. I.oppuvuodesta Yhdysvallat saivat
kylläksi pelistä ja lopettivat Eui.oopan hopeamarkkinain tukemisen.
Seurasi romahdus, joka Lontoossa pudotti hopean hinnan 36 d:sta
alle 20 d:n unssilta. Nykyinen l,ontoon noteei.aus on 20 d. eli osapuilleen sama, kuin mikä se oli ennen Roosevelti]i hopeapolitiikan
alkamista.
Yhdysvallat ovat nyt bimetallistisen rahajärjestelmän pohjalla.
Hopean hyväksyminen setelinkatteeksi on lisännyt setelinantomahdollisuuksia. Kun kuitenkin Yhdysvaltain kultavarastot yhäti
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kasvavat, riittää kulta täydellisesti tarpeellisen setelistön katteeksi
ja antaa lisäksi mahdollisuuksia varsin suurelle setelistön laajennukselle. Sillä melkoisella hoT)eavarastolla, jonka Yhd}-svallat jo ovat

kei`änneet, ei niin ollen nähtävästi pitkään aikaan tule olemaan
käytännöllistä merkitystä. Toiveet, että muutkin maat saataisiin
omaksumaan bimetallismi, ovat nyt täydellisesti i`auenneet. Päinvastoin on maailman huomattavin hopeainaa, Kiina, ollut pakotett,u siitä luopumaan. Ilopean hintatasoa ei saatu pysyväisesti
nousemaan. 'Yhd}'svaltain hopeakokeilu ei niin muodoin ole voinut he]pottaa maailmanpulaa, vaan oii ilmeisesti synnyttämällä
epätei`vettä keinotte]ua ja taloudellista pulaa kaukoidässä ollut
oniansa sitä pahentamaan.
Ylen lukuisien rahauudistussuunnitelmien joukosta mainitsemme
vielä erään ehdotuksen, joka ei pyri maksuvälineitten niääräii lisäämiseen, kuten useimmat muut suunnitelmat, vaan rahan kiei.tonoT)euden lisäämiseen. Tähän sainaan päämäärään pyrittiin eräissä
maissa pulan alkuvuosina asettainalla propagandateitse tulojen
noT)ea kulut,taminen kansalaisten velvollisuudeksi sckä kehoittamalla kaikkia maksamaan laskunsa mahdollisimman täsmällisesti.
Pseudotieteellisiksi voi katsoa niitä tähän i)äämäärään pyrkiviä
ehdotuksia, jotka i,ahtovat asettaa joutilaana olevain i)ankkitalletusten ja setelien haltijoille ei`äitä maksuja kannet,taviksi.
Ei.äs
Os£rcr ehdottaa, että joutilaina olevista pankkitalletuksista velotettaisiin korkoa eikä sitä hvvitettäisi kuten tähän saakka. Jo
ennen sotaa ehdotti 6`jJ¢jo Gese!Z sellaisten setelien liikkeeseen laske-

mista, joitten ai`vo vähenisi joka viikolta, vuodessa yhteensä 5 °/o.
Tällaisia seteleitä eivät haltijat voisi pitää tarvetta enempää, vaan

joko käyttäisivät ne kulutuksensa lisäämiseen taikka lainaisivat
ne korotta, koi`ko saataisiiii siten häviämään. Omituista kyllä on
/feynGs omaksunut eräitä (:ese]lin ajatuksia.
Kaikki edellä mainitut i`ahauudistussuunnitelmat ovat pei.ustuneet yhtenäisen i.ahajäi`jestelmän ajatukseen. Mutta on esitetty
myöskin erilaisia suunnitelmia kaksinaisen i`ahajärjestelmän luomiseksi. Nämä ehdotukset lähtevät käytännössä koetusta vaikeudesta
saada samanaikaisesti rahayksikön ai.vo pysymään vakaana suhteessa ulkomaan rahaan ja kotimaisissa maksusuhteissa ja arvoissa.
Ratkaisun näille vaikeuksille löytävät he kaksinaisen rahajäi'jestel-
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män luomisessa: }Tksi i`ahayksikkö toimisi ulkomaisia maksuja vai.ten, toinen taas vain kotimaisissa maksuissa }'.m.

rcbgzor J'ecJcZJG

haluaa luoda kotimaisen i.ahajärjestelmän, joka on lunastamaton,
ja toisen kultaan i)ei'ustuvan i`ahajärjestelmän kansainvälisiä suorituksia varten. Tri T/jsse7.jng ja hänen suunnitelmaansa kehittäen
tri Ez.szer haluavat luoda vakaan raha}Tksikön pitkäaikaisia sitoumuksia varten ja ai`\'ossa vaihtelevan talouselämän elv}Tttämistä
varten. Tämä suunnitelma on läheisessä `Thtevdessä pitkäaikaisissa
sitoumuksissa käytet}rn kultaklausuulin kanssa, .]`oka kuitenkin

pula-aikoina osoittautui merkityksettömäksi, koska se lainsäädännöllä kuinottiin. Tämän johdosta ehdottavat jotkut uuclistajat,
että kultaklausuuli korvattaisiin tavaraklausuulilla, joka pitkäaikaisissa sopimuksissa määräisi suoi.ituksen elinkustannus- tai jostakin
muusta iiideksistä riippuvaiseksi. Tämänkintapaisia suunnitelmia
on käytännössä kokeiltu.

Unkari esim. järjesti v.19,`}2 valtiolainoja

ja pankkitalletuksia kultapengöissä, vaikka käytännössä oleva
rahayksikkö oli arvossa vaihteleva pai)eriraha}Tksikkö. Saksan erilaiset ulkomaisissa maksuissa kä}'tettävät markat edustavat m}'öskin kaksinaista rahajäi.jestelmää.
Usein esitetyt suunnite]mat kansainvälisen i`ahan ja rahajärjestelmän luomisesta ovat neki`n löytäneet uusia puoltajia.
"e]t,Zc77in,

Vjsscrj7?.sJin ja

edelleenkin puoltajansa.

7Ter

Vcmdc7ozjpin tunnetuilla ehdotuksilla on

Käytäntö on kuitenkin osoiLtanut, että

kansainvälisellä \'hteistoiminnalla tällä alalla on vei`i.aten ahLaat,

rajat ,i.a että ajatus kansainvälisen rahan ja rahajär.]`estelmän luomisesta on pelkkä utopia.

Päinvastaisiakin suunnitelmia on esitetty, nimittäin että maailnianpulan luoiitoiset tapaukset tulevaisuudessa i)arhaiten voitaisiin välttää rahataloudellisen eristä?Ttymisen kautta. Kaikki rahataloudelliset suhteet eri inaitten välillä olisi katkaistava. Kansain-

välinen hintataso häviäisi ja valuuttakurssit häviäisivät, hinnat,
tuotanto ja kulutus, korkomäärät y.m. olisivat kussakin maassa
riippumattomia toisten maittren. rahapolitiikan vaikutuksista. Käytännössä ovat i`ahataloudellisen eristävtvmisen.periaatteita noudattaneet P\Teuvostovenäjä täydellisesti, Saksa. 'ja ltalia osittain.
`
Lopuksi mainittakoon, että bi'äät koTpinunismia lähellä olevat
uudistajat luulevat rahan` <Lolemassaolon ` sellaisenaan aiheuttaneen
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maailmanpulan ja katsovat sen takia rahan täydellisen hävittämisen
olevan välttämätöntä. P\Tämä ehdotukset perustuvat kommunismin
teoreettisten esitaistelijain ajatuksiin. Neuvostovenäjä yritti niitä
sotakommunismin vuosina toteuttaa, iiiutta oli v. 1`J22 pakotettu
uudelleen ottamaan i`ahan kä`Ttäntöön luomalla uuden kultaan
perustuvan
raha}-ksikön.
F,iisimmäiseii viisivuotissuunnitelman
aikana otettiin rahalta pois yksi sen päätehtävistä, toimia ai`von
mittana, kun hallitus määräsi itse kaikki hinnat. Tällä jaksolla
raha toimi Neuvostovenäjällä ainoastaan lashyksikkönä ja maksun
välineenä

pienissä

suoi`ituksissa.

\''uosina

1935--1.936

nä}Tttää

hallitus yrittävän palauttaa tservonjetsille tuon äsken mainitun
tehtävän, jonka lisäksi se pyrkii luopumaan rahataloudellisesta
eristäytymisestä.
Kommunistinen käytäntö ei näin ollen seuraa
teoriaa.

0len edellä pyrkinyt esittämään vain hajanais{m kokoelman
rahauudistusehdotuksista. S}7stemaattisen ja täydellisen esityksen
laatiminen vaatisi vuosikausien työn. Kokoelma riittänee kuitenkin

anLamaan jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä kaikkea nykyään
voidaan esittää ja käytännössä kokeilla, sekä oikeuttamaan muutamien päätelmäin tekemiseen. Täytyy tunnustaa, että mieli pyrkii
tulemaan murheelliseksi huomatessaaii, mitä kaikkea nykyaikanakin voidaan esittää ja kä?J'tännössä toteuttaa. Tulee ajatelleeksi,
että onko kansantaloustiede vuosisadan turhaan työskennellyt.
Ja mikä merkitys on tiedemiehen t}7öllä, kun vuosien työn tulokset, kuten esim. Fisherin teorian yksit}Tiskohtainen kumoaminen,
toisen vuosik}'mmenen kuluttua kokonaan unhotetaan ja teoria
käytämössä toteutetaan? Ja kuinka on mahdollisLa, että kansainvälistä mainetta nauttivat tiedemiehet, jotka varmasti ovat porvarillisen maailmankatsomuksen miehiä, käyttävät kaikcn aikansa
sellaisten i`ahataloudellisten suunnitelmain ajamiseen, jotka toteutettuina johtaisivat kapitalistisen talousrakenteen häviämiseen? Ja
kuinka tuskin missään löytää mainintoja siitä, että vanhan kultakannan pääansioita oli, että se teki mahdottomaksi ottaa rahataloudellisia kysymyksiä poliittisiksi keppihevosiksi.,

Nyt on ,riit-

tävästi kokemusta

siitä,

kysymykset viedä.

\'-alitettavasti sitä ei monissa i)iireissä vielä

mihin politiikka voi rahataloudelliset

huomata. Rahapolitiikka on osoittautunut erinomaiseksi välineeksi
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ei`inäisten sosialistis-kommunististen päämäärien saavuttamiseksi.
Esimei.kiksi Tanskan valuuttakontrolli, jota porvarillisissakin piireissä kannatetaan, vaikka se ei enää olisikaan tarpeellinen, voi

helposti muodostua Neuvostovenäjän ulkomaankaui]pamonopooliksi -- ei`o niitten välillä on n}rtkin vain aste-ero.
Ja toiselta puolen on oikeutettu tarkastaessaan talouselämän
viimeaikaista

kehitystä

ei`iiiäisissä

maissa,

joissa

rahapoliittisia

kokeiluja on suoritettu, tekemään k}.s}'m?rksen, ovatko kaikki ne
suunnattomat uhi`aukset kannattaneet, joihin on r`rhdytty. Roosevelt esimerkiksi pyrki rahapolitiikallaan pääasiallisesti saamaan
maataloustuotteitten hintatason nousemaan vuode,n 4926 hintain
tasolle.
Tulokseen ei pääst}r rahapolitiikalla, mutta siihen ovat
iiyt vieneet vai)aat luonnon voimat. Sateet, myrskyt ,].a hiekka
ovat kohottaneet esim. vehnänhinnan kahteiia viime vuotena, niin
että se nyt on uusissa dollareissa laskettuna melkoista korkeammalla
kuin 4 926 ja olisi luultavasti vanhoissa dollareissakin samalla tasolla,

jos niitä vielä olisi olemassa.
Suumattomia arvoja on uhrattu
turhaan kokeiluun, mikä joutuu jälkipolven maksettavaksi.
Ja lisäksi: onko se n. s. raskaan tuotantovälineitä ja puolivalmisteita valmistavan teollisuuden elpyminen, jota nyt havaitaan
useissa maissa, rahapolitiikan ansiota? Vastaus on kieltävä, sillä
tämä elpyminen johtuu pääasiallisesti sodista, kapinoista ja yleisestä aseistautumisesLa. Samat elvyttävät tekijät, jotka niin monta
kertaa ennenkin ovat olleet taloudellisen nousun aiheuttajina.
Mutta toiselta puolen voidaan todeta, että vai`sinaisten kansantalousmiesten enemmistö on jokseenkin kaikkialla asettunut rahataloudellisia uudistussuunnitelmia vastaan ja monin paikoin onnistunutkin estämään vaaralliset kokeilut.
Tämä pitää paikkansa
Yhdysvalloissakin.
Rooseveltin vaarallisimmat vastustajat ovat
olleet tiedemiehet sellaiset kuin P¢rÅer Wz.ZZ].6', /i'emmercr, Spr%gL4e,

C/i,cLpnio7t. Vanhan rahateorian opit ovat myöskin hyvin kestäneet
kiirastulen. Ja nyt voidaan todeta, että rahauudistajilla on miltei
kaikkialla vastatuulta sekä että poliitikotkin vähitellen jälleen
alkavat kallistaa korvansa ortodoksisen i`ahateoi`ian opeille ja käytännöstä saaduille kokemuksille.
Sallittakoon minun lopuksi esittää muutamia ajatuksia siitä,
mille pohjalle uusi rahajärjestehä olisi luotava.
Suomalaiselle
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tiedemiehelle on näitten kysymysten käsitteleminen nykyisin eräistä
syistä helpompaa kuiii monille muille kansallisuuksille. Ensinnäkin
siitä syystä, ett,ei meillä ole mitään itsenäistä suomalaista rahateoi`iaa eikä meidän siis tarvitse pelätä, että kumoaisimme aikaisemmat
oppimme. Toiseksi siitä syystä, että meillä jo ennen sotaa oli kultakanta, joka monessa suhteessa oli lähellä sitä kultakantaa, joka
nyt näyttää kiteytyvän kansainväliseksi.
Suomella ei koskaan
ole ollut alkup-eräistä automaattisesti toimivaa kultakantaa, ja
varsinainen rahapolitiikkakin alkaa meillä vasta maai]mansodan
jälkeen. V. 191-'± oli meillä jo setelikiei`toineii kultakanta, johon
muuL maat tulivat vasta 4925:n jälkeen. Ja vuonna 4925 siiri`yimme

kultaydinkantaan sen verraten pitkälle kehittyneessä muodossa.
Meillä on siis edellytyksiä helposti omaksua ne uudistukset vanhaan kultakantaan, joita nvt ortodoksisen koulukunnan keskuudessa suurissa maissa vilkkaasti pohditaan ja joihin moiielta taholta
vielä epäilyksin suhtaudutaan.
Toiseksi olemme me Suomessa erikoisasemassa siitä syystä, että
meillä ei ole ollut maailmanpulan aikana mitään tieteellisesti peruste]tuja, eii)ä edes pseudotieteellisiä uudistussuunnitelmia.

Vai.si-

naiset kansantalousmiehemme ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta olleet ortodoksisen rahat,eorian kannalla ja yhdessä virallisen rahapolitiikkamme kanssa myötävaikuttaneet niitten poliittisista piireistä lähteneitten ehdotusten kaatamiseksi, jotka ovat
tähdänneet eneminän tai vähemmän selvään inflatioon, koi`kosäännöstelyyn y.m.
Teoi`eetikkomiTie ovat koko ajan tunnustaneet, että virallinen rahapolitiikkamme on toiminut oikeit,ten periaatteitten mukaisesti. Meillä ei myöskään ole tehty rahapolitiikasta sellaista reklaamia kuin Ruotsissa ja Englannissa. Ensiksi
mainitun inaan rahapolitiikasta on kirjoitettu nidoksia ja Ruotsin
hintatason vakavuutta sekä taloudellisen elämän voimakasta elpymistä pidetty harvinaisena todistuksena siellä muka hai`joitetun
n. s. hoidetun valuutan paremmuudesta. Meillä ei v. 1934 annettu
mitään juhlallista julistusta rahapolitiikaiL päämääristä eikä ruvettu
setelinantoa ohjaamaan joittenkin indeksien mukaan. Meillä keskitettiin voiinat ensiksi mai`kan vakauttamiseen i]untaan ja sen
ohessa juoksevan ulkoinaisen velan likvidoimiseen, toiseksi kaikkien in£.latio- y. m. senluontoisten ehdotusten tappamiseeii ja kol-
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manneksi korkokannaii alentamiseen hiljaisen i)ainostuksen kautta
ja lainsäädäntöä välttämällä. Ja koko ajan pidettiin silmällä kultakantaan palaamista ]`a viime aikoina on r?Thd}Ttt}T toimenpiteisiin

sen edistämiseksikin.

Suoma]aisel]e tutkijalle avautuu hede]mä]linen t`'öala pulavuosien raha- ja talouspo]itiikan tutkimisessa. I-Iän voi ensinnäkin

todeta, ett,ä hintataso, mikäli sitä voidaan incleksien mukaan arvostella, Suomessa on ollut vielä vakavampi kuiii Ruotsissa ja ]`hglannissa. Toiseksi voidaan todeta, että i)ula Suomessa a]koi väisLyä

ennenkuin mainituissa kahdessa maassa sekä että elii}'minen on
ollut suhteellisesti voimakkaarnpi. Ja ko]maiineksi voidaan osoittaa, että tämä on johtunut moninaisista tekijöistä, kuten tu]lija vientipalkkioi)olitiikasta, y]eisjstä töistä, vie,ntiartikkeliemme erikoisesta sopivaisuudesta pu]a-ajcm vallitessa, kotimarkkinateolli-

suuden inuutt,uii]attomasta hintapolitiikasta, rahapo]itiikasta }-.m.
.Ja neljänneksi voi tutkija osoittaa, että Suomen rahapolitiikkaa on

koko ajan hoidettu ortodoksisen rahateorian oppeja seuraten ja
kultakaiitaan pa]aamista si]mäl]ä T)itäen. Suomi on siis ei`inomainen
esimerkki siitä, kuinka juuri ortocloksinen rahapolitiikka on ollu t i)aras

keino pulan voittamiseksi. Ruotsalaisten selvitettäväksi jää tä]löin,
kuinka Ruotsissa, jossa ta]oude]liseen kehitvkseen jokseenki`n samat
tekijät ovat vaikutt,aneet kuin Suomessa, tulos voidaan panna

kokonaan rahapolitiikan ansioksi ja kuinka rriaata voidaan pitää
loistoesimerkkinä n. s. hoidet,un valuutaTi etev`T\7destä ortodoksiseen

rahapolitiikkaan verrattuna, jota Ruotsissakin kaikesta huolimatta
itse asiassa on seurattu.

Äsken sanottu sclvittänee, miksi suomalaisella on suhteellisesti
he]ppo ottaa kantaiisa rahauudistusk?Ts}7m}7ksessä.

Rahan vuosi-

tuhantinen historia osoittaa, että millojn muutoksia on taiiahtunut,
on aina kehitetty jo oleriiassa olevaa.

Raha}Tksikö]lä on, kuten

Å'7tc{pp opettaa, aina ollut n. s. >)rekurreiiter Anschluss)), takautuva

liitesuhde. Laajennan tämän väitteen siten, etLä rahajärjeste]inä
on aina tavalla tai toisel]a liitt`-n`'t entiseen. Jos siis n}'t katsotaan,
että rahajärjestelmä

ei enää sovellu muuttuneisiin taloucle]lisiin

}-.m. oloihin, on uutta suunniteltaessa ensiksi tarkastettava, mitä
van.hassa

on kä}.ttökelpoista

ja

h`-`.ää.

l``.nne`ri pulaa

val]innut
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kultakanta, joka monessa suhteessa oli kehilt?Tn}'t alkui)eräisestä
kultak€`iinasta, on iiäin ollen otett€`va lähtökohdaksi.
Kullan p.oistamista rahajärjestelmän perustana ei vojda toteuttaa seuraavista s}'istä: `1) kulta on vuosituha]isia ollut ja on edel-

leeiikin vakavin ja halutuin arvojen ja omaisuuden säil?rttäjä, mitä
erikoisesti n?.t kaikkia]la havaitt,avissa ole`.a kullan kerääriiis- ja

kätkemisilmiö osoittaa, 2) huolimat,ta siitä, että kullan arvo on
vaihdellut, ei maailmanpulass€` taiiahtunutta hintain rom€\hdusta
`-oida T){ii'iasiallisesti eikä }'ksinomaan ascttaa kul]an s}T?rksi, vaan

on se johtunut moninaisista tekijöistä, 3) ei voicla esittää h?'öcl}'-

kettä, jonka arvo olisi aikojen kuluessa ])}Ts}.n`Tt kultaa vakavam-

pana, 4) väiLteet kullan tuotannon niukkuudesta. o`Tat suurcksi
osaksi ]iioiteltuja, eikä vastaisuudessakaan nä?.tä olevan aihetta
huo]ehtia siitä, eLtei kultaa i.ahatai`koituksiin olisi riittäväst,i saata-

vissa, 5) kull:m rahakä\-tön poist,amista ei voida toteuttaa, koska
voiiiiakkaat tuottajaint;essit (Britticn Dominiot, T\`euvostovenäjä,
Yhd}'svallat) sitä tulevat j}'rkästi vastusLamaan ja koska useimmat ]naat eivät tahdo saattaa kultavarastojaan tapitiota tuott,aviksi,
6) kultaan iicrustuva rahajärjestelmä on ainoa rahajäi`jestelmä,
joka voi estää poliittisLen vii`tausten liiallista vaikutusta rahai)olitiikkaan.

}[utta vaikka rahajärjestelmäin sitominen uudelleen kult,aan
on ainoa keino saada i`ahaolot \'akavalle ja turva]1iselle kaniialle,

ei siitä suinkaan seui.aa, että kultakanta olisi palautettava juuri
siinä niuodossa, joka si]lä oli ennen maailmanpulaa. Kultakantahan
on sekin ollut kehit\Tksen a]ainen,ja se kultaydinkanta, joka maailniassa vallitsi ennen inaailmanpulaa, oli varsin paljon kehitt}.n}Tt

kultakannasta sen alkui)eräisessä muodossa. Saavutett,ujen kokeinusten nojalla voidaan i.iudelle kult,akannalle hahmoitella seuraavat muodot.
Kullan päätehtävä n`.k`.isessä talouselämässä on toimia maksutaseessa s\'nt}'neitt,en vajausten ja ?'lijäämien tasoittamiseksi. Siitä
seuraa, ett,ä eri keskuspankkien hallussa olevien kultavarastojen
suui.uus on määriteltävä asianomaisen iiiaan maksutaseessa s`'nt\'vien todennäköisten vajausten suuruutta silmällä pitäen. F.i`ikoiscn
suurct kultavarastot ovat tarpeen raliakeskusten keskusi)ankeille,
jotka suurten kansainvä]isten lyh`'Laikaisten sijoitusten sijoitus-
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paikkoina voivat tulla tarpeen inaksutaseessa äkkiä syntyvien suui.ten vajausten peittämiseksi. Kultavarastojen ei teoreettisesti arvostellen voida enää katsoa olevan tarpeellisia setelien ar`von ]]ysyttämiseksi kotimaassa. Kultarahojen liikkeeseen laskemista ei myöskään katsota tarpeelliseksi. Siitä seuraa, että kullan i.ahaksi lyöminen voidaan kaikkiaan lopettaa ja samoin setelien lunastaminen
kultarahalla. Keskuspankille laissa määrätty velvoitus myydä kultaa harkoittain pariteettia vastaavaan hintaan riittää.
Mutta
vaikka teoi`eettisesti arvostellen kultaa ei enää tarvita setelien
ai.von pysyttämiseksi kotimaisessa liikkeessä, näyttää setelinkateinääräysten pysyttäminen olevan suotavaa. On maita, joissa kansa
edelleen kiiniiittää huomiota katemääräyksiin. Kun keskuspankeille
on annettava mahdollisimman suui`i vapaus kultavarastojensa käyttämiseen kansainvälisiin maksunsuoi.ituksiin, on katemääräyksiä
]ievennettävä. Tämä lievennys saadaan aikaan helpoimmin siten,
että katemääräykset jätetään entiselleen niissä maissa, joissa i`aha-

yksikön kultavastineisuus jo on niuuttuiiut tai tulee muutt,iiinaan.
Ennen maailmansotaa vallinnut kultaydinkanta osoittautui
siinä suhteessa epätarkoituksenmukaiseksi, että se johti suurten
lyhytaikaisten pääomien keräytymiseen i`ahakeskuksiin ja teki taas
niille mahdottomaksi toimittaa tarpeen tullessa kultaa niille keskuspankeille, jotka täten olivat sijoittaneet suui.en osan setelinkatteestaan. Näin ollen näyttää kullan uudelleen jakaminen siten, että

pienienkin maitten keskuspankit i.yhtyvät pitämään entistä suui`empaa kultavai`astoa, olevan tarpeellista. LTseat tällaiset keskuspankit, kuten esim. Suomen Pankki, ovat jo i`yhtyneet lisäämään kultavarastojaan. Mitä erikoisesti Suomeen tulee, näyttää tarpeellise]ta,
että kulta saa huomattavasti täi.keämmän aseman setelinkatteessa,
kuin mikä sillä tähän saakka on ollut. Teoreett,isesti ai`vostellen
tulisi kultakassan vastata maksutaseessa todennäköisesti katsottavaa vajausta, mikä nykyoloissa voitanee arvost,ella 1000---1500
milj. mk:n suuruiseksi. Kun Suomen Pankin nykyinen kultakassa

on kirjattu entisen rahapariteetin mukaiseen kullanhintaan, tulee
sen ai`vo nykyisen kultavastineisuuden mukaan kirjattuna jo ylittämään 4 200 milj. mk. Mitään muutoksia kultakassan minimisuuTuutta koskeviin määräyksiin ei ole t,ai.peellista tehdä, jotta pankille

RAHAUUDISTUSEHDOTUKSET

313

säilytettäisiin mahdollisuus tai`peen tullen käyttää kultakassaansa
sen varsinaiseen tarkoitusperään, kansainvälisiin suoi`ituksiin.
Väärinkäytöst.en ja keinottelun ehkäisemiseksi saattaa olla syytä
asettaa kultamarkkinat ainakin kaikkialla muualla paitsi Lontoossa

keskuspankin

valvonnan alaisiksi, mikä käytännössä tapahtuu

parhaiten siten, että kullan vienti jostakin maasta sallitaan ainoastaan keskuspankin luvalla. Kultakanta menettää kyllä täten automaattisuutensa, mutta toiselta puolen saa keskuspankki suuremmat mahdollisuudet huolehtia valuuttakurssien vakavuudesta. Käytännössä tulevat kultaliikkeet tällöin tapahtumaan yksinomaan
keskuspankin kautta. Tällöin käy myöskin mahdolliseksi jonkin
verran laajentaa n. s. kultapisteitten erotusta pariteetista, jota
monissa uudistussuunnitelmissa on puollettu.
Kultakannan turvaamiseksi saattavat eräät muutkin toimenpiteet tulla tarpee]lisiksi. On ilmeistä, että ainakaan pitkäaikaiset
kansainväliset pääomansijoitukset eivät tule saamaan takaisin

entistä merkitystään ja että myöskin lyhytaikainen luotonotto
ulkomailta monessa maassa supistuu. Kun kansallisille näkökohdille talouspolitiikassa nälitävästi tulee jäämään entistä suurempi
mei`kitys, seuraa tästä, .ett.ä rahapolitiikassakin voidaan jonkin

verran enemmän huomiota kiinnittää kansallisiin näkökohtiin ja
välttää orjamaista rahakeskusten politiikan seuraamista. Diskonttopolitiikka saattaa saada jonkin vei`i`an itsenäisemmän luonteen,
mikä epäilemättä on omansa tukemaan i.ahaolojen vakavuutta. c
Maailmanpula on, si.käli kuin se yleensä on johtunut .rahapolitiikasta, pantu keskuspankkien ja rahaviranomaisten syyksi. On

kuitenkin syytä muistaa, että talletuspankit ovat nykyisin käytännössä olevain maksuvälineitten täi`keimmät antajat ,ja että ne
todistettavasti useissa maissa ovat olleet tehokkaasti myötävaikuttamassa pulan syntymiseen ja kiristymiseen. Talletusi]ankkien
epälikviditeetti on suuresti edistänyt pulan syntyä` ja kehitystä.
On ilmeistä, että jos kultakannan tulevaisuus tahdotaan turvata,
on toimenpiteisiin ryhdyttävä, jotteivät talletuspankit vastaisuudessa saata asemaansa yhtä epälikviidiksi kuin se oli. Tässä suhteessa voidaan jonkin verran aikaaiisaada talletuspankkilainsäädän-

nön kautta. Talletuspankkien likviditeetti voidaan pysyvästi tui`vata kuitenkin vain
siten, että teollisuudelle,
maataloudelle
2
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ja kiinteistöille luodaan mahdollisuudet saada muunlaisista luottolaitoksista pitkäaikaista luottoa, niin ettei näiden tarvitse turvautua talletuspankkeihin. Pitkän luotonannon erottaminen talletus-

pankkien toimintapiiristä on koko kansantalouden likviditeetille i`a
rahajärjestelmän vakavuudelle niin ensiluokkaisen tärkeätä, että
sen aikaansaamiseksi voidaan suuriinkin uhrauksiin rvht`'ä. Monissa
maissa onkin jo ryhdytty toimenpiteisiin pitkäaikaisen luotonannon
järjestämiseksi ent,istä paremmalle pohjalle.

Tulevan kultakannan suuntaviivojen vetäminen ja tulevan i.ahapolitiikan hahmoitteleminen t,untuu Suhteellisesti helpolta. Kehittämällä ennen pulaa vallinnutta kultaydinkantaa voidaan päästä
kultakantaan, joka ilmeisesti on parempi kuin se, vaikkakaan mitään
ehdottomasti tävdellistä ei voida aikaansaada. Suurin vaikeus on

kuitenkin juuri alkuaskeleilla, toisin sanoen valuuttain vakauttamisessa ja kultakantaan siirtymisessä. Kultahan on viime vuosina

päästetty täysin vapaaksi, ja se on menettänyt arvonsa vakavuuden. Kultakannan menestymisen ensimmäinen edellytys on, että
kullalla maailmanta]ouden täi`keimmissä maissa on tavaroihin ja

palveluksiin nähden sama arvo, että rahan ulkomainen ja kotimainen ai.vo ei.i maissa on sopeutunut toisiinsa ja että yleensä tasapainoti]a, jonka kullasta luopuminen horjutti, kaikissa suhteissa
on palautunut.
Kultakanta voi lisäksi saada tarpeellista vakavuutta, jos tärkeiminät maat siirtyvät siihen takaisin jokseenkin
sainanaikaisesti. Puntaklubin maissa alkaa tarpeellinen tasapaiiiotila ol]a saavutettu. Se olisi saavutettu varsin pian myöskin kultablokin maissa, jos ne loppuun saakka olisivat jaksaneet viedä tähänastisen deflatiopolitiikkai!sa. Näitä näkökohtia silmällä pitäen tuntuu hai.kitsemattomalta ett.ä niin hvvin tiedemiesten kuin käytännöllisten rahapoliitikkojen taholta ån harjoitettu ajojahtia kultablokin maita kohtaan saattaakseen ne devalvoimaan valuuttansa.
On aivan ilmeistä, että esim. 30 %:n devalvatio ku]tablokin maissa

ja pian sen jälkeen tapahtuva siirtyminen kultakantaan puntablokin
maissa ja Yhdysva]loissa rahayksikön nykyisen kultavastineisuuden
pei`ustuksella tulisi saattamaan kultablokin maat siinä määrin
edulliseen asemaan, että kultakannan pysyväisyys muissa rnaissa
joutuisi vaarana]aiseksi.
Devalvation toiinittaminen kultablokin
maissa johtaa siihen, että }.Ieinen kultakantaan siirt}'minen l}.kkäy-
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Olen koko maailmanpulan ajan ja vielä

nytkin - vastoin monien t,iedemiesten mie]ipidettä - ollut sitä
mieltä, että kultakannan tulevaisuudelle olisi edullisinta, että niin
moni maa kuin suinkin olisi jaksanut viedä deflatiopolitiikkansa lop-

puun saakka ja ylläpitää i`ahayksikkönsä kultavastineisuuden muuttumatta. 0len m`'öskin vakuutettu siitä, että vie]ä jäljellä olevat
kultakantamaat taloudellisesti olisivat jaksaneet kestää sen lyhyen
deflatioajan, mikä heillä vielä oli jäljellä, elleivät poliittiset seikat

olisi pakottaneet devalvointii]i.

Tällä hetkellä on maailma täynnä levottomu`itta ja i]oliittista
sekasoi.toa, joka ei voi olla vaikuttamatta häii-itsevästi siihen taloudelliseen elp}Tmiseen, jota monella taholla on huomattavissa. P\Tykyi-

sissä oloissa ei nopeasta kultakantaan siirtymisestä kannata puliua.
0lisi kuitenkin suotavaa, että joku ai`vovaltainen kansainvälinen
kongressi, kuten (:enöven maailmansodan jä]kee]i, uudelleen löisi
kiinni vastaisen kultakannan perusteet ja saisi eri valtiot i`yhtyinään yhtä vakaviin toimenpiteisiin valmistautuakseen jälleen

siirt`'mään kultakantaan, kuin mihin Suomi on jo ryht}7nyt.

SUUNNITELMfl UUDEN ELINKUSTflNNUSINDEKSIN LflsKUPERUSTEIKSI. i
Kirj.

Maiia Tudeer.
Uuden elinkustannusindeksin tarpeellisuus on meillä jo kauan
ollut tunnettu, mutta on odotettu toiselta puolen normaaliaikojen

palautumista, ennenkuin näin suui`een aloitteeseen on katsottu
voitavan ryhtyä, toiselta puolen on taas odotettu uusimman elinkustannustutkimuksen tulosten lopullista valmistumista.
Kun
nykyinen ajankohta molemmissa näissä suhteissa tuntuu sopivalta,
on
asianomaisessa virastossa ryhdytty suunnittelemaan elinkustannusindeksilaskelman uusimista seuraavassa esitettyjä suuntaviivoja seui.aten. Aluksi on kuitenkin välttämätöntä lyhyesti
selostaa elinkustannusindeksilukujen tarkoitusta yleensä ja meillä
nykyään käytettyä laskelmaa.
Elinkustannusindeksin tarkoituksena on numei`oin osoittaa,
miten eri kulutustai`vikkeiden hintain vaihtelut vaikuttavat yksityisten henkilöiden tai useimmin p e r h e i d e n e 1 i n k u s t a nnuksiin. Ilmeistähän on, että eri menoryhmien muutokset
usein ovat varsin ei`ilaisia, jopa aivan ei.isuuntaisia. Niinpä viime
pulakauden ilmiöihin kuului tai`vikkeiden hintain aleneminen,
mutta kun esim. i`avintoaineet, vaatetustarvikkeet, halot y. m. s.
vai`sin nopeasti huoistuivat, kesti aikansa ennenkuin rakennustarvikkeiden alentuneet hinnat
vaikuttivat uusien asuntojen
kustannuksiin ja vuokriin sekä vanhojen rakennusten vuokratasoon,
puhumattakaan siitä, että pulakauteen liittyi vei.ojen
nousu verotettavien tulojen vähentyessä.
Elinkustannusindeksi1 Suomen Tilastoseuran kokouksessa ]okakuun 3 p:nä 1936 pidetty esitelmä.
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laskelma,
joka perustuu perhetalouden kokonaiskustannuksiin,
selvittää niin hyvin eri menoryhmien vaihteluita kuin niiden
vaikut,usta kokonaiskustannuksiin. Elinkustannusindeksilaskelman
perustana on näin ollen toiselta puolen perhetalousbudjetti ja
toiselt,a puolen vähittäishintatilasto.
Sijoittamalla jälkiinmäisen

vähittäishinnat määrättynä aikana muuttumattomaan perhebudjettiin saadaan tältä ajankohdalta niin hyvin ei.i kustannusryhmien kuin kokonaisbudjetin kustannusmäärä ja, vertaamalla
eri ajankohtien summien suui`uutta, loi]ullinen indeksiluku. Näin
o]1en elinkustannusindeksin merkitys ja luotettavuus i.iippuu siitä,
miten kaksi edellä mainittua tekijää, kotitalousbudjetti ja hintatilasto, vastaavat niille asetettavia vaatimuksia. Siihen nähden,
miten erilainen kotitalousbudjetti eri yhteiskuntaryhmissä on,
tarvittaisiin suuri määi`ä ei`ilaisia basisbudjetteja näiden eri i`yhmien
elinkustannusten muutoksia selvittämään.
Kun kuitenkin vain

suiiret yhteiskuntaryhmät voivat tulla kysymykseen ja keskimääräisen budjetin laskemiseen tarvittavan aineiston kokoami`nen
ja kä}.tteleminen on sekä suuritöistä että hyvin kallista, on yleensä
tyydytty tutkimaan palkkatyöläisten elinkustannuksia ja niiden
vaihteluita.
Meidän nykyinen, vii'allinen elinkustannusindeksilaskelmamme

perustuu vv. 1908-09 tehtyyn ammattityöläisten toimeentuloa
koskevaan tutkimukseen. Kun ottaa huomioon meidän taloudellisissa oloissamme sen jälkeen tapahtuneet muutokset ja niistä
johtunut työväen elintason eli elinkannan muuttuminen ja paraneminen, on aivan ilmeistä, että basisbudjetti on suuresti uudistamisen tai`peessa. Lisäksi on huomattava, että silloinen tutkimus
oli varsin ylimalkainen, joten sen nojalla ei voitu laatia kuin varsin
suppea, . harvoihin edustaviin laatuihin rajoittuva basisbudjetti.
Niinpä nykyisen indeksin ravintoryhmä käsittää tietoja 17 tai`vikkeen hinnoista, lämpö- ja valoi.yhmään kuuluvat vain koivuhalot,
vaatetusryhmään vain valmiina ostettu miehen puku ja miehen
kengät, asuntoon vain 2 huoneen ja keittiön asunto j. n. e.

Kun nyt on ryhdytty suunnittelemaan uutta elinkustannusindeksilaskelmaa,

on

vuoden

1928

elinkustannustutkimus

sen

pohjana. Tämä tutkimus perustuu 581:n kaupungissa tai muussa
asutuskeskuksessa asuvan työläisen, 242 toimenhaltijan ja 131
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virkamiehen tai sellaiseen veri`attavan henkilön vuoden ajan pitämään tilinpitoon pei`heensä ~ yksinäisiä henkilöitä ei tutkimus

käsittänyt - tuloista ja menoista sekä jälkimmäiseen liittyvänä
i`avintoaineiden kulutusmääristä. Tästä aineistosta on vain kahden
edellisen i`yhmän keskimääi`äinen budjetti otettu indeksilaskelman
pohjaksi. Missä määrin tällainen keskimääi`äinen budjetti on edustava mainituille }'hteiskuntai`}'hmille, on tiet}'sti vaikeata tietää.
A priori on kuitenkin ilmeistä, että tilinpitäjät kuuluvat i`yhmänsä

parhaimmistoon. Vuoden kestävä tilinpito vaatii tekijältään niin
hyvin huolellisuutta, kärsivällisy}'ttä kuin taloudellista valveutuneisuutta. Näin ollen on aivan todennäköistä, että meillä -kuten
kaikkialla muualla - tällaisen aineiston i)ohjalla laskettu keskimääi`äinen budjetti kuvastaa työväen valiojoukon elinkustannuksia
ja kulutussuhteita. Tässä yhteydessä hei`ää myös kysymys siitä,
onko vuoden 1928 kulutussuhteita pidettävä noi.maaleina, vai
elettiinkö silloin, nousukonjunktuui.in ollessa huipussaan, paremmin kuin myöhempinä vuosina. Ilmeistä onkin, että seui`aavina
vaikeina vuosina saatiin supistaa ja muuttaa kulutusta vaatimattomammille linjoille. Mutta nousu- ja laskukaudet vaihtelevat ja
pitempiä ajanjaksoja silmällä pitäen jää kehityksen suunnaksi
ilmeinen elintason kohoaminen juuri työväen piireissä. Näin ollen
voinee olettaa, että nousukonjunktuurin aikainen korkea elintaso
vai`sin pian on säännöllisinäkin vuosina saavutettu.
Lisäksi on
mainittava, että vanhoillisuus ei millään alalla i.ehoittane niinkuin
kotitaloudessa, ja siten vaihtelut kulutustavoissa ovat vai`sin vähäiset ja hitaat.
Työzäisi]erheen mentjJ en Jaka,utumirien elin^iistaimtistu,tkiimbsten
imikatm i>ii. 1908-09 ia ii. 19e.8.

Menot
Ravint'o.........

Tupakka.......
Asunto.........

Valo ja lämpö . . .
Vaatetus.......

1908-09
rf`J.f J O/o

u4.10/o

0.9

"

2.o

"

`11.8

"

14.o

"

4.,

"

3.9

„

•11.6

,,

:1/1.9

„

Kalusto.........
Verot...........

1928

3.7
4.5

4.6

"
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Pesu ja puhtaus

.......

1 . o O/o

Sauna ja parturi

.......

1.o

Saii.aan-ja terveydenhoito
Vakuutusmaksut.......

1.6"
1.4„

0.6"

Iluvitukset...........
Sivistys

. ' .............

1.0%

...........

Yhteensä

„

0.7"

Korot.................

menot

2.1
1.8

Matkat...............

Muut
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11.1

„

100.o °/o

5.o

„

100.o °/o

F,dellä olevassa taulukossa on esitetty menojen jakautumista
nyk}.isen indeksilaskelman hasisbudjetissa,
vv:lta 1908-09, ja
suunnitellussa budjetissa, v:lta 1928.
Vei`i`attaessa näitä budjetteja on huomattavin muutos kokoonpanossa se, että ravintomenojen osuus on 55.o °/o:sta nykyisessä
basisbudjetissa alentunut 44.7 °/o:iin vuoden 1928 budjetissa. Kun
aikaisemman budjetin kokonaismääi.ästä vain 88.9 °/o on otettu

indeksilaskelmassa huomioon - n. s. muiden menojen on nimittäin oletettu muuttuneen samoin kuin ne erät, joiden hintojen
muutoksista on kei`ätty tietoja - on ravinnon faktillinen osuus
indeksibudjetista ollut 61.9 °/o, ja täten ravinnon hinnanmuutokset
ovat erinomaisen määräävästi vaikuttaneet loppuindeksiin. LTudessa
budjettiehdotul#essa on huoinattavasti suurempi osa kaikista ei`i
menoeristä koetettu saada indeksilaskelman piii`iin, ja täten ravin-

non osuus tässä budjetissa vastaavasti laskettuna nousee vain
47.i °/'o:iin. Asunto-osuus on uuden, v:n 1928 tutkimuksen mukaan
jonkin verran stlurem])i,14.o %, kun se aikaisemmin oli 14.8 °/o.
Sekä tupakka- että n. s. sivist}Tsmenot, jotka kuitenkin ovat vai.sin

vähäpätöisiä tekijöitä niin vanhassa kuin suunnittelun alaisessa
indeksilaskelmassa, ovat uuden elinkustannustutkiinuksen mukaan
nousseet mei`kitykseltään enemmän kuin kaksinkei.taisiksi. Edellä
mainitut
vanhan ja uuden basisbudjetin muutokset johtuvat
itse olosuhteiden muuttuniisesta; onhan ilmeistä, että uusi l]udjetti

kuvastaa huomattavasti korkeampaa elintasoa kuin vanha.
Uutta indeksilaskelmaa suunniteltaessa on tarkoituksena ollut
sekä saada tämän laskelman pohja n}-kyaikaa vastaavaksi, siis
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perustaa ]askelma uuden elinkustannustutkimuksen tuloksiin, että
laajentaa t,ämä budjetti käsittämään huomattavasti suui`emman
osan tvöläisbudjetin ei`i menoei.istä.
Lisäksi on pyi.itty kunkin
kustannusi`yhmän kokoonpanossa saamaan laajempi pohja ryhmän
muutosten laskemiselle, jottei, kuten n}7t, tyydyttäessä vain harvoihin edustaviin lajeihin, olisi aihetta epäillä niiden tuotettavuutta
edustamaan koko ryhmän kust,annusten vaihteluita.
Mitä eri kustannusr}'hmiin tulee, käsittää siis nykyinen indeksibudjetti seuraavat r}.hmät: ravinnon, asunnon, vaatetuksen, valon
ja lämmön, sivist}'ksen, s. o. sanomalehdet, tupakan ja verot.
T\Täiden lisäksi on suunniteltu otettav€`ksi: kalusto, pesu ja puhtaus,

sauna ja parturi, saii`aan- ja terveydenhoito, vakuutusmaksut,
huvitukset, matkat ja koi`ot. Itsessään iiämä kaikki i`yhmät ovat
vai`sin i)ieniä ja vähäpätöisiä, mutta niiden }rhteenlaskettu osuus
työläisbudjetista on kuitenkin 1`l.8 °/o.
Kaatoryhmään y)muut
menot», johon nähden ei aiota tehdä mitään erikoislaskelmia, vaan

jonka muutosten oletetaaii olevan samat kuin muun budjetin, on
viet}T m. m. yhdist}.smaksut, lahjat ja avustukset, hautajais-}T. m. s.

menot, arpajais-, leikkikalu-, kukkas-, valokuva- y. ni. s. menot.
Tämän erän osuus koko budjetista on vain 5.o °/o, siis vähemmän
kuin i)uolet vastaavasta ryhmästä n}Tk)Tisessä budjetissa.
Aikaisemmassa basisbudjetissa käsittää i. avin t o yhteensä

17 tarviketta, jota vastoin uuden suunnitelinan mukaan vastaava
luku olisi n. 50. Yleensä ]ienee mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeata tehdä laskelma, joka käsittäisi kaikki kysymykseen tulevat
i`avintoaineet,ja näin ollen on ravintoaineiden valinta aina hieman
epätäydellinen ja ei`äässä mielessä laskelma on vain edustava. Jos

kuitenkin ravintoryhmä laajennetaan, kuten edellä mainitsin,
käsittämään 50 tarviketta, on kai katsottava, että kaikki todella
tärkeät tekijät on otettu huomioon. Miten suppea aikaisemman
budjetin ravintoaineiden valinta oli, käy ilmi siitä, että näihin ei
sisältynyt ollenkaan esim. vehnäjauhoja, vehnäleipää, kovaa i`uisleipää, i`iisi- ja mannasuurimoita, margai`iinia, juustoa, vasikanlihaa, makkaraa, muuta tuoi.etta kalaa kuin silakkaa, hedelmiä,
juurikasveja y. m. s. Nyt suunnitellusta ravintobudjetista puuttuvat tosin vielä m. m. sellaiset tai`vikkeet kuin vihannekset ja
mai`jat, joihin nähden on vaikeata saada keskenään vei`i.annollisia
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tarvikevalikoimaa ja sen määriä suunniteltaessa tui.vautua terveeseen järkeen, omaan kokemukseen ja ulkomaisiin esikuviin. Tällöin
on saatu 13 tarviketta käsittävä luettelo, johon kuuluvat edellä
mainttuja tarvikkeita lukuun ottamatta printers, naisten villakangas, miehen pukukangas, miehen paita, alushousut, sukat, naisten
sukat, päällyskengät, kumikorot ja kenkien korj aus. Näidenkin tarvikkeiden hintojen saaminen on varsin hankalaa, kun varsinaisia standardilaatuja ei. vielä ole ja lisäksi muuttuvat muodit muuttavat laatujen
kysynnän.
Jotta saataisiin kohtalaisen luotettavat hintatiedot
samoista lajeista ei`i ajankohtina, on aikomuksena kerätä nämä
tiedot ainoastaan I-Ielsingistä tai mahdollisesti lisäksi 3 suui.im-

masta kaupungistamme. Kun lasketaan edellä mainittujen tarvikkeiden kustannukset tietyltä meti`i- ja kappalemäärältä ja näiden
erien loppusumma, saadaan suoi`aan v:n 1928 vaatetusmenoja
vastaava absoluuttinen i`ahamäärä, joka siis sellaisena voidaan
viedä indeksibudjettiin.
lluomattavasti pienempi kuin edellä esitetyt ei`ät on 1 ä m p ö- ja
v a 1 o ry hm ä, jonka osuus v.1928 oli 3.9 °/o ja vanhan indeksilaskel-

man budjetin mukaan 4. i °/o kokonaismenoista. Tämän ryhmän kustannusten vaihteluja edustavat nykyisessä indeksilaskelmassa vain
koivuhalkojen hinnat.
V:n 1928 tutkimuksen nojalla on saatu
selvitetyksi, miten tämän r}7hmän menot jakautuvat polttopuiden,
kaasun, sähkön ja paljoöljyn kesken, ja vaikka tämä tutkimus ei
selvitä näiden ei`i tai`vikkeiden kulutusmääriä, on jakamalla menot
silloisilla keskihinnoilla saatu määi`ät lasketuiksi, joten vain sovit-

tamalla kunkin ajankohdan vähittäishinnat tähän määräbudjettiin
saadaan koko i`yhmän menosumma, joka siis sellaisenaan vastaa
v:n 1928 budjetin valon ja lämmön loppusummaa.
Nykyisen indeksibudjetin menoryhmistä ovat vielä jäljellä
s a n o m a ] e h d e t, t up a k k a j a v e i. o t. T\Täistä sanomalehdet yksin
edustavat varsinaisia sivistysmenoja. Jotta tämä ryhmä saataisiin
edustavammaksi, on näiden lisäksi nyt otettu aikakauslehdet, lasten
koulumaksut, papei`i y. m. kirjoitustarpeet sekä puhelinmaksut.
Hai.kinnan mukaan on, sikäli kuin v:n 1928 budjetti ei anna kylliksi yksityiskohtaisia tietoja, suunniteltu määi.iä, joiden nojalla
näiden tai.vikkeiden hinnat saadaan punnituiksi, ja kuten edelläkin
vastaa täten laskettu ryhmän kokonaissumma v:n 1928 budjetin
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neen ja keittiön asuntojen vuoki`at. Kun täten saatu absoluuttinen
i`ahamääi`ä on liian suui`i suhteessa muuhun budjettiin, on aiottu
laskea vuoki`aindeksi mainitun huoneistotyypin vuokran nojalla,
ja tämän avulla muuntaa v:n 4928 tutkimuksen asuntomenoeiiä
uutta vuoki`atasoa vastaavaksi.
- Asuntoindeksiä laskettaessa
tulee i`at.kaistavaksi kys}'mys, miten on suhtauduttava asuntokannan muutoksiin, kun uudet asunnot ovat laadultaan ja mukavuuksiltaan aivan toista tasoa kuin vanhat, yhä vähenevät huoneistot.
Yleensä on koko elinkustannusindeksilaskelman i)ei`iaatteena laskea saman, muuttumattoman kulutuksen kustannusten
muutokset eri aikoina. Tämän periaatteen noudattaminen asuntovuokraan nähden vie kuitenkin laskelman epävarmalle pohjalle.
Tähän asti on koetettu vertailuja tehtäessä v:n 1914 vuokriinjättää
uudet keskuslämmityksellä ja lämpimällä vedellä vai`ustetut huoneistot osittain syrjään, jotteivät indeksin muutokset kuvastaisi
]iiaksi kohoavaa asuntokantaa, mutta johdonmukaisia ei tässä
suhteessa ole voitu olla, vaan hiljalleen on ollut pakko siii.tyä ottamaan jossain määi`in nämä uudet, paremmatkin asunnot huomioon.
Nyt, uutta laskelmaa suunniteltaessa, on selvää, että nämä uudet
asunnotkin saadaan vuokralaskennan piiriin, ja suhde ilman keskuslämmitystä ja keskuslämmityksellä varustettujen huoneistojen
luvun välillä on otettava huomioon keskivuoki`ia laskettaessa.
Mutta tämän suhteen muutoksia vuodesta vuoteen tuskin voidaan
seurata, vaan on tyyd},'ttävä ottamaan v:n `].930 väestölaskennan
yhteydessä
todettu asiantila jonkinmoisen standai`dilaskelman
i]ohjaksi, kunnes v:n 1940 jälkeen saadaan uuden laskennan
tulokset ]askelman perustaksi.
Kolmas suuri ryhmä työläisbudjetissa on v a a t e t u s, joiika
osuus menoista v. 1928 oli ] L9 °/o. Tämän r}'hmän indeksin laskeininen on n}rk}'isen indeksilaskehnan heikoin kohta. Tiedot laskelmaa varten rajoiLtuvat miehen valmiina ostetun ja tilatun i]uvun
sekä miehen kenkicn hintoihin. Kun ensiksi mainituist,a vielä on
vaikeata saada verrannollisia hintoja saman]aatuisesta tavarasta,
on hinta-aineisto siis ollut varsin niukkaa ja epävai`maa. Tarkempia
tietoja ei.i vaatetuslaatujen kulutuksesta ei m}'öskään uusi elin-

kustannustutkimus tarjoa, vaan on siitä vain menosuinma saatavissa.

Näin ollen on hinta-aineiston laajentainiseksi ollut pakko
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sisälly uuteen budjettiin, lisät,ään saatuun i.avinnon loppusummaan
vielä 6.6 °/o siitä, ja täten on v:n 1928 todellista ravintomenoei`ää
vastaava summa saatu. Vertaamalla ei`i ajanhhtien absoluuttisia
summia saadaan k. o. vertausluvut.
-Vaikka uuden indeksilaskelman pohjana tulee olemaan v:n 1928 elinkustannustutkimuksessa saatu keskimääräinen työläisbudjetti, ei tarkoituksena ole
ottaa vuotta 1928 basisvuodeksi,. ensinnäkin koska mainittu vuosi
edustaa huippunsa saavuttanutta nousukonjunktuui.ia poikkeuksellisen koi`kein hinnoin. Toiseksi on hankalaa näin jäljestäpäin
laatia indeksisarja monilta kuluneilta vuosilta, siis vuosilta 1928

-35, koska hintatietojen saaminen tarvikkeista ja palveluksista,
jotka eivät sisälly vii.alliseen vähittäishintatilastoon, kohtaa vaikeuksia, ja tiedot luonnostaankin.näin jäljestäpäin annettuina ovat
epävai`mempia kuin nykyhetkeä koskevat tiedot. Uuden suunnitelman mukaan olisi viime vuosi, siis 1935, otettava laskelmien
lähtökohdaksi. Tällöin oli pula-aika jo voitettu ja olosuhteet vai.sin
säännölliset. -- Uutta indeksilaskelmaa varten on siis vuoden 1928

budjetti muutettava v:n 1935 hintasuhteita vastaaviksi. Ravintoon nähden tämä siis yksinkertaisesti tai`koittaa v:n 1928 määrätietojen ja 1935 hintatietojen yhdistämistä; tällöin saadaan v:n
1928 ravinnon kokonaiskustannusmäärää, 12 472 markkaa vastaavaksi summaksi v. 1935 noin 10300 markkaa.
A s u n t o m e n o r y h m ä s s ä on aikaisemmassa indeksilaskelmassa
vuokramuutosten edustajana ollut 2 huoneen ja keittiön vuoki`a.
Sen muutosten nojalla on laskettu asuntoindeksi, jonka punnuksena
kokonaisindeksiä laskettaessa on siis o]lut 11.8 eli sen pi`osentuaa-

linen osuus vv:n 1908-09 budjetista.

Kun meillä 2 huoneen ja

ja keittiön asuntoja vain poikkeustapauksissa käytetään työväen
asuntona - meil]ähän työ]äisperhe vleensä asuu vain keittiön tai
1 huoneen ja keittiön huoneistossa -ei mainittua huoneistotyypi)iä
voi katsoa sopivaksi asuntoindeksin laskemisen perustaksi, vaan
olisi siihen valit,tava keittiön tai 1 huoneen ja keittiön asunnot. Kun
vuoki`alaskennoissa, joita meillä vuosittain - varsin vaatimattomassa mittasuhteessa tosin - indeksilaskelmaa varten suoi.itetaan,
on osoittautunut hankalaksi saada keittiön käsittävät perheasunnot
erotetuiksi yksinäisten henkilöiden 1 huoneen asunnoista, on aikomuksena vuokraindeksiä laskettaessa ottaa huomioon vain 1 huo-
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hintatietoja ympäri koko vuoden, samoin säil}'kkeet, mausteet,
tee ja kaakao, joiden merkitys meikäläisessä työläisbudjetissa on
minimaalinen.
Eräistä, niinenomaan täikeistä tarvikkeista on laskelman teko
aivan }'ksinkertainen. Niinpä esim. maitoon, voihin, ruisjauhoihin
y. m. nähden tiedetään v:n 1928 tutkimusaineiston nojalla kulutusmääi`ät, hintatietojen saaminen on helppoa, kun laatuei`ilaisuudet
ovat vähäiset ja laatu voidaan selvästi määi.itellä, kuten meijei`ivoi,
pi.ima; iiuisjauhot, tavalliset; vehnäjauhot, paras ]aji j. n. e.
Sitä
vastoin sellainen i`yhmä kuin esim. leikkeleet ja makkara on jo

vaikeammin määriteltävissä, ja siihen nähden on pakko tyytyä
ei`äisiin selviin standai`dilajeihin. Sama koskee hedelmiä, joista tili-

kirjat eivät anna tietoja edes tuoreiden ja kuivattujen hedelmien
kulutuksen suhteesta. Tällöin täytyy oman kokemuksen ja inuualta
saatujen tietojen ja esikuvien nojalla ai`vioida ei.i lajien kulutusmäärät ottaen huomioon hinnat v. 1928 ja tutkimuksessa
saatu keskiniääi`äinen menoerä. `.leensä on suoraan v:n 1928
t}'öläisbudjetista otettu ei`i ravintoaineiden kulutusmääi`ät uuden
indeksin basisbudjettiin, inutta sellaisiin r};.hmiin nähden, joista

määrätietoja rtuuttuu, kuten esim. äsken mainitut. makkara ja
leikkeleet, hedelmät, kahvileipä j. n. e., on ]askettu määi`ä, kuten
edellä esitettiin.

Niinpä esim. kahvileivän, leivosten y. m. s. meno-

erä oli v:n 4928 tutkiinuksessa keskimäärin 429 mai`kkaa; tämä
suinma on jaettu vähittäishintatilastoon sisältyvän yksiiikertaisen

kahvileivän hinnalla v. 1928 ja saatu määi`äksi 36 kg. Jatkuvissa
indeksilaskelmissa tämän saman laadun, yksinkertaisen kahvileivän, vähittäishinnan nojalla lasketaan sitten koko tämän mää-

rän, 36 kg:n, kustannusten muutokset. - Myöskin sellaisiin tarvikkeisiin nähden kuin munat ja tuore kala, joiden hinnat ovat suuressa määrässä sesonkivaihtelujen alaisia, on täytynyt ottaa huomioon, että kulutus ei ole tasaista koko vuoden, vaan se on
paljon suurempi kevätkesällä, jolloin hinnat ovat alimmillaan, kuin
muulloin.

[,Tuden ravintobudjetin määi`ien ja määrätyn ajankohdan vähittäishintojen nojalla lasketaan ravinnon kustannukset määi.ättynä
aikana. Kun pieni osa todellisen 1928 tutkimuksen i.avintokustannuksista, 7 °/o, ei, m. m. sopivien vähittäishintatietojen puutteessa,
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menosummaa sellaisenaan`. - Tupakkaindeksi perustuu nyt, kuten
aikaisömminkin, ei`äiden tavallisten savukelajien keskimääräisiin
hintoihin, ja loppusumma saadaan laskemalla kulutuksen suuruudeksi 136 laatikon hinta.
Veroindeksin laskeminen eroaa luonnostaan osittain kaikista
muista ryhmistä, koska tällöin veromääi`än, s. o. verohinnan, ohella
kysymys verotettavan tulon suuruudesta tulee esille. Jos v:n 1928
tutkimuksen nojalla voisi todeta, että maksettu vero vastaisi suunnilleenkaan sitä veromääi`ää, mikä tulojen nojalla olisi suoi.itettava,
olisi vältytty eräästä pulmakysymyksestä, mutta näin ei valitettavasti asian laita ole. Maksettu vero on paljon pienempi, kuin
sen keskimääräisten tulojen nojalla olisi pitänyt olla. Tällöin on
siis ratkaistava kysymys siitä, onko indeksilaskelmassa otettava
huomioon ne verot, jotka keskimääräisen työläisbudjetin tulopuolen

nojalla olisi maksettava, vai todella maksetut verot -toisin sanoen,
onko verojen osuus budjetissa jätettävä siksi 4.6 °/o:ksi, mikä se

faktillisesti oli, vai lasketaanko se 7-8 °/o:ksi, miksi se nousisi, jos
tulojen suui`uus otettaisiin huomioon. Siihen nähden, että budjetin eri ryhmien keskinäinen suhde muuttuisi jälkimmäistä vaihtoehtoa noudattaen, on suunniteltu vain todellisen verosumman ottamista huomioon uutta budjettia laskettaessa. Näin ollen laskettaisiin tosin veroindeksi ottamalla huomioon kunnalljs-, kirkollis-

ja valtion tulo- ja omaisuusvero budjettia vastaavasta tulomäärästä, mutta lopulliseen kokonaisindeksilaskelmaan ei siiiTettäisi tätä i.ahamääi`ää, vaan muunnettaisiin v:n 1928 budjetin vei`o-

jen summa veroindeksin nojalla uudeksi veromääräksi, jolloin
siis itse asiassa silloinen verojen prosenttimäärä, 4.6, otettaisiin

punnukseksi.
Edellä esitettyjen jo nykyisessä indeksilaskelmassa esiintyvien
menoryhmien lisäksi on nyt suunniteltu otettavaksi joukko mitä
ei.ilaisimpia ryhmiä. Kaikille niille on yhteistä, että elinkustannustutkimus antaa tiedot vain niiden aiheuttamista kokonaismenoista,

joten niihin kuuluvien tarvikkeiden ja palvelusten valinta ja keskinäinen punnitseminen on jäänyt harkinnan varaan. Näistä ryhmistä on merkitykseltään tärkein kalusto, jonka osuus v:n
1928 budjetissa oli 3.7 °/o. Sen hinnoissa tapahtuvia muutoksia
edustamaan on suunniteltu otettavaksi niin hyvin huonekalu-,
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lasi- ja

porsliini-, emalji- ja alumiini- kuin rauta- ja sähköteollisuuden tuotteita. Kun vleisiä standardilajeja ei kaikilla näillä
aloilla ole ja kun hinnanmuutokset m}'ös ovat vai`sin harvoin sattuvia ja tällöin yleensä koskevat koko maata paikkakunnasta riippumatta, on aiottu kei.ätä nämäkin tiedot vain pääkaupungista tai
mahdollisesti 3 seuraavaksi suurimmasta kaupungista.
P e s u j a p u h t a u s-kustannusten ai'vioimiseksi on suunniteltu
saippuan, suovan, jonkin pesupulverin ja pesulaitoksessa
suoritetun pesun hintojen seuraamista, jo]loin jä]kimmäinen hinta
saippuan hinta saisivat suui.immat punnukset. Myös s a u n a a r t u r i maksuja seurattaisiin ottamalla huomioon varsinkin
en saunan sekä ei.ikseen parranajon ja tukanleikkuun hintoja.
lä mainittujen terveyshoidon kustannusten lisäksi on otettava vai.sinaiset s a i r a a n h o i d o n kustannuksetkin budjettiin,

ja tällöin on tarkoituksena seui.ata sairaalamaksujen hintoja yleisissä saii.aaloissa ja lääkkeiden hintoja apteekkien taksan mukaan.
Matkakus..tanusten
laskeminen on aiottu suorittaa
siten, että lasketaan muutamien määrättyjen rautatiematkojen
hinnat: jonkin pitemmän matkan, esim. I-Ielsinki-Viipuri, jonkin

puolipitkän, Helsinki-Riihimäki, ja jonkin lyhyehkön, esim. lielsinki-Kei.ava; jotta nämä eri matkat saisivat oikean merkityksen
budjetissa, on jälkimmäisiä matkoja laskettava useampia kuin edellisiä. Paikallista liikennettä edustamaan taas on ajateltu i`aitiovaunun, autobussin ja vuoki`a-auton hintoja, jolloin tietysti edellisiä on laskettava paljon useampia kuin jälkimmäisiä.

Edellä mainittuja ryhmiä laskettaessa on voitu seui`ata vai.sinaisten tarvikkeiden ja palvelusten hintoja, joiden keskinäisen
merkityksen huomioon ottamiseksi nämä hinnat on punnittu määrä1uvuilla.
Vakuutusmaksut kuuluvat tässä suhteessa ei.i
luokkaan. Niiden laskemiseksi on suunniteltu seuraavaa menetelmää. Lähtien v:n 1928 tutkimuksen vakuutusmaksujen kokonaismenosta, 374 mai.kkaa, on laskettu, mitä henkivakuutuksen
vakuutussummaa mainittu rahaerä suunnilleen vastasi, se oli
12 500 mai`kkaa; ottaen huomioon, elinkustannusindeksin mukaan,
mitä rahamäärää tämä rahanai`von muututtua 1935 vastasi, saadaan vakuutussummaksi 10 000 mai.kkaa ja tällaiseii vakuutussumman maksri o]i mainittuna vuonna n. 300 mai`kkaa. V:n '[936

SUUNNITELMA UUDEN ELINKUSTANNUSINDEKSIN LASKUPERUSTEIKSI

327

alusta nousivat vakuutusmaksut n. 6 °/o,ja vastaava erä olisi siis
318 mai`kkaa, ellei oteta huomioon, etteivät vanhojen vakuutusten
maksut ole muuttuneet. Vakuutusmaksujen summa työläisbudjetissa sisältää tietysti in}-ös muita kuin henkivakuutusmaksuja,
mutta palo-, tapaturma- y. m. s. vakuutusmaksujen mei`kitys oli
ilmeisesti vähäinen henkivakuutuksiin vei`raten, ja näin ollen nämä
vakuutukset on jätetty indeksilaskelman ulkopuolelle.
Tosin t}röläisbudjetin k o r k o m e n o t ovat vai.sin vähäisiä,
mutta niiden muutosten seuraaminen lienee helppoa, joten ei ole
syytä jättää näitä menoja y)muiden menojen)) kaatoi`yhmään. Koron
vaihtelun mittapuuksi on aiottu ottaa säästöpankkien antolainauskorko, ja kokonaiskoi`komeno muunnetaan aina tätä koi`komääi.ää
vastaavalla tavalla.
Kun kaikkien elinkustannusi`yhmien absoluuttiset menoei.ät on
edellä esitetyllä tavalla saatu lasketuiksi, lisätään niiden summaan
5 °/o sen määrästä budjetin täydentämiseksi puuttuvien menoei`ien
osalta. Vei`taamalla täten saatuja kunkin ajankohdan absoluuttisia
ryhmäsummia ja loppusummaa vastaaviin summiin basisvuotena
saadaan siten niin hyvin i`yhmä- kuin kokonaisindeksit lasketuiksi.
Edellä oleva selostus ei käsitä kaikkia niitä pulmia ja kysymyksiä, mitkä uutta indeksilaskelmaa suunniteltaessa tulevat i.atkaistaviksi. Näistä on syytä vielä mainita kysymys paikkakunnallisten
tietojen punnitsemisesta paikkakunnan suui.uuden, s. o. asukasluvun, nojalla. Nythän on ilmeistä, että toiset hinnat vaihtelevat
huomattavasti paikkakunnan suuruuden mukaan, toiset ovat tästä
seikasta varsin riippumattomia. Ei`i paikkakuntien hintainvaihtelut
voivat eri tai`vikkeisiin nähden olla ei`ilaisia ja siten vaikuttaa tasottavasti keskimääräistä hintatasoa laskettaessa.
Asunnonvuokra
on kuitenkin sellainen hinta, joka varsin huomattavassa määi.ässä
i`iippuu paikkakunnan suuruudesta, joskin tietysti toisetkin seikat
siihen vaikuttavat.
Näin ollen on suunniteltu, että vuokraindeksiä laskettaessa punnittaisiin Helsingin ja 3 muun suui.imman
kaupungin vuokra niiden asukasluvulla ja muiden paikkakuntien
keskimääi`äinen vuoki.a taas kaikkien muiden kaupunkien yhteenlasketulla väkiluvulla; jälkimmäistä menetelmää pei.ustellaan sillä,
että indeksissä esiintyvät pienemmät kaupungit edustavat kaikkia
muitakin pieniä kaupunkeja. Myöskin veroja laskettaessa on otet-
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tava huomioon, että elantokustannusten kalleuden nojalla valtion
tulo-ja omaisuusvei.otuksessa sallittu vähennys on yleensä suurempi
suurissa kuin pienissä kaupungeissa. Niinpä tämä vähennys on
He]singissä nykyään 5 000 mai.kkaa, toisissa kaupungeissa se vaihtelee 4 000, 3 000 ja 2 000 markan välillä ja toisissa vähennystä ei
saa tehdä ollenkaan.
Näin ollen on tässäkin valtion tuloveroa

laskettaessa syytä punnita paikkakunnat asukasluvun mukaan.
Elinkustannusindeksilaskelman uudistus
].ohtaa
välittömästi
kysymykseen vähittäishintatilastosta ja sen riittävyydestä näin
laajennetun indeksin hinta-aineistoksi. Vaikka nykyinen vähittäishintatilasto käsittää 76 nimikettä, ei se ole kylliksi laaja, koska
näistä suui`in osa koskee ravintoaineita, vaan olisi sen nimikeluetteloa ilmeisesti ulotettava esim. moniin vaatetustarpeisiin, kalustoesineisiin j. n. e. Kun kuitenkin verrannollisten hintatietojen saa-

minen nimenomaan näiltä aloilta on hyvin hanka]aa, on, kuten
edellä jo ohimennen on mainittu, kysymyksessä tiedonantopiirin
supistaminen moniin tai`vikkeisiin nähden. Jos tyydyttäisiin I-Ielsingin ja ehkä Turun, Viipurin ja Tampereen hintoihin, voittaisi luultavasti aineiston luotettavuus huomattavasti.
Uusia laskumenetelmiä elinkustannusindeksiä varten suunniteltaessa täytyy pitää mielessä, ettei pai`as ja hienoinkaan indeksi1askumenetelmä ole itsessään i`iittävä, vaan ennen kaikkea riippuu
laskelmien tulosten merkitys ja luotettavuus hinta-aineistosta.
Kun täysin tai`kan ja luotettavan ensiaineiston saaminen on hyvin
hankalaa, on kysymyksenalaista, onko syytä varsin heterogeenisen
ensiaineiston varassa ryhtyä kovin pitkälle meneviin uudistuksiin .itse laskutavassa. On kuitenkin ilmeistä, että suunnittelun
alainen, edellä esitetty uusi indeksilaskelma tulee paremmin vastaamaan nykyisiä oloja ja antamaan luotettavamman ja paremmin
todellisuutta vastaavan kuvan elinkustannusten vaihteluista kuin
vanha indeksilaskelma.
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Jaakko Kahma.
1.

Lähimpänä syynä siihen, että kysymys lisääntyvän väestömme
toimeentulosta on hei`ättänyt huolestumista ja johtanut etsimään
keinoja, joiden avulla talouselämämme piirissä voitaisiin valmistaa
uusia työtilaisuuksia ja ansiomahdollisuuksia, on ollut pulavuosien
suui.i työttömyys. Tämä työttömyys on, niinkuin tiedetään, sellaisenaan nyttemmin voitettu, mutta sen ihmisten mieliin jättämä
vaikutus on jatkunut, niinkuin hyvien ja huonojen aikojen vaikutus
yleensäkin pyrkii jatkumaan yli näiden ajanjaksojen kestämisajan.
Pulavuosien taloudellinen ajattelu oli luonnollisista syistä pessimististä. Raskaan työttömyyden paino ja elämän yleinen vaikeutuminen johtivat päättelemään, että maamme edellytykset toimeentulon tarjoamiseen lisääntyvälle väestölleen olivat käymässä yhä
ahtaaminiksi. Työttömyydestä oli, niin ai`veltiin, muodostuva

pysyvä ilmiö, jota oli vai.ustaudut,tava jatkuvasti toi`jumaan tai
ainakin helpottamaan.
Tämä pula-ajan pcssimisini ei ole vieläkään hälvennyt, vaan
tuntuu sen vaikutus vielä nykyhetkenkin ajattelussa. Siitä varmaan
osaltaan johtuu, että meillä yhä edelleen pohditaan kysymystä
uusien työtilaisuuksien valmistamisesta väestölle, vaikka työttömyys on kokonaan hävinnyt ja vaikka maassa eletään keskellä
voimakasta nousukautta.
Kysymys on nyt siitä, onko tähän pessimismiin, tähän huolestu3

'
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miseen väestömme toimeentulosta jatkuvasti aihetta, vai johtuuko
se yksinomaan siitä, että emme ole kyenneet karistamaan olleen
ja menneen pula-ajan synnyttämiä painajaisajatuksia hartioiltamme.
Vastauksen saamiseksi tähän kysymykseen on syytä hiukan
tai`kastella niitä seikkoja, joihin tuollainen pessimistinen käsitys
ja sen aiheuttama huolestuneisuus tulevaisuudesta voivat nojata.
Tällöin on ensi sijassa kiinnitettävä huomiota siihen seikkaan, että
maataloustuotantomme, jonka palveluksessa suurin osa väestöämme
toimii, edellytykset ottaa vastaan uusia väestökertoja ja tai.jota
niille toimeentulomahdollisuuksia, ilmeisesti ovat yhä enemmän
rajoittumassa. Tosiasiahan on, että maatalous, joka vielä viime
vuosisadan lopulla kykeni tarjoamaan toimeentulon suui`immalle
osalle kansamme lisäkasvusta, on tässä suhteessa sen jälkeen menettänyt yhä enemmän merkitystään. Teollisuus ja kauppa sekä yleensä
muut elinkeinot kuin maatalous ovat jo vuosisadan alusta lähtien
saaneet ottaa vastaan suui`imman qosan väestölisäyksestämme
ja
1920-luvun alusta alkaen tämän
väestölisäyksen
kokon a i s u u d e s s a a n.
Maatalousväestön lukumääi`ä on viimeksi
mainitun kymmenluvun aikana, maataloustuotannon nopeasta
laajentumisesta huolimatta, absoluuttisestikin vähentynyt.
Nämä seikat viittaavat siihen, että maataloustuotannollamme
ei olisi sanottavia edellyt}'ksiä työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien tarjoamiseen uusille väestöjoukoil]e siinäkään
tapauksessa, että tätä tuotantoa voitaisiin jatkuvasti lisätä. Mahdollisuudet tällaiseen lisäämiseen ovat kuitenkin nekin sangen rajoitetut. Elintarviketuotantomme lasketaan (maist. Lehtinen), sekä
eläin- että kasvikunnasta saadut tuot,!eet huomioon ottaen, viime
satokauden (1935/36) tulosten perusteella nykyään vastaavan
n. 72 °/o tarpeestamme.
Edellisen satokauden (1934/35) aikana
tämä
omavai.aisuus,
silloisen
hyvän
sadon
vaikutuksesta,
nousi jo y]i 80 °/o:n. Täydellisen omavai`aisuuden saavuttamiseksi
vehnää, karjamehua, vieläpä sokeria myöten lasketaan taiivittavan
vain n. |0 °/o:n lisäys peltopinta-alassa tai vastaavan suuruinen
lisäys hehtaarisadossa, minkä lisäyksen aikaansaamista, maataloutemme piirissä edellisinä vuosina tapahtunut nopea kehitys huomioon ottaen, voidaan pitää vain lyhyen ajan vaativana tehtävänä.
Pitemmälle kuin omavaraisuuteen .asti ei inaataloutemme laajen-
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tumista, mitä viljelystuotantoon tulee, taas voitane ajatellakaan,
koska meillä epäedullisista luonnonsuhteista johtuen yleensä voidaan harjoittaa tätä tuotantoa vain koi`kean tu"suojan turvissa.
Omavai`aisuusasteen saavuttaminen mci`kitsee siten yleisesti katsoen
samalla viljelystuotantomme äärimmäisen laajentumisrajan saavuttamista.
Mitä taas maataloustuotantomme toiseen haai`aan, kai`ja- ja
meijeritalouteen tulee, joka osaksi nojaa vientiin, pidetään mahdollisuuksia tämänkin tuotannon laajentamiseen, jonka siis, koska
me tällä alalla jo nyt olemme omavaraisia, pitäisi tapahtua viennin
vai.assa, verraten i`ajoitettuina. Tässä kohden pohjautuvat käsitykset luonnollisesti siihen seikkaan, että omavaraisuuspyi.kimykset
kaikkialla ovat erityisesti kohdistuneet juuri elintarviketuotantoon
ja että entistä laajempien ulkomaisten markkinain löytäminen näille
tuotteille siitä syystä kohtaa suuria vaikeuksia. Näin on sitäkin
enemmän laita, kun mahdollisuudet elintai`vikkeiden viennin laajentamiseen maantieteellisestikin ovat suhteellisen rajoitetut: niitä
ei yleensä voida kuljettaa yhtä helposti kuin teollisuustuotteita.

Ja lisäksi on vielä huomattava, että elintarvikkeiden kulutus on
kokonaismääränsä puolesta kaikkialla yleensä paljon enemmän
sidottu ja vaikeammin lisättävissä kuin teollisuustuotteitten kulutus.
Mahdollisuudet kokonaistuotannon jatkuvaan lisäämiseen karjaja
meijeritaloudessamme viennin avulla näyttävät, niinkuin
myöskin maataloustuotantolautakunta, n. s.
Nissisen komitea,
valtioneuvostolle antamassaan lausunnossa toteaa, pääasiallisesti
riippuvan siitä, missä määrin tuotanto tällä alalla suunnataan erikoisten laatutuotteitten, kuten juuston, valmistamiseen, ja missä
määrin näille tuotteil]e onnistutaan jatkuvasti hankkimaan lisää
edullisia mai`kkinoita.

Tässä suhteessa on epäilemättä mahdollisuuksia tarjolla, eivätkä ne koske yksinomaan juustoa, vaan muitakin karja- ja meijei`italouteen perustuvia teollisuustuotteita, ku`ten
erilaisia säilykkeitä ja tehdasmaisesti valmistettuja elintarvikkeita

yleensä, myöskin kalastukseen perustuvia. Pienkarjan hoidon alalla
on niinikään ilmeisesti tai.jolla mahdollisuuksia viennin jatkuvaan
kehittämiseen ja sen laajentamiseen uusillekin aloille. Viitatt,akoon
tässä yhteydessä erityisesti vain siipikarjan. lihan ja turkistuot,teiden viennin kehittämistä koskeviin mahdollisuuksiin.
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Mutta kaikki nämä mahdollisuudet, vaikka ne saataisiinkin tai.koin käytetyiksi, niinkuin luonnollisesti on i)yrittävä tekemään,
ovat yhteenlaskienkin liian pienet voidakseen sellaisinaan tarjota
pohjaa maataloustuotantomme jatkuvalle yleiselle laajentumiselle.
Sellainen laajentuminen on ilmeisesti mahdollista vain sillä edelly-

tyksellä, että maataloustuotteitten kotimainen kulutus
saadaan nousemaan kuluttajain lukumääi.än ja kulutuskyvyn vahvistumisen kautta niissä kansankerroksissa, joissa se vielä on heikko.
Vain sillä edellytyksellä voi yleinen jatkuva nousu inaataloustuotannossamme ilmeisesti olla mahdollista ja vain sillä edellytyksellä
voidaan maahan ja maataloustuotantoon jatkuvasti sitoa uutta
väkeä kunnollisin toimeentuloedellytyksin.
Muulla edellytyksellä
se yleisesti katsoen tuskin voi olla mahdollista. Sillä huomattava
on, ettei pienviljelyskään enää ole suljettua omavai.aistaloutta edes

sydänmailla, vaan se on muuttunut ja muuttuu yhä enemmän rahaja vaihdantataloudeksi, joka voi menestyä ja kehittyä elinvoimaiseksi vain siinä tapauksessa, että sillä on käytettävissään mai.kkinoita, joil]e se voi myydä tuotteitaan ja saada niistä rahaa, ei vain
vei.ojensa, vaan myöskin välttämättömien kulutus- ja kulttuui`imenojensa suorittamiseen. Ellei i)ienviljelijällä tällaisia markkinoita
ole, ei hän, enemi)ää kuin suuremmatkaan viljelijät, voi meiiestyä.
Näitä markkinoita voidaan meidän maassamme kuitenkin
saada huomattavammin aikaan vain
teollisen jalostustoimiiinan laajentamisen kautta. Sitä tietä voidaan lisätä elintai.vikkeita
tuottamattoman, ostokykyisen väestön lukumääi`ää ja saada aikaan,
ci vain elintarvikkeiden lisääntyvää menekkiä yleensä, vaan myöskin niihin kohdistuvien tarpeitten ja kulutuskyvyn monipuolistumista, joka puolestaan johtaisi maatalouden harjoittajain tulolähteiden lisääntymiseen ja vahvistamiseen. Samaan suuntaan vaikuttaisivat teollisen toiminnan laajentuessa muutkin syyt. Maatalous voisi sen mukana ryhtyä yhä useammilla aloilla toimimaan
myöskin teollisuuden raaka-aineen hankkijana ja sillä tavoinsaada
siltä kasvavassa määi`in suoranaistakin tukea. Tällaisina i`aakaaineina voivat maidon ohella tulla entistä laajemmassa mitassa

kysymykseen sellaiset tuotteet kuin villa, pellava, perunat y. m.
Ennen muuta on tässä yhteydessä kuitenkin mainittava puuaine,
jota kehittyvä teollisuus voi yhä useammassa muodossa käyttää
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jalostustarkoituksiin ja jonka kasvattamiseen maatalouden yhteydessä siitä johtuen voidaan omistaa entistä enemmän huolta ja
työtä. Metsien hoidon, metsän viljelyksen, tehostaminen voi siten,
samalla kuin se turvaa laajentuvalle teollisuudelle riittävän i.aakaaineen saannin, huomattavlla tavalla lisätä tämän maatalouden
haaran, s. o. met,sätalouden, merkitystä tulolähteenä ja samalla vahvistaa maatalouden edellytyksiä valmistaa työtilaisuuksia väestölle.
Vielä voi teollisen toiminnan yleinen vilkastuminen, yhdessä
kaupallisten olojemme kehityksen kanssa, johtaa ja tulee ilmeisesti

johtamaankin siihen, että teollinen toiininta itse maataloudenkin
piirissä laajentuu. Näyttää m. m. olevan hyviä edellytyksiä siihen,
että ei`äitä koti- ja pienteollisuusaloja voidaan maatalouden yhteydessä kehittää nimenomaan myöskin vientiä varten, kun tämä toiminta vain ehditään saada tai`koituksenmukaisesti organisoiduksi.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että maataloustuotannollamme,
vaikka sen laajentumismahdollisuudet niitä sellaisinaan tarkastettaessa näyttävätkin ahtailta, kuitenkin on edellytyksiä kehittyä
moneen suunt,aan. Mutta samalla on myöskin ilmeistä, että tämä
kehitys on kyLkeytymässä yhä kiinteämmin ja ratkaisevammin
yhteen maan yleisen taloudellisen kehityksen ja nimenomaan maamme jatkuvan teollistumisen kanssa. Teollisen toiminnan laajentumisesta riippuvat mahdollisuudet elintai'viketuotantomme samoin
kuin maatalouden raaka-ainetuotannon laajentamiseen, samalla
kuin siitä i`iippuu, voidaanko kansantulomme kasvu ja varallisuuden
muodostuminen maassamme saada nykyistä nopeammaksi. Tunnettuahan on, että uuden pääoman muodostuminen on teollisessa
jalostustuotannossa paljon nopeampaa kuin maataloudessa. Kuinka
paljon nopeampaa se on, riippuu luonnollisesti olosuhteista. Sodanedelliseltä ajalta olen nähnyt esitettävän muita maita koskevia
keskimääräisarvioita, joiden mukaan teollisuuden kyky tässä suhteessa olisi ollut viisinkertainen maatalouden kykyyn verrattuna.
Mutta olkoon tämä suhdeluku hiukan pienempi tai suui'empi, joka
tapauksessa voitaneen pitää selviönä, että uuden pääoman muodostumisnopeus teollisessa jalostustuotannossa on moninkertainen verrattuna tähän nopeiiteen maataloudessa.
Teollisuuden laajentuminen muodostaa, kuten edellä on nähty,
välttämättömän edellytyksen sekä maataloutemme jatkuvalle kehi-
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tykselle että varallisuuden ja elintason yleiselle kohoamiselle maassamme. Kaksin veri`oin tärkeätä on sen vuoksi päästä selvyyteen
siitä, minkälaisia mahdollisuuksia teolliselle kehitykselle maassamme tode]lisuudessa on tai`jolla ja minkälaisin toimenpitein tätä
kehitystä parhaiten voitaisiin edistää. Tarkoitukseni on koettaa
erityisesti valaista juui'i tätä kysymystä ottamalla lähtökohdak-

seni erään valtion työttömyysneuvoston toimesta ja hallituksen
myötävaikutuksella äskettäin samassa asiassa toimeenpannun tutkimuksen, jonka suorittajina ovat olleet pi.of. S£moJ¢ ja teollisuus-

neuvos Pero. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lähinnä ollut
selvittää, mitä mahdollisuuksia n. s. kotimai`kkinateollisuudella on
laajentaa toimintaansa uusille aloille sekä onko valtion tuki sitä
varten tarpeen ja missä muodossa sitä voitaisiin antaa. Tutkijain
laatima inietintö, joka jätettiin kulkulaitosministei`iölle viime maaliskuussa, tullee lähiaikana julkisuuteen.
11.

Ryhtyessään esittämään työnsä tuloksia mainitut tutkijatkin
aluksi viittaavat mietinnössään niihin, väestön viimeaikaista sijoittumista eri ammatteihin, maatalouteen ja teollisuuteen sekä muihin elinkeinoihin koskeviin seikkoihin, joista aikaisemmin mainitsin,
esittämättä
sen johdosta omia johtopäätöksiään.
Sen jälkeen kosketellaan mietinnössä eri tuotantoalojen, maatalouden ja
teollisuuden, Iaajentumismahdollisuuksia, mutta tutkijat eivät
i`yhdy niitäkään lähemmin selvittelemään, vaan tyytyvät kummassakin suhteessa vain ei`äisiin ylimalkaisiin huomautuksiin. Maatalouteen nähden he viittaavat lausuttuihin epäilyksiin, että peltoalan laajentuminen tulisi, kun maamme on viljantuotannon alalla
nopeasti lähestymässä omavai.aisuutta ja kun karjataloustuotannon
lisääminen taas on »täydellisesti i`iippuvainen vientimahdollisuuksien säilymisestä)}, pian aiheuttamaan liikatuotantoa, jota on vaikea
sijoittaa. Kotimai`kkinateollisuuksien kehitysmahdollisuuksia, joita
tutkimus, niinkuin mainitsin, varsinaisesti koskee ja joita se tai`koittaa selvittää, ajattelevat tutkijat taas yksinomaan omien markkinain valossa, ja he asettuvat tässä kohden lisäksi sille kannalle,
että »ei ole ollenkaan taloudellisesti kannattavaa laajentaa kotimai'kkinateollisuuksien tuotantokykyä niin suureksi, että se voisi
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tyydyttää (oman maan) huippukulutuksenkinr). »Taloudellisesti
edullisempana pidetään)), lausuvat tutkijat, »että teollisuus tyydyt-

tää maan normaalikulutuksen, mutta kulutushuiput jätetään muiden maiden täytettäväksi.» Tällaisista näkökulmista tuotantoelämämme kehitysmahdollisuuksia tarkastellen tutkijat sitten, yliaktuaai`i Modeenin suorittamiin, väestölisäystä koskeviin laskelmiin

nojaten, päätyvät siihen tulokseen, että maamme työkykyisen
väestönosan vuotuinen lisäkasvu ylittäisi 10 000 hengellä tarjona
olevien, luontaisen vaihdon kautta vapautuvien työpaikkojen
lukumäärän, ja että i)jatkuvaa työttömyyden kasvamista emme
tällaisen asiaintilan va]litessa voisi lähitulevaisuudessa ehkäistä,
jollei valtion taholta i`yhdytä vakaviin toimenpiteisiin uusien
tuotantoalojen aikaansaamiseksi».
Ryhtyessään sitten käsittelemään niitä toimenpiteitä, joita tässä
suhteessa tai`vittaisiin, tutkimuksen suorittajat, 1ähtökohtaansa
a)leviivaten, ai.velevat olevan »kieltämättömän selvää, että kansallamme jo oman kulutuksen puitteissa on runsaasti työmahdollisuuksia kun niiden järjestämisestä pidetään huolta.» Näiden työmahdollisuuksien etsimiseen tutkijat ovatkin pääosan työstään kohdistaneet. l]e ovat ottaneet tuontitilaston perusteella selvittääkseen,
mitä maahamme tuodaan muualta sellaista, jonka valmistamiseen
omassa maassamme olisi teknillisiä edellytyksiä Tuloksena on laaja
luettelo erilaisia tavai.oita, sellaisiakin, joita ei tullinimikkeistössämme tähän asti ole erikseen mainittu, vaan jotka ovat kulkeneet
i)muunlaisten» tavai`ain joukossa, n. s. kaatonimikkeissä, joista ne

nyt on tutkijain toimesta suurella työllä puheena olevaa tarkoitusta
vai`ten poimittu. Minkälaisin ehdoin täten lueteltujen tavarain valmistus olisi pyrittävä saamaan kotimaassa käyntiin, sitä eivät tutkimuksen suoi.ittajat lähemmin selvitä. rle esittävät vain yleensä,
että valtiovallan olisi turvattava edellytykset heidän osoittamiensa
tuotantoalojen aikaansaamiseen, ja tulisi sen, sikäli kuin tutkijain
esityksestä voi päättää, heidän mielestään yleensä tapahtua siinä
laajuudessa, kuin teknilliset edellytykset sen tekevät mahdolliseksi.
Niiden keinojen joukossa, joita tutkijat tässä tarkoituksessa valtiovallalle suosittavat, on tullisuojelus, niinkuin heidän ajattelunsa
mukaan luonnollista onkin, ensi sijalla. Sen ohella he, pääasiallisesti
toht. J%Äo Jön7teftsen v.

1933 laatimaan »Selvitykseen Suomen
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valtion
mahdollisuuksista teollisuutta avustamalla aikaansaatl{`
lisää työtilaisuuksia» nojaten ja siinä tehtyihin ehdotuksiin yhtyeii,
suosittavat eräitä muitakin keinoja tarkoituksen saavut,tamiseksi.

Mutta ennenkuin ryhdymme näitä keinoja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta lähemmin käsittelemään ja ennenkuin ryhdyn
esittämään omaa käsitystäni siitä, millä tavoin teollista kehitystä
maassamme parhaiten voitaisiin edistää, on syytä hiukan tarkastella sitä ajatuspohjaa, jolla herrojen Simolanja Peron tutkimus lepää,
ja niitä johtopäätöksiä, joihin näiden tutkijain ehdotukset todellisuudessa veisivät.
On aivan ilmeistä, että jos taloudellisia mahdollisuuksiamme
katsellaan siltä kannalta, jolta mainitut tutkijat niitä katselevat,
niin ei mitään sellaista jatkuvaa laajentumista tuotantoelämässämme yleensä voitaisi edellyttääkään, jonka kaut,ta uusia työtilaisuuksia huomattavammassa määi`in voisi avautua.
Eihän
maataloutemme, jos sen kehitysmahdollisuudet rajoittuisivat, niinkuin puheena olevat tutkijat näyttävät edellyttävän, pääasiassa
nykyisen kotoisen kulutuskykymme määi.äämiin rajoihin, voisi,
niinkuin on nähty, jatkuvasti uusia työtilaisuuksia sanottavasti tai`jota. Vielä vähemmin voisi sitä tehdä kotimai`kkinateollisuutemme,
jos sen kehitysmahdollisuudet, niinkuin heTrat Simola ja Pero esittävät, todella olisi rajoitettava vain niihin puitteisiin, jotka oman
maan noi.maalikulutuksen tyydyttäminen määrää. Sellaisin edellytyksin kotimai`kkinateollisuutemme, joka monilla aloilla tosiasiallisesti nykyään jo toimii osittain myöskin vientiä vai.ten, yleisesti katsoen tuskin kykenisi ylläpitämään toimintaansa edes nykyisessä mitassa, saatikka sitä jatkuvasti laajentamaan. Ja mitä taas

pääasialliseen, puunjalostuksen joukkotuotteita valmistavaan vientiteollisuuteemme tulee, käyttää se, niinkuin tunnetaan, yleensäkin
suhteellisesti vähän ihmistyövoimaa tuotantonsa laajuuteen vei`raten. Viime aikoina on perusteellinen rationalisointi tätä ihmisvoiman käyttöä lisäksi edelleen vähentänyt, jopa siinä määi.in,
että puuhiomoissa ja pahvitehtaissa samoin kuin selluloosa-ja paperitehtaissa laskettiin v. 1934 olleen työntekijöitä kutakin 1 000 tonnin
tuotantomäärää kohden keskimääi`in vain n. kolmannes siitä,
mitä työntekijäin lukumäärä samaa tuotantomääi'ää kohden oli
vielä vuosina 1920-22. Yksinpä sahatuotannossakin on työn-
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tekijäin luku samaa tuotantomäärää kohden laskettuna mainitun
ajan kuluessa alentunut n. 72 °/o:iin siitä, mitä se oli vuosina 192022. Tämä seikka huomioon ottaen ja kun puunjalostusteollisuuksiemme viimeaikaisessa

ei`ittäin

nopeassa

laajentumisessa,

joka

edelleen jatkuessaan olisi voinut sekä välittömästi että varsinkin
välillisesti vaikuttaa työtilaisuuksia lisäävästi, tulee lähivuosina
ilmeisesti luonnollisista syistä tapahtumaan pysähdystä, mitä sen
tuotannon kvantitatiiviseen lisäykseen nykyisellä pohjalla tulee, on
ilmeistä, ettei tälläkään teollisuudella yksinääii ole edellytyksiä
uusien työtilaisuuksien valmistamiseen väestöllemme i`iittävässä
mitassa.
Mitä jäisi, herrojen Simolan ja Peron ajatusta seuraten, tämän
jälkeen jäljelle?

Jäljelle jäisivät vain ne uudet, useissa tapauksissa i)ienempiä
erikoistarpeita tyydyttämään ajatellut teollisuuslaitokset, joiden
aikaansaamiseksi he ehdottavat ryhdyttäväksi toimenpiteisiin.
Mutta näilläkään uusilla teollisuusaloilla, joita niitäkin; tutkijain
ajatustavan mukaisesti, suunnitellaan vain kotimaan tarvetta vai.ten, ei sellaisin edellytyksin olisi paljonkaan mahdollisuuksia muodostua elinvoimaisiksi ja kilpailukykyisiksi. Esteenä sille olisi,
muusta puhumatta, jo sekin seikka, että niihin ulkomailta tuotuihin
tavaroihin, joihin näiden uusien teollisuuslaitosten toiminta pei`ustuisi, säännöllisesti sisältyy lukuisa joukh ei.i laatuja ja malleja,

joita kutakin tuotetaan maahan vähin erin, vaikka ne yhteensä
saattavat edustaa melkoisiakin summia. Uusi kotimainen tuotanto,
joka olisi hajoitettava nä-iden epälukuisten laatujen ja mallien valmistamiseen vähissä erin, olisi useissa tapauksissa jo senkin vuoksi
tuomittu epäonnistumaan tai jäämään kituvaksi, vaikka sen suo-

jana olisi korkeahko tullikin. Oikeana ja terveenä kehityksenä on
tässä suhteessa pidettävä sitä, että jo olemassa olevat teollisuuslaitokset ottavat ohjelmaansa uusia tuotteita, sitä myöten kuin luonnollisia edellytyksiä siihen ilmaantuu. Uusia laitoksia on ryhdyttävä perustamaan vain siinä tapauksessa, että riittävä menekki ja
muut kannattavaisuuden edellytykset sitä varten ovat ilman valtion
erikoista tukea olemassa. Sillä tavoin kulkee kehitys eteenpäin
omaa luonnollista tietään. Jos täällä sen sijaan ryhdyttäisiin ilman
muuta valtion avun turvin ja siten ei]emmän tai vähemmän keino-
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tekoisesti nostattamaan uutta teollisuutta kaikkien niiden tavarain
valmistamista varten, joita maahan muualta tuodaan ja joiden
valmistaminen täällä on teknillisesti mahdollista, niin johdettaisiin
koko kehitys pois terveiltä i`aiteiltaan. Sillä tavoin voitaisiin useimmissa tapauksissa tuskin saada aikaan muuta kuin koi.keintaan
jonkinlaisia ansai.iteollisuuksia; jotka voisivat pysyä pystyssä vain
hyvin korkeitten tullien suojassa ja joista ei todellisuudessa olisi
mitään pysyvää apua kansakunnan toimeentulomahdollisuuksien
lisääjinä, vaan jotka päinvastoin muodostuisivat kansantaloudelle
suoi.anaiseksi rasitukseksi ja esteeksi sen jatkuvalle luonnolliselle
kehitykselle. Eihän voida helposti ajatella, että maa, jonka itse
on myytävä muille kolmannes koko tuotannostaan ja jonka talous
sen vuoksi on i`atkaisevasti kansainvälisestä tavaravaihdosta riip-

puvainen, saattaisi asemaansa ja kehitystään vaikeuttainatta ryhtyä
tätä vaihtoa omalta osaltaan ehdoin tahdoin supistamaan keinotekoisesti omavaraisuuteen pyi.kimällä. Sellaiset pyrkimykset, jos
niitä ryhdyttäisiin toteuttamaan, kostaisivat itsensä varmaankiii
kaksinkertaisesti, ja siihen suuntaan tähtäävät ajatukset onkin sen
vuoksi alkuunsa hyljättävä.
111.

Esitetyt huomautukset riittänevät osoittamaan,

etteivät ne

ajatukset, joille käsittelyn alaisena oleva miet,intö uusien tuotantoalojen kehittämisestä rakentuu, voi kelvata taloudellisen laa-

jentumispolitiikkamme ja sen tukemiseksi tarvittavien valtion toimenpiteiden perustaksi. Koko kysymys teollisen toimintamme
kehittämisestä ja sitä varten tarvittavista toimenpiteistä on mainitun tut,kimuksen kautta joutunut täydellisesti hai.hateille. Syynä
on se, että tutkimuksen suorittajat ovat lähestyneet tätä kysymystä
ja etsineet sille ratkaisua vain teknikkoina eikä ta]ousmiehinä.
He ovat kuvitelleet, niinkuin jokainen teknikko miele]lään kuvittelee, että maassamme voitaisiin ilman muuta ryhtyä menestyksellä
valmistamaan kaikkea sellaista, jonka valmistaminen teknillisesti
on mahdollista, sensijaan, että olisivat ensi sijassa kiinnittäneet
huomiota uusien tuotantoalojen taloudellisiin edellytyksiin ja pyrkineet niitä selvittelemään. Viimeksi mainitusta päästä on teollisuuspolitiikkamme suunnittelussa luonnollisesti kuitenkin lähdettävä, jos tahdotaan jotakin hyödyllistä teollisen kehityksemme
hyväksi suorittaa. Ei voi muuta kuin valittaa sitä, ettei tämän
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suuren kysymyksen selvittely, kun siihen on valtiovallan toimesta
ryhdytty, heti alun pitäen ole joutunut asian myönteistä kehitystä
paremmin edistävälle tolalle, kuin mitä puheena ole`.-assa tutkimuksessa on tapahtunut. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, ettei
maastamine näidön tutkijain ajatuksia seuraten milloinkaan
voisi kehittyä elinvoimaista teollisuus- ja kauppamaata, joka
siitä kansamme tulevaisuutta ja sen hyvinvoinnin kohottamista silmällä pitäen kuitenkin on pyrittävä tekemään ja johon
sillä ilmeisesti myöskin on edellytyksiä, vaan tulisi nykyinenkin
kehitys siihen suuntaan t,odennäköisesti heikontumaan tai pysäh-

tymään.
Kokonaan toisille pei.usteille, kuin puheena olevassa mietinnössä esitetyille, on taloudellinen kehityksemme ja sitä edistävä politiikka sen vuoksi ]askettava, jos sen mielitään johtavan
toivottuun tulokseen. Eikä näitä toisia perusteita, sen parempi,

tarvitse enää etsiä vain teoreettisten arvioitten piiristä, vaan ne on
löydettävissä tuotantoelämämme omista kehitystendensseistä, sellaisina kuin ne, osittain jo ennen pulavuosia, mutta varsinkin niiden aikana ja jälkeen ovat ilmenneet. Ennakkoluuloton tutustuminen näihin kehitystendensseihin osoittaa helposti, että ne viittaavat toiseen suuntaan kuin puheena oleva tutkimus. Ne viittaavat
siihen suuntaan, että tuotantoelämämme omassa piii.issä on i.iittävästi luonnollista, tervettä ekspansiohalua ja -kykyä ja että teollisuustuotantomme niiden vaikutuksesta kyllä itsestään laajentuu
ja haarautuu uusille aloille, tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan,
kun yleiset olosuhteet maassamme vain saatetaan sellaisiksi, että
ne eivät aseta teollisen toiminnan laajentumiselle esteitä, niinkuin
nykyään osittain on laita, vaan päinvastoin sitä tukevat ja suosivat.
Tähän, yleisten olosuhteiden muodostamiseen teollisuustoiminnalle
suotuisiksi, on aktiivisen teollisuuspolitiikan maassamme ensi sij assa
kohdistettava huomionsa eikä keinotekoisten ansai'iteollisuuksien
kasvattamiseen valtion tuen varassa. Mutta ennenkuin tullaan näihin teollisuuspolitiikkamme tehtäviin, on aihetta vielä hiukan lähemmin kosketella teollisuutemme laajentumismahdollisuuksia äsken
mainitsemieni kehitystendenssien valossa.
Oikean kuvan saamiseksi teollisuutemme laajentumismahdolli.
suuksista täytyy lähteä aivan toiselta ajatuspohjalta, kuin miltä
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mainitsemani tutkijat ovat mietinnössään lähteneet. Ei voida yleisesti katsoen enää ajatellakaan, että muukaan teollisuutemme kuin

puunjalostusta harjoittava voisi jatkuvasti laajentua ja kehittyä
monipuolisemmaksi vain omien markkinaimme vai`assa. Se on

yksinkertaisesti mahdotonta, koska omat mai.kkinamme ovat sitä
vai.ten liian pienet. Teollinen jalostustoiminta vaatii nykyaikana menestyäkseen ja kehittyäkseen elinvoimaiseksi erikoistumista ja
suurta tuotantoa, muuten se ei voi muodostua kilpailukykyiseksi ja
kannattavaksi. Mutta suuri tuotanto on mahdollista vain suurten
mai`kkinain varassa, ja niitä ei meidän maamme voi yksinään tarjota,
vai`sinkaan sellaisille erikoistuotteille, joiden käyttö on rajoitettua.
Teollisuutemme tarvitsee tästä syystä yhä suui.emmassa määrin
ulkomaisia mai.kkinoita voidakseen edelleen kehittyä ja ]aajentua.
Ja tosiasiallisesti se näitä markkinoita yhä kasvavassa määi`in
myöskin hakee ja löytää, niinkuin m. m. seui`aavat tiedot n. s. kotimai`kkinateollisuuden tuotteitten viennin uusimmasta kehityksestä
osoittavat.
Virallisen tilaston mukaan on m u i t a t e o 1 1 i s u u s t u o tt e i t a kuin vakiintuneeseen suurvientiimme kuuluvia joukkotuotteita (sahattua ja höylättyä puutavaraa, laatikkolautoja, faneeria, 1ankarullia ja paperiteollisuuksien tuotteita) viety maastamme
alempana mainittujen vuosien aikana ai`voltaan seuraavat määrät,
nlm. :

v. 1928

180.8 milj. mk.

1930.......

257.o

"

"

1935.......

399.3

„

„

1936 (10 kk.)

435.6

"

"

Tämän viennin nopeata nousua osoittaa kokonaislukujen ohella
sekin, että kun se v. 1928 oli vain 2.9 °/o koko viennistä, vastaava
suhdeluku v. 1930 oli 4.o °/o, v. 1935 6.3 °/o ja kuluvan vuoden
10 kk:n aikana 7.4 °/o. Puheena olevien teollisuustuotteitten vienti

on siten kasvanut huomattavasti nopeammin kuin vientimme
kokonaisuudessaan. Tämä kehityssuunta on, niinkuin kuluvan vuoden kymmenen ensi kuukauden numei`ot osoittavat, edelleen voimakkaasti jatkumassa huolimatta siitä, että eletään, niinkuin
neljättä vuotta jo on eletty, nousukauden ja kohoavan kulutuksen

