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HflRfiLD WESTERGflnRD.
Muistopuhe,

jonka Kansantaloudellisen Yhdist}-ksen kokouksessa
maaliskuun 30 päivänä 1937 piti

lieo Harmaia.
Pohjoismaissa asuvien pienten kansojen keskuudesta nousseiden pystyvienkin tiedemiesten on kansainvälisellä kilpakentällä
ollut vaikea i]äästä aivan etualalle. Näin on asiarihita ollut etenkin

yhteiskuntatieteisiin nähden, jotka verraten myöhään ovat kohonneet vanhempien tieteenhaarojen rinnalle.
Mainittujen tieteiden
tutkijana oli kuitenkin `1800-luvun lopulla ja sen jälkeen aikakautensa ensimmäisten joukossa tanskalainen HcwcL!d Wes£ergcicwd, pitkä-

aikainen yliopistonopettaja ja tilastotieteen etevä edustaja, i.onka

harvinaisen runsastuottoinen työkausi päätt}'i viime joulukuun '13
päivänä, hänen ollessaan jo 84:nnellä ikävuodellaan.

Kun ryhdytään tarkastainaan puheena olevan suuriai.voisen ja
ehjän elämäntyön vaiheita, saattaa ehkä tuntua vähän odottamattomalta se tosiasia, ettei Westergaard ylioppilaaksi tultuaan
vuonna `1871 aluksi nä}'tä olleen selvillä vastaisesta ui`astaan. Kööpen-

liaminan yliopiston professorin, kuuluisan itämaiden kielten tutkijan, i)oikana hän ai.vatenkin olisi jo nuoruudessaan voinut suunnitella tieteellisen työn alalle valmistautumista, mutta hän näyttää
ensin ajatelleen insinööi.in ammattia. Tälle opintoalalle hän ei sitten
kuitenkaaii antautunut, vaan siirtyi kotikaupunkinsa }-liopistoon,
jossa hänestä jo pian, vuoden 1874 lo])ulla, tuli »candidatus magisterii» inatematiikassa. Mutta sen jällmen hänen harrastuksensa suun-

tautui`'at aivan toiselle alalle, jolla matemaattisesta koulutuksesta
tosin oli h}röt}-ä, inutta i`oka asiallisen sisällvksensä i)uolesta oli
®
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vai`sin kaukana hänen ensi vuosiensa opinnoista, nimittäin valtio-

tieteisiin.
Kolmatta vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1877, hän
suoritti valtiotieteiden kandidaattitutkinnon. - Kesken näitä
opintojaan nuori Westergaard oli jo ehtin}-t sikäläisessä matemaattisessa aikakauskirjassa julkaista tutkielman »Den moi.alske Formue
og det moralske Haab)). Siinä hän käsitteli tulevaisuudenmahdollisuuksia rajah?'öt}'teorian i]ohjalla, ja siten hän teki tunnetuksi
tätä arvoteoi`iaa, joka vasta pari vuotta aikaisemmin oli ensi
kertaa esitett?t. Täten tuleva kansantaloustieteilijä levitti kotimaahansa uusia oppeja, joita hän sitten myöhemmin monessakin muodossa selvitteli; vielä vuonna 1919 hän Tanskan kansantaloudellisessa aikakauskirjassa julkaisemallaan kirjoitelmalla »La3ren om
Gra)nsenytten» otti osaa puheena olevaa teoriaa koskevaan julkiseen keskusteluun.

Täydentääkseen opintojaan ja hankkiakseen aineistoa suunnitteleinaansa väestötilastolliseen tutkimukseen Westergaard oleskeli vuosina 1878 ja 1879 ulkomailla, etupäässä Englannissa ja Keski-Eui`oopassa. Tällöin hän joutui kosketuksiin matemaattisen koulukunnan
huomatun edustajan SCcL7t!ey Jevo7tsin kanssa, ja erääseen tämän

tunnetun tutkijan teokseen hän siellä sai tehdyksi oikaisun.
Mutta ne sosialipoliittiset harrastukset, jotka nähtävästi olivat
olleet syvällisimpänä sy}'nä Westerg.aardin siirtymiselle kansantaloudellisiin opintoihin, veivät hänet tällä matkalla aivan toisiin

piireihin. liän nimittäin tutustui henkilökohtaisesti Englannin työväen pyrintöihin, sikäläisiin apukassoihin ja etenkin ki`istillis-sosiali-

seen liikkeeseen, jonka johtomieheen J. iM. Litd!ofviin hän kiintyi

siinä määrin, että enemmän kuin vuosik}'mmentä myöhemmin
omisti juuri hänelle tilastotieteen oppikirjansa.
Saksassa taas
mainitaan Lw/.o 87.e7t£¢non esittämien ajatusten häneen erikoisesti
vaikuttaneen. Vähitellen olikin sillä katsantokannalla, jonka Wi`s-

tergaard itselleen muodosti, kaikista matemaattisista opinnoista
huo]imatta, paljon kosketuskohtia histoi`iallisen ja sosialireformatorisen koulukunnan oppien kanssa. Se ilmeni pitkin hänen ikäänsä
niissä sosialipolittisissa hari`astuksissa, joihin hän sittemmin otti
osaa, vaikka hän etupäässä keskittikin työnsä tieteellisiin tehtäviinsä; hänen m`'önteistä kannanottoaan talouspoliittiseen toimintaan nähden todistaa m}'ös hänen elämänsä lopulla, vuonna 1933.
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julkaisemansa kirjanen i)Hvor glider vi hen?)) Siinähän, tosin monin
vai`auksin, puollettiin pitkälle menevää yhteiskunnan puuttumista
talouselämän kulkuun.

Edellä viitattu tutkimustyö, johon Westergaard puheena olevalla matkalla ulkomailla liikkuessaan aineksia kokosi, näytti
alkuaan suhteellisesti ra]`oitetulta.
Kööpenhaminan yliopisto oli
asettanut kilpatehtävän, jossa haluttiin selontekoa ja arvostelua
edellisenä aikana ilmestyneistä eri yhteiskuntaluokkien kuolleisuutta
käsittelevistä tutkimuksista. Tästä mielenkiintoisesta kysymyksestä
tehtäväänsä innostuneen tilastotieteilii`än käsissä kehittyi pei`usteellinen antropologis-tilastollinen selvitys, jossa eri maista kootun
aineiston poh]`alla seikkaperäisesti tarkasteltiin, miten kuolleisuus on

jakaantunut eri ammattien ja yhteiskuntaluokkien mukaan sekä
minkä muiden tekijäin voidaan todeta siihen vaikuttaneen. Erikoisesti pyrittiin kuvaamaan erilaisten elinehtojen merkitystä tässä
suhteessa. Teoksen johdantona oli verraten laaja, 62 sivua käsittävä selonteko matemaattisten apukeinojen soveltamisesta tilastollisiin tutkimusmenetelmiin, ja tämä esitys, jossa kriitillisellä tavalla
valaistiin m.m. virhelain perusteita, muodostui siten luotettavaksi
oppaaksi tämän työalan tutkijoille.

Teos oli omistettu W;ZZL.¢77t

SL4tto7iille, The Friendly Societies' Officen aktuaai`ille.

Kööpenhaminan yliopisto antoi Westergaai.dille tästä ansiokkaasta teoksesta kultamitalin, ja tekijän vastainen menestys tieteellisellä uralla kotimaassa oli jo taattu. Mutta vielä suuremman
merkityksen puheena oleva omintakeinen tutkimus saavutti sen
johdosta, että se saatettiin julkisuuteen suui-ella sivistyskielellä;
professori Co7t,r¢din välityksellä sen otti painattaakseen tunnettu
saksalainen kustantaja Gustav Fischer. Nimellä >)Die Lehre von
der Mortalität und Morbilität» tämä teos ilmestyi vuonna 1882,

ja sen johdosta tekijä tuli yleisesti tunnetuksi varsinkin tilastomiesten piireissä. Mutta ennen pitkää tämä tärkeä tutkimus herätti
niin suurta huomiota monilla muillakin tahoilla, että siitä vuonna
1901 voitiin julkaista uusi, melkoista laajempi painos, joka käsitti
hiukan yli 700 sivua. Vuosien kuluessa lisääntyneen aineiston pohjalla teosta oli siinä määrin uudelleen muodosteltu, ettei sen pääosissa ollut alkuperäisessä asussaan ainoatakaan lausetta, kuten
tekijä alkulauseessaan ilmoitti.
Uudesta laitoksesta muodostui
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väestötilaston tutkijoille, lääkäi`eille ja inonille muilLekin oppineille

miehille sellainen aari`eaitta, jonka vei`oista tätä tieteenhaaraa
käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole monta.
Puheena olevan teoksen saavuttamaan suureen menestykseen
ilmeisesti vaikutti, tieteellisten ansioiden ohella, sen kä}-ttökelpoi-

suus vakuutustoiminnassa tai`vittavien laskelmien laatimiseen. Aikaisemmin ei yhtenäisellä pohjalla suoritettua tutkimusta kuolleisuusja tautisuussuhteista o]lut olemassa, vaikka olikin julkaistu suui`i
määrä erilaisia kirjoitelmia ja tutkielmia tältä alalta, vai`sinkin
erikoisk}'symyksistä. Westergaard oli täten tehnyt suuren palveluksen käytännölliselle vakuutustoiminnalle. Tämän johdosta oli
sitten luonnollista, että hänen suurta kykyään välittömästikin kä}rtettiin hyväksi tällä työalalla, johon hän jo nuoruusvuosinaan, kansantaloudellisiin opintoihin siirtyessään, oli tuntenut erikoista inielenkiintoa. Pai`in vuoden ajan Westergaard ensin oli vii`kamiehenä
valtion henkivakuutuslaitoksessa. Myöhemmin hän myös oli jäse-

nenä Pohjoismaiden henkivakuutusyhtiöiden asettamassa komiteassa
yhteisten kuolleisuustaulujen valmistamista varten. Sitäpaitsi hän
laati tutkimuksen sellaisten henkilöiden kuolleisuudesta, joiden
vakuutushakemus oli hylätty, ja sen pohjalla ryhdyttiin sitteminin Danmark-yhtiön erikoisessa osastossa myöntämään näillekin
henkivakuutuksia.
Edelleen on mainittava hänen työskentel}.nsä
hautauskassojen jälleenvakuutuksen aikaansaamiseksi ja niinikään
hänen osallisuutensa Tanskan sosialivakuutuksen kehittämiseen monessakin muodossa. Jo nuoi`ella iällä Westergaard ].outui tvöskenteleinään m}'ös palovakuutusalalla.
I-Iänen johdollaan tehtiin laaja
tilastollinen tutkiinus maalaisi-akennusten palovakuutusvastuista
(52 000 tilalta) ja laadittiin tai.iffi, jota sen jäll#en on tähän saakka
sovellettu. Westergaard valittiin inyös Kööpenhaminan i)alovakuutuslaitoksen johtokuntaan, ja siinä toimessa hän oli puolen vuosi-

sadan ajan (1885-1935). Toiminnastaan tällä alalla hän elämär,sä
loi)ulla julkaisi mielenkiintoisen muistelmakirjasen. Westergaardin

t`-öskentel`'stä vakuutusmiehenä on vielä mainittava, että hän
vuosina `1904-32 oli vakuutusneuvoston jäsenenä. Kaikkeen tähän
iiähden ei ollut muuta kuin luonnollista, että useat .vakuutusalalla
t?'öskentelevät yhdistykset valitsivatkin hänet kunniajäsenekseeii.
Kä}-tännölliseen taloudelliseen toimintaan osalliseksi \\-estei`gaai.d
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joutui myös sen johdosta, että hänet vuonna 1886 valittiin »Bikuben»nimisen säästö- ja luottolaitoksen johtokuntaan. Siinäkin toimessa
hän sitten pysyi puolen vuosisadan ajan (1886-1936), ja siitä erotessaan hän samaten julkaisi kirjasen, jossa hän kertoi etenkin
tämän laitoksen sosialipoliittisista päämääristä. -Kun Westergaard
edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan pysyi läheisessä kosketuksessa käytännöllisen e]ämän kanssa, se oli hyvin suui.iai.voinen
asia sellaiselle tieteelliselle tutkijalle, joka tahtoi yhteiskuntaelämän todellisuutta valaista eikä vain kehitellä oppilauselmia loogillisen ajattelun avulla.

Keskeisen elämäntyönsä Westergaard suoritti Kööpenhaminan
yliopiston opettajana. Vuonna 1882 hänet nimitettiin dosentiksi,
ja jo vuonna 1886 hän pääsi vakinaiseksi professoriksi. Sitäpaitsi
hän muutamina vuosina antoi kansantaloustieteen opetusta myös
maatalouskorkeakoulussa. Etenkin opettajatyönsä alussa Westergaard käsitteli luennoissaan valtiotieteiden laajan alan eri puolia,
mutta hänen vanhempien virkaveljiensä kanssa muodostui työnjako sellaiseksi, että hän erikoisesti huolehti tilastotieteen opetuksesta, joka siihen saakka tässä yliopistossa oli saanut kovin vähän
huomiota osakseen. Sekä aikaisemmin suorittamiensa että edelleen

jatkuvien lukuisain tilastollisten tutkimustensa avulla - joiden
luettelemiseen tässä ei ole tilaisuutta - hän olikin hankkinut itselleen aivan erikoisia edellytyksiä juuri tähän tehtävään. Opetuksen
tehostamiseksi hän otti käytäntöön uuttei`ien seminaai`iharjoitusten
pitämisen eli n. s. laboratorio-opetuksen, kuten sitä siellä on nimitetty. Kun sopivaa oppikirjaa ei ollut, Westergaai'd alkoi jo vuonna
1884 painattaa luentojaan tilastotieteen teoi`iasta. Niistä muodostui
sittemmin vähän yli 300-sivuinen oppikirja »Statistikens Theoi`i i
Gi`undridsi), joka ilmestyi vuonna 1890. Siinä esitettiin ensin tilastotieteen yleisiä oppeja, säännöllisyyden edellytyksiä, todennäköisyyslaskua, aineiston käyttelyä y.m.
Toisessa osassa tehtiin selkoa

väestötilastosta,
taloudellisesta
tilastosta
ja vakuutustoimesta.
Loppuluku oli omistettu tilastotieteen historialle. Sisällykseltään
teos oli suui.elta osalta matemaattisella pohjalla eikä siis varsin
helppotajuinen. Siitä huolimatta tämä oppikirja nähtävästi sai
muitakin lukijoita kuin varsinaisia opiskelijoita. Kun siitä saman-
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aikaisesti julkaistiin myös saksankielinen painos, se saavutti huomattavan kansainvälisenkin käytännön.
Myöhemmin oppikirjasta
ilmestyi uusi tanskankielinen painos, ja elämänsä lopulla, vuonna
1927, Westergaard saattoi toimittaa vielä kolmannenkin painoksen,

joka oli paljon entisiä laajempi, käsittäen 525 verraten suui-ta sivua.
Tämän laitoksen julkaisemisessa, vai`sinkin sen matemaattisen puolen viiineistelyssä, häntä avusti tunnettu tilastomies Zr¢ns CZ.
Jvyzmzze, josta sittemmin tuli tilastotieteen professori Kööpenhaminan yliopistoon.
Puheena olevan oppikirjan toisesta painoksesta

julkaistiin vuonna 1916 englanninkielinen supistelma Amerikan
tilastoseuran julkaisuissa nimellä »Scope and Method of Statistics)),
laajuudeltaan 48 sivua, mihin lisäksi tuli 19 sivua »Comments»;
näitä olivat kirjoittaneet eräät amerikkalaiset tilastomiehet, m.m.
Wcbz£er F. W;Z!co:z;, joka ei`ittäin kiittävin sanoin esitteli lukijoille

tekijän suui.ia tilastotieteellisiä ansioita.

Puheena olevan oppikir-

jan kolmannesta painoksesta julkaistiin jälleen myös saksankielinen käännös. Kaikki tämä osoittaa, miten suuren huomion Wester-

gaardin oppikirja oli saavuttanut pohjoismaiden ulkopuolellakin.
Osaltaan tämä saattoi johtua myös siitä, että sen tekijältä oli vuosikymmenien kuluessa ilmestynyt myös ulkomaiden tieteellisissä aikakauskirjoissa ja muissakin julkaisuissa hyvin suuri määrä tutkielmia, joissa hän oli käsitellyt etui)äässä tilastotieteen alalle kuuluvia kysymyksiä, kuten interpolatsionin käyttämistä, virheteoriaa

y.m.s., mutta etenkin väestötilaston keskeisiä ongelmia. Vuonna
1926 hän julkaisi englanninkielisen esityksen Skandinavian ja ltämeren maiden väestötilastosta.
I-Iänen julkaisujensa luvun on
laskettu nousseen yhteensä 150:n tienoille.
Kun Westepgaard tilastotieteen opi)ikirjansa ensimmäisessä painoksessa oli omistanut loppuluvuii tilastotieteen historialle, hän
inyöheminissä painoksissa siirsi sen teoksen alkuun.
Elämänsä
loppupuolella hän sitten omistikin erikoisen hari`astuksensa tälle
tutkimusalalle,

selvitellen sitä laajalla kansainvälisellä pohjalla.
Tästä oli tuloksena 280 sivua käsittävä teos, joka ilmestyi Lontoossa
vuonna 1932 nimellä y)Contributions to the History of Statistics)).

Siinä hän teki seikkaperäisesti selkoa tämän tieteen kehit`'ksestä
1800-luvun loppuun saakka. Puheena olevaan teokseen tut,ustuessa
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siinä käsiteltyjen asiain paljous ja moninaisuus sekä lähteiden
runsaus tekevät lukijaan suoi.astaan valtavan vaikutuksen.
Jo paljon ennen tämän teoksen julkaisemista Westergaard oli
tilastotieteilijänä saavuttanut siksi arvossapidetyn aseman, että
monet ulkomaisetkin tieteelliset seui`at antoivat hänen työlleen
tunnustuksensa valitsemalla hänet kunniajäsenekseen. Näiden joukkoon liittyi myös Kansainvälinen Tilastoinstituutti.
liänestä oli
todellakin tullut tämän tieteen ))Grand Old Man)), ei vain ikävuosiensa, vaan täydellä svvllä myös aikaansaannostensa perustuksella.
~ Muista erilaisista kunnianosoituksista, joita Westergaardin osalle

tuli, lienee tässä svvtä mainita, että hänelle suotiin vuonna 1902
valtiotieteen tohtorin arvo, samalla kuin sen saavuttaminen Kööpenhaminan yliopistossa tehtiin mahdolliseksi, ja että hänelle, yliopiston kultamitalin lisäksi, vuonna `1911 myönnettiin myös 4. S.
¢rsfed£in kultamitali. Samana vuonna Ki.istianian yliopisto taas

antoi hänelle lakitieteen kunniatohtoi`in arvon. -Vuosina 1914-15
hän oli }rliopiston rehtoi`ina.
Tilastotieteen alalla uutterasti t}-öskennellessään Westei`gaard

ei invöskään laiminl`'ön`'t kansantaloudellista tutkimus- ja opetust}.ötään, vaan omisti sillekin paljon huomiota. I-Iänen matemaattiset opintonsa tulivat näk}tviin siinä, että hän vuonna 1887 kirjoitti
tutkielman »Mathematiken i r\Tational¢konomiens Tjeneste)), jossa
hän selvitteli näiden kahden tieteenhaai`an keskinäisiä suhteita.
Jo tällöin hän osoitti, että matematiikan kä}.ttämisellä taloudellisten ilmiöiden valaisemiseen oli rajoituksensa, vaikka olosuhteiden
kehittyessä tai`vittiinkin monenlaisia laskelmia.
Tässä yhteydessä
voitaneen mainita, että vuosik`'mmeniä m?töhemmin Westergaard

- muuten ainoana ulkomaalaisena avustajana - kirjoitti meikäläiseen t)Valtiotieteiden käsikirjaan» artikkelin matemaattisesta opi)isuunnasta;

sen loi)ussa hän muistutti, että ))tässä ei ole kys}'m}'s

erikoisesta periaatteesta, vaan t}.öaseesta, apukeinosta,
ai.atuksen tukena monimutkaisten kysymysten selvittelyssä».
sanat olivat tä?'sin sopusoinnussa m}-ös sen käsit}-ksen
mikä hänellä oli matematiikan merkit}'ksestä tilastotieteen

joka on
Nämä
kanssa,
ai)una,

jota hän itse oli niin paljon käsitellvt.
Samoin kuin tilastotiedettä opettaessaan Westergaard kaipasi
kansantaloustiedettä
esittäessään tähän tarkoitukseen soveltu-
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Luennoista, joita hän puheena olevalta a]alta piti

ja joita sittemmin painatettiin, muodostuikin vähitellen teos nimeltä
y)Indledning til Studiet af National®konomien», joka ilmest}.i vuonna
1891. Tässä Westergaard m.m. selvitt,eli arvo-opin päälmhtia, joita
hän jo aikaisemmin oli tanska]aisille esittänyt. Vuonna 1908 hän
vihdoin julkaisi 208 sivua käsittävän oppikirjan nimellä ))h-ational-

®konomien i llovedtraek)), lähinnä lainopin ylioppilaiden kä}ttettäväksi.
Teoksen johdannossa oli veri.aten laaja katsaus talous-

}.hteiskuntaelämän kehitykseen vanhimmista ajoista alkaen,
sen jälkeen tehtiin selkoa väestöstä, työn tuottavuudesta, vaihdosta,
i.ahasta ja luotosta, pääomankorosta ]`a yrittäjän voitosta sekä
jakautumisesta ja vahingonvaai.asta. Loppuluvussa esitettiin sosiaIismia ja kommunismia, Varsinaista systematiikkaa oppikirjassaan
tavoittelematta Westergaard antoi siinä paljon valaisevia tietoja
talouselämän pääkysymyksistä ja samalla kertoi täi.keimmistä sosia1ipoliittisista toimenpiteistä. - Tästä teoksesta, joka Tanskassa
sittemmin ilmestyi toisenakin painoksena, julkaistiin meillä jo
vuonna 1909 maisteri T/öL.7tö JtJt/sezcm toimittama suomennos. Siihen

tekijä itse kirjoitti alkulauseen, jossa hän sa.noi olevansa suui-essa
velassa Suomen henkiselle viljel}.kselle ja mainitsi erikoisesti mate-

maatikko LjrtdeJö/-vainajan nimen. Suoma]aisesta laitoksesta tekijä

oli jättänyt pois osan Tanskan oloja koskevista viittauksista, mutta
samalla hän kuitenkin toivoi Tanskan uudemman `.hteiskuntataloudellisen ]ainsäädännön osittain voivan hei`ättää mielenkiintoa
hänen isänmaansa rajojen ulkopuolellakin. Suomennos saikin sitten
melko paljon kä}'täntöä kansantaloustieteen opetuksessa meillä,
vaikkakin teoksen eräät osat, vai`sinkin viittaukset rajah}.ötyopin
matemaattiseen puoleen, monesta aloittelevasta opiskelijasta varmaankin tunt,uivat vaikeatajuisilta. Se vikahan Westergaardin esit}'ksi]]ä, niin h}7vin kirjallisilla kuin suullisilla, aina p}'rki olemaan,

et,tä hänen lyhyitä ja asiallisia lauseitaan ei keskitason opiskelijan
ollut aivan helppo käsittää eikä niiden sisäll}'stä itselleen omistaa,
vaan niistä jäi paljon »uskon asiaksi)), kuten Westergaardin itsensä
keri`otaan ]eikillisesti sanoneen. -Opettaja kyllä puolestaan osoitti
aina mitä suurinta }'stävällis}'yttä ja avuliaisuutta oppilaitaan
kohtaan, ollen valmis antamaan heille lisäselvit}-ksiä ja neuvoja,
koskaan vaivaansa säästämättä.
On sanottu, että noista yksi-
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tyisistä keskusteluista }'lioppilaat usein veivät mukanaan pieniä
kultamui`usia. Kiintymys arvossapidettyyn opettajaan olikin oppilaiden taho]la sangen yleinen ja suuri.
Tähän nähden oli ]uonnollista, että Westergaardin opissa kävi
u]komaalaisiakin. Ainakin kaksi suomalaista valmisti hänen johdollaan väitöskirjansa.

J\4o!!j HezenjL.s laati laajan sosialitilastol]i-

sen tutkimuksen alkoholikys}'myksestä ja saavutti sillä vuonna
1902 valtiotieteen tohtorin ai.von Kööpenhaminan yliopistossa;
teos, joka oli omistettu professori Westergaardille, ilmestyi samoihin
aikoihin melkoisesti laajennettuna myös suomen-ja ruotsinkielisenä
sekä myöhemmin saksan- ja puolankielisenä painoksena. Melkein
vuosikymmentä myöhemmin valmisti Ojo CoS!r67t väitöskirjansa
Ranskan sosialisista virtauksista Ludvig XIV:n aikana, ja hän tuli
sen nojalla filosofianlisensiaatiksi täkäläisessä yliopistossa.

Nämä

molemmat väitöskirjat liittyivät läheisesti sellaisiin tutkimusaloihin, joihin Westergaai`d oli tieteellisissä töissään ei`ikoisesti perehty-

nvt.
Siitä matemaattisesta pohjakoulutuksesta, jonka Westergaard
o]i nuoi'uudessaan saanut, oli hänen omassa kansantaloustieteellisissä tutkimuksissaan luonnollisena seurauksena harrastus sellai-

siin teoreettisiin kysym}'ksiin kuin rajahyötyoppiin, josta edellä on
jo mainittu. Vuonna 1897 hän sovelsi sitä finanssitieteen alalle,
kun hän Tanskan kansantaloudellisen yhdistyksen juhlajulkaisuun
laati tutkielman »Grundlaget for Beskatningen».
Siinä hän eri

veroteorioja käsite]tyään tuli siihen tulokseen, että todennäköisesti
olisi jätettävä sopiva vähin tulo vei`ottomaksi ja veri`attain tuntuvast,i

yleten verottamalla keskisuui`ia tuloja .noustava jotakuinkin konstanttiin prosenttiin suuriin tuloihin nähden. Nähtävästi tämä kirjoitus vaikutti sentapaisen vei`on säätämiseen, kuin mitä siinä,
tosin hyvin vai`ovaisesti, oli rajahyötyteorian avulla puolusteltu.
Westergaardin teoreettisista hamastuksista huolimatta hänen
varsinaisesti kansantaloudellisessa tutkimustyössään olivat etualalla
ta]oushistoi.ialliset kysymykset. Vuonna 1896 hän täten julkaisi
teoksen

»Den a}ldre T\Tational¢konomis Opfatte]se af det sociale

Sp¢rgsmaal». Siinä hän seikkaperäisesti tarkasteli englannin-, ranskan- ja saksankiele]lä julkaistuja individualistisen oppisuunnan
teoksia, pitäen silmällä niiden suhdetta n.s. yhteiskunnalliseen
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kysymykseen.
Tutkimuksesta hän sai tulokseksi, että puheena
olevassa kirjallisuudessa varsinkin aikaisemmin oli ajettu m}rös
työväen asiaa eikä vain valvottu pääomanomistajien taloudellisia
etuja. Tämä teos samalla osoitti tekijänsä kiintymystä sosialisiin
ongelmiin tieteellisessä työssäänkin.
Lisäksi on mielenkiintoista
todeta, miten Westergaard tutkijana joutui.perehtymään niin vastakkaisiin koulukuntiin kuin vanhaan liberalismiin ja toiselta puolen sosialireformatoriseen oppisuuntaan samaten kuin itävaltalaisen

ja matemaattisen koulukunnan teorioihin; omasta puolestaan hän
suoi.itti suuren joukon tilastollisia ja historiallisia tutkimuksia
pääasiallisesti induktiivista menetelmää soveltamalla. I]änen virkaveljensä ja entinen oppilaansa 4ffe! jvjezserL lausuu muistokii`joituksessaan m.m., että Westergaardin vaikutuksesta he saivat, ehkä
tietämättäänkin, »social Forstaaelse»; he oppivat näkemään, että

yhteiskunta alituisesti kehittyy ja että ne vastaukset, ]`oita tieteemme voi antaa, ovat suhteellisia, mutta ennen kaikkea hän
hei`ätti nuoressa polvessa harrastusta sosialisen lainsäädännön
kehitykseen eri aloilla.

Vai.siiikin elämänsä loppupuolella Westergaard }'hä enemmän
selvitteli taloushistoriallisia kysymyksiä. Täten hän vuonna '1908
kirjoitti tunnetun historiantutkijan Acbge Frjjsin suurteokseen »Vei`denskulturent) esityksen Euroopan sosialisesta ja taloudellisesta
kehityksestä noin vuodesta 1500 noin vuoteen 1800. Lähes kaksi
vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 1926, hän taas julkaisussa
y)Det nittende Aarhundrede» kuvasi tämän a]`an taloudellista kehit}'stä, jolle oli om-istettu teoksen Xl osa.

Tällä välin Westergaard oli joutunut valaisemaan vielä m}.öhemmänkin ajan taloudellista ja yhteiskunnallista histoi`iaa. Ccw.7te-

gi.en Kansainvälisen rauhansäätiön pyynnöstä hän oli r}thtyn}.t,
yhdessä ei`äiden muiden kansantaloustieteilijäin ja tilastomiesten
kanssa, valmistelemaan tutkimuksia maailmansodan taloudellisista
ja }rhteiskunnallisista vaikutuksista Pohjoismaissa, ja itse puolestaan hän kirjoitti noin 4.00-sivuisen englanninkielisen teoksen Tanskan taloude]lisesta kehityksestä maailmansodan edellä ja aikana.

Suomen kannalta on erikoisesti muistettava, että mainittuun kansainväliseen julkaisusarjaan oli alkuaan ajateltu otettavaksi mukaan
selonteko kaikkien pohjoismaiden valtioiden sotahistoriasta, mutta
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myöhemmin Carnegien säätiö supisti ohjelmaansa tässä kohden ja
luopui puheena olevasta hankkeesta myös Suomeen nähden; säätiön

.johto oli arvellut meidän maamme kuuluvan niihin uusiin ltämeren
valtioihin, jotka eivät tulisi pysyväisesti säilymään itsenäisinä ja
voisivat sen vuoksi jäädä tässä tutkimussarjassa huomiota vaille.
Kun tästä saatiin Westergaardin kautta kuulla, tartuttiin asiaan
Kansantaloudellisen Yhdistyksen johdon toimesta, ja hänen avul1aan saatiinkin asia vielä siten järjestetyksi, että Suomi tuli mukaan
Carnegien säätiön suui`een julkaisusarjaan. Täältä lähetetyn käsikirjoituksen Westergaard tarkasti säätiön puolesta. Kansantalou\dellisella Yhdistyksellä on siten erikoista syytä kiitollisena muistella
hänen suosiollista apuaan tässä asiassa.

Tuoreessa muistossa on vielä, että syyskuussa 1932

meillä oli

kunnia ja ilo ottaa vastaan tämä kuuluisa oppinut, Tanskan kansantaloudellisen yhdistyksen kunniajäsen, joka meidän Kansantaloudellisen Yhdistyksemme pyynnöstä silloin piti Säätytalossa kaksi
esitelmää ja samalla matkalla tutustui olosuhteisiimme.
I-[änen
esitelmiensä nimet o]ivat ))Das Geld in der P\`euzeit)) ja »Das Iloroskop der Statistik>). Edellisessä hän joutui koskettelemaan k}-s}-inystä, joka vanhalle vakuutusmiehelle sotavuosien aiheuttaman

rahanarvon alentumisen johdosta oli tullut erittäin
seksi, nimittäin arvoltaan pysyvien vakuutusten
hintojen vaihtelusta huolimatta. Tästä hän oli jo
oman maansa kansantaloudellisessa aikakauskirjassa

mielenkiintoiaikaansaamista,
vuonna '19'19
julkaissut kir-

joitelman »Prisopgangen og Forsikringsva>senet)), ja myöhemminkin hän kosketteli samaa kys}rmystä julkaisuissaan. Tilastotieteen

vastaisia tehtäviä hän taas oli pohtinut professorin vii`asta vuonna
4924 erotessa pitämässään viimeisessä luennossa, jonka hän sitten
nimellä »Statistikens Fremtid)), julkaisi äsken mainitussa aikakauskirjassa. Siitäkin kävi selvästi ilmi, että hän pelkäsi n.s. matemaattisen tilastotieteen vieraantuvan todellisuudesta eikä antanut sille

kovin suurta merkit}Tstä, vaan näki puheena olevan tieteenhaaran
tulevia kehit}'smahdollisuuksia monilla muilla tahoilla.
Äsken esitetystä näkyy, että Westergaardilla oli monella tavoin
kosketusta meidän maamme kanssa.
Kun hänestä aikoinaan tehtiin Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentaja ja myöhemmin
Suomen tilastoseui`a valitsi hänet kunniajäseiiekseen, nämä kunnianosoitukset meidän taholtamme eivät suinkaan olleet aiheettoinia.
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Uutteran tieteellisen työnsä ja opetustoimintansa ohella Westergaard, kut,en edellä on jo viitattu, otti osaa useihin yhteiskunnallisiin uudistuspyrintöihin, olematta silti varsinainen sosialipolitikko, sanan ahtaammassa mielessä.
Vuosien kuluessa hän oli,.
sosialivakuutuksen ohella, erikoisesti syventynyt alkoholikysymykseen, johon hän kuolleisuustutkimuksissaankin oli joutunut tutustumaan.
Vuonna 1888 hän julkaisi kirjasen ))Drikfa3ldigheden i Danmark og Midlerne dei`imod)), ja samaa alaa hän vuonna 1891 käsitteli kansainvälisessä terveydenhoitokongressissa pitämässään esitelmässä. Vuonna 1910 Westergaard julkaisi tutkielman y)Alkoholforbrugets lndflydelse paa Livsvarighedent), ja siinä hän esitti hyvin
huomattavia kuolleisuustilastollisia

laskelmia.

Useissa

sosialisia

kysymyksiä vai.ten asetetuissa komiteoissa, varsinkin niissä, jotka
käsittelivät sosialivakuutuskysymyksiä, hän oli työteliäänä jäsenenä,

joka vaikutti suuresti asian käsittelyyn.
Syvästi uskonnollisena Westei.gaard oli monella tavalla osallinen tälle alalle kuuluviin haiTastuksiin. Vuonna 1885 hän julkaisi
kirjasen »Fra Forarge]se til Tro», joka ilmestyi myös saksaksi käännettynä (nimellä t)Vom Ärgemis zum Glauben))), ja siinä hän maallikon kannalta kosketteli eräitä ki`istinuskon perusk`'s`-mvksiä.
Erittäin tehokkaasti Westei`gaard tuki maansa pikkukirkkoliikettä.
Hänen johdollaan perustettiin rahasto, jonka toimesta Kööpenhaminaan pystytettiin kokonaista 38 eri kii.kkoa. Kaikkien näiden kellot soivat hänen hautajaispäivänään, ja itse hautajaistilaisuuteen otti osaa 52 papi)ia kunnioittaakseen »Tanskan kirkon
suurinta maallikkoa)).

Iiarald Westergaardista ei tullut insinööi`iä, joksi hän nuoi`ukaisena näkyy aikoneen, mut,ta suui.enmoista rakennust}Tötä hän
suoi.itti pitkän elämänsä loppuun saakka. Hän jos kukaan oli i`aken-

tava luonne, jossa nerokas tutkija ja jalo ihminen olivat sulautuneet ihmeelliseksi kokonaisuudeksi. Aikalaistensa taholta hän nautti
mitä suurinta kunnioitusta, mutta vielä sen jälkeenkin,
kun
henkilöllinen muisto tästä merkillisestä miehestä on jo ehtinyt
häipyä, hänen nimensä säilyy jälkipolville niissä lukuisissa tieteellisissä teoksissa, joilla sekä yhteiskuntaelämän tutkimukselle että
käytännölliselle toiminnalle monilla aloilla on p}'syvä arvonsa.

vnLTlo Jn ELINKEINOJEN KflNNflTTnvnlsuus.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
maaliskuun 3 p:nä 1937 piti
K. J . Kal:li,a,Za.

Tälle kuulijakunnalle on tunnettu se muuttunut käsitys valtion
tehtävistä, joka syntyi, kun taloudellisen vapauden voitolle päästessä tapahtui työnjako valtion j a vapaan kansalaistoiminnan välillä.
Valtion varsinaisiksi tehtäviksi jäivät huolenpito maanpuolustuksesta, oikeudenhoidosta, sisäisestä järjestyksestä, hallinnosta sekä
useimmissa maissa m}rös korkeammasta opetuksesta ja sairaanhoitolaitoksesta.
Taloudellinen elämä yhteiskunnassa taas oli jäävä
vapaan kansalaistoiminnan vapaasti hoidettavaksi niiden väljien
raja-aitojen sisällä, joita lähinnä sosialisista syistä asetettiin. Mitä
valtio tämän jälkeen suoritti taloudellisella alalla, oli i)oikkeusta
pääsäännöstä. lluomattavimman poikkeuksen muodostivat sellaiset tärkeät suuryritykset, joihin kansalaisten ja heidän yhtymäinsä
varat eivät i`iittäneet, kuten esim. kanavai`akennukset ja kö}-hemmissä maissa myös rautatiet, sekä edelleen sellaiset parhaiten monopooleina hoidettavat yhdysliikennetehtävät kuin postin kuljetus,
sisäinen lennätinliike, luotsi- ja majakkalaitos j. n. e.

Mitä valtio

sen lisäksi teki elinkeinojen edistämiseksi, oli yleensä laadultaan

sellaista, että se ei vaikuttanut hintojen muodostumiseen, yhtä
huomattavaa poikkeusta lukuun ottamatta, nim. suojelustulleja,
joihin nähden taloudellisen vapauden ajatus ei useimmissa maissa

koskaan täysin toteutunut. Mutta tullit olivat useimmiten varsin
kohtuullisia.

Paljon on noiden aikojen jälkeen tapahtunut, mikä on muuttanut
maailmantalouden edellvtvksiä ja toimintamuotoja: merentakai-
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sen kolonisatiokauden päättyminen, industrialismin kehittyminen
Euroopan entisissä vientimaissa, taloudellisen individualismin väistyminen yhä suurempain yhtymäin tieltä, sähköistys j. n. e. Mutta_
huolimatta näistä muutoksista maailmansodan edellinen talouselämä oli suurin piirtein edelleen vapaata. Se oli talousjärjestelmä,

jonka perusteet olivat: omavastuisuus eli yksilön oikeus ja velvollisuus pitää itse itsestään huolta, yksit}'isomistus, kilpailun ja sopimusten teon vapaus ja jonka ihmeellisenä automaattisena säätäjänä
oli hintamekanismi.
Tämän talousjärjestelmän vaikutukset ja saavut,ukset ovat tunnettuja ja kaikkien nähtävissä. Samalla kuin väestön kasvu oli

nopeampaa kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa, elinkanta
nousi valtavalla tavalla, ja mikä on tärkeintä, myös kansan laajoissa

kerroksissa.

Mutta huolimatta siitä, että `1800-luvun vapaa talouselämä oli
tuottanut niin erinomaisia tuloksia, on kahden viimeisen vuosikymmenen aikana syntynyt uusi kehityssuunta kohti jo kerran h}-ljättyä
merkantilismia ja muutos ajatustavassa, joka uhkaa kokonaan
hämäri.yttää ne rajat, jotka ovat olleet ja joiden tulee olla valtion
tehtäväin ja vapaan kansalaistoiminnan välillä. Se muutos, joka
maailmansodan jälkeen on tapahtunut valtioiden yleisessä suhtautumisessa talouselämään, on niin tuttu, että minun on turha kuluttaa aikaa sen laajempaan kuvaamiseen.
Sodanaikainen pakkotalous ja välttämättömyys p}trkiä omavaraisuuteen ovat jättäneet.
pysyviä jälkiä katsantotapoihin, niin että sodanedelliset käsit}-kset
valtion tehtäväin rajoista ovat kokonaan sekaantuneet. Valtioiden
oma taloudellinen toiminta on tavattomasti laajentunut, }.ksipuolisesti protektionistinen, usein yltiöprotektionistinen ajatustapa on
voitolla. Ja niin hyvin ministerit kuin kansanedustajat luulevat.
päätehtäväkseen keksiä yhä uusia keinoja, joilla valtio voisi elinkeinoja edistää.
Tämä sama muutos esiintyy erinomaisen voimakkaana meidän-

kin maassamme. Ennen sotaa valtio hoiti metsänsä, rautatiensä,
kanavansa j. n. e.
Nvt valtio mitä laajimmassa määrässä ottaa
osaa tavalliseen teollisuustoimintaan, tuottaen sahatavaraa, sellulosaa, i)aperia, rikkiä, superfosfaattia ja alkoholia, kehittää sähkövirtaa, harjoittaa kaivostoimintaa j. n. e.
Puhelinlaitos on tänä
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aikana sosialisoitu. On ajattelutavoille hyvin kuvaavaa, että vaikka
radiotoimen alalla oli olemassa sivistysjärjestöjen omistama hyvin
organisoitu yhtiö, joka olisi voinut tämän alan hoitaa, valtio välttämättä itse halusi toimittaa Suomen kansalle esitelmiä, musiikkia,
aikamerkkejä, hanurinsoittoa ja kupletteja. Tänä samana aikana

valtio on ryhtynyt harjoittamaan pankkitoimintaa kahden pankin
välityksellä - sivumennen sanoen sellaisin omituisin seui`auksin,
että valtio menettää yli 10 milj. mk. vuodessa.
Se käsitys suojelustulleista, mikä meillä on yleinen, viittaa lisääntyvään protektionismiin. Vuonna 1799 muuan ruotsalainen valtiotieteilijä Hcms Jö}.£ci esitti eräässä julkaisussaan seuraavat sanat:
))Älköön kukaan antako itseään johtaa harhaan niiden ihmisten sofis-

mien, jotka väittävät olevan edullisempaa ostaa ulkomaalaisilta
eräitä tavaroita, joita itse ei voi ilman suuria kustannuksia valmistaa, ja sen sijaan käyttää työnsä sellaisten tavarain tuottamiseen, joita voi myydä voitolla. Tämä on tosin viisasta taloudenpitoa pienelle pei`heelle, mutta valtiosta puheen ollen on järkkymättä niin, että ulköa ei voi ostaa mitään ilman tappiota maalle,

yhtä vähän kuin omassa maassa voi valmistaa mitään, mikä
tuottaa maalle tappiota. On ainoastaan sokeutta, kun muutamat
pienet kynäilijät eivät näe kansallisvoiton häämöittävän suui`impien tappioiden takaa.» Kerrotaan, että kun Järtan kirjoitus tuli
julkisuuteen, monet eivät oikein tietäneet, oliko se totta vai
leikkiä. Suomessa luultavasti 100:sta ihmisestä 99 ajattelee näistä
asioista juuri niinkuin noissa herra Järtan lauseissa sanotaan.
Oman ryhmänsä muodostavat ne uudet, tavattoman moninaiset toimenpiteet, joihin viimeisten parinkymmenen vuoden aikana
on ryhdytty elinkeinojen edistämiseksi muissa kuin suojelustullien
muodossa. Enin osa näistä on kohdistunut maatalouselinkeinoon ja
suoritetaan suurelta osalta rahallisina avustuksina. 0lisin mielelläni
esittän}Tt täydellisen luettelon näistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, mutta en ole sitä tähän tilaisuuteen ennättänyt tehdä.
Suurin i)iirtein ne ovat tälle kuulijakunnalle tutut. I]yvin huomattava on myös tähän ryhmään läheisesti liittyvä valtion suoranainen
lainananto, jonka määrä lienee nykyisin n. 1.7 miljaardia markkaa
ja josta i)ääosa on lainoja elinkeinojen, pääasiallisesti maatalouden
edistämiseksi. Nämä lainat lienevät poikkeuksetta annetut koi`olla,
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joka on alempi kuin käypä korko -jopa pääosalta alempi kuin se
korko, jonka valtio itse lainoistaan maksaa.
Kuten edellä esitet`-stä näk}-y ja kaikki muutenkin tietävät, on
käsityskanta nykyään se, että kahden elinkeinojen pääryhmän,
kotimai`kkinateollisuuden ja inaatalouden, kannattavaisuutta on
voimakkaasti tuettava suojelustulleilla ja avustuksilla.
Suurista
elinkeinoryhmistä ainoastaan puunj alostusteollisuus on omavai`ainen.
On laajanlainen aihe r}-ht}'ä yhdessä esitelmässä ja yhden illan
keskustelussa käsittelemään koko tätä talousjärjestelmän muutosta,
mutta olen sittenkin vakuutettu yleisen i)eriaatekeskustelun tarpeellisuudesta tässä asiassa. Me olemme ohjanneet niin paljon sivulle

vanhalta tutkitulta ja koetellulta väylältä, että on joskus pysähdyttävä harkitsemaan, onko se suunta, jota kuljetaan, oikea vai
viekö se karikoille.

Muutamia rajoituksia voimine kuitenkin aineeseemme heti
tehdä. Tässä yhteydessä voitanee jättää sivulle talousoikeudellinen
lainsäädäntö. Samoin ne valtion toimenpiteet elinkeinojen edistämi-

seksi, joilla on - kä}'ttääksemme koi`isteleriatonta nimit}.stä kö}.häinavun luonne. Tässä ainoastaan lyhyesti omasta puolestani
myönnän oikeaksi, että valtio tietyssä määrässä tasoittaa tulojen

jakautumista siten, että otetaan rikkaimmilta ja annetaan vai.attomiinmille. Panen kuitenkin painoa sui)erlatiiville sanassa vai`aton,
koska tasoitus ei ole järkevä, e]lei se ole tuntuvin asteikon ääi`iinmässä alapäässä. Edelleen on s}'ytä niin i)aljon kuin mahdollista

pitää tämän illan keskusteluista ei`illään ne valtion toimenpiteet,
jotka on tarkoitettu väliaikaisiksi pulapoliittisiksi keinoiksi. Mitä
tässä esitelmässä puhutaan tukemis- ja avustuspolitiikasta ei siis
koske esim. maatalouden ala]1a ?rhä jatkuvain vaikeuksien voittamiseksi tai`vittavia toimenpiteitä, vaan avustuspolitiikkaa sellaisena
kuin se esiintyi jo ennen pulaa ja sellaisena, miksi se nä}'ttää p}.rki-

vän jäämään pulan jälkeenkin.
Kun sitten keskustelun i)ohjaksi i`}.hd}.n esittämään näkökohtia
tässä asiassa, on syytä heti alussa todeta, että nähtävästi vallitsee
jotenkin täydellinen yksiinielisyys siitä, että valtion toimenpiteet
elinkeinojen edistämiseksi ovat noi`maalioloissakin inäärät?'issä
rajoissa tä}-sin paikallaan. Mitä syvimmin vailmttavaan keinoon,
niiii. suojelustu]1eihin tulee, voinee myöntää, että ii. s. kasvatus-
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tulleilla, jos niitä todella sellaisina käytetään, on oikeutuksensa.
Myös puolustusnäkökohdat, ulkomainen dumping y. m. s. seikat

perustelevat eräissä tapauksissa tullien käyttöä. Ja saattaapa olla
niin, että sellaisessa maassa kuin meidän, jossa sekä aineelliset että
henkiset vai`at ovat olleet rajoitetut, mutta väestön kasvu on ollut
tavattoman nopeaa, ja jossa toisaalta pääteollisuus, puunjalostusteollisuus, käyttää varsinaisessa jalostusasteessaan kovin vähän
ihmistyövoimaa, on ollut hyödyksi, että tullien avulla on helpotettu
vai`sinkin sellaisen teollisuuden syntymistä, joka käyttää työväkeä

paljon. Myöskin monilla muilla keinoin -mihin palaamme myöhemmin -valtio epäilemättä voi järkevällä tavalla vaikuttaa elinkeinojen edistämiseksi.

Mutta samalla kun tämä myönnetään, on kaikella ponnella vastustettava niitä hai`hakäsityksiä, jotka ovat vallalla tällä alalla,
niitä liiallisuuksia, joihin valtion avustuspolitiikka on mennyt
pyrkii yhä pitemmälle menemään.
Kuten edellä mainittiin, on meillä yleisesti vallalla juuri se primitiivinen harhakäsitys, joka ilmenee heiTa Jäi`tan edellä siteeratuista
sanoista, nim. että maalle on aina eduksi, jos jotaiii tavaraa, jota
ennen on tuotu ulkomailta, voidaan ryhtyä tuottamaan kotimaassa.
Mitä tähän on sanottava, on tälle kuulijakunnalle tuttua. Yhteiskunnan kannalta on, taloudellisesti katsoen, yhdentekevää, mitä
elinkeinoja maassa harjoitetaan, paitsi siinä, että on toivottavaa,
että ihmiset harjoittavat sellaisia elinkeinoja, jotka ovat mahdollisimman tuottavia, niin että he työssään tulevat omillaan toimeen
ilman toisten kansalaisryhmien apua. Mikä elinkeino ja mikä tuotanto on eri ihmisille, eri seuduilla ja olosuhteissa kannattavinta,
sitä taas eivät nerokkaimmatkaan ministerit ja kansanedustajat
osaa sanoa.

Se on asia, johon ihmisviisaus ei riitä.

Ainoa järkevä

ratkaisu on se, että ihmisten työ ja pääoma vapaasti hakeutuvat
sellaiseen käyttöön, joka vallitsevissa hintasuhteissa on kannattavinta. Tämä tie vie suurimpaan kansallistulooii. Tätä tuotantovoimain luonnollista ja edullisinta suuntautumista valtio voi hyvin
vähän edistää, mutta suuresti håiritä. Valtion avustus elinkeinoille
tai.koittaa säännöllisesti sellaisen tuotannon tekemistä harjoittajilleen kannattavammaksi, joka itsessään ei ole kanriattavaa. On
aina muistettava, että juuri tämä: t e h d ä k i 1 p a i 1 u k y v y t ö n
2
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k i 1 p a i 1 u k }T k }' i s e k s i on suojelustullien ja muiden a`'ustus-

ten varsinainen olemus.

}Iutta jos jokin taloudellinen toimint,a ei

ole kannattavaa vallitsevissa hinLaoloissa tai ?'rittäjän omilla varoilla
suoritettuna, ei se tule todella kannattavaksi sillä, että puuttuva
tulo saadaan valtion avulla toisilta kansalaisilta. Jos mennään `Thä

pitemmälle tuotantovoimien ohjaamisessa aloille, jotka eivät ole
itsestään kannattavia, täyt}'y seurauksena ol]a maan köyht}rminen.
Tämä on ot,ettava huomioon ennen kaikkea teollisuuden tullisuojaan
nähden, mutta aika ei salli tullipolitiikan monihaaraisten k?ts}7mysten käsittelvä tässä yhteydessä. Lvhvesti huomautettakoon vain,
että suuri osa niistä uskomuksista, joita tällä alalla meidänkin
maassainme on vallalla, on »mitä kunnianarvoisimpia ja perinpohjin kumottuja taloudellisia väärinkäsityksiä.»
Sen sijaan on ehkä syytä käsitellä erästä aivan ajankohtaista
k}-sym}Tstä, joka esimerkkinä valaisee edellä esitettyä asiaa, nim.
k}.s}'mystä sokerin viljelemisestä Suomessa.

Kun meillä v. 1919

i.\-hdvttiin juurikassokerin tuotantoon, oli raakasokerin hinta Suomen satamassa toistakymmentä mai`kkaa kilolta, v.1920 se oli 11: 20
mk. Sen jälkeen hinta jo ennen pulaa painui n. 3 markkaan, ja vuoden .L930 jälkeen se on vaihdellut 1: 36 ja 1: 88 mk:n välillä. Minkä-

Iaiseksi suhde kotimaisen ja ulkomailta tuodun sokerin hintojen
välillä muodostuu pohjoismaissa, käy ilmi seuraavasta Ruotsissa
tehd`Tstä laske]masta. 0letetaan, että ulkbmailta tuotaisiin sama
määrä sokeria, joka nyt maassa tuotetaan, ja koska Ruotsin valtio,
maan nykyään ollessa sokeriin nähden omavarainen, ei saa sokerista nytkään tullituloja, oletetaan, että tuonti olisi tullitonta. Täl]öin siitä rahamäärästä, minkä Ruotsin kuluttajat nykyään maksavat kotimaisesta sokerista, voitaisiin
`1) maksaa koko ulkomaille menevä hinta;

2) maksaa ne n. 24 milj. kr., jotka menevät työpalkkoina juurikasviljelyksessä ja sokeritehtaissa työskenteville (viljelijät perhei-

neen mukaan luettuina), ilman että näiden tämän rahan edestä
tarvitsee tehdä }'htään mitään;
3) antaa sokeritrustin osakkaille ilman vastapalvelusta '1 milj. kr,
mikä vastaa n. 5 °/o osinkoa heidän sokeritehtaisiin investeeraamalleen pääomalle; sekä
4) antaa jokaiselle sokerijuurikkaan viljelijälle lahjaksi 150 kr.
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jokaista juurikashehtaaria kohden, oikeudella heille viljellä tuolla
alal]a niitä muuta haluavat.
Tämmöinen on sokerituotannon kannattavaisuus Ruotsissa,
missä keskimääi`äiset sadot ovat n. 30 000 kg.. hehtaarilta, kun vas-

taava luku meillä on 20-26 000 kg., ja missä juurikkaiden sokeripitoisuuden keskimäärä on `17 °/o, kun se meillä on vain 15 °/o. Ku-

vaavaa tämän tuotannon kannattavaisuudelle meillä on, että kun
v. 1935 tulli oli 4: 50 mk. kilolt,a eli 331 °/o i`aakasokerin tuonti-

hinnasta, tuotanto kannatti, mutta kun tullia v. 1936 alusta alennettiin 1 mk:lla eli 254 °/o:iin tavaran arvosta, kannat,tavaisuus
lakkasi, ja sokerinviljelijöille oli ryhdyttävä taas maksamaan, takavuosina jo maksettujen 26 milj. markan lisäksi, suoi.anaista avustusta valtion varoista, mikä arvion mukaan nousee 2 milj. mai.kkaan vuodessa. L`oistavasti kuvaa sokei.in viljel?'ksen kannattavaisuutta myös se. tieto, että ulkomaisen sokerin tuontiai`vo ei ole
muuta kuin vähän suurempi kuin se hinta, joka on maksettava
juurikkaiden tuottamiseen tarvittavista ulkomaisista väkilannoitteista ja muista tarvikkeista!
Näistä syistä agronoomi jwssi.sen johdolla toiminut maataloustuotantolautakunta katsoi aivan oikein, että y)olisi kansantaloudellisesti epäedullista laajentaa sokei`in tuotantoa ainakaan niin kauan
kuin on mahdollista tuottaa muita, suhteellisesti edullisempia tuotteita)). Tästä huolimatta on päätetty ryhtyä sokerin tuotantoon
ltä-Suomessa. On perusteilla uusi sokeritehdas, jonka osakepääomaa on merkitty 15 milj. mk. -nota bene sillä edellytyksellä,
että valtio yhtiön kassaan ensin lahjoittamalla lahjoittaa 10 milj.
mk., mikä edellytys on täyttynyt.
0len kuullut puollettavan tätä suunnitelmaa sillä, että se on
sosiali-ja rajaseutupoliittinen toimenpide. Jos näin on, olisi se toki
pitänyt nimenomaan tuoda vai`sinaisena perusteluna julki eikä ryhtyä, kuten sokerijuurikaskomitea on tehnyt, todistelemaan sokerituotannon kansantaloudellista hyötyä sillä, että juurikkaan viljelys
vaatii t}'ötä ylivoimaisesti enemmän kuin minkään muun viljel}-skasvin viljeleminen! Saman perustelun noja]la nyt ovat käynnissä

puuhat raakasokeritehtaiden perustamiseksi Lahden tienoille ja
Satakuntaan. Tässä sokeriasiassa nähdäkseni valtion avustuspolitiikka on ollut ja on harhateillä, katsoipa asiaa miltä kannalta
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tahansa. Samaan ryhmään kuuluvia esimei.kkejä epäedullisen tuotannon tukemisesta voitaisiin esittää lisää teollisuustullimuureista,
joiden takana viihty}' vuoroin huono tekniikka ja vai)aaosakkeiden
i`ako, valtion tukemista kuivatustöistä, joissa kustannukset ovat

2-3 kertaa suuremmat kuin saavutettu hyöty, jokien perkauksista,
jotka hävittävät suui`imman hyödyn, mikä joista on, nim. että niitä
voidaan käyttää puutavaran uittoon j. n. e. Pääoman hävittämistä
tietysti esiintyy m}'ös yksityisen taloudellisen toiminnan taholla,
mutta yksityinen harvoin ryhtyy yrityksiin, joiden kannattamattomuus jo etukäteen on nähtävissä.
Sivumennen huomautettakoon, että edellä kosketellulla sokei.intuotantoasialla on valtiotaloudellinenkin i)uolensa, sillä sokei.itulli
tuotti esim. viime vuonna 398 milj. mk. Jos valtiolla on vai`aa tästä
antaa jotain pois, annettakoon se sokeritullin alennuksena. Ei ole

pai`empaa sosialipolitiikkaa kuin se, että inassakulutustavarat halpenevat.
Suuriinpia virheitä siinä ajattelutavassa - tai i)itäisikö sanoa
ajattelemattomuudessa - johon valtion avustuspo]itiikka i)ohjautuu, on tuo vaistomainen luulo, että se tulojen lisäys, joka avustustoimenpiteillä on hankittu joillekin ihmisr}-hmille, on nettolisävstä

kansan hyvinvointiin~ aivan kuin tuo tulo putoaisi pilvistä. Mutta
tämähän on kertakaikkiaan mahdotonta. Taloudellisen avun, joka
jollekin annetaan, tä}'tyy toisten kantaa. Jos tullit ja avustukset
parantavat yhden tuotantohaaran kannattavaisuutta, ne samalla
huonontavat asemaa toisaalla, ja suui`in piirtein katsoen ne ovat
vientielinkeiriot, jotka kärsivät tullien ja avustusten lisäänt,vessä.
Tuo kuvitelma, että suojelustullien aiheuttama rasitus toisille elinkeinoille voitaisiin välttää sellaisella tasapuolisella tullipolitiikalla

ja muilla avustustoimenpiteillä, että kaikki saisivat }-htä paljon
tuotantosuojaa, lienee lähtöisin Bismarckista. Mutta -kuten C'¢ssez
ei'äässä paikassa sanoo - t)hela detta 'solidaritetsskydd' är ju, trots
att det frambui`its av en så stor man, länge sedan avslöjat som det
mest fulllmmliga iionsens.t) Jos näin ei olisi, voisivatkin ei`i elinkei-

not,1isäämällä toistensa tulleja ja avustuksia, kohottaa hyvinvointia

rajattomasti - yhtä helposti kuin parooni Mtinchhausen auttoi
itsensä ja hevosensa suosta nostamalla itseään niskapiiskasta!
Taloudellisen liberalismin aikana valtio oli puolueeton `-hteis-

VALTIO JA ELINKEINOJEN KANNATTAV,`ISUUS

131

kunnassa tapahtuvaan elinkeinoharjoittajain väliseen kilpailuun
nähden, mutta mitä pitemmälle mennään avustuspolitiikassa, sitä
enemmän tulee etuoikeuksia rajoitetuille ihmisryhmille.
En ole
tarpeeksi maatalouden tuntija voidakseni kaikissa kohdin puhua
vai.muudella, mutta minulla on se luulo, että maatalouden avustamisesta pääosa tulee eteläisemmän Suomen muutenkin paremmassa
asemassa olevain maanviljelijäin hyväksi. Näin on ainakin sokei`inviljelyksen laita.
Ne suuret uhraukset, joita yhteiskunta tekee
tämän tuotannon ylläpitämiseksi, ovat 10-vuotiskautena 1926~35
tulleet keskimäärin 1800 henkilön hyväksi. Sokerijuurikasviljelystä
ei voida sanottavasti harjoittaa pohjoispuolella murtoviivan PoriTampere-Heinola-Sortavala, joten kaikki ne yleensä vähävai`aiset maanviljelijät, jotka ovat tuon viivan takana, tulevat joka
tapauksessa vain maksamaan joka sokerikilossa, jonka ostavat,
avustusta Etelä-Suomen maanviljelijöille.
Samantapainen lienee
asian laita vehnän viljelykseen nähden. Myöskään valtion lainananto alle käypien korkojen ei hyödytä muuta kuin verraten pientä
lukumäärää ihmisiä. Pelkään pahoin, että varsinkin ltäi ja PohjoisSuomessa on tuhansia kaukana keskuksista eläviä pienviljelijöitä,
jotka eivät tule osallisiksi avustuspolitiikan eduista missåän muodossa, mutta kyllä, niinkuin muutkin kansalaiset, kantavat osansa
sen i`asituksista. Valtion avustuspolitiikkaa on mahdoton niin joh-

taa, ettei se o]isi - yksinkertaista sanaa käyttäen - puolueellista.
Se, mitä edellä on sanottu, on tai.koitettu lyhyimmässä muodossa
sisältämään tärkeimmän siitä, mitä avustuspolitiikan liiallisuuksia
vastaan on esitettävä. Mutta samoista asioista johtuu vielä pari
korollariota, jotka on käsiteltävä.
Avustuspolitiikan - puhun taaskin sekä suojelustulleista että
muista avustusmuodoista -epäedullinen puoli on, kuten huomautimme, lähinnä siinä, että se ohjaa tuotantovoimat sellaiseen käyttöön, joka ei ole kannattavin. Eniten vahinkoa tästä on arveluni
mukaan silloin, kun avustuspolitiikalla estetään kansantaloutta
mukautumasta
olennaisesti
muuttuneisiin
olosuhteisiin.
Usein sellaiseen on myötävaikuttamassa ))sosialikonservatiivinen
idealismi)), runollis-senttimenttaalinen halu väkisin säilyttää vanhoja oloja. Mutta tavallisesti sentään syyt ovat taloudellisia. On
paljon turvallisempaa, mukavampaa ja edullisempaa, jos valtio
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järjestää olot niin, ettei tarvitse tehdä muutoksia tuotaiinon suunnassa tai kokonaan luopua jostain kannattamattomasta tuotannosta. Arvelen, että monia esimerkkejä tästä on tavattavissa teollisuuden taholla, inutta ajankohtaisin on tämä asia meillä maataloudessa.
Auttamaton tosiasia näyttää olevan, että tarpeellisten elintai`vikkeiden tuottamista vai`ten peltoalaa ei maailmassa tai'vitse n`'kvisestä laajentaa, vaan nähtävästi päinvastoin melkoinen määrä vähiten tuottavaa peltoa on jätettävä viljeleinättä. Auttamaton asia
on in}rös, että muualla inaailmassa eräiden elintarvikkeiden tuotantokustannukset ja hinnat ovat tavattomasti alentuneet. Tästä
johtuu, että sitä suui.ta ei`oa, joka eräisiin maatalouden tuotteisiin
nähden on maailinanmarkkinahintain ja meikäläisten kotimai`kkinain hintain välillä, ei ole järkevää, ei v o i d a pysyvästi }.11äi)itää.

Täyty}' tapahtua mukautuinista inuuttuneeseen asemaan.
Kuii
heti pulan alussa maataloustuotteiden hiimat i`omahtivat, oli luonnollista, että hintoja tuettiin, jotta kokonainen elinkeinoryhmä ei
olisi sortunut. }Iutta samanlaista tukeinista kuin nykyään ei `-oida
loppumattoiniin jatkaa, ilman että maa menettää suui`ia taloudellisia
arvoja. Pääasiallisesti tälle kannalle on asettunut m}'ös maataloustuotantolautakunta eli n. s. Nissisen komitea. Lautakunnan inietinnön }.ksityiskohtia voidaan ai`vostella, mutta pitäisi olla vaikea
osoittaa, että sen i)ääajatukset eivät ole oikeita. Lautakunta katsoo, että peltoalaa ei ole laajennettava; valtion vientii)alkkioillaan

järjestämästä dumpiiig-viennistä on luovuttava; on niin paljon kuiii
mahdollista siirr}'ttävä sellaisten kasvilaatujen viljel}'kseen, joita
meillä suhteellisesti edullisimmin voidaan tuottaa; uusia sivuelinkeinoja (turkistuotanto y. m.) on otettava kä}ttäntöön j. n. e., mutta
ennen kaikkea on ponnistukset kohdistettava tuotantokustannusten
alentamiseen.
P\täitä teitä on mukauduttava inaailmantalouden
muuttuiieeseen tilaan. Tämä on järkevää. Mutta tätä kantaa `.astaan on ei`äiltä tahoilta noussut ankai`a vastustus. Ei ole kaukana,
etteikö lautakunnan jäseniä pidetä maatalouden asian pettäjinä. On

paljon niitä, jotka tahtoisivat säilyttää, oikein konserveerata
nykyisen tilan. Tällainen haluttomuus mukautua muuttuneisiin
oloihin on avustuspolitiikalle ominaista ja sen pahimpia vaaroja.
Toinen ei`ikoisseikka valtion avustusi)olitiikkaan nähden, joka
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olisi käsiteltävä, on valtion lainananto. Siitä olisi paljon sanomista,
mutta jotta esitys ei paisuisi liian laajaksi, on rajoituttava `-ain

pariin viittaukseen. ~ Osaksi valtion lainananto on köyhänavun
luontoista ja sellaisena ulkopuolella tämän esitelmän alan.

Mutta

pääosalta sekin tarkoittaa elinkeinojen kannattavaisuuden edistämistä. Silmällä pitäen niitä perusnäkökohtia, joita edellä esitettiin,
täytyy kovin epäillä, onko tämä lainananto useimmissa tapauksissa
ollenkaan hyödyksi maalle kokonaisuutena.
Valtiollahan ei ole
itsellään mitään pääomia lainaksi annettavana, vaan merkitsee
valtion lainananto ainoast.aan pääomain siirtoa yhdenlaisesta käytöstä toisenlaiseen käyttöön. Ja juuri se, että valtion antamat lainat
aina aniietaan käypää korkoa halvemmalla, osoittaa, että ne tulevat sellaiseen käyttöön, jossa kannattavaisuus on noi`maalia alemi)i.
Täten valtio tässäkin ohjaa keinotekoisesti pääomaa tavalla, joka
ei ole kokonaisuuden etujen mukaista. Kaikkein räikeimmäksi epäsuhde tulee silloin, kun valtio antaa luottoa, kuten laajassa mitassa
tapahtuu, alle niiden korkojen, joita se itse lainoistaan maksaa.
Tällainen menettely on väärää.
Liiallisuuksiin menneen avustusi)olitiikan haitat eivät ole ainoastaan aineellista laatua. Siinä tuhoutuu m}'ös muita arvoja. Tarkoitaii käsit}Tstä yksityisen omasta vastuusta, yritteliäisyyden henkeä
ja toimintatarmoa. Sitä aineellisesti korkeaa tasoa, jolle useiminat
kansat ovat iiopeasti nousseet, ei ole luotu valtion johdolla ja avulla,
vaan vapaalla kansalaistoiminnalla, jonka kannustimena ovat olleet
ne henkiset ominaisuudet, joihin äsken viittasin ja jotka ovat kansalle kallisarvoista pääomaa. Tätä pääomaa nyt hävitetään. Mejdän
maassamme voidaan jo nähdä arveluttavassa määrässä omavastui-

suuden heikkenemistä. Meilläkin pitävät paikkansa seuraavat prof.
ZJecÅsc/te}.in sanat: i)On harvoja niin vastenmielisiä asioita kuin

monissa liikemiehissä ja elinkeinoyhtymissä tavattava yhdistelmä

ylpeätä vapauden ja itsemääräämisoikeuden vaatimusta h}-vinä
aikoina ja toiselta puolen surkeita avunhuutoja tullien ja valtion
tilausten saamiseksi, niin pian kuin alkaa laskusuunta ja itseiisä
auttamiskyky todella tulee koetteelle. Sellaista ei ollut vaiihan
liberalisniin aikana, ja se osoittaa kuinka liikemiesinaailmakin on
tullut valtion holhouksen, valtionavun ja valtiollistuttamisen demoralisoivan vaikutuksen alaiseksi.» -»Ei herätä luottainusta sellainen,
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että liikemies ilolla ottaa vastaan kaikenlaista julkista apua itsel-

leen, mutta saarnaa valtion talouselämään puuttumista vastaan,
niin pian kuin hänellä ei ole asiassa etuja valvottavana.» On surkeaa
nähdä, että tuskin mikään ihmisryhmä maassa pitää kokouksia,

ilman että ne päättyvät tuohon yksitoikkoisesti toistuvaan vaatimukseen, että ))valtiovallan olisi n}'kyistä voimakkaammin tuet-

tava» ---j. n. e. Yhä laajenevassa määrässä ihmiset etsivät
parannusta oloihinsa enemmän valtion toimeni)iteistä kuin omista
ponnistuksistaan. Ei ollut suotta, kun erään äsken pidetyn maataloutta koskevan esite]iiiän aiheena oli k}.s}.m}'s ))Äänestyslippu

vai aura?».

Jos meillä m}'rsky, metsäpalo, halla tai tulva tuottaa

yhtaikaa vahinkoa useammalle maanviljelijälle, seui`aa melkein
säännöllisesti avustusanomus valtiolle, ikäänkuin valtio olisi vakuu-

tuslaitos, jonka ilman vahutusmaksuja olisi korvattava yksityisten
vahingot. Oikea tie on tiet}Tsti, että satunnaisten vahinkojen tasoittamiseksi kehitetään vakuutustoimintaa, ja pysyviin haittoihin on
taas joko alistuttava tahi, jos se kannattaa, ne on asianomaisten

omilla kustannuksilla poistettava -mikä tietysti ei estä sitä, että
valtio eräissä tapauksissa väliaikaisesti voi i-ahoituksen järjestää.

Jos esim. tulvien aiheuttamia vahingoita ei maanomistajain omilla
kustannuksilla, edes yhteistoiminnassa, voida tai kannata poistaa,
olisi tietysti viljelys vedettävä pois sellaisilta alueilta tai annettava
maan hinnan se]laisilla paikoi)]a aleta niin paljon, että vi]jel}Ts kan-

nattaa tulvista huolimatta.
On paljon sellaisia valtion avustustoimenpiteitä, jotka pitäisi
koi`vata asianomaisten yhteistoiminnalla, mutta yhteistoiminnankin
henki on heikkenemässä. Voidaanko kieltää, että osuustoiminta,
jonka piti olla yhteistyötä oman avun pohjalla, on meillä, lukuun
ottamatta osuuskauppatoimintaa, suurelta osalta muuttunut }Thteistyöksi valtionapujen saamiseksi?

Kaikkein demoi`alisoivinta valtion avustuspolitiikassa on ehkä
toimenpiteitten monilukuisuus, minkä kautta kansa elää aivan
valtioapujen ilmapiirissä ]`a mikä synn}'ttää yhä uusia vaatimuksia.
On helppo sanoa, että koska valtio niin monella muullakin tavalla
avustaa esim. maataloutta, miksi ei myöskin tällä. Se onkin perustelu, jota on vaikea kumota ja joka yhtä h}'vin kelpaa valtion toiminnan rajattomaan laajentamiseen.
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Niiltä, jotka valtion avustustoimintaa ajavat, tahtoisin kysyä,
missä määrin he ovat ottaneet huomioon sen vahingon, joka syntyy,
kun kansa opetetaan kulkemaan valtion kainalosauvojen varassa?
Tässä yhteydessä on ehkä sopivaa huomauttaa siitä, että mitä
syvemmälle puututaan talouselämän kulkuun, sitä pahemmaksi käy
epäsuhde tehtäväin vaikeuden ja inhimillisen viisauden välillä myöskin sen viisauden, mikä on koottuna hallituksiin ja eduskuntiin.
Talouselämän tai jonkin elinkeinonhaai`an johtaminen ylhäältä

päin on ylivoimainen tehtävä. Asiantuntijainkin kesken syntyy
erimielisyyksiä ja oppisuuntia, ja lopullinen ratkaisu on eduskunnalla, jonka jäsenillä tavallisesti ei ole riittävää omakohtaista asiantuntemusta esille tulevissa asioissa.

Tästä on seurauksena mieli-

piteiden muokkaus ulkoapäin, äänestäminen joukon mukana ilman
omaa vakaumusta, houkutus hankkia kansansuosiota ajamalla
taloudellisia etuja omille kannattajapiireille j. n. e., mikä kaikki
järkyttää kansanvaltaisen hallitustavan mainetta ja arvoa. Pitkälle
menevää puuttumista talouselämään on vaikea iiiin hoitaa, ettei se
synnyttäisi suuremmassa tai vähemmässä määi`ässä poliittista korruptiota.
Sen arvostelun pääkohdat, jotka mielestäni on esitettävä valtion
avustuspolitiikan liiallisuuksia ja harhamuotoja vastaan, olen nyt
edellisessä esittänyt.

Mutta asian käsittely jäisi vaillinaiseksi, ellei

otettaisi huomioon eräitä toisiakin näkökohtia kuin välitön kannattavaisuus, johon arvostelu tähän asti on etupäässä perustunut.
On ensiksikin syytä otaksua, että on niitä, jotka katsovat, että
esitelmänpitäjä on tehnyt asian suotta monimutkaiseksi tutkiessaan
avustuspolitiikkaa lähinnä siinä valossa, miten suurin kansallistulo olisi saavutettavissa. Asia on ainakin maatalouden osalta, voidaan sanoa, paljon yksinkertaisempi, sillä tässä ei ole kysymys
kansallistulon edullisiinmasta hankkimisesta vaan sen j a k a m i s e s t a . Valtio on vuosikymmeniä tulleilla avustanut teollisuudenharjoittajia, mikä avustus on alentanut m. m. maatalousväestön
elinkantaa, ja tämän vuoksi maatalouden avustus ei merkitse muuta
kuin sitä, että valtio panee toimeen toisenlaisen ja oikeudenmukaisemman tulojen jakautumisen yhteiskunnassa.
Jos näin ajatellaan, täytyy sanoa, että on tuskin mitään, mikä
tätä selvemmin osoittaa, mihin umpikujiin avustuspolitiikassa jou-
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dutaan. Jos valtion talouspolitiikan tai`koitus on »oikeudenmukainen» tulojen jakaminen, miten määrätään, mikä on oleva teollisuusväestön, mikä maatalousväestön, mikä käsityöläisten, mikä kalastajain j. n. e. oikea elintaso? Ja kun nämä ryhmät eivät ole }rhtenäisiä, onko erikseen i)unnittava esim., mikä on oleva Etelä-Suouen
suurtilanomistajan ja mikä suomussalmelaisen pienviljelijäin sopiva
elintaso? Missä on se tuomari, joka tämän ratkaisee? Vai onko iiiin,
että tässä saa olla tuomari omassa asiassaan, että ne ihmisryhmät,

jotka eduskunnassa voivat saada kokoon enemmistön, ovat oikeutetut määräämään, että hcidän elinkantaansa on valtion toimin
kohotet,tava? Tuskin mikään niinkuin nämä umpikujat osoittavat,
että i)yrkimyksenä tulee olla r a j o i t t a a valtion vaikutus tulojen
muodostukseen mahdollisiminan vähiin.
Mitä ei.ikseen tulee teollisuuden suojelustulleihin tulojen jakautumisen kannalta, on asia niin, että sikäli kuin tulleissa on järkeä,
niihin on turvauduttava joko työväen tahi kuluttajain tahi maani)uolustuksen etujen vuoksi. Jos on tulleja, jotka palvelevat vain
rikkaiden tekemistä rikkaammiksi, on sellaiset tullit mitä kiireimmin poistettava.

Siihen, mistä nyt viimeksi on ollut puhe, voidaan kuitenkin vielä
huomauttaa, että politiikkaa, jonka tarkoituksena on koroittaa
inaaseutuväestön tuloja, voidaan pei`ustella sillä, että koska maanviljelijät yleensä liittyvät n. s. yhteiskuntaa säilyttävään kansanosaan, on yhteiskunnan lujittamisen kannalta tarkoituksenmukaista,
että toiset kansanluokat tekevät t,ietoisesti uhrauksia maanomistajain hyväksi, jotta voitaisiin hidastuttaa sitä m. m. kaikissa pohjoisinaissa havaittavaa ilmiötä, että maatalousväestö sekä absoluuttisesti että suhteellisesti vähenee. Tämä on tärkeä asiallinen
näkökohta, jolle mielellään tekee m}Tönnyt?Tksiä.

Ja kun esiin. oli
k}.sym}-s niistä suurista uhrauksista, joita toi`pparien itsenäist}'ttämisessä maanomistajilta vaadittiin, tai kun meillä otettiin käytän-

töön kohtuulliset viljatullit, ai`velen, että yleisesti juuri tällaiset

näkökohdat painoivat vaa'an myönteiselle puolelle. Mutta ilmeisesti
on vai`ottava tekeinästä liian pitkälle ineneviä johtopäätöksiä

puheena olevasta näkökohdasta. Niin outoa ja valitettavaa kuin
se onkin, on valtava osa pientilain omistajia vastoin otaksuinaa
osoittanut kovin vähän mielenkiintoa n}'k}-isen talousjärjestelinän
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Sitäpaitsi pitkälle menevä moninainen val-

tion avustustoiminta on itse ei`äänlaista sosialismia, minkä vuoksi
sen sosialismia vastustava vaikutus on epäiltävä.
Tässä yhteydessä sallittanee lyhyt henkilökohtainen huomautus.
Kun siinä, mitä edellä on esitetty, on ollut pakko arvostella m}.ös
meillä hai`joitettua maatalouspolitiikkaa, otaksun, että esitelmän-

pitäjää tavallisuuden mukaan syytetään puuttuvasta ystävällisyy•destä inaatalouselinkeinoa kohtaan - ellei pahempia sanoja kä}-tetä. Torjun sellaiset syytökset. Kukaan, jolla voi olla jotain vaikutusta mielipiteisiin tai asiain menoon, ei saa olla ystävällinen eikä

epäystävällinen yhtä väestöryhmää kohtaan - tässä eivät tunteet
kelpaa miksikään lähtökohdaksi - vaan on asioita katsottava
ylhäältä päin, etsien sitä, mikä on asiallista ja yleisen edun mukaista.
Omalta osaltani en ole siitä näkökulmasta tässä esitelmässä poikennut. Se mitä maataloudesta olen sanonut, tai`koittaa sen seikan
tunnustamista, että maatalous on meidän maassamme niin erikoisen
täi`keä elinkeino, että sitä ei saa rakentaa savijaloille.
On käsiteltävä inyös sitä usein kuultua väitettä, että elinkeino.jen tukemisen, varsinkin suojelustullien hyödyllisyys on i)ääasiallisesti siinä, että lisääntyvälle väestölle niiden kautta saadaan tvötä.
Yleisenä sääntönä tämä käsitys ei ole oikea. Jos tuotantosuojalla

saadaan aikaan uusia tuotannonhaaroja tai entisten laajentumista
ja siten uusia työtilaisuuksia, on se vain toinen puoli asiasta. Toinen
on se, että kotimaiset hinnat, ja siis myös työväen elinkustannukset,
nouse`-at ja t}'öväen on asetettava entistä suurempia palkkavaatimuksia. Tämä puoli asiasta on omansa estämään tuotannon laajentamista. \Täyttää sen vuoksi siltä, että ainoastaan milloin vähäisellä suojelustullilla saadaan aikaan tuotantoa, ]`ossa ihmistyövoiman
osuus on suui-i, tulleja voi puoltaa työmarkkinain parantainisen
kannalta. Ei myöskään kokemus osoita, että työttömyyttä olisi
voitu tulleilla hävittää. Tältäkin kannalta katsoen on tulleihin suhtauduttava kriitillisesti.
Tulemme sitten avustusi)olitiikan vaikeimmin punnittavaan

kohtaan, nim. siihen, missä määrin taloudellinen puolustusvalmius
vaatii talouselämän keinotekoista tukemista. Tässä kys}-myksessä
olisi ainesta kokonaiselle esitelmälle, ja toivoisinkin,

että tässä

yhdist)-ksessä lähiaikoina sellainen i)idettäisiin. Nyt voidaan ainoas-
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taan lTh`'esti viitata asian pääprobleemeihin.

On luulta`'aa, että

osittain on olemassa, vai.sinkin sotilastaho]la, sellaisia mielipiteitä,

että sodanvaaraa silmällä pitäen maan on hinnalla millä h}'vänsä
p}'rittävä omavaraiseksi niin laajassa mitassa kuin suinkin. Lieneekin eräitä tuotannon aloja, kuten metalliteollisuus, joiden tärkeys
sodan aikana on niin suuri, että niihin nähden puolustus`'almiusnäkökohdat ovat usein ratkaisevia. Mutta yleisesti ei tässäkään
asiassa voida kritiikittömästi ja kaavamaisesti asettua }-hden periaatteen, omavaraisuuspyrkimyksen, kannalle.
Jokaiseen tavai`ar\.hmään nähden erikseen on harkittava, minkä verran riskiä voi-.
daan ottaa, missä määrin voidaan rakentaa ulkomaiseen tuontiin
ja ennen kaikkea, missä määrin vai.astoiminen tulee maalle edullisemmaksi kuin maan koko talouselämän ohjaaminen silmällä pitäen

sotaa, jonka vallitessa olosuhteet, esim. tuontiin nähden, ehkä ovat
toisenlaiset kuin se olettamus, jonka nojalla suunnitelma on tehty.
Tämän pitemmälle emme n}7t voi asiaan syvent}'ä. Pääasia on, ettå
taloudellinen puolustusvalmius ei riitä perustelemaan mitä tahansa
omavaraisuuspyrkimyksiä, vaan on tässäkin tavoiteltavia tuloksia

ja niiden vaatimia uhrauksia tapaus tapaukselta tai`koin tutkitt,ava
ja vastakkain punnittava. On vai`ottava sitä ilmeistä vaaraa, että
Ttuolustusvalmiudesta tulee iskusana, joka sokeasti pannaan asiallisen hai`kinnan sijalle.

Tämä esitelmä on tai`koitettu lähinnä avustuspolitiikassa esiintyvien harhakäsitysten ja liiallisuuksien arvosteluksi, mutta muutama sana on omistettava myös asian positiiviselle puolelle.
Taloudellisen edistyksen pääedellyt}'ksiä on sen vakaumuksen
säil}+ttäminen, että yrittäjiä eivät uhkaa `.llät`'kset taloudellisen

peruslainsäädännön tai verorasituksen olennaisten muutosten muodossa, niin että laskelmia voidaan tehdä muutenkin kuin lyhyeksi
ajaksi ja hyvin suurin voittomariginaalein. Mitä erikseen teollisuuspolitiikkaan tulee, viittaan johtaja JcictÅÄo Ä'cihmcm äskettäin tässä
yhdist}'ksessä pitämään esitelmään, jossa esitettyjä ajatuksia lienee
kaikissa pääkohdissa pidettävä oikeina. }'Iaata.]oudessa taas lienee

pääpaino pantava sellaisille valtion toimenpiteille, jotka tai`koittavat hehtaarisatojen ja kotieläintalouden tulosten parantamista ja
toisaalta tuotantokustannusten pienentämistä lähinnä sellaisin keinoin, jotka eivät vaikuta markkinahintoihin. Tässä on `.altiolla
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laaja ja hedelmällinen työala tieteellisen tutkimuksen, koetoiminnan, opetuksen ja neuvonnan aloilla. Tällaisiin tarkoituksiin mene-

vät määrärahat veronmaksajat suorittavat ilolla. On myös myönnettävä, että ilman viljatulleja tuskin mikään Euroopan maa voi
ylläpitää maatalousväestöään.
Useimmat valtion avustusmääi.ärahat muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin olisi sensijaan
vähitellen peruutettava ja vastaava valtion menojen vähennys
käytettävä esim. verojen alentamiseen tai niiden kansalaisten elinehtojen parantamiseksi, joiden elinkanta on alhaisin. Viittaan tässä
m. m. niihin tehtäviin, joita agronoomi K®.nm4ne7} on tarmokkaasti
tehostanut. Tämän lisäksi valtio voi vähin kustannuksin tehdä
suurta hyötyä auttamalla alulle maanviljelijäin yhteistyötä ja väliaikaisesti rahoittamalla suurempia yhteisyrityksiä.
Tultuani täten esitykseni loppuun, yritän sen, mitä edellä olen
esittänyt, yhdistää seui`aaviin ponsiin.
1. Lukuun ottamatta sodan ja vaikeiden pulien aikaa, valtion
asiana ei ole eikä se yleisen edun mukaisella tavalla voi huolehtia
elinkeinojen kannattavaisuudesta.
2. Valtion toimenpiteitä elinkeinojen edistämiseksi ei ole pyrittävä järjestämään niin, että ne vaikuttavat hinnanmuodostukseen.
Rajoitettujen henkilöryhmäin hyväksi tulevia avustuksia on vältettävä ja pääpaino pantava tieteelliseen tutkimukseen, kokeiluun,
opetukseen, neuvontaan ja yhteistyön organisoimiseen.
3. Suojelustullit ovat yleensä oikeutettuja vain, milloin niillä
a) on selvä kasvatustullin luonne;
b) ylläpidetään puolustusvalmiuden kannalta ehdottoman

välttämätöntä tuotantoa;
c) vastustetaan sellaisen ulkomaisen dumpingin vaikutuksia, joka ei ole pysyvää; sekä
d) voidaan vähällä tullisuojalla y]läpitää tuotantoa, jossa
tarvitaan paljon ihmistyövoimaa.
4. P\Tiistä poikkeuksellisista toimenpiteistä, joihin pulan johdosta
on ollut pakko ryhtyä, olisi asteittain vapauduttava, niin että talous-

elämä mukautuu maai]mantalouden muuttuneitten olosuhteiden
mukaisesti.

5. Valtion elinkeinoja edistävät toimenpiteet, joita perustellaan
sosialipoliittisilla syillä, on rajoitettava todella varattomimpien
kansalaisten piiriin.
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Ja lopuksi, kun katselee valt,ion toiminnan rajoissa kahtena viimeisenä vuosik}Tmmenenä tapahtunutta valtavaa muutosta, kuinka
valtio harjoittaa monipuolista teollisuutta, vuorityötä, i)ankkiliikettä, radiotoimintaa j. n. e. ja kuinka valtio on kietonut itsensä
kaikenlaisen avustustoiminnan v}T}-htiin, nä}Tttää siltä, että Venäjää

ja ei`äitä diktatuui.imaita lukuun ottamatta tuskin on mitään muuta
maata, jossa 20 vuodessa olisi niin i)itkälle kehitytt}' kohti talou-

dellisen toiininnan ottamista vhteiskunnan haltuun. Tämä avoimesti nähtäköön. Tätä ei ole aikaansaanut, sosialidemokraattinen

puolue. Sosialismin - käytän tätä sanaa sen taloudellisessa merkityksessä - vai.sinainen voitto Suomessa on se, että n. s. porvarillinen kansanosa on loitontunut kauas omavaraisuuden, kilpailun ja
luonnollisen kannattavaisuuden perusteista ja valtion tehtäviin
nähden omaksunut niin suuressa määrin sosialistisen ajatustavanl.
1) Niille, jotka ovat kiinnostuneita esitelmässä käsitellyistä k}.symyksistä,

esitelmänpitäjä suosittelee seuraavia julkaisuja:
BEBTiL 0riL", Utrikeshandd o.h handdspolitik.

rl`ukholrna. 1934.

215 siv.

(helppotajuinen, erinomainen teos). -ELi F. HECKsCHER, V¢72/zcL /.cb L(i{si. tabudclJj7?ci? libcm!£smj. Porvoo 1922. 401 siv. (erinomainen teos). -SA;iA, Tpdngs-

liushållning och »phnhushålzning». rrukholmaL 1934. 62 siv. - Si"A, Det privata
näringslivet i tvångshu£hålLningens tid. TukholmaL 1986. 80 s±v. -Gus`Av CAssTT.L,

Socidism eller fra"tiskr[dande. Tukho\rrLa. L928. 255 siv. - SAMiL, Understödspozi.!i.Jfens wraJ.Injrig. Tukholma 4930. 67 siv. (erittäin suositeltava). -KANSAiNi.iiTTo, The Stah3 c®r}c! econom£c !t./e (selonteko keskusteluista konferenssissa, jonka

v. 1933 Lontoossa järiesti lnternational lnstitute of intellectual co-operation).
Paris 4933. - J. K. PAAsiKivi, PoJt.t£j*Å.¢ /.a lozoi{s. Porvoo 1933. 40 siv. l\.iLHELM KFiLi]Au, K7...!£s* ¢urczcr£rig cw p!o7teÅonomi.erL. Esitelmä ja sen johdosta

s}'ntynyt keskustelu, julkaistu teoksessa »Foi.handlinger ved det tiende nordiske
nasjonalokonomiske m®te i Oslo den 17-19 juni 1935.» -Gur`'NAR Li`DSTRÖM

(salanimi), Om /ri.hete7i.

Tukholma 1936.

kirpeä arvostelu avustuspo]itiikasta).

120 siv. (loistavalla tyylillä kirjoitettu

~ E. NEVAr`-LiNNÅ,

I menotalous. Porvoo 4933. 144 siv.

SL4omej? { c#!t.ota)!oiLq.

(varsinkin luku >)Yleiskatsauksia))). -C. A.

VE±RRi]N STTJ A.RT, Kapitali`stisen yhtciskuntajäi.jestglnen olemus. Es±teLmå, iuLka±stu

Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa n:o 4, 1935. ~ BR. SuviRAr`'TA, TczZoL4dcz!i.scn !t.beraz£sJ}Lt.ri perL"/.a£z/#sc!. Esitelmä, julkaistu »Säästöpankki))-lehdessä n:o

9,1935. -K. J. KALL-ALA, Valtion lainananto alle kåui)ien korkojen. Esite\rnå,
julkaistu »Säästöpankki))-lehdessä n:o 41, 1935. - JAAKKo KAHMA, TCAi".%sen
Z¢a)/.cn£i.mjspozilji.Aft¢m/w
si.L(nlavji.vo/.¢.
Esitelmä, julkaistu
Kansantaloudellisessa

Aikakauskirjassa

n:o 4,

1936.

- i+4¢a£¢ZoL(sttio!ai7tlozaLtfciÅi4r2r!an mt.e!i.n!ö

)]..o 2. Komiteamietintö n:o 6 v:lta 4936. -SoÅ.cr..Å"omz-fccm mi`c!i.r2fö. Komiteamie-

tintö n:o 49 v:lta 4936.

yHDysvflLTfllN MflnTflLouSPoLITIIKKfl
MURROSKfluDESsfl.
Esite]mä, jonka Kansantaloudellisen Thdistyksen kokouksessa
tammikuun 29 p:nä 1937 piti

Ai`tturi, Lehltnen.

Yhdysvaltain nyk}'isten maatalouspoliittisten virtausten ymmärtämiseksi on välttämätöntä jonkin verran tuntea, i)aitsi maatalouselinkeinon omalaatuista luonnetta ja kehitystä Yhd}'svalloissa sekä
maatalouden taloudellista tilaa, myös maassa aikaisemmin noudatettua ta]ouspolitiikkaa.
Thdvsvaltain maataloudella on eräitä hvvin karaktei`istisia erikoispiirteitä. Tärkein näistä on amerikkalaisen fai`mai`in eurooppa-

]aisesta poikkeava suhtautumistapa ammattiinsa ja viljelmäänsä.
Amerikkalaiselle farmarille on vjljelmä puhdas liikeyritys ja maatalousammatti yksi lukuisista tavoista toimeentulon hankkimiseksi,
ja hän on valmis ]uoi)umaan sekä viljelmästä että ko.ko maatalousammatistakin, jos maatalous osoittautuu heikosti kannattavaksi ja
houkuttelevampia tilaisuuksia on tarjolla. Eurooppa]ainen talon-

poikaisväestö-ainakin sen valtaosa -suhtaut,uu maatalousammatt,iin tavallaan kuin kutsumukseen, josta pidetään kiinni sitkeästi
silloinkin, kun se palkitsee vaivat kehnosti. Tämä ero suhtautumistavassa saa selityksensä siitä, et,tä Thd}Tsvallat on vasta aivan äskettäin kokonaan otettu viljel}'kseen, joten maatalousluokka ei ole
voinut vakiintua samassa määi`in kuin Euroopassa, missä viljelys
on satoja vuosia vanhaa. Amerikkalaisella farmari]Ia oli vallattavanaan tavattoman ]aaja ja hedelmällinen maa. Kokemus opetti
hänelle pian, että se, joka r}'östi maasta I}'h}Tessä ajassa, minkä siitä

saat,toi irti saada, ja siirt}'i sitten uutta, neitseellistä aluet,ta vilje-
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lemään, ))kuori kerman» päältä ja vaurastui, kun taas paikoillaan
i)},'s?Tvä jäi köyhäksi. P\Täin tuli Yhd}-svalloissa maatalousammattiin

keinottelun henki, jonka häviäminen vaatii aikaa vuosikymmeniä,
kenties vuosisatoja. On selvää, että amerikkalaisen maanviljelijän
»juurettomuus» ja keinotteluhalu on omansa lisäämään maatalouden
konjunktuuriherkky}.ttä.
Toinen erittäin täi-keä Yhdysvaltain maatalouden ei`ikoisi)iirre
on maatalouden pitkälle kehittynyt erikoistuminen ja vaihdannoituminen. Vaikkakin Yhdysvalloissa on alueita, joilla harjoitetaan
monipuolista maataloutta, valtaosa viljelmistä kuitenkin on ei.ikoistunut muutamien harvojen tuotteiden tuottainiseen. On puuvilla-,
vehnä-, maissi -sika- ja tupakkafarmeja, joiden peltoalasta 60-80
°/o, jopa enemmänkin voi olla käytett}'nä k}'s}'myksessä olevan
kaui)pakasvin viljelykseen, ja koko viljelyksen kohtalo riippuu tästä
kasvista saatavasta sadosta ja hinnasta.
Maanviljelijäi)erheet

ostavat huoinattavan osan, tavallisimmin 40-50 °/o, mutta usein
70-80 °/o kuluttamistaan ruokatavaroista; meillä on vastaava prosenttisuhde 25-30 °/o. Pitkälle kehitt`'n`'t erikoistuminen ja vaihdannoituminen tekevät Yhd`.svaltain maatalouden hvvin herkäksi
sääsuhteille samoin kuin suhdanteidenkin vaihteluille.

Kolmas täi`keä Yhdysvaltain maatalouden erikoispiirre on, että
viljelmät ovat n. s. perheviljelmiä, s. o. viljelmiä, jotka viljelmää

asuva i]erhe hoitaa, palkkat}'öväkeä sanottavasti apuna käyttämättä. Palkkatyövoimalla hoidettuja suurviljelmiä sanan eui.ooppalaisessa merkit}.ksessä on Yhd}'svalloissa hyvin vähän. \''aikkakin
Yhd\'svaltain maata.lous on omaksunut teolliselle toiminnalle omi-

naisen tuotannon erikoistumisen siinä mitassa, kuin se maataloudessa
on mahdollista, ei kehitys maataloudessa ole vienyt pienyrittäjän syi`-

jäytymiseen suuryrittäjän ja yrittäjähenkilön syrjäytymiseen osakeyhtiö-taimuunpersoonattoman}'rittäjämuodontieltä,kutenteollisuudessa on tapahtunut. Ei`äät maataloustutkijat ovat suositelleet siirt}.mistä suurfarmit?'yppiin varsinkin vehnä-, maissi --sika-ja puuvillaalueilla kä}'ttämällä osake}-htiö-, osuuskunta-tai ketjufarmimuotoa,
toivoen täten voitavan alentaa tuotantokustannuksia ja parantaa Thdvsvaltain maatalouden kilpailukykyä näiden tuotteiden maailmanmarkkinoilla, mutta. mitään suurempaa vastakaikua nämä ajatukset eivät ole ainakaan tähän inennessä saavuttaneet, vaikkakin eräitä
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pelätään niitä yhteiskunnallisia vaaroja, joita voi liittyä siirtymiseen vapaina yrityksinä hoidetuista pienistä perhefarmeista laajoihin, enemmän tai vähemmän riippuvaisessa asemassa olevaa työvoimaa käyttäviin jättiläisviljelmiin. Tähän kysymykseen palaan
myöhemmin.
Ennen maailmansotaa Yhdysvallat olivat tyypillinen »nuori»
maa, joka vanhoista, ylikansoitetuista ja pääomarikkaista maista
toi työvoimaa ja pääomaa suurien luonnonrikkauksiensa valtaamiseksi ja rikkaiden taloudellisten mahdollisuuksien kehittämiseksi,
suorittaen lainapääomien korot ja lyhennykset ensi sijassa raakaaineiden, niiden joukossa tärkeimpinä maataloustuotteet - vilja,

puuvilla ja sianliha - viennillä. Alkavaa ja jo tämän vuosisadan
alussa valtavaksikin mittasuhteiltaan paisunutta teollisuutta suojeltiin korkeilla tulleilla alhaisemmin palkatun eurooppalaisen työn
kilpailulta, ja tullisuoja ulotettiin tärkeimpiin maataloustuotteisiinkin. Tämä tullisuoja oli maataloudelle kuitenkin vei`raten vähäarvoinen sen takia, että Yhdysvaltain maatalouden tärkeimmät myyntituotteet, vilja, sianliha ja puuvilla, olivat samalla vientituotteita,
joiden hinta järjestyi kotimaassa maailmanmarkkinoilla saatavien
hintojen mukaan, miten korkea hyvänsä tullisuoja sitten olikin.
Maanviljelijät joutuivat näin ostamaan tarvitsemansa teollisuustuotteet vahvasti suojatuilta markkinoilta, samalla kuin he saivat
rahatulonsa tuotteistaan vapaan kilpailun alaisten hintojen mukaan.
Tämän ei sinänsä olisi tarvinnut muodostua maatalousväestölle epäedulliseksi, jos maailmanmai.kkinoilta saatavat hinnat olisivat riittäneet maksamaan maatalouden tuotantokustannukset ja antamaan sellaisen yrittäjävoiton, joka olisi pitänyt maatalousväestön
elintason sopivassa suhteessa muiden yhteiskuntaluokkien elintasoon. Näin ei kuitenkaan tapahtunut; varsinkin puuvillaa tuottavat etelävaltiot, mutta myös viljaa ja sianlihaa tuottava KeskiLänsi, alueet, joilla asuu n. 40 °/o Yhdysvaltain väkiluvusta, ovat
elintasossa jääneet kauas jälkeen itävaltioihin keskittyneestä kauppaja teollisuusväestöstä. Ja jos otetaan huomioon, et,tä puuvillaa, vehnää ja sianlihaa on tuotettu harjoittamalla jatkuvasti ryöstöviljelystä, jättämällä korvaamat,ta maalle satojen maasta ottamat ja
vesien maasta pois huuhtelemat kasvinravintoaineet, niin käy nou3
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datetun talouspo]itiikan epäedul]isuus laajoille viljelijäpiireille vie)ä
ilmeisemmäksi. Suuri osa siitä inahtavasta varallisuudesta, joka
nyt on keskittynyt Yhdysvaltain itävaltioihin, on viime kädessä syntynyt hedelmällistä maata ryöstäen viljelemällä saatujen tuotteiden
dumping-m?T}'nnillä maailmanmai`kkinoille. Niin kauan kuin uutta
inaata oli vallattavissa entisen menetettvä huomattavan osan hedelmällisyydestään, ei Yhdysvalloissa tässä suhteessa huolehdittu huomisesta päivästä, mutta kun koko maa viime vuosisadan vaihteen
tienoilla oli otettu viljelykseen, alkoivat kaukonäköisimmät talous-

poliitikot varoittaa maan luonnonrikkauksien häikäilemättömästä
tuhlauksesta ja vaatia valtiota ryhtymään toimenpiteisiin kansamsomaisuuden suojelemiseksi. Presidentti Theodor Roose`-elt oli inno-

kas näiden aatteiden kannattaja, ja hänen toimestaan valt,io ostikin
takaisin aikaisemmin yksityisille luovutettuja ja näiden raiskaamia
metsä- ja laidunmaita, jotka jälleen valtion toimesta saatettiin metsän ja ruohon kasvuun. Rooseveltin seuraaja presidenttinä, William
Taft, ei ollut kiinnostunut luonnonrikkauksien säilyttämiskysymyksestä, ja hänen jälkeensä i)uhkesi maailmansota, joka antoi amerikkalaisillekin mui.ita ajattelemista kuin huolenpidon tämän kansan
osaksi niin runsain määrin tulleiden ]uonnonrikkauksien säilyttämisestä.

Maailmansod{m aikana ja rauhantekoa seui.aimeina parina vuotena aina vuoteen 1921 asti Yhd}rsvaltain alati tä}'de]list,yvä ja kas-

vava tuotantokoneisto kävi täyde]Iä hö}'r}T]lä tuottaen kaikenlaista
Lavaraa, ampuinatarpeita, elintarvikkeita, i.aaka-aineita j. n. e. sotaa

kä}'vää Eurooppaa vai`ten.

Maatalous sai osakseen i.unsaan osan

tästä markkinain kasvusta. Tämä näkyy esiin. vehnäalan kasvust,a
n. 20 inilj. hehtaarista keskim. vv. 1909~13 n. 30 milj. hehtaariin
v.1919, vehnän viennin kasvusta 649 milj. kilosta keskim.1909-15
7 025 milj. kiloon keskiin. 4921-23 ja rukiin viennin kasvusta 17
milj. kilosta keskim. 1909-15 926 milj. kiloon keskim. `1924-23.
Maataloustuotteiden kokonaisvienti, joka ennen maailmansotaa oli
900-1000 milj. dollaria, nousi v. 1919 3 861 milj. dollariiii eli n.
nelinkei`taiseksi.

Tämä loistokausi loppui kuitenkin hyvin ]yh}'een. Jo seuraavana
vuonna alkoi suunta alaspäin, ja v. 1921 kohtasi Yhd}'svaltain maa-
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taloutta raskas pula, josta se ei kunno]lisesti elpynyt, ennenkuin se

joutui uuden, entistä raskaamman pulan pyörteisiin v. 1930.
Seuraavat lukusarjat valaisevat Yhdysvaltain maatalouden asemaa maailmansodan päätyttyä ja ti]anteen kehitystä siihen asti,
jol]oin lamakausi saavutti syvimmän kohtansa v:n 1933 alussa.
Vertailun vuoksi on otettu myöskin mukaan tietoja osakeyhtiöiden
bruttotuloista, teollisuustyöväen palkoista ja kiinnelainojen koroista.
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Maatalouden bi`uttotulo putosi v. 1921 noin 50 °/o:iin v:n 1919

arvosta. V. 1932 oli bi.uttotulo vain 30 °/o v:n 1919 bi`uttotulosta.

Maatalouden osuus kansallitulosta ]aski laskemistaan ja oli v. 1932
vain runsas kolmannes siitä, mit,ä se oli ollut v. 1919.

Maanviljeli-

jäin ostotuotteiden hintaindeksi pysyi aina v:n 1921 pulasta lähtien
maataloustuotteiden hintaindeksin yläpuolella, ja v. 1932 oli viiineksi mainittu indeksi vain n. 55 °/o ostotuotteiden indeksistä. Teollisuustyöväen jatkuvasti koi.keana pysyvät palkat merkitsivät
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maanvi]jelijöille ja heidän lapsilleen voimakasta houkutusta jättää
maatalousammatti ja siirtyä kaupunkeihin. 1920-luvulla tapahtuikin väestössä runsasta siirt}'mistä maalta kaupunkeihin, mikä sitten
vei suuriin vaikeuksiin t}'öttöm}'}'skys}rmyksen järjestämisessä, kun
maailmanpu]a puhkesi.
Niin jyrkästi kuin maatalouden bi.uttotulo putosikin, niin vielä

jyrkempi lasku tapahtui maanviljelijäin nettotulossa. Eräät maanviljelijäin menoei.ät, kuten velkojen korot ja verot, p}'syivät muuttumattomina, ja vaikka muut kustannuserät: t}.öväen palkat, sieinen, lannoitusaineet j. n. e. laskivatkin, eivät ne kuitenkaan laskeneet samassa suhteessa kuin maataloustuotteiden hinnat. Maanviljelijäin nettotulo, joka maataloudelle jo verraten epäsuotuisana
aikana, vv.1924~29, oli kuitenkin vielä n.5.6-5.8 miljaardia dollaria vuodessa, supistui v. 1932 n. 1.7 miljaardiin dollai`iin eli n. 30

°/o:iin aikaisemmasta tasosta.

On selvää, että maanviljelijäperhei-

den kulutusostokset supistuivat minimiinsä, mistä oli seurauksena
menekin suuri supistus ja t}'öttömy}'den kasvu maanviljelijäväestön
kulutushyödykkeitä tuottavassa teollisuudessa.
On luonnollista, että maatalouden taloudellisen aseman näin
suuri heikkeneminen johti }'rit}rksiin tämän asiain tilan korjaamiseksi. Aikaisemmat, Yhdysvaltain pioneerikaudelle ominaiset maatalouspulan paraniiuskeinot,:

uusille hedelmällisille

alueille siirty-

minen, bimetallisini, rautatieraht,ien alentamincn j. n. e. eivät enää
näissä oloissa tepsineet.

0li keksit,tävä jotakin muuta.

Harding

tamniikuussa

kutsui

koolle

1922

Presidentti

inaatalouskonfei`essin

keskusteleinaan t,oimen])iteistä maatalouden auttamiseksi. Tämän
konferenssin t}.ön pohjalla säädettiin v. 1924 Agricultural Credits

Act, jonka tai.koituksena oli hintojen vakiinnuttaminen m}'öntämällä lainoja maataloustuotteiden kauppaa harjoittaville tukkuliikkeille ja osuuskunnille maataloustuotteiden ostoa ja varastoimista
varten. Lain perusteella m}.önnettiin luottoa inai`raskuun lop])uun
1932 mennessä 304 milj. dollaria.

Edelleen

säädet,tiin

Capper-

Volstead Act, jolla pyrittiin edistämään osuustoiminnan kehittymistä vapauttamalla osuuskunnat eräisiä trustien vastaisen lainsäädännön määrä`Tksistä. Vehnän tulli m\'ös nostettiin 30 centistä
bushelilta 40 centtiin.

Nämä toimenpiteet, vaikkakin ne olivat hyödylliset, eivät ylet-
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tyneet pahan juuriin saakka. Vuoden 1924 kongressille esitettiin
kuitenkin m`'ös kuuluisa MCNary-Haugen-bill, joka sitten kulki

monien vaiheiden ja muodonvaihdosten kautta kongressissa, kunnes
se lopulta poistui päiväjärjestyksestä heinäkuussa 1928, jolloin presidentti pani vetonsa lain voimaantuloa vastaan, kongressi äänesti
nurin presidentin veton, mutta senaatti jätti veton voimaan. Tämän
lain tai`koituksena oli maataloustuotteiden hintojen vakiinnut,taminen siten, että }'lituotanto myytäisiin maailmanmarkkinoille niillä
hinnoilla, mitkä siitä saataisiin, kotoiset maatalousmai`kkinat suojeltaisiin korkeilla tullei]la ja hinnat kotimaassa nostettaisiin maailmanmarkkinahintaa koi`keammalle tuot,teita myyt,äessä perittävällä verollä, josta kertyvät varat tasoitusmaksuina suoritettaisiin vientiliikkeille. Tätä suunnitelmaa vastustettiin sillä pohjalla,
että
se peittelemättä p}7rki hintojen määräämiseen ja omaksui itselleen tasoitusmaksusysteemin muodossa vain kongressille
kuuluvaa verotusoikeut,ta. Tasoitusmaksuihin arvioitiin tai`vittavan
250-400 milj. dollai.ia vuodessa.
Kun mitään maataloustuotteiden hintoja tehokkaasti tukevaa
]ainsäädäntöä ei saatu aikaan, jäi farmarei]le, jotka eivät teollisuuden harjoittajien tavoin p}'st}'neet omin voimin tarjontaa säännöstelemällä vaikut,tamaan hintoihin, ainoaksi neuvoksi kunkin kohdallaan tuottaa m}'}'tävää niin paljoin kuin suinkin saadakseen
rahaa korkoihin, veroihin ja tuotantoaan sekä kulutustaan varten
tai`vitsemiensa hyödykkeiden ostamiseen. Maat,aloustuotanto alkoi
kasvaa hyvin ripeästi. Tuotantokustannusten alennuspyrkimys johti
entistä pitemmälle vietyyn maatalouden mekanisointiin, traktoi.it
syrjäyttivät miljoonittain hevosia ja muuleja, combinet tekivät tar-

peettomiksi sadat,tuhannet maataloustyöntekijät. Hevosluvun supistuksesta oli seurauksena, että noin 13-14 milj. hehtaaria peltoa
vapautui hevosten rehun tuotannosta myyntituotantoon. Maataloustieteiden tuloksia pyrittiin entistä enemmän sovelluttamaan maatalouteen.
Kaiken tämän tuloksena oli maataloustuotaiinon
kasvu n. 20-25 °/o:]1a maailmansodan ajoista lähtien. Lisä}'s myyntiin liikenevässä tuotannossa oli vieläkin suurempi. Niin kauan kuin
nousukonjunktuurikautta kesti, lisääntyi maataloustuotteiden kot,imainen kulut,us, mutta tämä lisäys oli verraten vähäinen, johtuen
siitä, että väkiluvun kasvussa tapahtui v.1920-luvulla huomattava

148

ARTTURI LEHTINEN

pysähdys osaksi siirtolaisten maahan tulon supistumisen, osaksi syntyväisyyden alenemisen seurauksena. V. 1921, jolloin syntyneiden
luku oli suurin Yhdysvaltain historiassa, se oli lähes 3 000 000, v.
1933 syntyneiden lukumäärä o]i laskenut vajaaseen 2 300 000. Kun
kuolleisuus on p}'syn}-t melkein muuttumattomana ja siirtolaisten
aiheuttama väestölisäys, joka 1920-luvulla oli noin 250 000-300 000
henkeä vuosittain, on jäänyt kokonaan pois, niin on vuotuinen
väestölisäys supistunut miljoonalla hengellä, noin 1800 000 hen-

gestä 1920-luvun alussa noin 800 000 henkeen vv. 1933-34 seuduilla. Paitsi väestön kasvun pysähdystä vaikutti haitallisesti mvös
kulutuksessa tapahtunut maataloudelle epäedullinen muutos. Yhd}Tsvaltain maatalouden päätuotteiden, vehnän, lihan ja puuvillan
kulutus joko suorastaan supistui tai pysyi paikallaan, maidon, hedelmien ja vihannesten sekä silkin ja tekosilkin kulutuksen lisääntyessä.
Kun maatalouden päätuotteiden vhä kasvavaa tuotantoa ei voitu
sijoittaa kotimaanmarkkinoille, oli niitä yritettävä m}t}'dä ulkomaille yhä suui`emmissa ja suui`emmissa määi.issä.

Yhdysvaltain taloudellisissa suhteissa ulkoinaihin oli maailmansota aikaansaanut tä`Tdellisen mullistuksen. Ennen maailmansotaa
Yhdysvallat oli velallismaa. Ajanjaksona 1896-1914 Yhd}rsvallat
suorittivat vuosittain keskimäärin ulkomaille koi`koina ja osinkoina
160 milj. dollai`ia; samaan aikaan ylittivät ulkomaiden sijoitukset
Yhdysvaltoihin vuosittain keskimäärin 52 milj. dollarilla amerikkalaisten vastaavat sijoitukset muihin maihin. Maksutaseen tasapainoa

ylläpidettiin vientiylijäämällä, joka vv. '1896-1914 oli vuosittain
keskimäärin 488 milj. dollaria. Maailmansodan aikana Yhd}'svallat
suorittivat ulkomaiset velkansa ja lainasivat huomattavat määrät
pääomaa sotaa käyvälle Euroopalle. Yhdysvalloista tuli täten lainanantajamaa. Tämä olisi edellyttän}Tt vastaavaa muutosta kauppapolitiikassa: tuontitulleja olisi ollut aleimettava tilaisuuden antamiseksi velallismaille suorittaa velkojensa koi`ot ja l}-h}-ennykset runsaammalla vieiinillä Yhdysvaltoihin. r\Täin ei kuitenkaan menetelty,
vaan nostettiin ensiksi v. 1922 ja sitten vielä v. 1930 Yhdysvaltain
ennestäänkin korkeita tulleja. Tullin korotustoiinenpide v. 1922 on

ymmärrettävissä, kun ajatellaan, että sodan aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Yhd}rsvaltain siirtyminen velallismaiden joukosta maailman johtavaksi lainanantajaksi tapahtui niin
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lyhyessä ajanjaksossa, että kansan psykologiassa ei ehtinyt tapaht.ua
vastaavaa muutosta. Konkreettisempiakin syitä oli olemassa.Yhdysvallat tuottivat, paitsi useita teollisuustuotteita, myös lukuisia raakaaineita yli oman tai`peensa; jos näiden vientiä haluttiin jatkaa, olisi
huomattava osaa vähemmän tehoisaa, korkean suojelustullin turvin
kasvanutta teollisuutta ollut eliminoitava tuonnin lisäämiseksi i.iittävässä määrässä, ja tätä ei vallitsevissa poliittisissa oloissa voitu
toteuttaa. Sen sijaan tehtiin viennin jatkuminen mahdolliseksi antamalla jatkuvasti lainoja ulkomaille. Keskim. vv. 1919-30 ylittivät
Yhdysvaltain sijoitukset ulkomaille vastaavat ulkomaiset sijoitukset Yhdysvaltoihin vuosittain 515 milj. dollarilla. Nousukaudesta

johtuva korkea kotimainen kulutus yhdessä lainanannon ajanpitkään kestämättömälle perustalle i`akentuvan viennin kanssa teki
mahdolliseksi maataloustuotannon voimakkaan kasvun.
Kun sitten maailmanpulan puhjetessa kulutus kotimarkkinoilla
supistui ja maataloustuotteiden vienti laski kolmannekseen sen
aikaisemmasta määrästä (vienti oli v.1932 vain 612 milj. dollaria)
seurauksena Yhdysvaltain ulkomaisen lainanannon lähes täydellisesti lopettamisesta, Kanadan, Argentiinan ja Austi`aalian ylivoimaisesta kilpailusta ja Euroopan valtioiden omavai`aisuuspyrkimyksistä, Yhdysvaltain maatalous joutui asemaan, joka ei ollut
kaukana täydellisestä vararikosta. Aikaisemmin jo mainittujen,
maanviljelijöiden asemaa pulan alkaessa ja sen aikana osoittavien
lukujen lisäksi mainittakoon vielä ei`äitä kuvaavia tilostotietoja.
Maatalouden kiinnelainat, joiden kokonaissumma v. 1910 oli 3.3
miljaardia dollaria, olivat v. 1929 9.2 miljaardia dollaria. Vuosittain
kautta koko 1920-luvun menetti n. 2 °/o farmai.eista tilansa pakko-

huutokaupan kautta; pakkomyynnit edustivat 35~40 °/o kaikista
maaomaisuuden siirroista. Itsenäiset maanviljelijät joutuivat joukoittain vuokramiehen asemaan: v. 1920 oli Yhdvsvaltain farmareista 38.i °/o vuokramiehiä, v.1930 oli vuokramies;en osuus 42.4 °/o
kaikista viljelijöistä ja v. 1935 census-tietojen niukaan vuokramiesten lukumäärä v. 1930 jälkeen edelleen on noussut 200 000:lla.
V. 1929 maaliskuussa Yhdysvaltain presidentiksi tullut Herbert
Hoover koetti parantaa maatalouden tilaa perustamalla v. 1929
Liittovaltion maatalousneuvoston (Federal Fai`m Board), jonka
tehtävänä oli »edistää maataloustuotteiden menekkiä koti- ja ulko-
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maankaupassa ja saattaa maatalous taloudellisesti tasavertaiseksi
muiden elinkeinojen kanssa». Päämääriinsä Federal Farm Board
pyrki myöntämällä lainoja maataloudellisille osuuskunnille ja järjestämällä vakiinnuttamisyhtiöitä, joiden tehtävänä oli avoimilla
mai.kkinoilla ostaa ja myydä maatalouden }`lituotantotuotteita
hintojen tukemiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Tähän tarkoitukseen
luovutti va]tiorahasto 500 milj. do]laria. Federal Farm Board ei
kuitenkaan i)}.st}Tn}Tt ehkäisemään hintojen putoamista, vaikkakin
sen suuret vehnä- ja puuvillaostot jonkin aikaa hidastuttivat laskua.
Ostojen tultua tehd}Tiksi vaikuttivat kerääntyneet jättiläisvarastot - vhteen aikaan oli Federal Fai.m Boai`din hal]ussa ii.

7 000 000 tonnia vehnää ja 3.5 mi]j. paalia puuvillaa -kuitenkin
markkinoihin hintoja painavasti, riistäen sit,en osan siitä hyödystä,
minkä ostot olivat aiheuttaneet. Tukiostot vaikuttivat myös kiihoittavasti tuotantoon, eikä Federal Fami Boai`dilla ollut muita keinoja
tuotannon kasvun ehkäisemiseksi kuin neuvot ja kehoitukset, jotka
enimmäkseen kaikuivat kuui.oille koi.vi]le. Kun vielä 200 milj. dollai.ia o]i t,urhaan kävtettv hintojen putoamisen estämiseksi, Federal
Farm Boai`d tunnusti olevansa kykenemätön hallitsemaan tilannetta.
Tukiostoista aiheutuneet tappiot nousivat yhteensä 350 milj. dollariin. Viimeisessä raportissaan Fedei.al Farm Board katsoi tarvittavan
»tehokasta systeemiä viljelysalojen tai tuotteiden myynnin tai molempien näiden kontrolloimiseksi», ennenkuin maataloustuotteiden
hintojen lasku voitaisiin pysähd}'ttää.
Tämäntapaisia ajatuksia oli jo esitetty edellä mainitussa, presidentti Hardingin v.1922 koolle kutsumassa maatalouskonferenssissa.
Konfei.enssille jätett}'jen pulalainsäädäntöehdotuksien joukossa oli

NRA:n johtajana tunnetun kenraali H. S. Johnsonin ja AAA:n
ensimmäisenä johtajana tunnetun Georg N. Peekin suunnitelma
oikeudenmukaisen vaihtoarvon hankkimiseksi maataloustuotteille
säännöstelemällä maataloustuotantoa ja maataloustuotteiden kauppaa.
Individualismistaan ylpei]evässä ja vapaata kilpailua taloudellisesta menestyksestään kiittävässä Amerikassa esitettyinä tämäntapaiset, valtion pitkälle menevää sekaant,umista talouselämän kul-

kuun edell`.ttävät suunnitelmataloudelliset ajatukset t,untuivat
oudoilta, eivätkä ne saaneet konfei`enssissa paljoakaan kannatusta,
mutta tilanne muodostui lopulta sellaiseksi, että muitakaan keinoja

YHDYSVALTAIN MAATALOUSPOLITIIKKA MURROSKAUDESSA

ei ollut kä}'tettävänä.

151

Keino, tuotannon rajoittaminen hintojen

ylläpitämistarkoituksessa, oli myös teollisuudessa ollut jo käytännössä ja huomattu hyväksi, vaikkakin tuotannon rajoittamisessa
teollisuudessa voitiin tulla toimeen ilman valtion välitystä sen takia,
että yhteisymmärrys tuotannon supistamisessa oli helpommin saavutettavissa tuottajien pienen lukumäärän takia ja tuotannon rajoittaminen oli käytännössä he]posti toteutettavissa. Osoituksena siitä,
miten erilainen on tuot,annon ja hintojen kehitys maataloudessa ja
teollisuudessa, mainittakoon, että maataloustuotannon volyymiindeksi Yhdysvalloissa oli v.1932 9/i (w.1926~30 keskimäär.ä ±
100), osoittaen siis vain 6 °/o:n supistusta tuotannossa, kun samaan
aikaan maatalouskonet,eollisuuden tuotant,o-indeksi oli laskenut
20:een, tuotannon supistuksen ollessa siis 80 °/o. Seurauksena maataloustuotannon pysymisestä melkein sui)istumattomana maataloustuotteiden hintaindeksi laski 37:ään eli 63 °/o, kun maatalouskoneiden hintaindeksi laski vain 9/t:ään eli 6 °/o. Tuotanto tietysti jär-

jestyy kysynnän vaatimusten mukaiseksi ja hinnat nousevat jälleen
maataloudessakin ilman valtion väliintuloakin, mutta kun epäsuhde
tarjonnan ja kys}'nnän välillä on kehittynyt niin vaikeaksi kuin
esim. Yhdysvalloissa vv. 1930~33, johtaa tämä vararikkojen ja
maanviljelijäin työttömien armeijaan siirtymisen kautta käyvä tie
sellaisiin ihmis- ja pääoma-arvojen menetyksiin, mahdollisesti suorastaan kapinaan ja vallankumoukseen, ettei kukaan vastuuntuntoinen poliitikko enää olisi voinut sille tielle lähteä.

Yhdysvaltain presidentiksi v. 1933 maaliskuussa tullut Fi`anklin
D. Roosevelt lähtikin maatalouspolitiikassaan tälle, ennen Yhdysvalloissa käymättömälle ladulle, maataloustuotannon rajoittamiseen
valtiovallan järjestämän maanviljelijäin yhteistoiminnan avulla.
Toukokuun 12 päivänä 1933 annettiin Agricultural Adjustment Act,

joka määritteli Rooseveltin maatalouspolitiikan. Tämä laki jakautui kolmeen osaan, joista ensimmäinen oikeutti presidentin maatalousministei.in välit}'ksellä ryhtymään toimenpiteisiin maatalouden ostokyvyn kohottamise'ksi, toinen oikeutti Maatalouden luottohallinnon (Farm Credit Administration) ryhtymään toimenpiteisiin
maatalouden velkarasituksien lieventämiseksi ja kolmas antoi presidentille oikeuden alentaa dollai.in kultapitoisuutta aina 50 °/o:iin
aikaisemmasta sekä eräitä muita inflatooi`isia valtuuksia.
Näistä
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kolmen A:n eri osista meitä kiinnostaa vain ensimmäinen, maatalousväestön ostokyvyn kohottamista tarkoittava osa.
Lain mukaan oli maatalousväestön ostok`-v`'n kohottamisessa
meneteltävä seuraavalla tavalla:
1) toteutettava ja ylläpidettävä sellaista tasapainoa maataloustuotteiden tuotannon ja kulutuksen välillä, sekä sellaisia markkinoimissuhteita, että maanviljelijäin tuotteistaan saamat hinnat ovat
samassa suhteessa niiden teollisuustuotteiden hintoihin, joita maanviljelijät ostavat, kuin nämä hinnat olivat ennen maailmansotaa,

keskim. vv. 1909-14;
2) tarvittavat muutokset on suoritettava vähitellen;
3) kuluttajia on suojeltava, niin että he eivät joudu käyttämään
maataloustuotteiden ostamiseen suurempaa osuutta tuloistaan kuin
keskim. vv. 1909-14.
Tuotannon sopeuttaminen kulutukseen oli toteutettava vapaaehtoista tietä, joko tekemällä maanviljelijäin kanssa sopimuksia
viljelysalojen supistamisesta tai rajoittamalla tuotteiden
markkinoille tuloa maanviljelijäin ja tuotteiden jalostajien ja jakajien välisillä markkinoimissopimuksilla tai sitten näillä molemmilla tavoilla
samanaikaisesti. Laki valtuutti maatalousministei`in suoi.ittamaan
maanviljelijöille, jotka osallistuivat tuotannon kontrolloimissopimuksiin, korvausmaksuja, joita vai.ten rahat saatiin osaksi valtioi`ahastosta, osaksi lain nojalla maataloustuotteiden jalostajien ja

jakajien maksettaviksi asetettavista veroista. Korvausmaksut olivat välttämättömät, sillä muissa tapauksissa olisivat sopimuksien
teosta pidättyvät maanviljelijät ensi sijassa hyötyneet tuotannon
rajoittamisesta. Laki koski tuotannon rajoittamisosaltaan `.ain n.s.
maatalouden perustuotteita, joihin luettiin vehnä, puuvilla, maissi,
siat, i`iisi, tupakka ja maito. Myöhemmin näiden perustuotteiden
lukua lisättiin. Muiden maataloustuotteiden hintoja koetettiin tukea
markkinoimissopimuksilla.
Lain toteuttaminen annettiin vartavasten perustetun viraston, The Agricultural Adjustment Administrationin, kansanomaisessa puheessa kolmen A:n (AAA) tehtäväksi.
Lainsäädäntöä täydennettiin myöhemmin monilla ei`ikoislaeilla ja
määräyksillä. T\Täistä tärkeimmät ovat Bankhead Cotton Act, joka
annettiin 21 päivänä huhtikuuta 1934 ja Kerr-Smith Tobacco Act,
joka annettiin kesäkuun 28 päivänä 193/±. Näiden molempien lakien

YHD¥SVALTAIN MAATALOUSPOLITIIKKA MURROSKAUDESSA

153

tai.koituksena oli estää niitä maanviljelijöitä, jotka eivät olleet tehneet valtion kanssa tuotannon rajoitussopimusta, paisuttamasta tuotantoaan ja siten tekemästä tehottomaksi koko rajoitusmenetelmää, samalla kuin he olisivat ansiottomasti hyötyneet tuotannon rajoituksen aiheuttamasta hinnan noususta. Bankhead-Actin
mukaan 10 milj. paalia puuvillaa, joka määi`ä jaettiin puuvillafarmien kesken siinä suhteessa, missä ne aikaisemmin olivat viljelleet

puuvillaa, oli vapaa verosta, mutta tämän määrän yli menevästä
maanviljelijäin puuvillan myynnistä oli suoritettava veroa 50 °/o
puuvillan hinnasta eikä vähempää kuin 5 cent,tiä naulalta. KerrSmith Tobacco Act määräsi kannettavaksi 331/3 °/o:n veron kaikkien tuotannonrajoitusten alaisten tupakkalajien mvvnnistä. Tämä
vero, jota korvaamaan ne tupakanviljelijät, jotka eivät olleet tehneet tuotannon i`ajoitussopimusta, eivät saaneet korvausmaksuja,
oli omansa innostamaan tupakan viljelijät sopimuksen tekoon.
Erittäin suurta painoa pantiin tuotannon säännöstelyn toteuttamisessa demokraattisten menettelytapojen noudattamiseen. Maanviljelijäin enemmistö koetettiin saada mukaan tuotannon rajoittamissuunnitelmien toteuttamiseen ja onnistuttiinkin tässä. Tuotannon rajoitussopimuksen tehneet maanviljelijät hallitsivat n. 3/4 koko
Yhdysvaltain puuvillaå ja vehnää kasvavasta alasta sekä sianlihan
tuotannosta; tupakanviljelijöistä teki 95 °/o viljelyksen rajoitussopimuksen. Tuotannon rajoittamisessa oli maanviljelijäin kaunteittain
perustamilla kauntin tuotannon rajoitusyhdistyksillä täi`keä tehtävä. Nämä tarkastivat viljelijäin ilmoitukset aikaisemmasta viljelysalastaan, jonka pohjalla i`ajoitus tapahtui, ne huolehtivat sopimusten allekirjoittamisesta, jakoivat muutamissa markkinoimissopimuksissa käytetyt myyntiosuudet j.n.e. Toiminnan ollessa aivan
uuden luontoista, keskittyi toiminnan johto kuitenkin, enemmän
kuin olisi haluttukaan, Washingtoniin. Uudessa tuotannoni`ajoittamislaissa, jota myöhemmin selostetaan, on määräys, jonka mukaan
tuotannon rajoitustoiminta viimeistään v. 1938 alusta tulee osavaltioiden tehtäväksi. Näin tulisi toteutetuksi sellainen desentralisointi, jota on pidetty välttämättömänä demokraattisen hengen
säilyttämiseksi tuotannon säännöstelysysteemissä.
Veisi liian pitkälle ryhtyä selostamaan AAA:n toimintaa maataloustuotannon sopeuttamiseksi kysynnän mukaiseksi ja tämän

154

ARTTURi LEHTINEN

toiminnan antamia tuloksia. Tässä suhteessa riittää, kun toteamme,
että lainsäädännön tarkoitusperä, maatalouden pelastaminen sitä
uhkaavasta tuhosta, on saavutettu. Voidaan ol]a eri mieltä siitä,
kuinka suuri osuus puheena olevalla lainsäädännöl]ä on ollut tämän
päämääi`än saavuttamisessa, sillä vaikuttamassa oli useita muitakin
tähän suuntaan vaikuttavia tekijöitä, kuten dollarin devalvointi ja
v:n 1934 ankara kato. Vielä tänäkin päivänä, vuoden kuluttua siitä
kun Yhdysvaltain korkein oikeus julisti AAA:n perustuslain vastaiseksi, kiistellään siitä, miten suui.i osuus kullakin näistä tekijöistä

on ollut maataloustuotteiden hintojen kohoamiseen.
Hinnat ja
samoin maanviljelijäin tuotteistaan saamat rahatulot nousivat todellakin h}'vin huomattavasti, kuten käy selville seuraavasta asetelmasta, joka m}rös ilmoittaa asianomaiseen viljelykseen kä}7tetyt
a]at ja saadut sadot.
Taulukko

11.

Paitsi keskustelua AAA:n osuudesta siihen hintain nousuun, josta
Yhdysvaltain maanviljelijät ovat saaneet nauttia siitä alkaen kuin
AAA tuli voimaan ja vielä sen kaaduttuakin, on luonnollisesti paljon
mielipiteitä
vaihdettu
tämäntapaisen
politiikan
suotavuudesta
yleensä. Jotkut, vallankin vallassa olevan puolueen poliittiset vastustajat, ovat hyökkäyksissään Rooseveltin maatalouspolitiikkaa
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vastaan nojautuneet eetillisiin näkökohtiin.
Heidän käsityksensä
mukaan on rikos yhteiskuntaa kohtaan rajoittaa elintai`viketuotantoa, vieläpä, kuten myös tehtiin, hävittää valmiita tai valmistumassa
olevia maataloustuotteita silloin, kun maassa oli miljoonittain ihmisiä, jotka, elleivät nyt suorastaan kärsineetkään nälkää, kuitenkin
olivat heikosti ravittuja ja huonosti vaatetettuja.
Eetilliseltä näkökannalta katsoen ei tätä arvostelua vastaan voida sanoa mitään,
mutta arvostelu on kohdistettu väärin, kun se kohdistetaan vain
elintarviketuotantoon, kun samalla kertaa pidetään aivan itsestään
selvänä, että teollisuudenharjoittaja supistaa tuotantoaan ja jopa
sulkee tehtaansa ja työntää työntekijänsä kadulle, jos markkinoilta
saatavissa olevilla hinnoilla tuottaminen tuottaa hänelle tappiota.
Periaatteellisesti ei se seikka, että teollisuudenharjoittajat voivat
useissa tapauksissa suorittaa tuotannon supistuksen valtiovallalta
apua saamatta, kun taas maatalous tarvitsee tässä valtiovallan välitystä, muuta lainkaan asiaa. Tämäntapainen eetillinen arvostelu on
kohdistettava koko liikevoiton tavoittelun pohjalle i`akentuvaan
talousjärjestelmään: maatalous ei yksin voi toimia hyväntekeväisyys-

yrityksenä ilman liikevoittoa ja suorastaan pääomansakin menettäen
yhteiskunnassa, missä talous on järjestetty liikevoittoperiaatteen
perustalle.

Kestävämmälle pohjalle rakentuvat ne vastaväitteet, joiden
mukaan sama tulos maataloudelle olisi voitu saavuttaa yhteiskunnalliselta näkökannalta paljon tuotannon supistusta suositeltavammalla tavalla, nimittäin kulutuksen tukemisella. Kuten maataloustuotannon volyymi-indeksistä totesimme, oli elintarvike- ja rehutuotanto vv. 1931-32 melkoisesti pienempi kuin v. 1929, jolloin
maataloustuotteiden hinnat vielä olivat hyvät. Tilanne, mikä maataloustuottajan kannalta katsoen näytti ylituotannolta, olikin siis
kuluttajan kannalta katsoen alikulutusta. Jakamalla vähävaraisille
kuluttajapiireille lisää ostokykyä olisi maatalous saanut runsaan
tuotantonsa myydyksi, ja vaikka yksikköhinta olisikin ollut alhaisempi, olisi saatu kokonaistulo, suuremman myyntimäärän takia,
kenties ollut yhtä suui`i tai suurempikin kuin tuotannon rajoittamisella saavutettu. Tähän voidaan AAA:n taholta sanoa, että tilanne oli
niin vaikea osaksi viennin suuren supistumisen takia, osaksi pulan
alkuvuosien tukemispolitiikan tuloksena kerääntyneiden suurten
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y]ijäämävarastojen takia ~ niinpä o]i esim. puuvillaa varastossa
vuoden, vehnää lähes vuoden ja tupakkaa kahden vuoden kulutusta

vastaava määrä - et,tä tai`vittiin molemmat menetelmät, tuotannon supist,aminen ja kulutuksen tukeminen, maatalouden pelastamiseksi siitä kurimuksesta, mihin se oli joutunut. Kulutustahan tuettiin työttömyysavustuksilla ja runsailla varatöillä, joista ensi sijassa
aiheutuivat ne budjettivajaukset, joita maataloustuotannon rajoituspolitiikan vastustajat myös ankarasti ai`vostelivat. Sitäpaitsi hallitus todella }'ritti toteuttaa käytännössä m}'ös ajatusta inaataloustuotannon vlimääi.än jakamisesta työttömille. P\`iinpä jaettiin työttömi]le niiden yli 6 miljoonan sian liha, jotka v. 1933 keskenkasvuisina teui`astet,tiin sianlihan hintojen i-omahduksen estämiseksi.
Samoin jaettiin paikka paikoin kokeeksi maitoa ilmaiseksi työttömille. Elintarvikkeiden jakelusta huolehtiva tukku- ja vähittäiskauppa asettuivat kuitenkin j}7rkästi vastustamaan tällaista valt,ion
avustustoimintaa ja vaativat, että t}.ött,ömiä oli avustettava i`ahalla

ja annettava heidänkin elatukseensa tarvittavien elintarvikkeiden
kulkea säännöllisiä markkinoimisteitä.

Kulutuksen voimistaminen saattaisi kuitenkin tapahtua toist,akin ja luonnollisempaa tietä kuin hallit`iksen a`Tustustoimenpiteiden

vä]ityksellä.

.Jos

teollisuus

saataisiin

lamakautena

omaksumaan

sama politiikka, jota maatalouden on pakko noudattaa, s.o. p}rs`'ttämään tuotantonsa ennallaan tai ainakin lähes ennallaan ja alentamaan hintojaan niin paljon, että tuotanto voidaan m}'}.dä; jos laino-

jen korot,, työväen palkat, verot j.n.e., jotka lamakautena vain
hitaasti seuraavat maatalouden ja muun raaka-ainetuotannon alalla
tapahtunutta j}'rkkää hint,ainlaskua, saataisiin laskemaan edes likipitäen tasarintaa näiden kanssa, niin pula olisi voitettu. Todellisuudessa tällainen hintain tasapaino pulan jat,kuessa vähitellen saavu-

t,etaankin - valmiiden tuotteiden hinnat laskevat vähitellen ja
i`aaka-aineiden sekä maataloustuotteiden hinnat nousevat jonkin
vei.ran alimmalta tasolt,aan -ja se on uuden nousukauden välttämätön edellyt}.s, mutta tämä hintain tasoitusi)rosessi vaatii niin
pitkän ajan, että »kurki ehtii kuolla, ennenkuin suo sulaaJ). Voidaan
tietysti ajatella, ett,ä valtio pakottaa teollisuuden lisääinään tuotantoaan, lainanantajat alentamaan korkojaan j.n.e. riittävästi, mutta
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tämä tehtävä on vai`masti vaikeampi suorittaa kuin maataloustuotannon i`ajoittaminen.
Tuotannon rajoittamisen käytännöllisen toteuttamisen kannalta
AAA:n vastustajat ovat huomauttaneet, että alan supistamisella ei

päästä tuloksiin, koska hehtaarisatojen vaihtelut ovat paljon suuremmat kuin esitetyt alan supistukset.
Jos viljelysalaa supistetaan
esim.10 °/o:lla, niin saattaa hehtaai.isato edullisten sääsuhteiden
ansiosta nousta esim. 30 °/o:1la ja niin on tuotanto kasvanut alan
supistuksesta huolimatta.
Tähän voidaan sanoa, että ellei alaa
olisi
supistettu,
olisi tuotanto
noussut vieläkin suuremmaksi,
joten alan supistus joka tapauksessa vaikuttaa tilannetta helpottavasti.
Mitä sitten tulee mahdollisuuteen nostaa hehtaarisatoja
viljelyksen
intensiteettiä lisäämällä ja siten tehdä alan supistus
tehottomaksi, niin Thd}-svalloissa, joissa `'iljelys korkean palkkatason takia pakosta i)ysyy ekstensiivisenä, tämä vaara ei ole kovin
suuri.
Sitäpaitsi voidaan viljelysintensit,eetin nostamista ehkäistä
esim. `'äkilannoitteita `'ei.ottamalla.
AAA:n vastustajat ovat sanoneet myös, että Yhdysvallat menett,ivät tuotantoaan rajoittaessaan ulkomaiset markkinansa. Tähän
on AAA:n taholta vastattu, että jos maatalous ei ulkomaisilta markkinoilta saa tuotantokustannuksiaan vastaa`.aa hintaa, niin sillä
todellisuudessa ei ole ulkomaisia mai.kkinoita, vaan ainoastaan dumping-alue. 0lisi luonnollisesti voitu menetellä siten, ett,ä olisi vienti-

palkkioita tai jotakin muuta, samaan tulokseen johtavaa järjestelmää kä}-ttämällä dumpattu tuotteet ulkomaille, mutta ellei tuotant,oa samalla olisi i`ajoitettu, olisi tällainen viennin tukeminen tullut
valtiol]e hy\'in kalliiksi ja olisi se, kun otetaan huomioon Yhdysvalt,ain vientiin liikenevien vehnä-, puuvilla-j.n.e. määi.ien suuruus,

painanut hintaa pulan aikana jatkuvasti supistuvilla maailmanmai-kkinoilla jyrkästi alaspäin. Dumpingille on sitäpaitsi pula-aikana
kaikkialla koetettu panna esteitä, joten vienti lopulta ei olisi käynyt
silläkään ]ailla; varastot olisivat paisuneet entistäkin suui`emmiksi ja
tilanteen korjaamiseksi olisi lopulta tai`vittu nykyistä jyrkempiä
toimenpiteitä.
Erikoisen ankarasti on arvosteltu AAA:n itselleen asettamaa

päämääi.ää saattaa maataloustuotteiden hinnat samaan suhteeseen
teo]lisuustuotteiden hintoihin, missä ne olivat ennen maai]mansotaa.
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Miksi hakea päämäärää näin kaukaa menneis}'}Tdestä? P\Teljännesvuosisadan kuluessa ovat monet suhteet talouselämässä perinpohjin
muuttuneet, minkä vuoksi maatalouden ja teollisuuden välisen tasa-

painon mittapuu on koetettava saada lähempää vallitsevia oloja.
Tämän ai-voste]un ovat AAA:n kannattajat osoittaneet hyväksyvänsä
oikeaksi, koska uudessa, AAA:n kaatumisen jälkeen laaditussa maataloustuotannon sopeuttamislaissa ei lain päämääränä enää esitetä

pariteettihintojen saamista maataloustuotteista, vaan pariteet,titulon, s.o. sellaisen tulon hankkimista maanviljelijöille, joka turvaa
heille yhtä korkean elintason,kuin vastaavat edellytykset omaavat
henkilöt teollisuudessa voivat saada.
AAA oli ensi sijassa pulatoimenpide, mutta sen maatalousministei.ille antamia valtuuksia oli ajate]tu jatkettaviksi pulan päätyttyäkin, vaikkakin mahdollisesti melkoisest,i muunnetussa muodossa.
Eräässä puheessaan lokakuussa 1935 presidentti Roosevelt hahmoitteli suunnittelemansa pysyvän maataloust,uotannon ja maataloustuotteiden mai.kkinoimisen järjestelysuunnitelman ääriviivat. Hänen
tai.koituksenaan oli yksinkertaistuttaa s}rsteemiä niin, että kunkin
maanvi]jelijän kanssa tehtäisiin vain }rksi, pitkäaikainen sopimus,

joka koskisi koko hänen tuotant,oaan ja hänen maataloustuotteiden
myyntiään, sen sijaan että AAA oli tehnyt sopimuksia erikseen kustakin maataloustuotteesta ja vain vuodeksi tai kahdeksi kei`rallaan.
Yhd`'svaltain Korkein oikeus tuomitsi kuitenkin 6 äänellä 3 vastaan
AAA:n tammikuun 6 päivänä 1936 perustuslainvastaiseksi, pakottaen näin presidentin etsimään uusia teitä maatalousi)olitiikkansa
toteut,tamiseksi. Uusi pohja löytyikin verraten pian. Maaliskuun 1
päivänä 1936 Roosevelt allekirjoitti uuden maatalouden tukemislain, jonka niinenä oli y)The soil conservation and domestic allotment
act». Lain allekirjoituksen `'hte\'dessä i]residentti selit,ti lain tarkoi-

tuksena olevan:

1) maaperän kasvuk}'v}tn säilyttäminen tarkoituksenmukaisen
maan kävtön avulla;
2) ma.anviljelijäin tulon lisääminen ja sen }-1läpitäminen kohtuullisella

tasolla;

3) kuluttajain suojaaminen turvaamalla elintarvikkeiden ja vaatetusaineiden riittävä saanti n}'t ja vastaisuudessa.
Ne kaksi uutta, mullistavaa ajatusta, jotka Rooseveltin presi-
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dentiksi tulo oli tuonut Yhdysvaltain käytännöllisen maatalouspolitiikan piiriin, valtion avulla järjestetty maanviljelijäin yhteistoiminta maataloustuotannon sopeuttamiseksi kysynnän mukaiseksi ja
amerikkalaisten maanviljelijäin enemmistölle aikaisemmin jokseenkin vieras ajatus maaperän kasvuvoimien säilyttämisestä, tulivat
näin kytketyiksi yhteen.
Ennen kuin käyn selostamaan edellä mainitun lain tärkeimpiä
määräyksiä, on paikallaan hieman selvittää sitä taustaa, mitä vastaan kysymystä maaperän kasvukyvyn säilytyksestä Yhdysvalloissa
on tarkasteltava. Vesi, tuulet ja häikäilemätön ryöstöviljelys ovat
satojen vuosien kuluessa tuhonneet Yhdysvaltain alkujaan hyvin
hedelmällisiä viljelys- ja laidunmaita. Rooseveltin v. 1934 maan
luonnonrikkauksia ja niiden käyttöä tutkimaan asettaman National
Resources Boardin laskelmien mukaan menettää Yhdysvaltain maatalousmaa vuosittain 222 milj. tonnia orgaanista ainesta, minkä
häviön jatkuminen vähentymättömänä lopettaisi koko orgaanisen aineksen 136 vuodessa. Noin 40 milj. ha hyvää peltomaata on
ei`osio hävittänyt, n. 50 milj. hehtaaria on menettänyt parhaan osan
ruokamullastaan, yhteensä on noin 1/6 koko Yhdysvaltain alasta
joko erosion hävittämä tai parhaillaan sen alainen. Ammattimiehet
arvioivat, että maa kokonaisuutena ottaen on menettänyt noin
puolet alkuperäisestä hedelmällisyydestään.
Ai`viot voivat olla jonkin veri`an liioiteltuja, mut.ta joka tapauk-

sessa on varmaa, että ruokamullan menetys ja maan kasvukunnon
aleneminen ovat laajoilla alueilla kehittyneet niin i)itkälle, että mitä
tai.mokkain työ on välttämätön hävityksen pysähdyttämiseksi.
Jokavuotiset vaikeat tulvat, jotka nekin ensi sijassa ovat erosion
työn tulosta, ovat osa sitä hintaa, jonka amerikkalaiset nyt saavat
maksaa aikaisemmasta maansa holtittomasta käsittelystä.
Jo hallituksensa ensimmäisenä vuonna Roosevelt ryhtyi toimiin
maapei`än kasvukunnon säilytystyön edistämiseksi ja ei`osion ehkäisemiseksi. Kautta koko valtakunnan perustettiin tarkoitusta varten
tutkimus- ja neuvontatoimistoja, joissa ammattimiehet tutkivat
erosion astetta ja sen syitä sekä seurauksia alueellaan, etsien samalla
keinoja ei`osion ehkäisemiseksi.
Esitelmä- ja muu,n neuvontatyön
avulla koetettiin sitten maanviljelijöitä saada ryhtymään omalla
viljelmällään työhön erosion vastustamiseksi.
4
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Uudessa maatalouden tukemislaissa on nyt tämä työ yhdistetty
toimenpiteisiin maataloustuotteiden hintojen vakiinnuttamiseksi.
Laki valtuutti maatalousministerin suorittamaan maanviljelijöille,
jotka supistavat maan kasvuvoimaa heikentävien ja erosiota edistävien kasvien viljel}'stä ja lisäävät maan kasvuvoimaa parantavien
kasvien viljelystä sekä suorittavat muita maan hedelmällisyyttä pai.antavia töitä, vuosittain 500 milj. dollaria. AAA:ssa ei ollut mitään
määräystä siitä, paljonko korvausmaksuja maanviljelijöille suoritetaan, mutta tähän tarkoitukseen kului AAA:n voimassaoloaikana
juuri likipitäen 500 milj. dollaria vuodessa. Maan kasvuvoimaa heikentäviksi ja erosiota edistäviksi kasveiksi luetaan maissi, vehnä,

puuvilla, tupakka, peruna, juurikasvit ja vihannekset. Maan kasvuvoimaa säilyttäviksi kasveiksi luetaan heinä, viljelty laidun, heinän
suojuskasvi ja vihantalannoituskasvi. Maanviljelijä]le suoritetaan
10 dollaria jokaiselta aci`elta, jolla hän supistaa maan kasvuvoimaa
heikentävien kasvieii viljelystään, kuitenkin korkeintaan vain 15
°/o:iin asti siitä peltoalasta, mikä hänellä edellisenä vuonna oli kasvainassa näitä kasveja. Maanviljelijä saa edel]een korvausta ei`inäi-

sistä maanparannustöistä, kuten laitumen parantamisesta, väki]annoitt,eiden käytöstä palkokasveille, metsämaan uudelleen metsittämisestä j.n.e. Tätä maanparannusmaksua suoi.itet,aan koi`keintaan
1 dollari kutakin acrea kohden, mikä maanviljelijällä on kasvamassa
k. o. vuonna maan kasvukyk}'ä parantavia kasveja. Maanviljelijäin
kanssa ei tehdä mitään sopimuksia - korkein oikeus piti AAA:n
perustuslainmukaisuutta tutkiessaan liittovaltion sopimuksia maanviljelijäin kanssa tuotannon rajoittamiseksi perustuslain vastaisina
-vaan saa maanviljelijä valtiolta rahat näytettyään toteen asianomaiselle paikalliselle elimelle, että hän on toteuttanut viljelmällään

kysymyksessä olevan ohjelman.
Ne kasvit, jotka on ilmoitett,u inaan kasvukykyä heikontaviksi,
ovat samalla niitä kasveja, joista Yhdysvalloissa on ylituotantoa ja
joiden viljelysaloja AAA pyrki maanviljelijäin kanssa tehdyillä sopimuksilla supistamaan. Näin on siis Rooseveltin onnistunut maan

kasvuvoiman säilytystä ensi sijassa naamiona käyttäen -kansallisten luonnonrikkauksien säilyttäminen kuuluu perustuslain mukaan
kiistämättömästi liittohallituksen velvollisuuksiin - järjestää y]ituotantotuotteiden kasvualan sui)istus ja maanviljelijäin tulojen
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lisäämiseksi tarpeellisten korvausmaksujen suorit,taminen.
Uusi
laki on siis yksinkertaisesti naamioitu AAA. Sen varalta, ett,ä korkein oikeus katsoisi liittovaltion tätäkin lakia toteuttaessaan rikkovan osavaltioille pyhitettyjä oikeuksia, säädetään laissa, että sen
toteuttamisen tulee viimeistään tammikuun 1 päivästä 1938 1ähtien
tapahtua osavaltioiden toimesta.
Maatalousministeri Wallace on maataloustuotteiden hintain tukemista käsitellessään viime aikoina kehitellyt suunnitelmia ))aina normaalisesta vilja-aitasta». Egyptin käskynhaltija Josefin ajatus viljan
keräämisestä hyvinä vuosina talteen katovuosien varalle on näissä
suunnitelmissa saanut nykyaikaisen ilmaisunsa.
Suunnitelma on
tällainen. Maanviljelijöille myönnetään lainaa joko heidän hallussaan sinetöitynä pidettävää tai paikalliseen varastoon vietävää vil-

jaa tai muuta säilytyskelpoista maataloustuotetta vastaan. Lainan
antaa valtio ja m}'önnet,ään lainaa suurempi osuus tavaran arvosta,
kuin mitä pankit tavallisest,i lainaavat,.
Siinä tapauksessa, että
hinnat ovat suuren sadon takia pudonneet, voidaan hintojen tukemistarkoituksessa lainata tuotteen koko hintaa vastaava määrä tai
jopa enemmänkin, kuten tehtiin v. 1933 maissisadon lainoituksessa.
Lainanottajan tulee osallistua tuotannon säännöstel}'yn ja hänen on
sitouduttava ottamaan vastaan hänelle tästä tuleva korvausmaksu
myös varast,oidun tavaran muodossa, jos valtio sitä vaatii. Valtio

sitoutuu ottamaan velan maksuksi varastoitua tavaraa siinä tapauksessa, et,tä tuotteen hinta laskee ja lainan ottaja joutuisi näin kärsimään.
Näin menete]len joutuisi i`unsaan sadon aikana ylijäämä
varastoon, ja hinnat eivät pääsisi putoamaan, huonon sadon sattuessa saisivat maanviljelijät varastoidut tuotteet käytettäväkseen.
Lähempään tämän mielenkiintoisen suunnitelman tarkasteluun ei
tässä ole tilaisuutta.
Niin hyvin uutta tuotannon säännöstelylakia kuin AAA:takin
on moitittu, siitä, että ne tosin supistavat viljaa, puuvillaa, tupakkaa

j.n.e. kasvavia aloja -mikä on toivottavaa, jopa suorastaan välttämätöiitä - mutta tekevät tämän supistuksen sokean mekaanisesti,
epätarkoituksenmukaisella tava]la. Järjenmukainen tapa olisi supistaa näiden kasvien viljelystä ensi sijassa niillä seuduilla, joiden luon-

taiset edellytykset näiden kasvien viljelykseen ovat heikoimmat, ja
jättää viljelykseen pai`haiten soveltuvat alueet koskematta. Näin ei
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kuitenkaan päästäisi tuotannon rajoitukseen, sillä näiden tuotteiden
myynnistä on vain hyvin pieni osa tuotettu heikkotuottoisilla mailla.
Näin menetellen ei liioin voitaisi jakaa oikeudenmukaisella tavalla
maatalouden tulolisäyksiksi tarkoitettuja korvausmaksuja. Rooseveltin hallitus voi kuitenkin vastustajilleen osoittaa, että se on rvhtynyt myös toimenpiteisiin peltoviljelykseen huonosti soveltuvien
alueiden saatt,amiseksi muuhun käyttöön. Se voi kehua vv:n 1933 ja
1934 kuluessa ostaneensa valtiolle ja saattaneensa uudelleen met,sän
kasvuun raiskattuja alueita yhtä paljon kuin edelliset hallitukset
yhteensä yli 20 vuoden kuluessa. Syksyllä 1933 myönsi kongressi
25 milj. dollaria tähän tarkoitukseen, ja huhtikuun 30 päivänä 1935
asetettiin erityinen virasto, »The Resettlement Administration»,
uudelleen asutushallitus, huolehtimaan peltoviljelykseen huonosti
soveltuvien alueiden ostamisesta valtiolle ja saattamisesta laitumiksi
tai metsän kasvuun sekä näillä alueilla asuvien viljelijäperheiden
samoin kuin puutetta kärsivien kaupunkilaisperheidenkin uudelleen
sijoittamiseksi olosuhteisiin, missä heillä on paremmat toimeentulomahdollisuudet. The Resettlement Administration on laskenut
Yhdysvalloissa olevan n. 600000-650 000 sellaist,a viljelmää, joilla
peltoviljelys olisi lopetettava; näiden hallussa oleva maa-ala on n.
42 milj. hehtaai`ia, siitä peltoa n.10 milj. hehtaaria. Nämä viljelmät

on suunniteltu ostettavaksi valtiolle 15 vuoden kuluessa ja tarvittaisiin tähän n. 850-900 milj. dollai`ia.
Monet muutkin uudet maatalouspoliittiset aatteet ja suunnitelmat ovat olleet tutkimuksen ja poliittisten mielipiteiden vaihdon
kohteina, mutta tässä ei voida niihin enää puuttua. Maininnan
ansaitsevat kuitenkin ajatus satovakuutuksesta, jonka mahdollisuuksien tutkjmiseen maatalousministeriössä parin viime vuoden
aikana on uhrattu paljon työtä, kysymys maanvuokraajien, joiden
lukumäärä on kasvanut, itsenäistyttämisestä ja kysymys n.s. omavaraisviljelmästä, jolla tai`koitetaan teollisuustyöläisen harjoittamaa maata]outta elintarvikkeiden hankkimiseksi omalle perheelle.
Valtiovallan niin suui`esti laajentunut maatalouspoliittinen toiminta ei saa niin sokaista silmiämme, etteinme huomaa lainkaan
sitä työtä maatalouden taloudellisten pulmien ratkaisemiseksi, mitä
tehdään politiikan ulkopuolella. Tämä tavallisesti huomaamatta ja
hiljaisuudessa tehty työ osoittautuu useinkin enemmän suuntaa
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määrääväksi ja uutta luovaksi työksi kuin suuriääninen po]iittinen
toimint,a.
Amerikan maata]ouden luovia henkiä askarruttaa nyt kysymys
siitä, voitaisiinko järjestää sel]aisia maan omistus- ja käyttömuotoja, jotka tarjoaisivat tilaisuuden nauttia suurviljelyksen korkean
mekanisoimisasteen eduista menettämättä niitä sosiaalisia arvoja,
jotka liittyvät runsaslukuisen, vapaan maanviljelijäluokan olemassao]oon yhteiskunnassa. Parhaillaan on Yhdysvalloissa tavattavissa
enemmän tai vähemmän kokeilunluontoisia, hyvin omalaatuisia
maata]ouden yritysmuotoja, joista jokin kenties voi myöhemmin
osoittautua syvällekäyvien mullistusten siemeneksi. En voi tässä
ryhtyä selostamaan näitä erilaisia yritysmuotoja - ne vaatisivat
oman tutkielmansa -vaan mainitsen ainoastaan parin mielenkiintoisimman ty?rpin pääpiirteet.
Ensiksikin Walkei`-Gordon-osuustoimintafarmi T\Tew-Jerseyssä. Tämä tila oli alkujaan maidontuotantoa
harjoittava suurtila, jolla oli peltoa vähän yli 1000 hehtaaria. Farmin hoito kävi kuit,enkin vaikeaksi työntekijöiden intressinpuutteen
ja huolimattomuuden takia. Tilan johto kehitti silloin erikoislaatuisen järjestelmän näiden vaikeuksien voittamiseksi. Farmi jaettiin
n. 50-75 hehtaarin }'ksikköihin, joiden hoitajiksi yhtiö valitsi sopiviksi katsomansa henkilöt. Osafarmit voivat olla joko yhtiön tai
hoitajan omistamia. Jos farmi oli }'htiön, hoitaja sitoutui maksamaan 6 °/o koron ai`vioidulle farmihinnalle. Hän sai vapaasti hoitaa
farmia oman mielensä mukaan, yhtiö sitoutui ostamaan määrättyyn
hintaan kaiken hänen tuottamansa maissisäilörehun ja heinän. Yhtiö
huoleht,i heinän leikkuusta. Hoitaja palkkaa itse lisätyövoimaa tar-

peen mukaan ja saa omaksi hyväkseen aherruksensa ja k}'vykkyytensä hedelmät. Tilakeskuksesta hän saa kaikkia neuvoja, mitä hän
tarvitsee. Maataloustai`vikkeet ostaa yhtiö, tuotteiden myynnistä
huolehtii samoin yhtiö. Lypsykarja hoidetaan keskustilalla: 1ehmien
lypsyssä käytetään pyörölavasysteemiä, jonka avulla 10 henkilöä
lypsää 6 tunnissa 1400 lehmää. Tila on kasvanut suu.nnattomasti
seurauksena useiden fai-mien vapaaehtoisesta liittymisestä yritykseen, ja uusia pyrkijöitä on odottamassa mukaan pääsyä. Alhaisten
tuotantokustannusten takia on tila hyvin läpäissyt pulakaudenkin
vaikeudet.
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Keski-Lännen suurilla tasangoilla on s}-ntynyt laajoja osake-

yhtiöfarmeja, jotka `tuntuvat soveltuvan tälle alueelle ominaiseen
yksipuoliseen vehnän tuotantoon. Sosiaalisessa suhteessa herättää
tämä muoto, suui`emmassa mittakaavassa toteutettuna, arveluita.
Pankit ja henkivakuutus}.htiöt ovat järjestäneet pakkohuutokaupoista saamiaan farmeja n. s. ketjufarmeiksi. Tällaisen ketjufarmin muodostaa 5-10 korkeintaan noin `10 kilometi.in säteellä
keskuksesta olevaa farmia, joita hoidetaan }.htenä kokonaisuutena
siten, että niille järjestetään }'hteinen viljel}J'skierto, jossa kukin
fai`mi edustaa yhtä lohkoa. Täydellinen mekanisointi ja asiantunteva

johto ovat vieneet alhaisiin tuotantokustannuksiin ja hyvin taloudellisiin tuloksiin näillä ketjufai`meilla. Tästä tilapäistarvetta varten
syntyneestä organisatiomuodosta voi kehitt}'ä pysyväkin, Yhdysvaltain oloihin soveltuva järjestelmä.
Tä}.sin mekanisoitu perhefarmi, jonka peltoala olisi n. kaksi kertaa n`.kvistä perhefarmin
keskimääi.äistä alaa suurempi, on m}.öskin ratkaisu, jolla todennäköisesti on tulevaisuutta.
Yhdysvaltain maatalouspolitiikka, joka aina maailmansotaan
asti oli verraten yksiviivaista ja inutkatonta, on maailmansodan jälkeisenä aikana ja varsinkin viimeksi kuluneina maailmanpulan vuosina elänyt murroskaudessa, osoittaen useita, aikaisemmalle amei`ikkalaiselle talouspolitiikalle täysin vastakkaisia, suunnitelmataloudellisia piirteitä. Muri`oskausi jatkuu yhä, eikä asian nyk}'isessä vai-

heessa vielä voida päätellä, millaisiksi `'hd}'svaltain maatalous ja

virallinen maatalouspolitiikka ovat kehitt}'neet silloin, kun i`auhallisempi ajanjakso jälleen alkaa. Siltä kuitenkin nä}-ttää, että i`yöstö-

viljelyskausi n}.t on lopullisesti päätt}.n}.t ja että Yhdysvaltain inaatalous tulee huomioimaan todelliset tuotantokustannuksensa, joista
maan hedelmällisyyden säil}.ttämiseksi tarpeelliset kustannukset näkyvät kaikille kansalaisille huomattavina menoei`inä valtion budjetissa. Nykyine.n suunnitelmataloudellinen suunta tulee myös epäilemättä

jatkumaan inaatalouspolitiikassa ainakin n}'kyisen presidentin vallassaoloajan ja luultavasti sen jälkeenkin, vaikkakin tässä suhteessa

yleisessä maailman talouspolitiikassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa }.llätyksiä.

