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Kirjoittanut

Mi,kko Tammi,nen
Alla oleva tutkielma muodostaa suoranaisen jatkon kirjoittajan
tässä aikakauskirjassa aikaisemmin julkaisemalle artikkelille, joka
käsitteli budjetin tasapainon probleemia vanhan »staattisen» eli
»ortodoksisen» finanssiteoi`ian kannalta.1 Tällä kei.ralla tutkitaan niitä

ristiriitoja, jotka välttämättömyyden pakosta näyttävät syntyvän
i)ortodoksisten» budjettiperiaatteiden ja n. s. finanssipolitiikan suhdanneperiaatteen välille, sekä tehdään selkoa ja kriitillisesti ai`vioidaan eräitä ratkaisumahdollisuuksia. Ymmäri`ettävästi ei pyrkimyksenä saata olla kaikkien niiden epälukuisten refoi`miehdotusten
selostaminen, joita viime vuosina on ei`i maissa tehty, vaan yritetään
tuoda esille vain tärkeimmät uusimmassa finanssiteoreettisessa (ja

osaksi -poliittisessakin) keskustelussa esitetyt näkökohdat. Sanomattakin on selvää, että vai`sinainen suhdanneteoreettinen analyysi
on koetettu rajoittaa vain välttämättömimpään.

SuhdamevaihteluJ en vai,kutus iulhiseen t;cdowf,een.

Ryhtyessämme selostamaan finanssiteorian uusinta kehitysvaihetta, jossa systemaattisesti on huomioitu suhdannevaihtelujen ja
julkisen ta]ouden välinen vuorovaikutus, muodostuu sopivaksi
lähtökohdaksi analyysi finanssitalouden kehityksestä suhdanne.
1 T`11iKKo TL""EN, Tulo- ja menoari)ion tasapaino finanssitietee[lisenä problee/rt!.na.

Kansantaloudellinen Aikakauskirja 111. Helsinki 1938.
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kierron eri `'aiheissa. On kuit,enkin huomat,tava, ett,ä tä\sin \`leis-

ijätevän kaavakuvan esit,täminen ]ienee sangen \'aikeata, kosk{i
talousarvion kokoonpano, maan taloudellinen ja sosiaalinen rakenne, se, missä laajuudessa valtio saa tulonsa liil"toiminnasta,
j.n.e. vaikuttavat paljon.1

Voidaksemme teoreett,isesti käsitellä puheena olevaa kys}-inystä
(tn meidän oletettava, että \-altioii finanssipolitiikassa ei suhdannekierron kuluessa tapahdu muutoksia, mikä ei ]uonnollisest,ikaan to-

tlellisuudessa pidä paikkaansa. Valtion menot \'oiinme tällöin jakaa eri ryhmiin sen inukaan, miten ne reagoivat eri suhdannevaiheisiin. Saamme seuraavat r\Thmät:
1) menot, joiden korkeus eri
suhdannevaiheissa pysyy suurinilleen konstanttina; 2) menot, jotka
]isääntyvät nousevan ja supistuvat ]askevan suhdanteen aikana;
3) menot, jotka kehitt}'vät päinvastaisel]a tavalla kuin edelliset.

Ensimmäiseen r}'hmään kuuluvat tärkeimpinä valtion hallin]ion vaatimat henkilömenot, s.o. virkamiesten palkat, joiden suuruus huomattavimmalta osalta on laissa määrätty.

Toiseen ryhmään kuuluvat sen sijaan valtion maksamat työ-

palkat,

jotka

reagoivat

suhdannevaihteluihin

kuten

työpalkat

}Tleensäkin, s. o. kohoavat iiousevan ja alenevat laskevan suhdan-

teen aikana. Muihin hintoihin verrattuiia niiden suhteen on havaittavissa »lag», viivästynyt i.ytmi. Tähän ryhmään kuuluvat edelleen
kaikki menot, jotka aiheutuvat valtion tavarahyödykkeiden tarpeesta ja joiden korkeus riii)puu t,oisaalta t,arvit,t,avasta määrästä,
toisaalta hintatasosta.
Eräillä aloilla tavarahyödykkeiden tarve
`äännöllisesti kasvaa nousukaudessa ja vähenee lasku- ja lamakaudessa (esim. rautatiet), mutta ratkaiseva merkitys on kuitenkin
hintatekijällä. Jos jätämme huomiotta valtion monopolin mahdollisuuden, voidaan yleensä sanoa, että nousevalle suhdanteelle
tavallisesti tunnusomainen hintojen kohoaminen ja laskukaudelle
ominainen hintojen lasku l}7övät leimansa myöskin valtiotalouteen.
Edelleen valtion korkomenot vaihtelevat }Tllä kuvattuun tapaan,
ei ainoastaan lyh}Ttaikaisten ve]kojen aiheuttamat, vaan myöskin
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iiitkäaikaisten, sikäli kuin korkeakoi'koisia lainoja lamakauden
i`ikana onnist,utaaii konvei`toimaan alempikorkoisiksi.

Täi`keimmän osan iiiist,ä menoista, joilla on taipumus kehitt}'ä
suhdanne`'aihteluille vastakkaiseen suuntaan, muodost,avat yhteisl{unnallisen
huollon ja
t)Töttömv\.den torjumisen
aiheuttainat
inenot, lyh}Testi »sosiaaliset» menot. .\'äiden vaihtelut ovat sitä voi]iiakkaammat, mit,ä j}.rkeminät ovat suhdanneheilahtelut. \'iinpä
Saksassa ituhuttiin `.iiiiie lamakauden aikana siioi.astaan ))avust,us-

tarpeen diktat,uurista». Mut,ta yleensäkin voidaan sanoa, että nyk}.aikaisessa »menest}'s- ja hyvinvointivaltiossa» puheena olevalla
iiienor}-hmällä on suorastaan leimaa antava merkitys koko julkiselle

inenotaloudelle.

Mitä valtion tulotalouteen tulee, on eri tulolajien kehitys eri
suhdannevaiheissa huomatt,avast,i yhdenmukaisempi kuin menojen.
Yleensä on valtion tuloilla taipuinus lisääntyä nousevan ja vähetä
laskevan suhdant,een aikana. Täinä koskee ensinnäkin kaikkia vei.otuloja, joskin eroavaisuutta eri verolajien välillä on havaittavissa.
Niinpä omaisuusvero on väheminän suhdanneherkkä kuin tulovero.
Sangen suurt,en vaihtelujen alaisia ovat kaikki omaisuuden siii`toon

pcrustuvat vei`ot. Valtion maksutulot kehittyvät samaan tapaan,
joskin kenties vähemmän jyrkin vaihteluin. Tullituloista on vaikea
lausua yleistä sääntöä, koska niiden fiskaalinen luonne useinkin jää
s}.rjään muiden tarkoitusperien rinnalla. Tällä varauksella voitanee
k`iitenkin sanoa, että sikäli kuin nousukausi johtaa tuonnin lisäänt}+niiseen ja lasku- sekä lamakausi sen alenemiseen, sikäli tulli-

t,ulotkin lisäänt}'vät ja vähenevät suhdannevaihtelujen mukaisesti.
Siingen voiinakkaiden vaihtelujen alaiset ovat vihdoin valtion
liikelaitoksistaan saamat ansiotulot, jotka suoranaisesti riippuvat
`'hteiskunnallisen vaihdannan laajuudesta ja hintatason koi.keu{lesta.

Edellä esitetyn perusteella voiinme todeta, että valtiot,alouden
tj]a muodostuu ei'i suhdannevaiheissa olennaisesti ei`iLaiseksi.

L\Tou-

sevan suhdanteen aikana tulot kokonaisuudessaan kohoavat samaten kuin eräät menolajitkin (työpalkat, menot tavarah`-ödvkkei{len hankkimisesta), osa taas p}'syy suunnilleen konstanttina (virkaiiiiesten palkat), mutta sitä vastoin ))sosiaaliset,)) menot huomat,tavast,i
alei`e`.at.

Budjetin tasapaino on suhteellisen helposti saavutetta-
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vissa, jopa ylijäämätalouskin on mahdollinen. Nousukauden käänt}Tessä laskuksi m}'öskin valtiotalouden tila vaikeutuu. Kokonaisuutena katsoen tulot vähenevät, mutta joskin tätä vähenemistä
toisaalta vastaa ei.äiden menojen pieneneminen (työpalkat, tavaran-

hankintakustannukset, korot), eräät menot kuitenkin pysyvät
muuttumattomina, ja »sosiaaliset» menot lisääntyvät huomattavasti
saavuttaen suurimman laajuutensa vasta lamakaudessa. Budjetti
on vaikea saattaa tasapainoon, sitä vaikeampi, mitä ahtaammat
finanssioimissäännöt ovat voimassa. Vajaus on varsin todennäköinen.
J ulkisen talouden reakt,i,orr.ahdol,lisuudet;.

Edellisestä, tosin sangen kaavamaisesta ja yksinkertaistavasta
esityksestä käy selvästi ilmi, että nykyajan finanssitalous on mitä
suurimmassa määrässä suhdannevaihtelujen vaikutuksien alainen.

Sen on kerta kaikkiaan i)akko -tahtoen tai tahtomatt,aan -tavalla
tai toisella reagoida näihin vaikutuksiin. . Mutta valitsipa se minkä
r.eaktiomahdollisuuden tahansa, jokainen finanssipoliittinen toimenpide puolestaan tavalla tai t,oisella vaikuttaa suhdannekehitykseen.
LTusimmassa finanssikirjallisuudessa esitetään se vaatimus, että
sanotut kansantaloudelliset vaikutukset on ot,ettava huomioon reaktiotapaa valittaessa.
Koska erilaisilla toimenpiteillä on erilainen
vaikutus, on vastuunalaisen finanssihallinnon aset,ettava etusijalle
ne, joiden vaikutukset ovat edullisimmatl. Näin ollen kysymys siitä,
voiko tai saako finanssipolitiikkaa käyttää }Tleisen suhdannepolitiikan vä]ikappaleena, on tavallaan aiheeton, sillä nykyaikainen
finanssipolitiikka

on,

kuten FL.cÅ. Iausuu, eo ipso osa suhdanne-

Politiikkaa2.

F inar.8sitalouden »luonnol,l,i,nen» i.eaktio.

Finanssitaloudella on varsinais esti kaksi periaatteessa vastakkaista mahdollisuutta johdonmukaisesti reagoida suhdanneliikkeisiin. Se voi ensinnäkin mukautua niihin samalla tavoin kuin yksiL Vrt. esim. H. FicK, Finanzwirlschafl und Konjunklur. Ss. 12~13.
a FicK, Finanzpolilik als Mittel der Konjunkturpolitik. Bimk-Archiv 1934.
S. 396.
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tyinen talouselämäkin, s. o. laajentua nousevan ja supistua laskevan suhdanteen aikana, tai se voi tavalla tai toisella yrittää neutralisoida niiden vaikutuksia. Edellinen vaihtoehto, myöskin finanssitalouden »luonnolliseksi» reaktioksi nimitetty l, on veri.att,omasti
useammin esiintynyt finanssihistoriassa.
Mainittu »luonnollinen»
reaktio merkitsee tavallisesti sitä, että kun tulot nousukauden
aikana vii`taavat runsaampina eikä budjetin tasapaihoon saattaminen tuota vaikeuksia, menotaloutta samanaikaisesti laajennetaan.
Tällä tavoin valtiotalouden ekspansio tavallisesti ikäänkuin poi.rasmaisesti keskittyy nousukausiin samalla kiihoittaen yleistä ekspansioprosessia ja välillisesti jyrkentäen seui`aavaa laskukautta.
Sen sijaan lasku- ja varsinkin lamakauden aikana syntyy pulma,
miten saada vähentyneet tulot riittämään lisääntyneisiin menoihin.
Jos ojennusriuorana ))ortodoksisen» finanssiteorian mukaisesti pidetään budjetin tasapainon ))kultaista sääntöäy), oiL luonnollisena
finanssipoliittisena vaatimuksena se, että menoja on pyrittävä

supistamaan, tuloja yritettävä lisätä, tai kumpaakin.
Mitä ensiiinäkin menotalouden supistamiseen tulee, osoittautuu
se yleensä vaikeaksi monestakin syystä. M. m. on osa valtion
menoista joko de jure tai ainakin de facto sidottuja, kuten kaikki
lainsäädäntöön tai sopimuksiin pei`ustuvat menot. Mutta vaikka
näissä pyrkimyksissä osaksi onnistuttaisiinkin, ovat toimeenpannut
supistukset omansa vaikuttamaan suhdannekehitykseen haitallisesti
osaltaan kärjistämällä käynnissä oLevaa kontraktiopi`osessia. Sikäli
kuin sanotut toimenpiteet supistavat kansantuloa, ne lisäksi heikentävät valtion tulotalouden perusteita.

Myöskääii tulojen lisääminen ei todennäköisesti johda sanottaviin
tuloksiin. Aloittaaksemme välittömistä vei.oista, voidaan aivan yleisesti sanoa, että niiden korottamisella, vaikka se mahdo]lisista poliittisista vaikeuksista huolimatta kävisikin päinsä, on taloudellista
lamaa
kärjistävä
vaikutus,
mikä
ilmenee pääomanmuodostuksen
heikentymisenä,
kulutusmahdollisuuksien sui)istumisena

ja yritteliäisyyden lamaantumisena. Kulutusverojen korottaminen
taas luonnollisesti supistaa kulutusta tai, mikäli sitä kuitenkin yllä1 G.

M:yRDA.L,

utredningar 1934:

4

Finanspolilikens

1. Stockholm.

ekonomiskc. i)ei.kningar.

Sta.te;ns ot£en+tiigaL

154

MiKKO TAMMiNEN

pidetään vanhoil]a säästöillä tahi muussa tapauksessa säästöpääomaksi muodostuvilla vai.oilla, heikentää pääoinanmuodostusta.
Edellä sanottu ei luonnollisesti koske ulkolaisiin tavaroihin kohdis-

tuvia tullinkorotuksia, mutta nämä taas saattavat johtaa vastatoimenpiteisiin ulkomaiden taholta.
Maksutulojen korottamisella saavutetut tulokset eivät todennäköisesti ole mainittavan arvoisia jo siitä syystä, etl,ä niiden osuus
valtion tulotaloudessa on yleensäkin suhteellisen vähäinen. Lisäksi
tuotettaisiin tällä tavoin kansantaloudelle tuntuvaa vahinkoa,
milloin kyseessä ovat suureksi osaksi kiinteät pääomansijoitukset,

joiden tehokasta käyttöä maksujen korotus tulisi ehkäisemään (esim.
rautatiet).
Valt,ion liikelaitoksistaan saamat ansiotulot vihdoin voidaan
lyhyesti kuitata viittaamalla siihen, että ne ovat yleisesti mai.kkinatilanteesta riippuvaiset eivätkä näin ollen ole finanssipolitiikan
säännösteltävissä.

Lopputulokseksi jää - tämän on kokemus useissa maissa osoittanut oikeaksi -että budjetin tasapainon saavuttaminen jää laskuja etenkin lamakauden aikana kyseenalaiseksi. Mutta vaikka tasapaino tulojen ja menojen välillä saataisiinkin aikaan, on siitä maksettava kallis hinta, koska miltei kaikilla siihen tähtäävillä toimenpiteillä on epäedu]linen vaikutus taloudelliseen tilanteeseen.

F inanssipozitiikan Suhdanneperiaciie.
Uusimmassa finanssikirjallisuudessa on alettu puhua finanssipolitiikan suhdanneperiaatteesta. Tällä tarkoitetaan vaatimusta, että
julkinen talous, sen sijaan että se i)1uonnollisella» tavalla reagoisi

suhdannevaihteluihin ja siten osaltaan käi`jistäisi niitä, ryhtyisi har-

joittamaan täysin vastakkaista politiikkaa pyrkimyksenään suhdannevastakohtien tasoittaminen. Teoreettisesti katsoen finanssipolitiikalla on tällöin valittavana seuraavat mahdollisuudetl:
1) Vaatimattomin menettelytapa on ilmeisesti se, että julkinen
talous pysyttelee suhdannevaihteluihin nähden neutraalina, s.o.
valtion menotalous pysytetään eri suhdannevaiheissa laajuudel1 Vrt. H. DALTON, Pr[.rtci.pJcs o/ Publ[.c F!.nancc.

London 1936. Ss. 235-238.
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taan suunnilleen konstanttina.
(Tähän vaatimukseen on pysähtynyL m. m. Ruotsin työttöm}'}'skomitean
enemmistö v.1935
ilm estyneessä

mietinnössään.);

2) Seuraava vaihe oii se, että valtio mahdollisuuden mukaankoettaa supistaa menojaan iiousukauden aikana ja siirtää niitä lasku-

ja lamakauteen silti ryhtymättä pitkällä tähtäimellä katsoen
ei`ikoisesti laajentamaan menotalouttaan;
3) Radikaaleinta politiikkaa merkitsee vihdoin, jos valtio ryhtyy
lamakauden aikana laajojen julkisten töiden avulla »lamakauden
murtamiseen» tai »vastakonjunktuurin» luomiseen.
(Esim. Rooseveltin kokeilut ja Hitlerin työohjelma edustanevat tätä talouspolitiikan astetta.)
Mikä yllä esitetyistä kolmesta mahdollisuudesta käytännössä

yritetään toteuttaa, riippuu ilmeisesti kunkin maan taloudellisesta
kantokyvystä sekä myöskin vallitsevasta talouspoliittisesta ideologiasta - kolmas mahdollisuushan voit,anee leimata jo eräänlaiseksi
i)suunnitelmataloudeksii).

Tosiasiallisesti kuitenkin mainittu kolmi-

jako voidaan eksaktisesti suorittaa vain ajatuksellisesti, käytännössä
sen sijaan lienee rajankäynti finanssipolitiikan suhdanneperiaatteen
eri toteuttamisasteiden välillä sangen vaikeaa. Kun lisäksi eri mahdollisuuksien välillä vallitsee pikemminkin aste- kuin laatuero sekä
kansantaloudellisiin vaikutuksiinsa että niihin budjettiprobleemeihin nähden, joiden eteen finanssitalous joka tapauksessa joutuu,.
näyttää tai`koituksenmukaiselta tyytyä käsittelemään finanssipolitiikan suhdanneperiaatetta yhtenä kokonaisuutena.

Valtion menotal;uden keskittämistä lamakauteen on motivoitu
jo puhtaasti valtiotaloudelliselta kannalta. Koska eri kustannustekijät, nimittäin työpalkat, hinnat ja korot halpenevat laman
aikana, niin jokainen menojen siirto nousukaudesta lamakauteen
merkitsee finanssitalouden kustannusten pienenemistä.
Edelleen
on viitattu seuraavaan psykologiseen tekijään. Yleensä on nousukauden aikana talouselämässä vallalla liiallinen optimismi, lamakaudessa taas usein aiheetonkin pessimismi; tämä koskee kokemuksen mukaan myös julkisia talouksia. Saattaa näin muodoin olla
tarkoituksenmukaista mikäli mahdollista siirtää julkisen yritystoiminnan vaatimia pääomansijoituksia lamakauteen, jolloin väärinsijoitusten vaara todennäköisesti muodostuu pienemmäksi.
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On myöskin kiinnitetty huomiota siihen, että valtion menojen
keskittäminen lamakauteen, sikäli kuin se lisää maan tuotantovolyymia ja samalla tulonmuodostusta, on omansa vahvistamaan
kansalaisten veronmaksukykyä, josta valtion finanssit viime kädessä

ovat riippuvaiset. Ja - last but not least - on selvää, että mitä
enemmän julkisia töitä voidaan siirtää lamakauteen, sitä pienemmiksi muodostuvat valtion »sosiaaliset menoti).

Pelkästään fiskaaliset näkökohdat eivät kuit,enkaan yksistään
ole määräävinä julkisessa taloudessa, jonka toimintaa, kuten
t)ortodoksinenkin» finanssiteoria yleisesti tunnustaa, eivät johda
voittolaskelmat, vaan )}yleineii etu», m.m. talous-ja sosiaalipoliittiset

tarlmitusperät. Niinpä onkin valtion menojen siirtämistä lamakauteeii puolustettu ennen kaikkea sillä, että siten luodaan uusia työtilaisuuksia lamakauden aikana vallitsevan työttömyyden lieventämiseksi ja samalla elvytetään yksit}ristä talouselämää, mikä myöskin välillisesti johtaa työtilaisuuksien lisääntymiseen.
Kysymys
välittömästä työtilaisuuksien lisäämisestä ei kaipaa seikkaperäisempää käsittelyä. Yksityisen talouselämän elpyminen taas pei`ustuu
siihen, että julkisen toiminnaii laajentaminen - esim. valtion eri-

laiset rakennustyöt - aiheuttaa tietyssä määrässä aineellisten tuotantovälineiden tarvetta, mikä yksityisille tehtaille y. m. tuotantolaitoksille merkitsee lisääntynyttä kysyntää.
Tämän kysynnän
vaikutukset ilmenevät myöskin epäsuorasti kahdella tavalla. Ensinnäkin ne tuotantohyödykkeitä valmistavat teollisuudet, jotka saavat
uusia tilauksia, joutuvat itse puolestaan lisäämään tilauksiaan toisilta tuotantovälineitä valmistavilta teollisuuksilta. Toisaalta se
tulon lisäys, jonka työläiset ja aikaisemmin käyttämättöminä
olleiden tai epätäydellisesti käytettyjen tuotantovälineiden omistajat saavat, sikäli kuin sitä ei osaksi säästetä, johtaa maatalous-ja
kulutustavarain lisääntyneeseen kysyntään. Siinä määi`ässä kuin
maatalous sekä kulutusteollisuus kysynnän lisääntyessä joutuvat
realipääomaansa laajentaakseen lisäämään tilauksiaan tuotantohyödykkeitä valmistavilt teollisuuksilta, se merkitsee jälkimmäisille elvytystä myöskin tältä taholta, mikä vuorostaan lisää vielä
jonkin verran työtilaisuuksien määrää ja ostovoimaa, kuitenkin
»kierros kieri`okselta» hidastuvassa tahdissa.
On edelleen viitattu siihen, että finanssitalouden suhdanneperi-
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aatteen noudattaminen ei muodostu edulliseksi ainoastaan valtiotalouden, vaan myöskin koko kansantalouden k u s t a n n u s t e n
kannalta. Joskin yksityisten yrittäjien palkkamenot lamakauden
aikana alenevat suunnilleen samassa suhteessa kuin he vähentävät
työvoimaansa, on asia koko kansantalouden kannalta kuitenkin toinen, koska työttömät ja heidän perheensä on nykyaikaisessa yhteiskunnassa joka tapauksessa ylläpidettävä, tapahtuipa se sitten julkisen tai yksityisen avustuksen turvin. Näin ollen työttömyyden
aiheuttamat menot (samaten kuin vastaavasti työpalkat) mei`kitsevät
yhteiskunnalle
tiettyä kiinteää
kustannusta,

joka osaksi suoranaisesti tulee näkyviin valtion budjetin menopuolella. Vähäiseksi ei myöskään ole arvioitava sitä moi`aalista ja teknillistä rappeutumista, jonka alaisia työttömiksi joutuneet henkilöt
ovat, joskin tätä »pääoma-arvon» vähennystä ei voidakaan rahassa
ilmaista. Jos toimettomina olleita työvoimia otetaan käytäntöön

ja niille maksetaan palkkaa, ei siitä aiheutuviksi kansantalouden
kustannuksiksi näin ollen jää maksettavien palkkojen kokonaissumma, vaan sanottu summa vähennettynä aikaisemmin suoritettujen avustusten kokonaissummalla, eli toisin sanoen palkannauttijain ja heidän perheensä aikaisemman ja uuden elintason välinen
ero. Ainoastaan siinä määrin, kuin kulutus yhteiskunnassa lisääntyy, kohoavat kansantalouden kustannukset, jolloin kuitenkin on
muistettava, että samanaikaisesti pienenee edellä mainittu työvoiman rappeutumista vastaava ))menoerä».

Mitä yllä on sanottu kansantalouden työkustannuksista, koskee
mutatis mutandis myöskin kansantalouden pääomakustannuksia.
Nekin ovat suureksi osaksi kiinteitä, koska pitkäaikaiselle tuotanto-

pääomalle on sen joutilaanakin seistessä laskettava tietty kulumista
ja teknillistä vanhentumista vastaava poisto. Toisin on lyhytaikaisten tuotantohyödykkeiden (raaka-aineet, käyttövoima y. m.)
laita, koska ne kulutetaan itse tuotantoprosessissa. Jos lamakauden
aikana joutilaina olevia tai vajanaisesti käytettyjä tuotantovoimia
i.yhdytään tehokkaammin käyttämään, vastaa siitä kansantaloudelle aiheutuva kustannus ainoastaan realipääoman lisääntynyttä
kulutusta.
Edellä on puhuttu vain niistä s u o r a n a i s i s t a kustannuksista, joita tuotantoelämän vilkastuminen aiheuttaa kansantalou-
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delle osittain sen kautta, että yhteiskunnan lisääntynyt ostokyky
johtaa kulutuksen lisääntymiseen, osittain siitä syystä, että tuotantoprosessissa kulutetaan enemmän realipääomaa kuin aikaisemmin.
On kuitenkin huomattava, että todennäköisesti nämä kustannukset
eivät 1 o p u 11 i s e s t i jää kansantalouden kannettaviksi. Sikäli
kuin uutta kysyntää ei voida tyydyttää olemassa olevista varastoista,
se tietysti johtaa kyseessä olevien hyödykkeiden tuotannon laajentamiseen, mutta mikäli tämä laajentaminen suuremmassa tai pienemmässä määrässä käy päinsä ottamalla jatkuvasti käytäntöön

joutilaita tuotantovoimia, se ei tuota kansantaloudelle uusia kustannuksia. Vain sikäli kuin tuotantoa enää ei voida lisätä ottamalla
sen palvelukseen joutilasta työvoimaa ja pääomaa, lisääntyvät kansantalouden lopulliset kustannukset. Kun kuitenkin juuri lamakaudessa käyttämättömiä tuotantovoimia on i`unsaimmin, on siitä
seurauksena, että tällöin kansantalouden kustannukset muodostuvat suhteellisesti pienemmiksi.

Saatamme edellä esitetyn perusteella todeta, että tarkastelipa
asiaa puhtaasti fiskaaliselta, suhdannepoliittiselta tai kansantalouden
kokonaiskustannusten kannalta, painavia näkökohtia voidaan esittää sellaisen menettelyn tueksi, että julkinen menotalous koötetaan
mikäli mahdollista keskittää lamakauteen eikä noususuhdanteeseen,
kuten tavallisesti on tapahtunut. Samalla kuitenkin on edellytettävä, että menoja todella vastaavasti supistetaan nousukauden
aikana. Juuri jälkimmäiseen vaatimukseen epäilemättä liittyy osa
finanssipolitiikan
suhdanneperiaatteen
toteuttamisvaikeuksista.
Yleensäkin voidaan sanoa, että budjettiin kerran tehtyjä lisäyksiä
on käytännössä vaikea myöhemmin pyyhkiä pois, koska ne ovat jo
ehtineet vaikuttaa yhteiskuntaan luoden tavalla tai toisella uusia
olosuhteita. On huomautettu, että vai.sinkin parlamentaarisesti
hallituissa maissa politiikka, joka tähtää menotalouden supistamiseen nousukaudessa, saatt,aa olla vaikeasti toteutettavissa, koska
i}kansa vaatii» nimenomaan päinvastaista. Tällä vaatimuksella oii
myös osaksi oikeutuksensakin, koska juuri nousukauden aikana
useilla aloilla (tiet, rautatiet y. m.) saattaa esiintyä voimakasta
pääomansijoitusten tarvetta. Edelleen on m. m. CaLSse! korostanut
sitä näkökohtaa, että valtiokoneisto työskentelee liian epäjoustavasti ehtiäkseen julkisine töineen ajoissa lamakautta lievittämään.
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Tämän huomautuksen on kokemus todella osoittanut paikkansa pitäväksi, mutta sanottu epäkohta on epäilemättä ainakin osaksi korjattavissa, jos viranomaiset jo nousukauden aikana laativat yksityiskohtaisen suunnitelman lamakauden toimenpiteitä varten. Tällaista työohjelmaa, joka eräässä mielessä käsitteellisesti vastaa edellisessä artikkelissamme mainittua i)finanssisuunnitelmaa», finanssi-

politiikan suhdanneperiaatteen kannattajat suosittelevatkin samalla
kuitenkin myöntäen, ettei ole riittäviä takeita siitä, että tulevat
valtiopäivät sitä todella noudattavat l. Painavampi lienee se usein
tehty huomautus, että suhdannetasoituksen aikaan saaminen edellyttää selvää käsitystä siitä, missä suhdannevaiheessa talouselämä
kulloinkin on. Varsinkin i`uotsalaiset kansantaloustieteilijät (esim.
Myrdal ja Ohlin) näyttävät olevan suhdannediagnoosien ja-pi`ognoosien suhteen vai'sin optimistisia, mutta kokemus on kuitenkin
osoittanut, että suhdannekierron eri vaiheiden määritteleminen joltisellakin eksaktisuudella on jopa ex post sangen vaikeaa. Myönnettävä tosin on, että sama vaikeus, joskin kenties vähemmässä määrässä, koskee budjetin laadintaa yleensäkin, vaikka suhdannenäkökohtia ei erikoisesti pidettäisikään silmällä.
On vihdoin viitattu siihen, että finanssipolitiikan suhdanneperiaate voidaan täydellä tehollaan toteuttaa vain taloudellisesti isoloidussa tai kauppapolitiikkansa suhteen täysin autonoomisessa
valtiossa2. Muussa tapauksessa on aina se mahdollisuus olemassa,
että valtion toimenpiteillä aikaan saatu ostovoima.n lisäys osaksi
kohdistuu myös ulkomaisiin tavaroihin. Tämän kautta rasitetaan
ulkomaista maksutasetta, ja jos ulkomailta ei vastaavassa määrässä
virtaa maahan osotovoimaa, saatetaan joutua valuuttavaikeuksiin,
jotka mahdollisesti kehittyvät uhkaaviksi rahan arvolle. M#rc!cL!
myöntääkin, että juuri huolenpito valuuttakursseista muodostaa
finanssipolitiikan suhdanneperiaatteen todellisen rajoituksen3. Milloin edellä viitattu vaara on uhkaamassa eikä valtion menotaloutta
voida keskittää sellaisille tuotannon aloille, iotka eivät sanottavasti
rasita maksutasetta, on luonnollisesti joko luovuttava kyseellisestä
1 Es±m. Ai.betslöshelsulredningens betänlcande 11.

Statens offentliga utredningar 1935: 6. Stockholm.
2 HEiNiG, m. art. S. 175.
3 M¥RDAL, m. t. S. 162.

Åtg*der mot a.rbets\öshet.
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menojen käytöstä tahi vaihtoehtoisesti koetettava sopivalla keinoilla vahvistaa maan valuutta-asemaa.
i\Tiitä kauppapoliittisia
y.m. toimenpiteitä, joita on suositeltu kansallisen finanssipolitiikan
t)kansainvälisen liikkuma-alan» ()}internationellt utrymme») laajen-

tamiseksi - n.s. Tukholman koulukunnan terminologiaa käyttääksemme -ei tässä kuitenkaan ole tilaisuus lähemmin kosketellal.
Kieltämättömäksi jää, että finanssipolitiikan suhdanneperiaatteen käytäntöön soveltaminen kohtaa monia vaikeuksia, jotka tuntuvasti i`ajoittavat sen merkitystä. On vihdoin huomattava, että
suhdannevastakohtien lieventämiseen tähtäävää finanssipolitiikkaa voidaan, kuten L£7tdo7iz korostaa, periaatteessakin ajatella har-

joitettavan vain yhteisymmärryksessä keskuspankin harjoitta man
suhdannepo]itiikan kanssa ja lähinnä jälkimmäisen täydennyksenä 2.
Lamakauden f inanssioimisprobleemi.
Edellä
ei
finanssitalouden
suhdanneperiaatetta
käsit,eltäessä laisinkaan vielä kiinnitetty huomiota niihin seui-aamuksiin,
joita sen noudattamisesta on valtiotalouden tasapainolle. Ilmeistä
kuitenkin on, että koska finanssitalouden »luonnollisenkin» reaktion
tapauksessa budjetin tasapainoon saattaminen tuottaa vaikeuksia,

nämä vaikeudet välttämättömyyden pakosta vain kasvavat, jos
valtion menotaloutta laman aikana pyritään laajentamaan. Yhä
polttavampana nousee luonnollisesti silloin kysymys, mistä saadaan
tarvittava varat. Juuri julkisten töiden finanssioimiskysymykseen
liittyykin suureksi osaksi se kritiikki, mitä finanssitalouden suhdanneperiaate on saanut osakseen »ortodoksisesti» ajattelevien kansantalousteoi`eetikkojen ja -praktikkojen taholta. Uudessa finanssikirjallisuudessa on keskusteltu pääasiallisesti kolmesta finanssioimismahdollisuudesta, nimit,täin verojen, lainojen ja aikaisemmin muodostetun rahaston avul]a suoritetusta finanssioimisesta.
vero£ZÅS.

0livatpa budjetin laatimista koskevat finanssioimissäännöt miten ankai`at tahansa, niin elleivät laman aikana suoritettavat julki1 Kts. MVRDAL, m. t. Ss. 236-256.
2 E. LiNi)AHL, A7.bc/sJösJicf och /i.naJispo![.fi.k.

Ekonomisk Tidskrift 1935. S. 27.
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set rakennus- y.m. työt ole ahtaammassa mielessä »kannattavia»,
mitä ne suurimmalta osaltaan todennäköisesti eivät ole, on julkisten töiden finanssioiminen verotuksen avulla budjettisääntöjen kannalta tietysti täysin hyväksyttävissä. Kuitenkin on jo edellä,
finanssitalouden ))luonnollisesta» reaktiosta puhuttaessa, viitattu
niihin epäedullisiin vaikutuksiin, mitä verotuksen korottamisesta
olisi talouselämälle lamakauden aikana. Verotuksen epäedullisuus

perustuu, paitsi psykologisesti lamaannuttavaan vaikutukseen, ennen kaikkea siihen, että se ei ainoastaan heikennä pääomanmuodostusta, vaan myöskin -joskin vaikutus verolajista toiseen huomattavasti vaihtelee -supistaa kulutusta. Julkisten töiden elvyttävä
vaikutus jää sen vuoksi totaliter pienemmäksi kuin jos rahoitus olisi tapahtunut esim. lainateitsel. Tosin on selvää, että kun
valtio käyttää verotuksella hankkimansa varat työtilaisuuksien lisäämiseen, yhteiskunnassa syntyy uutta vaihdantaa, mutta kun
tämä toimenpide joltisellakin varmuudella supistaa työtilaisuuksien
määrää toisaalla, valtio tällöin ikäänkuin toisella kädellä ottaa,
minkä toisella antaa. DCLzton tosin viittaa siihen, että joka tapauksessa kuitenkin maksuvälineiden kiertonopeus
täten lisääntyisi, mikä ilmiö on elvyttävien vaikutustensa puolesta verrattavissa niiden määrän lisääntymiseenl, mutta toisaalta on epäilemättä

pidettävä kansantaloudelle vahingollisena sitä kitkaa, joka syntyy,
kun tuotantovoimia tarpeettomasti siirretään luonnollisesta kysynnästä ja tarjonnasta poikkeavaan käyttöön. Nykyhetken johtavat
kansantaloustieteilijät näyttävätkin jokseenkin yksimielisesti olevan sillä kannalla, että milloin vaihtoehtoisina finanssioimistapoina
lamakauden aikana ovat verotus ja lainanotto, iälkimmäinen on
vaikutustensa takia asetettava etusijalle2. On kuitenkin vielä syytä
kiinnittää huomiota seuraavaan näkökohtaan, iohon J`4vrdcb! viittaa. Koska verovai`oilla finanssioituien julkisten töiden elvyttävä
vaikutus kohdistuu ennen kaikkea pääomahyödykkeitä valmista± DAi;HON, Pi.inciples of Public Finance.

S. 236.
il Pa,±+st MyRDAriaL esLm. R. F. KAHN, The Relation of Home lnvestmenl to

UnempJoymenf. The Economic Journal 1931. S. 174. - KE¥NEs, FAe Means
io Prosperitu. rrhLe "mes 13/3 1933. - 8. OHL", Penningpolitik, offenlliga
arbeten,

subveniioner

och tullar som medel mot arbetslöshet.

utredningar 1934: 12. Stockholm. S.111.
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viin teollisuuksiin, jotka kaikkein raskaimmin käi`sivät lamakaudesta, ja jos lisäksi »kansainvälisen liikkuma-alan» laajentamiseksi
on syytä supistaa kulutusta, saattaa olla tai`koituksenmukaista rahoittaa osa työohjelmaa verotuloillal.

Lai,naus.
Missä määrin valtion lainanotto julkisia töitä varten on ristiriidassa budjetin tasapainon vaatimuksien kanssa, riippuu luonnollisesti siitä, miten ahtaat kulloinkin ovat ne säännöt, jotka rajoittavat lainafinanssioinnin alaa. On varsin mahdollista, että jos bud-

jetti on jaettu vakinaiseen ja ylimääräiseen periodisiteettinäkökohdan perusteella tai jos sovelletaan W¢gnerin y)hyödyn» kestävyydelle
rakentuvia normeja, ainakin osa työohjelmaa voidaan finanssioida
lainavaroilla, ilman että budjettisääntöjä sen kautta rikotaan.
Mutta milloin finanssioimissäännöt ovat niin tiukat, että lainaus
on rajoitettu vain ahtaammassa mielessä »kannattaviin» pääomansijoituksiin, syntyy todennäköisesti ristiriita budjetin tasapainon
i)kultaisen säännön» kaiissa. Niitä yrityksiä, joita uusimmassa finanssiteoriassa on tehty sanotun i.istii`iidan ratkaisemiseksi, käsitellään edempänä. Tässä rajoitutaan tutkimaan niitä vaikutuksia, joita
valtion lainanotolla lamakauden aikana on talouselämän kulkuun.
Ensinnäkin on itsestään selvää, että jos lainavaroihin turvautuminen myös vakinaisluontoisten menojen ollessa kyseessä tekee
mahdolliseksi sen, että verotusta ei tarvitse koi.ottaa tai että sitä
parhaassa tapauksessa jopa voidaan alentaa, se merkitsee yksityiselle talouselämälle tervetullutta huojennusta. Mutta eikö.toisaalta
valtion lainanotto, kuten usein on väitetty, kiristä luottomarkkinoita ja siten viime kädessä kuitenkin tuota vahinkoa talouselämälle? Tietystikään ei asian laita ole näin siinä tapauksessa, että
onnistutaan saamaan ulkomainen laina, jonka hedelmöittävän vaikutuksen »oi`todoksinenkin» £inanssi- ja kansantaloustiede tunnustaa.
Sen sijaan näyttää ilmeiseltä, että jos lainanotolla siirretään valtion käyttöön sellaisia rahapääomia, jotka muuten olisi käytetty

yksityiseen yritystoimintaan, siitä on talouselämälle suunnilleen
samat haitalliset seui`aukset kuin vei`otuksen lisäämisellä. Toisaalta
1 MyRi)AL, m. t. Ss. 249-252.
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on kuiteiikin muistettava, että juui`i lamakauden aikana luottolaitoksiin kerääntyy joutiLaita rahapääomia, joille yksityinen yritteliäisyys voiton odotusten puutteessa ei löydä sijoitusmahdollisuuksia.
Eikö tällöin olisi yhteiskunnalle yksinomaan eduksi, jos valtio si-

joittaisi nämä joutilaat pääomat hedelmöittämään yhteiskunnallista vaihdantaa? Eihän ole ajateltavissa, että pääomamarkkinat
ikäänkuin lopullisesti menettäisivät sen rahamäärän, jonka valtio
ottaa haltuunsa. Kuitenkin tällainen katsantokanta usein enemmån
tai vähemmän selvästi kuultaa niistä huomautuksista, joita on tehty
valtion lainanottoa vastaanl. Se perustuu nähtävästi siihen luonteeltaan staattiseen käsitykseen, että pääomamarkkinoilla olisi tar-

jolla tietty rahapääomakvantiteetti, joka ei ole riippuvainen tuotannon ja tulojen volyymista. Tällainen käsitys ei kuitenkaan voi
pitää paikkaansa. Totta tietysti on, että valtion lainanot,to rasittaa luottomarkkinoita, mutta kun samalla tulonmuodostus yhteiskunnassa valtion toimenpiteiden johdosta kasvaa, lisääntyy myös
säästöpääoman muodostus, joka juuri lamakaudessa silloisten, suhteellisen alhaisten kustannusten takia on suhteellisen voimakasta.
Kun aikaisemmin joutilaina olleita työvoimia otetaan tuotannon

palvelukseen ja niille maksetaan rahapalkkaa, ei kulutus kuitenkaan voi lisääntyä samassa määrässä kuin tulot, koska kuluttaa on

jossain määrin täytynyt, vaikka tuloja ei ole ollutkaan. Näin ollen
työläiset voivat säästää osan uusista tuloistaan (tai lopettaa pääoman kulutuksen). Sikäli kuin he ja heidän pei.heensä aikaisemmin
elivät yksityisen tai julkisen avustuksen turvin, vapautuu edelleen
eri tahoilla rahapääomaa (tai pääoman jatkuva kulutus tulee tarpeettomaksi), mikä osaksi muodostuu säästöpääomaksi. Suurempi
osa uudesta säästöpääomatarjonnasta todennäköisesti kuitenkin tulee pääomahyödykkeiden omistajion taholta, jotka jo pelkästään
sen takia, että menekki laajenee ja tuotantokapasiteettia voidaan
tehokkaammin käyttää hyväksi, saavat suurempia voittoja (tai
kärsivät pienempiä tappioita). Näin on laita, vaikka hinnat pysyi-

1 Esim. F. TERHALLE, F[.mriztu[.ssenscÅa/f. Jena 1930. Ss. 67-68. -CAssEL, W[.rd
die Ai.beitslosigkeit durch Nolstandai.beiten vei`ringert? Soz±ai+e Praxis. Jg. 35. (K.
BURKHEisERin siteeraama, teoksessa Grcnzen dcs Sfac!fski.ed[.fs.
Berlin 1937. S.
19.)
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sivät muuttumattomina, ia luonnollisesti vielä suuremmassa määrässä, jos hintataso alkaa kohota. Pääomahyödykkeiden omistajienkaan kulutus ei voi lisääntyä samassa suhteessa kuin tulot,
jotka sen vuoksi osaksi käytetåän tuotannon laajentamiseen ja
säästöihin (tai vastaav. pääoman kulutus vähenee). Kuvatulla tavalla ostovoima siirtyessään kädestä käteen aina jossakin vaiheessa
osaksi muodostuu säästöpääomaksi. Periaatteessa aivan samalla
tavoin »luonnollisenkin» elpymisen tapahtuessa tuotannon lisääntyminen ikäänkuin itse rahoittaa itsensä.
On kuitenkin muistettava, että vaatii aikaa, ennen kuin suurempi
tai pienempi osa siitä rahapääomasta, jonka valtio on ottanut käyttöönsä, tuotantoprosessissa uudelleen muodostuu säästöpääomaksi.
Jos valtion lainanottoon kohdistuva kritiikki esitetään siinä muodossa, että luottomarkkinoilla tilapäisesti saattaa syntyä niukkuutta, jolla on haitalliset vaikutukset taloudelliseen kehitykseen,
sillä on kieltämättä oikeutuksensal. Miten suuri sanottu riski kulloinkin on, ei luonnollisestikaan ole yleispätevästi määriteltävissä.
Jää lopultakin in casu ratkaistavaksi, onko ensi sijassa pidettävä
silmällä pääomamarkkinain esteetöntä kehitystä, vai ennen kaikkea
kiinnitettävä huomiota siihen, että yhteiskunnassa on joutilaita
tuotantovoimia, jotka tavalla tai toisella on saatava käytäntöön.

Suhd,aniwrahast,o.
Kolmantena mahdollisuutena käytännössä toteuttaa finanssipolitiikan suhdanneperiaatetta pidetään, kuten edellä viitattiin, rahastojen muodostamista nousukauden aikana. Teoreettisena ilmiönä tällainen suhdannerahasto eroaa niistä tasoitusrahastoista,

joita yksityiset liikeyritykset ovat kautta aikojen »hyvinä» vuosina
muodostaneet »huonojen» vuosien varalle, siinä suhteessa, että sen
tarkoituksena ei ole ainoastaan helpottaa budjetin saattami.sta tasapainoon »huonoina» vuosina, vaan samalla tehdä mahdolliseksi
yleisten suhdannevastakohtien tasoittaminen2. Käytännössä suhdannerahaston muodostaminen tietää sitä, että nousukausien aikana

pyritään ylijäämätalouteen ja valtion tilinpäätöksessä esiintyvä yli1 VTt. SuviR^NTA,
S.

18.

Lamakauden |inanssipolitiikan ääriuiiuat. He\stnki 1934.
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jäämä tai osa siitä siirretään rahastoon, jonka varat lamakauden
aikana käytetään budjetin vajausten peittämiseksi. Tällä metodilla on, kuten J`4yJ.c!cÖ! huomauttaa, finanssiteoreettisesti

katsoen

aivan sama merkitys kuin lainanotolla: se on lainanoton positiivinell illnenelnismuoto l.
Miten on suhdannerahastoajatusta ensinnäkin arvosteltava finanssiteoreettisten ja -poliittisten noi`mien kannalta?
Ilmeisestikään se ei ole ristiriidassa »terveen» finanssitalouden vaatimusten

kanssa siinä mielessä, että sen toteuttaminen lainanoton tavoin johtaisi valtion varallisuustilan huononemiseen. Sen siiaan se ensi silmäyksellä näyttää olevan ristiriitainen sen »ortodoksisessa» finanssiteoriassa yleisesti omaksutun mielipiteen kanssa, että myöskään suurehkot tilinpäätösylijäämät eivät ole puolustettavissa, ne kun m.m.
ovat osoituksena raskaammasta verotuksesta, kuin mikä olisi tarpeen valtiotalouden tasapainon ylläpitämiseksi. Sanottu ristiriita
on kuitenkin vain näennäinen. Itse asiassa suhdannerahastoperiaatteen toteuttaminen merkitsee siirtymistä useampivuotiseen varain-

hoitokauteen - edellyttäeii, että budjettikausi jatkuvasti määritellään ajaksi, jona budjetin on oltava tasapainossa - jolloin vai.sinaisesta ylijäämätaloudesta ei tosiasiallisesti ole kysymyskään.
Rahasto tulisi pikemminkin palvelemaan teknillisenä välineenä,

jonka avulla tasoitettaisiin mainitun pitemmän varainhoitokauden
kuluessa esiintyvä tilapäinen epäsuhta valtion tulojen ja menojen
välillä.

Suhdannenäkökulmasta tarkasteltuna suhdannei.ahasto näyttää
teoi`eettisesti ihanteelliselta ratkaisulta.

Sen edellyttämä suhteelli-

sen korkea verotus nousukauden aikana on omansa vaikuttamaan
hillitsevästi yleiseen ekspansioprosessiin, ja toisaalta nousun aikana
kerätyillä varoilla saadaan tasoitetuksi lamakauden alinta pohjaa.
Jos lisäksi suhdannei`ahaston avulla käy mahdolliseksi laman
aikana suorastaan alentaa verotusta, sen suhdannevastakohtia

tasoittava vaikutus käy yhä ilmeisemmäksi.
Suhdannerahastoperiaate on kuitenkin sekin saanut osakseen
ankaraa kritiikkiä ))ortodoksisen» finanssi- ja kansantaloustieteen
taholta. Ennen kaikkea on viitattu siihen, että suhdannerahaston
1 MyRDAL, m.t.

S.137.
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varojen sijoitukseen liittyy vaikeuksia, jotka ratkaisevasti vähentävät sen arvoa. Ei riitä, että mainitut varat ovat vain teknil]isessä mielessä likviidisti sijoitettuja, niiden täytyy lisäksi täyttää
i)kansantaloudellisen likviditeetin)) vaatimukset, s. o. varojen sijoittaminen ei saa välittömästi eikä välillisesti kiihdyttää nousukautta,
enempää kuin niiden käytäntöön ottaminen lamakaudessa saa kiristää luottomarkkinoita.
M. m. Cassez väittää, että näitä vaatimuksia ei voida täyttää ja että vai'ojen »irroittaminen» lamakaudessa vaikuttaa aivan samalla tavoin, kuin jos valtio ottaisi uuden
lainan l. Voidaan kuitenkin osoittaa useita sellaisia sijoitusLapoja,

jotka täyttävät sekä teknillisen että kansantaloudellisen likviditeetin vaatimukset. Ei`äs tällainen on vai`ojen sijoitus keskuspankissa avatulle erityiselle pano- ja ottotilille (edellyttäen, että liikkeessä oleviin seteleihin, jotka vaativat setelikatetta, luetaan m. m.
asianomaisen maan rahaii määräiset osoitukset ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset, kuten esim. Suomessa on laita).
Edelleen täysin moitteeton sijoitusmuoto on varojen sijoittaminen

rahaksi lyötyyn kultaan tai kultaharkkoihin sekä määrätyt edellytykset täyttäviin koti- ja ulkomaisiin obligatioihin 2.
Nähtävästi suhdannerahaston suurin teoreettinen heikkous piileekin toisaalla, nimittäin pääasiallisesti siinä, että se, kuten finanssi-

politiikan suhdanneperiaatteen toteuttaminen yleensä, edellyttää
parempaa tietoa suhdannevaihteluista ja lähinnä suurempaa kykyä
nähdä talouselämän tulevan kehityksen suunta, kuin mihin nykyisin todennäköisesti vielä pystytään. Tämä koskee paitsi sen ajankohdan määi`ittelemistä, jolloin suhdannei.ahaston vai`oihin olisi

ryhdyttävä, myöskin rahaston keräämistä: ei ole edeltäpäin nähtävissä, miten suuri suhdannerahaston tulee olla, jotta se täyttäisi
tai.koituksensa. Jos se ei ole riittävän suuri, mikä on sangen todennäköistä, vai`sinkin milloin voimakkaat poliittiset eturyhmät pyrkivät valtion menotalouden laajentamiseen tai verotuksen alentamiseen nousukauden aikana - tai kumpaankin, on valtion ]aman
aikana kuitenkin tui`vauduttava muihin keinoihin, mikäli se haluaa
1 CAssEL,

Den

soenska

Öudge!erts

Hf/.dmrii.ng.

Skandinaviska

Kreditaktie-

bolagets Kvartalsskrift 1936. S. 2.
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toteuttaa finanssipolitiikan suhdanneperiaatetta. Näin on luonnollisesti myöskin meneteltävä sellaisen julkisen talouden, joka ei nousukauden aikana ole laisinkaan vai`ustautunut lamaa vastaanottamaan.

Bud,i etin tasapaiiwsta luopwminen.
Miten on ratkaistavissa se ristiriita, joka syntyy finanssitalouden
suhdannepei`iaateen ja budjetin tasapainon »kultaisen säännön»
välille, jos budjettinormit kieltävät lainavarojen käytön muihin
kuin ahtaammassa mielessä »kannattaviin» tarkoituksiin? Radikaalein mahdollisuus ymmärrettävästi on jättää vajaus yksinkei`taisesti täyttämättä. Tällaista menettelyä onkin uusimmassa,
»ortodoksista» finanssiteoriaa arvostelevassa kii.jallisuudessa toisinaan puollettu.
Varsin mielenkiintoisella tavalla käsittelee Pederse7i kysymystä budjetin tasapainosta luopumisesta.
Hän huomauttaa, että

budjetin vuotuista tasapainoa vaatiessaan - Pedei.sen tarkoittaa lähinnä teoreetikkoja, jotka sallisivat lainojen käytön vain
»kannattaviin» pääomansijoituksiin - finanssikirjailijat eivät i`iittävässä määi`ässä tee eroa julkisen talouden ja yksityisen ansiotalouden välillä, ja milloin tekevätkin, eivät kuitenkaan ole päätyneet asianomaisiin konkreettisiin johtopäätöksiin. Mitä tulee ensinnäkin yksityistalouteen kulutustaloutena, on siinä johtavana se

periaate, että käytettävissä olevat vai`at saadaan jaetuiksi eri menoryhmien kesken tavalla, joka tuottaa sanotulle taloudelle maksimaalisen tarpeentyydytyksen. Tämä edellyttää m. m. mahdollisimman suurta säästäväisyyttä hyödykkeiden hankinnassa. Yksityistaloudelle ansiotaloutena taas on ominaista, että sen hallussa
olevia välineitä käytellään sellaisella tavalla, joka tuottaa mahdollisimman suuren nettotulon. Tällaiselle talousyksikölle m. m. on
tärkeätä, että kassaan jää juoksevista tuloista, sitten kuin juoksevat
menot on niillä ensin peitetty, niin suui`i y]ijäämä, että taloudenpitäjä
voi sillä suorittaa velkansa. Juoksevat menonsa yksityistalouden
on ehdottomasti suoritettava todellisilla tuloilla, sillä lainavarojen
käyttö kulutustarkoituksiin johtaisi koko taloudenpidon epäterveelle pohjalle. Edelleen on yksityistaloudellisen periaatteen mukaista, että taloudenpidon vaikutus muihin talousyksikköihin on
mei.kityksellistä vain sikäli, kuin se vaikuttaa bilanssiin, joka on
taloudenpidon menestyksellisyyden ainoa mittapuu.
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Julkinen talous poikkeaa luonteeltaan yksityisestä sekä kulutusettä aiisiotaloudesta. Julkisen talouden toiminta kuuluu loogillisesti samaan kategoriaan kuin kaikki muukin valtion toiminta: sen
tulee vaikuttaa s ä ä n n ö s t e 1 e v ä s t i ja t a s o i t t a v a s t i
määrättyjen poliittisten tarkoitusperien saavuttamiseksi.
Näin
ollen eivät yksityistaloudelliset periaatteet sovellu finanssitalouteen.
Joskin esim. taloudellisuutta on noudatettava valtion finanssien
hoidossa, on tällä tavoin saavutetulla inenosäästöllä kuitenkin vain
toissijainen merkitys sen vaikutuksen rinnalla, mikä finanssipoliittisilla toimenpiteillä on asianomaisen maan tuotantoon ja jakaantumiseen. Myöskään eivät finanssitalouden toimenpiteet ole varsinaisesti taloudellista toimintaa siinä mielessä, että niiden merkitys
kävisi ilmi valtion bilanssista, vaan niitä on ai`vosteltava vain sen
(kulloinkin vallitsevien poliittisten tarkoitusperien mukaisen) vaikutuksen mukaan, joka niillä on tuotantoon ja jakaantumiseen.
Ei myöskään varallisuustilalla ole valtiotaloudessa samaa mei.kitystä kuin yksityistaloudessa, koska valtion tulot suurimmaksi
osaksi saadaan pakko-oton avulla ja sen luottokykyis}'}-s perustuu
kokonaan toisiin tekijöihin l.
Edellä sanotun lisäksi on otettava huomioon, että 1 a i n a n luonteeseen kuuluvat tietyt tunnusmerkit: m. m. sen tulee todella mei`kitä maksuvälineiden siirtymistä talousyksiköltä toiselle. Muussa
tapauksessa ei kyseessä ole laina. Sanottu tuntomei`kki sopii kuitenkin vain valtion ulkomaisiin, mutta ei kotimaisiin lainoihin. Jälkimmäisten ollessa kyseessä ei valtio saa käytettäväkseen uutta
ostovoimaa, joka ei jo aikaisemmin olisi ollut sen valtapiirissä ja
jota se ei olisi saanut halt,uunsa myös verotuksen avulla.
Johtopäätös edellä esitetystä on, että (kotimainen) laina on
otettava si]loin., kun sen käytöstä ovat seurauksena toivottavina

pidetyt vaikutukset tuotantoon ja jakaantumiseen, esim. lamakauden aikana julkisten töiden toimeenpanemiseksi. Myöskään sitä ei
ole maksettava takaisin vain velanmaksun itsensä takia, vaan
ainoastaan siinä tapauksessa, että se on tarkoituksenmukaista
talouspolitiikan yleisten tavoitteiden kannalta.
Ideaalisin tapa
' ]. PEDERSBN,

Archiv 1937.
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hankkia lamakauden aikana lisää maksukyk}.ä olisi kuitenkin suoranainen turvautuminen keskuspankkiin, koska tällöin valtion ei
tarvit,sisi maksaa edes korkoja, m. m. siitä syystä, että korkojen
maksu olisi tässä tapauksessa tyhjä muodollisuus. Peczerse7i katsoo,
et,tä usein pe,lättyä inflation vaaraa ei näin meneteltäessä ole olemassa, koska inflatio ei ole mahdollinen, niin kauan kuin tuotantovoimia on käyttämättöminä, kuten lamakauden aikana on laita l.

Pedersenin johtopäätökset, jotka perustuvat ainakin ensi silmäyksellä sangen loogilliselta vaikuttavaan ajatuksenjuoksuuii,
mei.kitsevät tosiasiallisesti selän kääntämistä kaikelle sille, mitä
»oitodoksinen» budjettiteoria pitää pyhänä. Sekä budjetin tasapainon että m}'öskin vai`ainhoitokauden käsitteet, jälkimmäinen
}Jnimärrettyiiä siksi ajaksi, jona l)udjetti on (tai jona sen tulisi olla)
tasapainossa, menettäisivät kaiken i`ealisen sisältönsä, jos puheena
olevaa teoriaa sovellettaisiin käytäntöön. Kuit,enkin näyttää siltä,
että yllä esitetty tuskin, enempää kuin moni inuukaan sinänsä
loogillinen ajatusrakennelma, kelpaa käytännöllisen finanss.Lpolitiikan ohjeeksi. Viitattakoon esim. inflatiok}'symykseen. Pedei`sen

näyttää olevan sen yleisesti levinneen - m. m. Keynesin edustainan
- käsityksen kannalla, että inflatio mei'kitsee sitä hintojen kohoamista, joka saa alkunsa, kun olemassa oleva tuotantokapasiteetti
osoittautuu riittämättömäksi ja syiityy kilpailua tuotantovoimista.
Kieltämättä yhteiskunnassa lamakauden aikana on käyttämättöiniä tuotantovoimia, mutta mitään takeitahan ei ole siitä, että
julkinen talous, jolle on myönnetty oikeus suoi`anaisesti turvautua
lwskuspankkiin, todella rajoittaa ))1ainauksensa» ainoastaan lama`'uosiin. Tässä ei kuitenkaan ole tilaisuutta kosketella kaikkia
Pedersenin esittämiä näkökohtia. Rajoitummekin käsittelemään
`.ain kysymystä siitä, onko tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista täydellisesti luopua budjetin tasapainon vaatimuksesta.

Jo aikaisemmassa tutkielmassa iime on viitattu siihen, että valtion varallisuustilaan vetoamalla ei voida i`iittävästi perustella sitä
`'aatimusta, että budjetin on vuosittain oltava »kvalitatiivisessa»
tasapainossa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei valtion nettoomaisuudella olisi mitään merkitystä. Ryhtyessämme käsittele2 PEDERSEN, m. art.

Ss. 482484.
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mään puheena olevaa kysymystä, on aluksi todettava, että käsitteellä i)terveet}) finanssit ei ole mitään a prioi`i määi'ättyä finanssi-

poliittista sisält,öä siinä mielessä, ett,ä jokin määrätty valtiotalouden
tila ilman muuta voitaisiin leimata »terveeksi» tai »epäterveeksi»,
vaan puheena oleva termi on täysin relatiivinen. Jos otaksummo
valtion tilinpäätöksen niin laadituksi, että siitä käy selville valtion
netto-omaisuus, niin ilmeistä oii, että se vuodesta vuoteen kasvaa
sitä enemmän (vastaav. vähenee sitä vähemmän), mitä ahtaammat
ovat finanssioimissäännöt ja mitä suurempi osa todellisista tuloista
käytetään lainojen kuolettamiseen. Tämän perusteella voimmo
J`4grdozj7b tapaan nimittää valtiotaloutta sitä »terveemmäksii), mitä
suurempi valtion netto-omaisuuden suhteellinen kasvu keskimäärin
on tai mitä pienempi sen keskimääi`äinen suhteellinen väheneminen l. Kysymys on näin ollen asetettava seui.aavaan muotoon:
onko olemassa s}'itä, joiden vuoksi i)terveemmät» finanssit on asetettava vähemmän »tei`veiden» edelle?

Myrdal viittaa tehtyyn kysymykseen vastatessaan m. m. seuraaviin näkökohtiin:
1) Jos lähdetään siitä, että suhteellisen suui`ta realipääoman
muodostusta maassa pidetään toivottavana, ja jos edelleen otaksutaan, että lainaaminen suuremmassa määrässä kuin verotus on
omansa sitä ehkäisemään, on pyi.ittävä mahdollisimman ))terveisiin»
finansseihin.

2) Seurauksena yllä esitetystä pyi.kimyksestä on, että ceteris
paribus valtion osuus koko yhteiskunnallisen omaisuuden määrästä
]isääntyy. Onko tämä katsottava edulliseksi vai ei, riippuu kokonaan
arvostelijan suht,autumisesta kansantaloudelliseen ``tulojen jakaantumiseen sekä toisaalta vallitsevasta poliittisesta valtatilanteesta.
Jos nimittäin se mai`ginaalinen verotus, mikä on tarpeen siirryttäessä
budjettisysteemiin, joka t,uottaa valtiotaloudelle korkeampiasteisen
»tei.veyden», on voimakkaasti progressiivistä ja siten pääasiallisesti
kohdistuu varakkaampiin yhteiskuntaluokkiin, niin tuloksena luonnollisest,i on tasaisempi jakaantuminen. Jos ))terveempiin)) fiiiansseihin scn sijaan p}'ritään regressiivisellä verotuksella (useat kulutus1 MVRDAi„ m. t. Ss. 81-82.
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verot), on t,ulos tietysti päinvastainen. Eri verotusmuotojen valinta
taas rjippuu poliittisten puolueiden mahtiryhmityksestä.
3) Valtiotalouden »terve}'den» merkitystä arvosteltaessa on edel]een otettava huomioon, että niin kansallisen kuin kansainvälisen
i.aha- ja liikemaailman luot,tamus valtion (samoin kuin yksityisten)
finansseihin suuressa määrässä riippuu sen varallisuustilasta. Tämän
luottamuksen saavuttamisen ja pysyttämisen voi otaksua olevan
kaikkien i)oliittisten ryhmien etujen mukaista. Finanssit,aloudelta
olisi näin ollen vaadittava siinä niäärässä J)terveyttä», ett,ä valtion
velkapapereita kriisinkin aikana pidettäisiin täysin varmoina sijoitusobjekteina. Se, että mainittu luottamusreaktio todennäköisesti
osaksi pei`ustuu virheellisiin yksityistaloudellisiin analogiapäätelmiin, ei mitenkään vähennä tämän näkökohdan tärkeyttä.
Osaksi
se kuitenkin rakentuu täysin rationaalisille perusteille, mikä käy
ilmi, jos tutkimme valtiotalouden eriasteisen i)terveyden» vaikutusta
todellisten tuloien tarpeeseen. Jos )'ksinkertaisuuden vuoksi edellytämme, että julkisen menotalouden volyymi ja suunta ovat määrätyt, niin siirt}'minen budjettijärjestelmään, jonka tuloksena on
vähemmän »terve» valtiotalous, merkitsee välittömästi pienempää
todellisten tulojen tai.vetta, koska suurempi osa menoista saadaan

i]eittää lainavaroilla. Näin ollen verot,usta voidaan aluksi alentaa.
Mutta täten synt}'vä netto-omaisuuden kasvun väheneminen (mikä

joka hetki vastaa erotusta sen netto-omaisuudeii, joka olisi ollut
tuloksena entisten budjettisääntöjen jatkuvasta soveltamisesta,
sekä sen välillä, joka on t,uloksena uuteen järjeste]mään siirt}.misestä)

lisää jatkuvasti `t'altion korhmenoja, kunnes ennemmin tai m}'öhemmin budjettiuudistuksen tapahduttua tulee hetki, jolloin korkomenojen kas`.u }']ittää todellisten tulojen tarpeen välittömästi synt,}.neen vähenemisen. Sen jälkeen verotusta on jatkuvasti pidettävä korkeampana, kuin olisi ollut tarpeellista entistä budjettiperiaatetta noudatett,aessa. Milloin sanott,u käänne tapahtuu eli toisin
sanoen n`iten kauan `Terotusta voidaan pitää alhaisena, riippuu
toisaalta siitä, miten suui`essa määrässä budjettisääntöjä lievennet,ään, toisaalta taas korkokannan korkeudesta.
4) Sitä verojen korottamista vast,aan, johon finanssitalouden
t)terve}'den» väheneminen ]opulta johtaa, tulevat veronmaksajat
i.eagoimaan, samalla kuin finanssihal]innon verotusteknilliset vai-

172

MiKKo 'l`AMMir`-i.:N

keudet

lisäänt}rvät.

\.ältt}'äkseen

verojen

lisääiniseltä

finanssi-

hallinto saattaa heli)osti joutua kiusaukseen jatkuvasti tinkiä valtiotalouden »terve`.den» vaatimuksesta.
Täten aikaansaatu huojennus on kuitenkin `'ain tiLai)äinen, ja i)itkällä tähtäimelLä katsoen
verotuksen on pakko kohota vhä eneininän. Kuvatuiilainen finanssi-

talouden kehityssuunta saattaa lopulta johtaa kiusaukseeii muodossa tai toisessa tehdä valt,ion vararikh (kieltäytymällä luiiastamasta obligatioita, alentainalla niiden arvoa, lunastamalla ne
pakkokurssiin, huoiioiitamalla rahan arvoa j. n. e.,\. Juui.i tämäntapaista mahdollisuutta ajatellen ralia- ja liil%piirit kiiniiittävät
huomiota finanssitalouden »terveyteeii)), mistä s}-ystä sen yllä-

pitämisen tärkeyttä oii syytä korosta.a. Onhaii aina olemassa sodan,
kriisien }T. m. katasti`oofien uhka, jolloin julkisen taLouden lainan-

saantimahdollisuudet i.iippuvat sen nauttimasta luot,tamuksesta. jii
jolloin sillä sainalla tulee olla mahdollisuus inyös verojen voimakkaaseen tilapäiseen korottamiseen 1.
Herää vihdoinkin kysymys, kuinka »terveellä» pohjalla valtio-

talouden tulee konkreettisessa tapauksessa olla.

Riittääkö, jos

julkinen netto-omaisuus ajan oloon pysy}. muuttuinattomana eikä
s}rnny enemi)ää pääomasäästöjä kuin pääoman vähennystäkään'.t
Käsitys, että tällainen finanssitalouden »terveyden» standai`di olisi
riittävä ja samalla ikäänkuin luorinollinen, on eneminän tai vähemmän selvästi luettavissa eräiden »ortodoksistent) finanssiteoreet,ikkojen pei`iaatteista (esim. Wagner). Painavia näkökohtia voidaan
kuitenkiii esittää valtiotalouden korl"ampiasteisen
»tei`\.eyden))
puolesta, s. o. sen käsityskaiinan puolesta, että julkisella netto-

omaisuudella tulisi pitkää tähtäintä käyttäen olla kasvava tendenssi.
|\Tiinpä esim. on s}'ytä, kuten Myrdal huoinauttaa, kiiiinittää
huomiota rahanarvon kohoainisen inahdollisuuteen. Voimakas hiiitojen laskuhan vähentää finanssitalouden »terve}'ttäy), samoin kuin
se heikontaa yksityisten yritystalouksien asemaa.
Rahanarvon
vaihtelujen uhka on luonnollisesti aina olemassa, olivatpa budjetti-

periaatteet mitkä tahansa ~ juuri hintojen laskuahan pidetään
tärkeimpänä syynä »vajausepidemiaan» useimmissa maissa viime
lainakauden aikana2 -mutta ei`ikoisen tuhoisat seui`aukset sillä
lMyRDAL,
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on, milloin julkistalouden »terveyden» aste jo ennestään on ollut
a]hainen. Miten suuressa määrässä valtion netto-omaisuuden tulisi

kasvaa, siitä on ymmärrettävästi mahdoton lausua yleispätevää
sääntöä, koska se riippuu sitä, missä määrin kulloinkin voidaan
luottaa olojen rauhallisuuteen, rahanarvon vakavuuteen j. n. e.

M onipuot,inen budJ etti.
Edellä esitet}'n analyysin perusteella voidaan sanoa, että eräässä
iiiielessä
julkisen talouden likvidit,eetti ajan
mittaan olennaisesti
riippuu
sen
netto-omaisuuden
kehityssuunnasta,
joten
>)ortodoksisen» finanssiteorian pelko »kroonillisen» vajauksen pelott,€`vista seurauksista ei suinkaan ole aiheet,on. Sen sijaan tästä toteaiiiuksesta ei mitenkään ]oogillisella välttämättömyydellä seuraa,
että budjetin on oltava i)kvalitatiivisessat) tasapainossa joka vuosi.
Juuri tällä pohjalla on viime vuosina käsitelty mahdollisuuksia

ratkaista ristiriita, joka välttämättömyyden pakosta näyttää synt}'vän finanssitalouden suhdanneperiaatteen ja budjetin tasapainon
\'aatimuksen välille, etenkin jos jälkiminäinen käsitetään sillä tavoin,
että lainavarojen käyttö on sallit,tavissa ainoastaan ahtaammassa
ri`ielessä kannatt,aviin tarkoituksiin.

jit. J14tA7tzerin mukaan probleemin ideaalinen ratkaisu olisi siirty-

iiiinen

»dynaainiseen

taloudenpitooni),

s. o.

järjestelmään,

jossa

julkista taloutta ei käsitettäisi staattiseksi osaksi
dynaamisesti
kehittyvää kansantaloutta, vaan jossa myös valt,iotalouden rakenne
täysin vastaisi talouselämässä tapahtuvaa aalt,oliiket,t,ä. ))Dynaamiseen taloudenpitoon» siirtyminen-merkitsisi toisin sanoen sitä,
että varainhoitokausi määrättäisiin niin pitkäksi, että se käsittäisi
useampia vuosia ja täsmälleen vastaisi kokonaisen suhdannekierron

itituutta. Tällä t,avoin nousukausien ylijäämät sekä lasku-ja lamakausina syntyneet vajaukset neutralisoisivat toisensa, ja valtiot,alouden tasapaino pitkällä tähtäimellä katsoen taattaisiin. Paitsi
että tällaisen järjestelmän käytäntöön ottaminen poistaisi yhdellä
iskul]a suhdannevaihtelujen finanssitaloudelle asettamat vaikeudet,
se samalla tekisi mahdolliseksi finanssipolitiikan suhdannepei`iaat-
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teen t,oteuttamisenl. Tämäntapaisia ajatiiksia ovat esittäneet ei`äät

muutkin finanssikirjailijat.

Ajatus »dynaamisesta
taloudenpidosta» näyttää kenties eiisi
silmäyksellä kei`ta kaikkiaan katkaisevan G.ordionin solmun, mutta
lähemmin t,arkastettaessa se tuskin esitetyssä muodossa osoittautuu
elinkelpoiseksi.

Ensinnäkin siihen

voidaan kohdistaa kaikki

osaksi poliittista, osaksi tekiiillistä

ne

laatua olevat huomautukset,

jotka finanssikirjallisuudessa on esitetty. vuotta pitempää varai[ihoitokautta vastaan. Vaikka voitaisiinkin olettaa, että sanotut

poliittiset vaikeudet saataisiiii voitetuiksi, muodostuisivat teknilliset vaikeudet silminnähtävästi ylivoimaisiksi. Taloustieteen nykyisellään ollen oh inahdoton edeltäpäin ennustaa suhdannevaihtelujen

pituutta niin tarkkaan, kuin budjetin lopullinen tasapainoon saattainiiien edellyttäisi, varsinkin kun suhdanneheilahtelut ovat miiodostuneet yhä säännöttömämmiksi. Onpa suorastaan haluttu väittää, että suhdannevaihteluita, mikäli niillä tai`koitetaan talouselämän suhteellisen säännöllist,ä aaltoliikettä, ei maailmansodan jälkeen ole laisinkaan esiint}'n}.t.
Edelleen edellyttäisi »d}rnaamisen
taloudenpidont) toteuttaminen suhdanneliikkeiltä sellaista syinmetri-

s}ryttä, että nousut ja ]askut intensiteeti]tään suunnilleen vastaisivat toisiaan ja samalla m}'öskin budjetin ylijäämät ja vajaukset.
Tällainen olettamus ei kuitenkaan ole tosiolojen mukainen.
Munzer osaksi ni}'öntääkin maiiiittujen vaikeuksien olemassaolon ja samalla toteaa, että »d}.naamisen taloudenpidon» ajatuksen
tä}.t}ty toistaiseksi jäädä vain »heuristiseksi pi`insiipiksi» 2.

Mutta

vaikkapa olettaisimmekin, että tämä »heui`istinen pi`insiippi» joskus

voitaisiin toteuttaa - mikä tosin lienee liian rohkea olettamus -se ei kuitenkaan tietäisi edes probleemin teoreettista ratkaisua,
vaan pikemininkin i`atkaisun lykkäämistä. Valtiotalouden ollessa
ahdingossa auttaa finanssihallintoa sangen vähän se tieto, että ajan
miti ;ian budjetin vajaukset ja ylijäämät neuti`alisoivat toisensa, vaan
se iarvitsee vastausta kysymykseen: mjstä tarvittavat vai`at? Kuten
f``J.(.Å

sattuvasti

1 E. MUNZF.R,

2 ML'h-zE:R,

in.

huomauttaa,

merkitsee

D#mm[.scAcr S/cic[/sha{]shctl/;t

t.

Ss.

41-42.

Jena

monivuotisen

1931.

S.

41.

budjL.Liii

TUI.O- JA MENOARVI0N TASAPAIN0 JA SUHD^NNEVAlllTEl,UT

175

ehdottaminen yllä esitetyssä muodossa vain sit,ä, että b u d j e t i n
probleemeista tehdään k a s s a probleemejal.

Myrdalin teoria.
Lienee epäilemätöntä, ett,ä useampivuotisen budjetin teoria on
mahdoton

toteuttaa sellaisessa muodossa, kuin edellä esitettiin.

Painavat syyt puhuvat sen puolesta, että budjetti olisi ainakin
muodollisesti laadittava lyhyemmäksi varainhoitokaudeksi, kuten
nykyisin yleensä menetellään. Itse periaate rakentuu kuitenkin
ainakin teoreettisesti oikeille suhdannepoliittisille
näkökohdille.
Samalla se on sopusoinnussa sen toteaiiiuksen kanssa, että niin painavia syitä kuin valtiotalouden »terve}'den» säilyttämisen puolesta
voidaankin esittää, siihen vedoten ei kuitenkaan voida riittävästi

puolustella vaatimusta budjetin vuotuisesta tasapainosta, inikäli
jä|kimmäisellä tarkoitetaan sitä, et,tä vain ahtaammassa mielessä
»kannattavat» pääomansijoitukset saadaan finanssioida lainavaroilla. Hei.ää helposti kysyinys, eikö ole mahdo]lista konstruoida
budjettiperiaatteita, jotka samanaikaisesti olisivat suhdannepoliittise|ta kannalta i`iittävän joustavat ja kuitenkin pitkällä tähtäimelLä
katsoen takaisivat sellaisen finanssitalouden »tei.veyden» asteeii,
kuin pidetään suotavana, ja jotka inyöskin `'oitaisiin käytännössä
toteuttaa. Tämän kysym}rksen parissa on erikoisesti ruotsalaiiien
kansantalous- ja finanssitiede - ennen kaikkea J14yi.daJ - viime
vuosina askarrellut päät}'en myönteiseen tulokseen.
Myrdalin

budjettireformiehdotukseii

}.timen

}.mmärtäiniseksi

palautettakoon mieleen edellisessä ait,ikkelissainme suoritettu »oi`to-

doksisten» budjettiteoriain analyysi. Sen yhteydessä todettiin, että
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta finanssikirjailijat ~ tämä
koskee myöskin käytännöllistä finanssipoliittista keskustelua suorastaan irrationaalisella tavalla kiinnittävät huomiota vaiii niihin sääntöihin, jotka rajoittavat lainavarojen käyttöä valtion inenojen peittämiseen, vaikka näillä finanssioimissäännöillä on merkitystä vain siinä tapauksessa, että niitä vastaavat tiet}'t tulotaloutta
koskevat säännöt, jotka inääräävät, mikä osa vakinaisista tuloista
1 FicK,

Finanzwirlscha|l und Konjunklur.

Ss. 59-6U.
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on käytettävä velkojen kuoletukseen.
Mitä ))vapaamielisemmät»
ovat finanssioimissäännöt, sitä tiukempia l,ulee }'mmärrettävästi
olla tulotaloutta sitovien sääiitöjen, jotka täten muodostuvat, jos
niin voi sanoa, edellisiin nähden täysin symmetrisiksi. Tästä on
loogillisena johtopäätöksenä, että jokainen rationaalinen budjettisysteemi loppujen lopuksi pitkää aikaa sil)nällä pitäen yhtä hyvin
t,akaa finanssitalouden i)terveen» kehityksen]. Myrdalin teoria perust,uu juuri mainitt,uun tosiasiaan sisältäen lyhyesti sanottuna sen,
et,tä inikään ei estä siirtymistä finanssioimissääntöjen suhteen
ahtaammasta budjettisysteemistä vähemmän ahtaaseen, jos vastaavassa määrässä kiristetään valtion tulotaloutta koskevia määräyksiä.
Jos siis valtio työtilaisuuksien luomiseksi lamakauden
öikana käyttää lainavaroja muunkinlaiseen kuin ahtaammassa mielessä »kannattavaan» rakennustoimintaan, ei sillä ajan oloon ole
epäedullista vaikutusta valtion varallisuustilaan, jos samalla myöskin näistä »kannattamattomista» lainavaroilla finanssioiduista pääomansijoituksista tehdään tietyt vuotuiset poistot ja ]ainat kuoletetaan ennen seuraavaii lamakauden alkainista. Päämääi.än saavuttamiseksi o]i kuoletussuunnitelman kuitenkin oltava tietyssä
määrässä taannehtiva, s.o. sen tulee sisältää myöskin saman]aiset
jo olemassa olevat, aikaiseminin vei`otuloilla finanssioidut pääomansijoitukset, joiden puheena olevan kuoletussuunnitelman mukaisesti
ei tarvitsisi olla lopullisesti kuoletettuja, jos ne olisi finanssioitu
lainavaroilla. Muussa tapauksessa valtion omaisuus vähenisi samassa
suht,eessa, kuin viimeksi mainitut vanhenevat.
Todellisuudessa Myr(lalin ehdotus finanssiteoreettisessa suhteessa
tuskin on niin vallankumouksellinen, kuiii miltä se kenties

cnsi silmäyksellä saattaa näyttää. Totta on, että sen toteuttaminen
merkitsisi luopumista budjetin vuotuisen tasapainon »kultaisesta
säännöstä». Jos budjettikausi jatkuvasti määritellään ajanjaksoksi,
jonka aikana budjetti on tasapainossa, se tulisi ilmeisesti olemaan
se aika, jonka kuluttua j)kannattamattomat» 1ainat on maksettu
takaisin ja ju)kinen varallisuusti]a on sama, kuin se olisi ollut vanhoja budjettisääntöjä jatkuvasti noudatettaessa. Mutta useampivuotinen budjettikausihan ei, kuten aikaisemmin jo on huomau1Vrt. MyRDAL, m.t.
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tettu, suinkaan olisi l'inanssihistoriassa mitään iiutta. Ei'o on vain
siinä, että aikaisemmin budjetti kerta kaikkiaan suunniteltiin useaminaksi vuodeksi` nyt se sen sijaan olisi kokoonpantu vuodeksi kei.i.allaan laadituista osabudjeteista, joiden ei kerta keri.alta tarvitse
olla tasapainossa.
Pit,käaikainen suunnitelma koskisi ainoastaan
i)saa tulobudjetisia, nimittäin »kannattamattomia)) lainoja, joten

monivuotista varainhoitokautta vastaan
samalla osaksi menet,tävät oikeutuksensa.

tehdyt huomautukset
Totta edelleen on, ett,ä

i)uheena oleva teoria sallii lainavarojen käytön tarkoituksiin, joita
aikaisemmin ei pidetty hyväksyttävinä, mutta tosiasiallisesti täytyy yksivuotistakin budjettia sovellettaessa mahdollinen kassavajaus, s.o. tilapäinen epäsuhta tulojen ja menojen välillä, tasoittaa
lyhytaikaisten lainojen avulla, minkä menettelyn oikeutusta ja vält,t,ämättömyyttä »ortodoksisinkaan» finanssiteoreetikko
ei kiellä.
Kyseellisten menettelytapojen välillä on pikemmin aste- kuin laatuero. Vihdoin saattaa valtion lainanoton keskittäminen lamakauteen johtaa siihen, että nousukauden aikana välttämättömiksi
osoittautuvia ))kannattavia» pääomasijoituksia joudutaan finanssioiiiiaan verovaroilla, mikä yleisesti omaksutun käsityksen mukaan
ei ole julkistaloudellisen periaatteen mukaista. Kuten Wagnerin
budjettiteoriaa arvosteltaessa todettiin, ei puheena olevasta säännöstä luopuminer. kuitenkaan merkitsisi mitään realitaloudellisten
lakien rikkomista, vaan päinvastoin sen kautta kyseellisessä tapauksessa saavutettaisiin ilmeisiä valtio- ja kansantaloudellisia etuja.

Miten on Myrdalin teoriaa ai`vosteltava suhdannenäkökannalta?
Sen mukaan laman aikana otetut lainat on maksettava takaisin seuraavan nousukauden kuluessa. Koska ne viime kädessä on suoritett,ava valtion vakinaisista tuloista (veroista), niiden kuoletus epäilemättä voikin kivuttomimmin käydä päinsä juuri noususuhdanteen
aikana. Mutta eikö täten muodostuva yhteiskunnallisen ostovoiman lisäys ole omansa kiihdyttämään nousukautta? Näin epäilemättä onkin laita, mutta toisaalta sanottua vaikutusta ainakin
osaksi neutralisoi se suhteellisen korkea verotus, joka on tarpeen,

jotta noususuhdanteen aikana saataisiin kerätyksi suhdannerahasto,
kuten Myrdal 1isäksi ehdottaa. Aivan päinvastoin pelkää m.m.
Cassel, että laman aikana otettujen lainojen nopea takaisinmaksu
on omansa ehkäisemään talouselämän elpymistä, koska se edellyt-
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tää ankarampaa verotusta, kuin inikä muuten olisi ollut tarpeenl.
Puheena oleva vaara saat,taakin epäilemättä olla oleinassa, jos kuo1etusaika määrätään niin lyhyeksi, että talouselämä ei kunnolLisesti
vielä ole ehtinyt toipua lamakauden i)uristuksesta. `Jos taas saiiotun mahdollisuuden välttämiseksi lainojen takaisininaksu määrätään tapahtuvaksi i)iteminän ajan kuluessa, voikin kä}'dä niin, että
siihen mennessä ollaan jo uudessa lainakaudessa, mitä Cassel pitää
erittäin todennäköisenä. Kieltämättömäksi tosiasiaksi jääkin, että
edeltäpäin on vaikea ennustaa tulevan suhdannekehityksen kulkua
niin tarkoin, että lainojen kuoletus tapahtuu juuri oikeaan aikaan.
Herää vihdoin kysyinys, mitä t,akeita oii siitä, että lainat ylimalkaan todella kuoletetaan säädetyssä ajassa. Täinä probleeini
on luonteeltaan olennaisesti finanssiteknillinen, joten se ei varsinaisesti kuulu tämän periaatteellisen tutkielman puitteisiin, mutta katsoen sen erinomaiseen tärkeyteen viitattakoon kuitenkin lyhyesti
eräisiin i.atkaisumahdoLlisuuksiin.
Myrdal in}'öntää itsekin, että
tässä kohden piilee hänen teoriansa varsinainen heikkous, sillä
kokemus on useissa maissa osoittanut, ettei mikään tulevia velankuoletuksia koskeva »päätös» sinäiisä tarjoa riittäviä t,akeita. Kuoletetaanko lainat todella vai ei, riippuu kokonaan tulevien valtio-

päivien menettelystä, mistä syystä tulotalouden sitominen on suunniteltava siten, että se tapahtuu ainakin jossaiii määrin i}automaattisesti». Käytännössä sopivin menettelytapa on Myrdalin mukaan
lyhyesti saiiottuna se, että kaikkien lainavaroilla finanssioitujen

pääomansijoitusten - myöskin »kannattamattomien» - suhteen
suoritetaan täydellinen inventointi ja niille määrätään arvot sekä
vuotuiset poistomäärät, joita noudattaen kyseellineh pääoma poistetaan. Tämän poistosuunnitelman mukaisesti vakinaista budjettia
(i)driftsbudget») vuosittain rasitetaan erikoisen kuoletusrahaston
hyväksi. Edelleen Myrdal ehdottaa tiettyjen vakinaisten tulojen
nimenomaista sitomista velkasuoritukseen sekä kuoletussuunnitelman vahvistamista lailla tai suoi'astaan perustuslailla. Myrdalin
ehdotuksen mukaan valtion tilinpäätöksen rakenne tulisi sillä tavoin
uudistetuksi, että kaikenlainen »window dressing» valtiotaloudessa,,
s.o. kaikenlaiset budjettiteknilliset toimenpiteet todellisen aseman
1 C.A.ss,i..i., I)en si:ien_ska bu(lgelens uljämnlng.
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sa]aamiseksi kävisivät mahdottomiksi, ja joka hetki olt,aisiiii iäysin
selvillä

1.inaiissitalouden

»terve}'den» asteesta.

Tällä

t,avoin

olisi

finanssihamnnolta riistett}' mahdollisuus salata valtion vai.€`llisuustilaiiL`` huo,n®n.tuminen vleisöltä , ja julkis€lta kontrollilta.

FinaTissi-

talouden »Lerve}'den» asteen alentaminen olisi epäilemättä tämäi`kin

jälkeen ]nahdollista, mutt,a silloin t,ällaista politiikkaa ainakin harjoitettaisiin »avoimin silmin>) 1.

M.m. Lindahl on Mvrdalin ehdotusta arvostellessaan huoniauttanut, että valtion tilinpäätöksen uudistaminen on taktilliselta kaiinalta epäviisasta, ja esittänyt finanssitalouden »terveyden» turvaamiseksi useitakin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, jotka voitaisiin
tot,euttaa vallitsevankin järjestelmän puitteissa 2. Tosiasiallisesti ei

Myrdalin suuniiitelmaa lainojen kuoletuksen t,akaamiseksi olekaan
voitu edes ehdottajan kotimaassa toteuttaa, vaaii siellä on äskettäin
saman i)äämäärän saavuttainiseksi ehdotet,tu perustettavaksi n.s.
b u d j e t i n t a s o i t u s r a h a s t o. Nimestä huolimatta ei kysymyksessä ole mikään v.arsinainen rahasto, vaan kirjanpidollinen tili,

johon vuosittain viedään panoina kirjanpidon osoittama ylijäämä
sekä ottoina vastaava vajaus ja joka eräänlaisen ilmapuntarin
tavoin ilmoittaa valtiotalouden kulloisenkin tilan.
Puhumattakaan muista, vähemmän sitovista toimeiipiteistä, jää
avoimeksi kysymys, voidaanko valtiovelan kuoletus taata edes
perustuslain avulla. i\Iutta vaikka edellyttäisimmekin sen mahdolliseksi, ei kuitenkaan voida ummistaa silmiä muilta liuomattavilta
vaikeuksilta, jotka kieltämättä kohtaavat finanssipolitiikan suhdanneperiaatteen toteuttamista Myrdalinkin teorian pohjalla ja

jotka ennen kaikkea johtuvat kykenemättömyydestä tehdä oikeat
diagnoosit kulloisestakin tilanteesta sekä edeltäpäin nähdä suhdannekehitys. Kaikesta sanotusta huolimatta voitanee kuitenkin puheena
olevaa ratkaisumahdollisuutta pitää toistaiseksi esitetyistä elinke[-

poisimpana, jos halutaan iiiuovata finanssitalouden vanhat staattiset
periaatteet kansantalouden dynaamista luonnetta paremmin vastaaviksi.
Joka tapauksessa M}Tdalin ehdotuksen toteuttaininen
merkitsisi sikäli suui`ta edistysaskelta, että se tekisi mahdomseksi
1MyHDAL,

m. t.

8 |.i`-DAiiL, m. ai.t.
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suuniiitelma]lisesti ja rationaalisesti harjoittaa finanssipolitiikkaa,

jota useat valtiot joka tapauksessa lamakauden aikana harjoittavat, mutta vähemmän suunnit,elmallisesti ja budjettiperiaatteita
rikkoen. Juuri huono omatunto on johtanut kaikenlaisiin kirjanpidollisiin silmänkääiitötemppuihin totuuden salaamiseksi ja yleisön
y)]uottamuksen)).ylläpitämiseksi. Ymmärrettävästi kuitenkin sellaisissa maissa, joissa nousukauden aikana ei ole kei.ätty i`iittävän
suui`ta suhdannei`ahastoa ja joiden i)ääomamarkkinain tilan ei katsota sa]livan ]ainaamista lamakaudessa (eikä myöskään kohtuullisin

ehdoin saada u]komaista lainaa), on suoranainen pakko jatkuvasti
»]uoniiomse]]a» taval]a reagoida suhdannevaihteluihn.

K I R j fl L L 1 s u u T T n.
K¥ösTi JÄRviNEN, £;£Åeorg¢n..scwjo. Kustannusosakeyhtiö
Helsinki 1939. Siv. 428.

Otava.

Professori Ä'yös!j `/Örvjnen sanoo ilmoitettavana olevan uuden
teoksensa alkulauseessa, että teos on tavallaan uusi painos sarjassa
i)Liike-elämä, kaupan ja teollisuuden tietokirja» v. 1923 ilmestynyttä
hänen kirjoittamaansa teosta i)Liiketalous». Tämä on kuitenkin
liikaa vaatimattomuutta, sillä mistään uudelleen kirjoittamisestakaan tässä ei ole kysymys, vielä vähemmän ainoastaan uudesta
painoksesta, vaan »Liikeorganisatio» on kokonaan uusi tutkimus.
Aineen jaoittelu ja käsittely on kokonaan toinen kuin ennen, ja uusi
teos on myös i)uolta laajempi kuin »Liiketalous)). Niin hyvän kuvan
kuin vanhempi teos ilmestyessään antoikin aineestaan, on se meniieen, kohta parinkymmenen vuoden aikana kuitenkin käyn}rt vanhentuneeksi ja epätäydelliseksi, erittäinkin niiden suurten rakenneiniiutosten vuoksi, joita tällä välin on kansan- ja maailmantaloudessa tapahtunut. Uutta tutkimusta liiketailoudesta on näin ollen
kaivattu, ja prof. Järvisen teos täyttää ei.inomaisella tavalla tämän
aukon.
Tekijä ei rajoita esitystään liikeorganisatiosta pelkästään liikeyrityksiä, niiden olemusta ja ilmiöitä, niiden elinvoimaisuuden edell}Ttyksiä tai niiden sui`kastumisen syitä ja seurauksia käsitteleväksi
liiketaloustieteen esitykseksi, niinkuin teoksen nimestä voisi olettaa
ja kuten ulkomaisessa kirjallisuudessa vastaavissa tapauksissa yleisesti on tehty. Hän mahduttaa ]iikeorganisation käsitteeseen myös
kansantalouden ja maailmantalouden puitteissa tapahtuvan koko
liiketalouden yleisen järjestelyn. Tätä käsitteen laajentamista on
pidettävä onnistuneena, sillä, kuten tekijä itse huomauttaa, vain
tätä laajempaa taustaa vastaan käyvät monet liikeorganisation ilmiöt täysin tajuttaviksi. Tältä näkökannalta tekijä jakaa esityksensä kahteen pääosaan, joista edellinen esittää 1 i i k e o r g a n isation kansan-ja maailmantal ud s s a ja jälkimmäinen liil"yrityksen organiso nn n yksityisk o h d i t t a i n.
Ensimmäisestä osasta on paisunut laaja, miltei puolet koko teoksesta käsittävä ja ehjän kokonaisuuden muodostava esitys. Se ja-
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kautuu yhdeksään lukuun, joissa käsit,ellään erikoistumista ja keskittymistä liikeorganisatiossa, kauppaa liikeoi`ganisation keskeisi]miönä sekä siinä ei`ikseen tapahtunutta ei`ikoistumista ja keskittymistä, ei`ilaatuisia yrittäjäsubjekteja ja niiden yhtymiä sekä ju)kisia
kauppatilaisuuksia. Kun tässä osassa esitetään liikeorganisation kehitys koko maailmantaloudessa ja aine siis on erittäin laaja, on tekijää ollut uhkaamassa vaara, että esityksestä voisi muodostua kuiva,
Iuettelomainen selonteko tapahtuneesta kehityksestä. Tämän vaaran tekijä kuitenkin on vä]ttän`'t tävdel]isesti ja nähtävästi helpostikin. Siinä häntä ovat auttaneet suv`ereeninen aineen hallinta ja kaikesta akateemisuudesta vapautunut, mutta silt,i asiallinen esitystapa.
l,ukuisilla
oman
maamme ]iiketalouden kehityksestä
otetuilla ja siis ]ukijaa ]ähel]ä olevilla esimei`keillä Järvinen osaa
antaa eloa maai]mantalouden liikeorganisation muodostumista
käsittelevälle
esitykse]1e.
Se]itettäessä esim. 1iikkeiden sove)lutusta yhdistetyiksi e]i n.s. kombinoiduiksi liikkeiksi liikeorganisation keskittymisilmiönä tulee asia lukija]1e selväksi, kun Antti
Ahlströmin liiketoimint,a ja hänen pei'ustamansa toiminimi esitetään loistavana esimerkkinä siitä, miten suuri liike vähitellen kokoaa
yhteen useampia saman, jopa vieraankin alan liikkeitä. Ja kun tekijä esittää itse yrittäjän liikeorganisation luovana aatteena ja johtavana sieluna, tulevat sel]aiset maailmantalouden johtohenkilöt
kuin Rockefellerit ja muut ikäänkuin tutummiksi, kun heid.än suomalaisina vastineinaan mainitaan Pohjanlahden laivanvarustajat
Malmit, Viipurin llackmannit ja karja]aiset kauppaneuvokset Antti
Mustonen ja Juho Lallukka. Kautta koko ensimmäisen osan tekijä
siroitte]ee täten tunnettuja henkilöitä, liikeyrityksiä samoin kuin
kehityksen kulkua valaisevia tapahtumia histoi`ial]isen esityksen
]omaan. Täl)aise]]a inosaiikkityy]illä Jäi.vinen saa aikaan erittäin
havainno]]isen kuvan, joka antaa )ukijal]e herätteitä ja ;käänkuin
kehoittaa häntä tä}.dentämään tietojaan niistäkin seikosta, joihin
teoksessa on voitu ainoastaan ]yh}'esti viitata.
Tämä teoksen yleinen osa muodostaa oikean taustan liikeorganisatiosta ahtaammassa merkityksessä, t.s. Iiikkeen organisointia
käsjttelevälle toiselle osalle.
Sekin jakautuu yhdeksään lukuun,
joissa käsitellään liikkeen perustamista, rahoitusta, hallintoa, liikeväkeä, ost.oja ja hinnoittelua, va]mistusta ja varastointia, markkinatutkimusta ja mainontaa, m}'}'ntipalvelua ja myynnin tarkkai]ua sekä maksujen hoitoa, kannat,tavuutta ja vakavai`aisuutta.
Tässä osassa, jonka rikkaaseen sisä]töön ei näillä i`iveillä voida yksityiskohtaisemmin puut,tua, puhuu lukijalle ]aajatietoinen liiketalouden opettaja. Tekijä itse sanoo taht,oneensa kirjoittaa teoksensa ennen kaikkea }'leistajuiseksi käsi- ja lukukirjaksi. Näiden
i.ivien kirjoittajan mielest,ä teos kokonaisuudessaankin, mutta vai`sin-
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kin sen jä]kimmäinen osa, on erittäin sopiva myös korkeaimman
kauppaopetuksen kurssikirjaksi.
Tekijän käyttämän lähdekirjallisuuden määrä on ei`ittäin runsas, ja siinä on otettu huomioon kaikkein viimeisimmätkin alaa koskevat tutkimukset. Kunkin luvun loppuun on pantu luettelo siinä
siteeratusta kirjallisuudesta, mikä järjestely helpottaa lukijan mahdollisesti haluaman erikoiskirjallisuuden valintaa.
Uusimman teoksensa ilmestymisen aikoihin prof. Järvinen on
siirtynyt eläkkeelle neljä vuosikymmentä kestäneestä liiketalouden opettajatoimestaan. Teos siis kruunaa tekijänsä pitkän ja hedelmällisen elämäntyön suomalaisen liikekulttuurin kohottajana
ja yhtenä sen arvovaltaisimmista esitaistelijoista. Suomalainen
liikeväki toivoo, ettei teos kuitenkaan jäisi jäähyväismuistoksi, niin-

kuin tekijä itse sanoo, vaan että tämän virkeän tutkijan kynä voisi
edelleenkin rikastuttaa köyhää liiketaloudellista kirjallisuuttamme.
F.H.
W ALrFr±R EucKEN , Nali,onalökonomi,e
Leipzig 1938. Siv. 64.

wozt/P Felix Meiner Verlag.

Kansantaloustiede on enemmän kuin ehkä mikään muu tieteenhaara saanut osakseen kirpeätä arvostelua. Varsinkin käytännölIisen elämän edustajion taholla on kansantaloustieteeseen usein
suhtauduttu viei.oksuen ja kielteisesti. On tullut milteipä muotiasiaksi vedota siihen, että taloudelliset teoriat ovat todellisuusvieraita ja mitä suurimmassa määrjn epävarmoja ja i.istiriitaisia.
Kiitollisen kohteen arvostelulle on tarjonnut ]isäksi se kieltämätön
tosiasia, että kansantaloustieteen alalla esiintyy lukuisia suuntia
ja koulukuntia, jotka eivät o]e päässeet yksimielisyyteen edes tieteen peruskysymyksistä.
Otsakkeessa mainitun pienen tutkielman kirjoittaja on saanut
edellä viitatuista väitteistä aiheen ryhtyä ei`äänlaiseen kansant,aloustieteen itsetutkisteluun. Hänen käsityksensä mukaan kansantaloustieteeseen kohdistettujen moitteiden vliolkainen sivuuttaminen mei`kitsisi aseiden laskemista vastustajan edessä, heikkouden
ja kyvyttömyyden tunnustamista. Sen vuoksi on täysin aiheellista
vakavasti kysyä: miksi, mitä varten kansantaloustiede on olemassa?

Ryhtyessään tähän rajankäyntiin tekijä heti tekee ei`ään myönnytyksen arvostelijoille. Hän tunnustaa, että kansantaloustiede on
usein vajonnut hedelmättömään saivarteluun. Mutta se, mikä
kansantaloustieteessä on olennaista, ei suinkaan ole pelkkiä määritelmiä ja metodologisia mietelmiä yhtä vähän kuin entisten
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Kansantaloustiede

on

työtään varten kehittänyt omia

tieteellisiä menetelmiään, sille ei`ikoisen ajatuksen tekniikan, minkä jokaisen, joka mielii talouse)ämän kysymyksiin s}-ventyä, on
omaksuttava itselleen. Konki.eettisten talouselämän jokapäiväisten
ilmiöiden saattaminen oikeisiin yhteyksiinsä, toisin sanoen synteettisen kokonaisnäkemyksen luominen teorian avulla, on kansaiitaloustieteen perimmäinen tai.koitus. Tämä tehtävä ei ole suinkaan helppo, nimenomaan nykyään, jolloin subjektiiviset etuideo-

logiat pyrkivät kaikkialla hämäämään totuutta. Kansantaloustiede
joutuukin näin ollen enemmän kuin muut tieteet ottamaan taisteluasenteen; se saa osakseen vastustusta monella rintamalla, koska seii
tä`'tyy objektiivisesti jakaa oikeutta.
Kansantaloudellista tutkimusta on omansa suuresti vaikeuttamaan tämän tieteen histoi`iallis-individuaalinen luonne. On muistettava, että tutkimuksen kohteena oleva todellisuus vaihtelee alinomaa: poliittiset, oikeudelliset ja sosiaaliset muodot ja käsitykset
`'aikuttavat uudistaen ja muuttaen talouselämään. Ellei tätä tutkiinuksen esineen histoi.iallisesti vaihtelevaa luonnetta oteta lukuun, tulee kansantaloustiede väkistenkin viei`aaksi elävälle elämälle. Toiselta puolen taas talousmuotojen histoi`iallisen moninaisuuden tajuaminen ei saa ehkäistä probleemien käsittel`'ä vleiseltä,
teoreettiselta kannalta.
Kansantaloustieteen tä}.t}'}' 6lla` samalla
kertaa sekä historiallinen että teoi`eettinen tiede. Tämä tosiasia on
aikojen kuluessa usein unohdettu, ja seurauksena on ollut vieraaiituminen talouselämän todellisuudesta.
Selvitellessään kansantaloustieteen tutkimusmenetelmiä kirjoittaja
kehittelee ei'äitä mielenkiintoisia ajatuksia, joita hänen tarkoituksensa lienee myöhemmin toisessa yhteydessä perustella laajempaan
aineistoon nojaten. Hänen lähtökohtanaan on se käsit}'s, että tutkijan on saatava taloudellisten ilmiöiden moninaisuudesta esiin määrättyjä »puhtaita» talouselämän muotoja -idealit}'yppejä. Samanlaista eristävää, abstraktista menetelmää käyttåen kuin aikoinaan
v. Thtlnen on tutkijan koi.ostettava konkreettisen ilmiön eri puolia
ja luotava idealityypillisiä talousmuotoja.
Vaikkakaan ne ei`-ät
sinänsä kuvasta talouselämän todellisuutta, ne i]erustuvat tarkkaan
havaintoon ja ovat omansa edistämään taloudellistm suhteiden valaiseinista.
Tällaisten jdealityypillisten, määrättyjä erikoispiirteitä
tähdentävien muotojen esittäminen tai`joaa verrattomaii avun teoi`eettiselle analvvsille.
Soveltamalla niitä konkreettisiin probleemeihin voidaanu -saavuttaa teoreettinen tieto talouselämän todelli-

suudesta. Vertausta käyttäen: tutkimuksen kehä sulkeutuu - analyysiä seuraa synteesi.

Kirjan ]oppuluvussa tekijä huomauttaa, että kansantaloustieteen
käytännöllinen merkitys on suunnattomasti kas\.anut. 0lemme tässä
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mielessä uuden ajanjakson kynnyksellä. Näyttää siltä, että suhdannepolitiikka muodostuu yhä enemmän koko talouspolitiikan keskipisteeksi. Sen vaikutukset ulottuvat suoi`astaan määräävinä finanssi-, kauppa- ja rahapolitiikan eri aloille. Talouspoliittisia toimenpiteitä käyttäen pyritään myös entistä enemmän markkinoiden
säännöstelyyn. Tässä suhteessa on kuitenkin se vaai`a uhkaamassa,
että aina ei saavuteta tarkoitettua tulosta.
Kirjoittaja lopettaa esityksensä toivoen, että kansantaloustieteen probleemien kasvaminen ja ]aajentuminen merkitsisi myös
uutta voiman lisäystä. Hänen vai`ma vakaumuksensa on, että kansantaloustiede ei ole menneisyyden tiede, vaan että sille kuuluu
tulevaisuus.

R. G. HAWTRET 4 Cen!zwv o/ BcmÅ fici£e.
Co. London 193.8. Siv. X + 328.

/14.

Str.

Longmans, Gre.en and

Ennen maailmansodan puhkeamista oli Englannin Pankin virallinen diskonttokoi`ko (i)Bank Rate») eräs niitä taloudellisen kehityksen kuvastimia, joita kaikkialla maailmassa seurattiin tai.koin ja
joihin luotett,iin eniten. Englannin Pankkihan oli vastuussa maansa
i`ahan vakavuudesta, ja tämä vastuu keskittyi i)Banking Departmentin» katteeseen. Vuoden 1844 »Bank Chartei. Actin» mukaan oli

Englannin Pankilla oikeus vahvistettuun määi`ään katteetonta
setelistöä, mutta sen ylittävä osa setelistöä oli täysin katettava. Jos
kate uhkasi laskea liikaa, koroitti pankki diskonttokorkoa, kunnes
katesuhde palautui riittäväksi. Jos katesuhde nousi tarpeettoman
koi`keaksi, alensi pankki diskonttoaan.
Näin yksinkertainen oli
Englannin Pankin diskonttopolitiikan periaate. Viime aikoina on
`.uosisataiset perinteet omaavaa diskonttopolitiikkaa ja sen tai`koituksenmukaisuutta ryhdytty hyvinkin ankarasti arvostelemaan.
Sitä on väitetty vahingolliseksi kaupalle ja teollisuudelle, ja sen on
sanottu uhraavan niiden edut pikkumaisen rahateoreettisen koi`i.ektisuuden vuoksi. Sen oikeutta on myöskin yritetty k;istää väittämällä, että usko sen tehokkuuteen perustuisi harhakäsityksiin.
Edellä esitettyihin seikkoihin viitaten lausuu tekijä, että hänen kii`jansa tai.koituksena on osoittaa, kuinka pankkikoi`kotraditio syntyi, mitä liikkui sen kehittäjäin mielessä, missä määrin kokemus
osoitti heidän aikomustensa toteutuneen ja mikä on diskonttokoron merkitys nykyisissä olosuhteissa ja tulevaisuudessa.
Tekijällä on käytettävissään laaja tilastoaineisto, joka esitetään
kokonaisuudessaan liitteessä vuodesta 1858, osittain jopa vuodesta
1844 saakka. Teoksen historiallisen osan pääjakson, 1858-1914,
pohjana onkin pääasiassa mainittu tilastomatei`iaali. Muu osa perustuu lisäksi Englannin Pankin tutkimuksiin, parlamentin komiteain
mietintöihin sekä Macmillan-komitean mietintöön 1929-1931.
6
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Aineiston käsittelyssä voidaan havaita seuraavanlainen jaoittelu.
Aluksi selvit,ellään diskonttokorkotradition syntyvaiheita 1800luvun a]kuaikoina. Sen jälkeen tarkastellaan pankkikoron kehit}.stä
ajanjaksona vuodesta 4858 maailmansodan puhkeamiseen. Kolmanneksi käsitellään koi`kokannan kehitystä maailmansodan ja sitä
seuranneen def]ation aikana aina vuoteen 1932 saakka, jonka jälkeen Englannin Pankin virallinen diskontto ei o]e enää muuttunut.
Tämän historiallisen katsauksen jälkeen tarkastellaan pankkikoron
ja va]tio-oblig`atioiden, lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen korkokannan
sekä korkokannan ja hintatason keskinäisiä suhteitahistoi`iallisen
kehityksen valossa. Tässä yhteydessä ei tekijä malta olla kajoamatta ainaisen kiistakumppaninsa korkoa koskevissa kysymyksissä,

J. J14.

Å-ey7wsin

viime

teoksessaan,

<.Genei.al

Theory

of

Employment, Interest and Money.) esittämään korkoteoriaan. Keyneshän antaa päämerkityksen korkoteoriassaai} pitkäaikaisten lainain korolle, mutta asettaa tämän hyvin läheiseen riippuvaisuussuhteeseen rahaviranomaisten toimenpiteiden kanssa, jotka saattavat i`atkaista, paljonko rahaa lasketaan liikkeeseen, siis paljonko
vapaata rahaa (idle balances) on käytettävissä pitkäaikaisiin lainoihin. Z7czw.#.cy ei kuitenkaan saata hyväksyä tätä käsitystä, sillä
hänen mielestään lyhytaikaisten lainain koron määrää kokonaan
i`ahamarkkinain tila. Rahamarkkinain tila t,aasen on pankkien vallassa.
Keskuspankki voi ` määrätä lyhytaikaisten lainain koi`on.
Pitkäaikainen koi`ko taasen määrä}'tyy sijoitusmarkkinoilla, joihin
pankit voivat osallistua ainoastaan muiden ostajien ja myyjien kilpailijoina. T\Tiiden vaikutus näillä markkinoilla on rajoitettu, usein
vai`sin vähäinen. Sen lähemmin koskettelematta iiäiden tutkijain
koi`koteoriaa käsittelevää väittelyä todettakoon vain, että tämä kysymys tulee miltei aina esille, milloin vain Hawtrey ja Keynes joutuvat toistensa oppeja käsittelemään.
Teoksen loppuluvussa Hawtrey käsittelee diskonttokoron entistä ja tulevaa merkitystä. Tuntuu kuin olisi tekijän ollut pakko
jossain määrin tinkiä aikaisemmasta käsityksestään diskonttokoron
tehokkuudesta ja todeta, että kansantalous reagoi korkokannan
muutoksiin monissa tapauksissa hitaasti ja epävarmasti. Etsiessään
selitystä tälle ilmiölle hän tai`kastelee muita yhä enemmän käytäntöön tulleita luoton säännöstelyn muotoja, kuten keskuspankin avomarkkinatoimia, valtion menojen käyttöä luoton säännöstelyn välineenä sekä n.s. ohjattua rahaa (managed money).
Hawtreyn teoksen pääpaino on ehdottomasti sen koi`kokannan
historiaa käsittelevässä osassa, joka tarjoaa paljon mielenkiintoista
ja valaisevaa. Onhan sinänsä harvinaista, että niin laajassa kysymyksessä kuin keskuspankin koi`kopolitiikka on käytettävissä
lähes sadalta vuodelta suui`in piirtein samanlaisten perusteiden mukainen tilastoaines.
J. P. K.
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T.NTEF\T`ALTioNAL LABOT]R 0ppicE, The 1. L. 0. Yearbook 1937-38.

Geneva 1938.

Siv. VIII + 650.

7'Äe Woj.Jd Coc®Z-".7%.7?g Jndus!).y 1. L. 0. Studies and Reports.

N:o 31. Geneva 1938. I vol. Economic Conditions. Siv. VII +
258.
11 vol. Social Conditions.
Siv. VIII + 372.

Minkälaiseksi
on tilanne Ranskassa muodostunut, sen jälkeen kuin 40 tunnin työviikko tuli käytäntöön? Missä määrin Yhdysvallat soveltavat ]aajaa sosiaalista vakuutussuunnitelmaansa? Mitä eri maissa tehdään työttömyysai.meijan palauttamiseksi tuotantoelämään? Mihin suuntaan työntekijäin sopimusoikeus on kehittymässä?
Näihin ja samankaltaisiin kysymyksiin on vastaus vaikeasti
saatavissa. Tästä syystä Kansainvälinen työtoimisto onkin jo muutamien vuosien aikana vuosikirjaansa kerännyt ))sosiaalisista kysymyksistä)) mahdollisimman täydellisen ja valaisevan aineiston. Puheena oleva elin on tähän tehtävään erikoisen sopiva, koska se on
jatkuvassa yhteistyössä sekä hal]itusten että johtavien työnantajain
ja työntekijäin yhtymien kanssa. Jonkin aikaa sitten ilmestynyt
l. L. O. Yearbook 1937-38 muodostaa tämän julkaisun VIII
vuosikerran, joka kohdistuu vuoteen 1937 ja vuoden 1938 ensjmmäiseen neljännekseen, osittain myöhempiinkin ajankohtiin.
Vuosikirjan tarkoituksena on esittää teollisuuden ja työntekijäjn
kannalta katsoen tärkeimmät kyseessä olevana ajanjaksona maailmassa tapahtuneet seikat. Esitys ei ole ainoastaan kuivaa luettelemista, vaan eri toimenpiteiden esihistoi`ia ja valmistava käsittely
on va]aistu, ottaen huomioon sekä virallinen käsittely että yleisön,
varsinkin työnantajain ja työntekijäin, taholta esitetyt mielipiteet.
Kirjan johdanto sisältää katsauksen Kansainvälisen työtoimiston
omaan toimintaan ja sen suhteisiin niinhyvin työntekijäin ja työnantajain yhtymiin kuin kirkkoon, sanomalehdistöön ja suureen yleisöön. Ensimmäinen kahdeksasta luvusta kuvaa sosiaalisten uudistusten taloudellista taustaa, jo]loin esitetään valaisevia lukuja ja diagrammeja sekä korostetaan kansainvälisen kaupan mei.kitystä. Seui.aavat luvut käsittelevät sosiaalisia kysymyksiä sanan varsinaisessa
merkityksessä, ennen kaikkea työoloja, kuten työtuntien lukumääi`ää,
teollisuuden terveydenhoitoa, tapaturmien ehkäisemistä sekä naisten,
lasten ja nuorten henkilöiden työtä. Sosiaalivakuutus on kirjassa
joutunut ei.ikoisen huomion alaiseksi, ja eri maiden olot onesitetty 52
katsauksessa. Esityksessä viitataan siihen, että jatkuvan kulttuurin
edellytyksenä on sosiaalisen vai`muuden lisääntyminen. Tästä tosiasiasta saatiin pula-aikana niin tuntuvia muistutuksia, että huolimatta epävarmasta taloudellisesta tilanteesta on ryhdytty tehostaviin toimenpiteisiin työläisväestön suojelemiseksi.

188

KiRJALLISUUTTA

Palkkatasolle ja i]alkkapolitijkalle on teoksessa omistettu runsaasti tilaa samoin työmarkkinoille ja t}-öttömyyskysymykselle.
Teoksessa pohditaan niitä toimenpiteitä, joihin eri maissa on i.`.hd\'tt`'
työläisten kasvattamiseksi ja t}-össään p}'s}'ttäiniseksi sekä työtilaisuuksien lisäämiseksi, varsinkin laajojen }'leisten töiden avulla.
Edelleen käsitellään myöskin työttömille maksettuja avustuksia ja
erikoistoimenpiteitä muiden kuin ruumiillisten työntekijäin sekä
nuorten ja vanhojen työntekijäin hyväksi.
Kysymyksessä oleva vuosikirja sisältää myöskin luvun, jossa annetaan tietoja mitä moninaisimmista nykyhetken probleemeista.
Siinä käsitellään sellaisia asioita kuin työntekijäin oikeutta muodos-

t#:|as:a:?dTn::ii:'|i:ido::h:,',::;fo'e:h;t;:.gj,:ås:u[uss:];a;i:y:.l#|:n:;so.T:t::|a:ke|::Ja;|t,¥::
Tähän on vielä liitetty selostus osuustoiminnan kehityksestä.
Liitt,eessä luetellaan Kansainvälisen t}Töjärjestön jäsenvaltiot
ja viimeksi kuluneena vuonna vahvistetut sopimukset, Kansainvälisen työtoimiston vii.kamiehet ja sen komiteojen jäsenet. Samoin
annetaan tietoja suurista kansainvä]isistä työläisjärjestöistä ja niihin kuuluvista kansallisista järjestöistä. Kolmesta mie]enkiintoisesta
taulusta käy selville, miten }.leisesti kansainväliset, sosiaaliseen alaan
kuuluvat sopimukset on tähän mennessä vahvistettu.
Toinenkin Kansainvälisen työtoimiston laaja teos on hiljakkoin
ilmestynyt. Kahdessa niteessä valaistaan siinä moiiipuolisesti hiilen
tuotannon monimutkaisia taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä.

Fii#:en.#iessukue:n::,g.SåTuanu¥,aå`t=taEiitna::tutgåseseat';a|e:St:aiteoumdieott,ajopi:.::
leensa. Mainitusta syystä kutsuttiin toukokuussa 1938 kolmen vallan
teknillinen neuvottelukokous koolle Geneveen ja sen tarpeita varteii laadittiin perusteemnen i`aportti. Ilmoitettavana oleva teos
i]erustuu tähän raporttiin sekä kokouksen keskustelujen tuloksiin.
Koska tilastollinen ja teknillinen aineisto on saatu hallituksilta ja
muista luotettavista lähteistä, teosta voitaneen pitää vai`sin arvovaltaisena selvityksenä hiiliteollisuuden asemasta.
Teoksen ensimmäinen osa käsittelee taloudellisia oloja. Se sjsältää
histoi.iallisen katsauksen ))hiilikysymykseen» sen aikaisimmasta vaiheesta 1600 luvulla maailmansodan edellisiin aikoihin ja sodan
aiheuttamiin häiriöihin. Sodanjälkeisten vuosien kehityshän johti
todelliseen »hiilipulmaan» ja ))hiilisotaan)), mikä .vielä kiristyi maailmanpulan vaikutuksesta. Tässä yhteydessä esitetään myöskin katsaus ei`i hiililajeihin samoin kuin hiilen merkitykseen teolliselle toiminnalle sekä hiilen tuotannon ja kulutuksen paikalliseen sijoittumiseen, tärkeimmät sodan jälkeen tapahtuneet muutokset huomioon
ottaen. Hiilen kysynnän ja tai`jonnan muuttunut keskinäinen suhde
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on saanut aikaan melkoisia muutoksia sekä kansainvälisessä että
yksityisten maiden hiilikaupassa. Mainitut muutokset ovat monimutkaisen kehityksen tuloksena, johon ovat vaikuttaneet ja yhä
edelleen vaikuttavat toisaalta kilpailu, toisaalta taas yhteenliitminen, luontaisot olosuhteet, talouspoliittiset toimenpiteet, satunnaiset seikat ja pitkäaikainen suhdannekehitys. Sodan jälkeen vallinnut tämän alan huono taloudellinen tasapaino on vaikuttanut
epäedullisesti niinh}tvin työnantajain kuin työntekijäin asemaan.
Ankaran kilpailun vuoksi täyt}'i ensin alentaa hintoja ja siitä johtuen
palkkoja ja muita kustannuksia.
Teoksen toisessa osassa tarkastetaan hiiliteollisuuden sosiaalista

puolta ja valaistaan tämän teollisuuden nykyään noin 3 2/3 miljoonaan nousevan ammattikunnan oloja. Tästä työläismäärästä suhteellisen suuri osa suorittaa maanalaista työtä, suhteellisen pienen
osan ollessa naisia ja nuoi`ia henkilöitä. Erikoista huomiota kiinnitetään siihen, paljonko työntekijät todella ansaitsevat ja miten nämä
ansiot ovat viime aikoina muuttuneet samoin kuin miten suui`et
hiiliteol]isuuden ansiot ovat muihin teollisuushaaroihin verrattuina.
Työttömyys on tässä suhteessa ollut hyvin ankai`a tekijä, yleisen
taloudellisen pula-ajan sattuessa yhteen tämän alan erikoisten vaikeuksien kanssa. Useimmissa maissa muilla aloilla ilmennTt nouseva
suunta ej ole ulottunut hiiliteollisuuteen.
Tavallista suuremmat vaarat uhkaavat hiiliteollisuudessa toimivia työntekijöitä huolimatta teknillisistä parannuksista, sosiaalisista
uudistuksista ja järjestelmällisistä onnei-,tomuuksien ja saii`auksien
ehkäisemiseksi suoritetuista toimenpiteistä. Tämän johdosta sosiaa]ivakuutus onkin saanut erikoista merkitystä tällä alalla. Viikko1omat ja muut palkatut lomat sekä työtuntien lukumääi.ä ovat myöskin tärkeitä, teoksessa käsittelyn alaisiksi joutuneita seikkoja.
Kirja päättyy tilastolliseen katsaukseen, joka koskee hijliteollisuudessa työskenteleviä henkilöitä, tämän teollisuuden työmarkki-

noita ja työttömyyttä, palkkasuhteita ja työtuntien lukumäärää.
R.8.
BMiL LBDERER, Technicat Progress and Unempboyinent. An EnquiT`y
into the obstacles to Economic Expansion. International Labour
Office. Studies and Reports. N:o 22. Geneva 1938. Siv. XI

+ 267.
Em£! Lederer on ottanut tehtäväkseen analysoida teknillisen
kehityksen vaikutuksia toimintamuotoihin ja erikoisesti työmai.kkinoihin. Vuonna 1931 ilmestyi hänen tutkimuksensa »Technischer
Fortschritt und Arbeitslosigkeit» ja yllä mainittu julkaisu on`sen
edelleen kehitetty seui`aaja.
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Tutkimuksensa alussa Lederer esittää lyhyen katsauksen niihin tekijöihin, jotka hänen käsityksensä mukaan ovat nykyiselle
kehitysvaiheelle ominaisia. r\Täitä ovat poliittiset häiriöt, jotka ovat
horjuttaneet kansainvälistä luottamusta, epävai`mat valuuttasuhteet, kansainvälisen kaupan vaikeudet, autarldapyrkimykset, siii`tolaisuusrajoitukset sekä lopuksi teknillisen edistyksen rakennemuutokset. Lederer tunnustaa näiden kaikkien merkityksen, mutta
käsittelee yksinomaan viimeksi mainittua, koska hänen mielestään
vain se on taloudellinen probleemi.

Sitä ei sen sijaan ole, kuten

hän huomauttaa, poliittisen ilmapiirin puhdistaminen, mitä muiden
hänen mainitsemiensa häiriöiden poistaminen edellyttäisi. Tämän
kannanottonsa mukaisesti hän joutuu käsittelemään kehitystä suljetussa kansantaloudessa. Siitä huolimatta hän katsoo näin muodostamiensa tulosten selittävän tosiasiallisesti tapahtunutta kehitystä, jossa kuitenkin ulkoapäin tulevilla vaikutuksilla on ollut
osuutensa. Tämä epäjohdonmukaisuus ei ole voinut. olla vaikuttamatta tutkimuksen muihinkin tuloksiin.
Lederer puhuu teknillisestä edistyksestä kahdessa merkityksessä. Ajanjaksolle ennen maailmansotaa oli ominaisena piirteenä
keksintöjen suuri merkitys. T\Tiiden vaikutuksesta tuotanto monipuolistui ja laajeni käsittämään uusia hyödykelajeja aiheuttamatta
supistusta millään muulla alalla. Sen tähden tuotannon tulos suureni ja koko tarjolla oleva työvoima voitiin sijoittaa työhön. Maailmansodan jälkeen on sen sijaan teknillinen edistys yhä enemmän
kohdistunut työtä ja kustannuksia säästävien parannusten alalle.
Tämä muutos on hänen todistelunsa mukaan merkinnyt tuotannon
laajenemisen pysähtymistä. Uusia hyödykelajeja ei ole liitetty hyödykeva]ikoimaan, ja sen tähden on tuotannon laajentamiseen yhdellä
alalla liittynyt tuotannon supistuminen toisella alalla. Seurauksena
on ollut, että työn osuus tuotannosta on alentunut ja että on muodostunut teknologista työttömyyttä.
Ledererin katsantokanta on ilmeisesti tavallaan oikea. Työtä
ja kustannuksia säästävät menetelmät ovat merkinneet paljon,
mutta niitä ei voida käsittää vaikutuksiltaan täysin negatiivisiksi,
kuten Lederer tekee. Myöskään ei voida yhtyä Ledererin käsitykseen, että keksintöjen aika olisi ohi.
Ledei`ei.in mielestä voidaan teknillisen edistyksen vaikutuksia
tarkastelemalla todeta, milloin on kysymyksessä keksintö, joka voi
luoda uusia teollisuuksia, ja milloin teknillinen pai`annus, joka tarkoittaa työn ja pääoman säästämistä. Samoin voidaan määritellä
teknologinen työttömyys ja erottaa se muusta työttömyydestä.
Teknologiseksi työttömyydeksi hän tällöin määrittelee sen osan
työttömyyttä, jonka teknillinen kehitys on aiheuttanut ja jota
talouselämän teknillisen tai automaattisen kehityksen synnyttämä
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vastavaikutus ei määi`ätyn ajan kuluessa ole voinut poistaa. Tekno-

logista työttömyyttä syntyy hänen määrittelynsä mukaan vain
sikäli kuin teknillinen edistysaste ylittää normaaliksi katsottavan
määrän. Tämän määrittelynsä mukaisesti hän myös päättelee, että
esiintynyt työttömyys suurimmaksi osaksi on johtunut teknillisestä edistyksestä, koska tosiasiallinen kehit}'s on ollut jyrkempi
kuin »harmooninen» kehitysaste, joka lähinnä vastaa väestön vuotuista kasvuprosenttia.
Tätä todistelua ei kuitenkaan voida pitää sitovana. Pahimpana

puutteena on ilmeisesti pidettävä sitä seikkaa, että Lederer on rajoittanut aiheensa teoreettiseksi analyysiksi ja jättänyt tarkastelematta,
millä aloilla tuotanto on maailmansodan jälkeen vaikeutunut. Näin
menetellen hän olisi löytänyt muita työttömyyden syitä kuin teknillisen edistyksen ja joutunut käsittelemään myös kansainvälisten suhteiden vaikutuksia tuotannon eri aloihin ja samalla työttömyyteen. Muutenkaan ei olisi unohdettava, että jokainen teknillinen edistysvaihe on riippuvainen ymi)äristöstä, jossa se toteutetaan, ja ajankohdasta, jolloin se toteutetaan. Teknillisen probleemin käsitteleminen näistä riippuråttomana yleisenä probleemina on
ilmeisesti johtanut Ledererin todellisuudelle viei`aisiin tuloksiin.
Teoreettisen analyysinsä lähtökohdaksi Lederei` asettaa käsityk-

sensä kohoavasta tuotosta, jonka tui`vin teknillisesti kehitetty tuotanto laajenee. Hänen mielestään on tasasuhtaisenkin kehityksen
aikana ja vielä enemmän lamakausien aikana tuotantokapasiteettia
käyttämättä, ja sen tähden voi tuotannon laajentaminen yleensä
aina tapahtua alenevin kustannuksin siinäkin tapauksessa, ettei
investointi pysyttele tuotannon laajenemisen tasalla. Pääasiassa
tällaisiin edellytyksiin hän nojaa analyysinsä työmarkkinain tasapainosta sekä staattisissa että dynaamisissa olosuhteissa. Tärkeänä
osana tästä analyysistä on tuotantokustannusten ja erikoisesti
työkustannusten muutosten erittely, mihin nähden Lederer tulee
siihen tulokseen, että työkustannukset alenevat tuotannon laajentuessa. Ihmettelyä herättää kuitenkin samassa yhteydessä esitetty
päätelmä, että myös palkkataso samalla alenisi, kun sen sijaan
näyttäisi luonnollisimmalta päätellä, että työpalkat kohoavat työvoiman kysynnän kasvaessa. Epäjohdonmukaisuutena on myös
pidettävä sitä seikkaa, että Ledei'er esimerkeistään päätellen edellyttää raaka-aineiden kysynnän joustavuuden valmiiden tuotteiden
ja erikoisesti kulutustavarain kysynnän joustavuutta pienemmäksi,
vaikka asia kokemuksen valossa olisi käsitettävä päinvastaiseksi.
Edelleen näyttää Lederer kiinnittävän liiallista huomiota jollakin
alalla tapahtuvan laajenemisen supistavaan vaikutukseen muilla
aloilla. Tämä käsitys ei sovellu dynaamiseen tarkasteluun, joka on
Lederei`in päämääränä, vaan paremminkin staattiseen tarkasteluun,
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jota hän kuitenkin muissa suhteissa pitää todel)isuudelle vieraana ja
sen tähden tai`koituksettomana.
Ledererin analyysin lähtökohtana on, kuten sanottu, tasasuhtainen kehitys ja hänen päämääränään on osoittaa, että taloudelliset lait johtavat tällaisen kehityl#en häiriintymiseen siinä tapauksessa, että teknillinen edistys on noi`maa]ia suurempi, samoin kuin
siinäkin tapauksessa, että tuotantokai)asiteetti muuten on vail]inaisesti käytännössä. Tasasuhtaisuus Ledererin käyttämässä mei`kityksessä ei siten ole tasasuhtaisuutta kaikissa suhteissa, vaan saattaa se käsittää myös suhdanneluontoisia muutostekijöitä. Siten hän
joutuu sisällyttämään tasasuhtaiseen kehitykseen sellaisia tapauksia,
jotka paremminkin ]iittyvät suhdannevaihteluihin. Tämä seikka
aiheuttaa eräänlaista epätietoisuutta hänen suhdannekäsityksestään,
jota selvitellään tutkimuksen loppuluvuissa. Metodisesti on myös
i)idettävä epäkohtana sitä seikkaa, että Lederer tutkimuksensa
myöhemmissä luvuissa johtuu pääasiassa samoin edellytyksin uusiin
aikaisemmista eroaviin tuloksiin.
Lederei`in mielestä kehitys osoittaa, ettei n`'k\'inen talousjärjestelmä voi sopeutua teknillisen edist}'ksen vaati.mLksiin. P\'iinkuin
jo mainittiin, ei Ledei'er kuitenkaan perusta tätä käsitystään todelliseen kehitykseen, vaan kokonaan omaan teoi`eettiseen analyysiinsä, jota tehdessään hän monessa tapauksessa on joutunut vaihtamaan todennäköisen vähemmän todennäköiseen. Tämä on kiel-

tämättä omansa heikentämään tutkimusta, joka sinänsä kohdistuu
mielenkiintoisiin kysymyksiin. Valitettava on m}'ös sitä seikkaa,
että Lederer omien. mielipiteittensä hyväksi joutuu asettumaan
kielteise]le kannalle sellaisiin pääoma-, raha- ja suhdanneteoreettisiin kannanottoihin nähden, jotka ovat saaneet osakseen yleistä
tunnustusta kansantaloustieteessä.
ZJ. H-o.
R. F. HARROD, TÄe T].¢de Cyc!e. Claredon Press. Oxford 1936. Siv.

IX + 234.
Niiden kolmen vuoden aikana, jotka ovat kuluneet jJ¢j.rodjn
teoksen ilmestymisestä, tämä teos on saanut vai`sin runsaasti huomiota osakseen. Siihen on vaikuttanut osaltaan se, että teos on ensimmäinen ja huomattavin yi.itys muodostaa yhtenäinen konjunktuui.iteoi.ia eräiden Keynesin esittämien periaatteiden mukaisesti,

ja osaltaan se, että ne uudet ja vanhat suhdanneteoreettiset oppi]auselmat, jotka on otettu uuden teoi`ian perustaksi, on sulatettu yhteen sangen omintakeisella tavalla.
Aikaisemmassa konjunktuuriteoreettisessa kirjallisuudessa usein
esiintyneet n. s. akseleratio-periaate sekä Kahnin ja Keynesin alkujaan
esittämä i)multiplier» ovat Harrodille ehdottomia talouslakeja, jotka
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yhdessä säätävät suhdanneliikkeen kulun. Mitä tulee ensinnäkin
akseleratio-periaatteeseen, jota tekijä kutsuu nimellä »Relation»,
niin sen mukaan lisääntynyt kulutus aiheuttaa suhteellisesti paljon
suuremman lisäyksen pääomahyödykkeiden ja yleensäkin kestävien
hyödykkeiden tuotannossa. Harrod menee tätä huomiota soveltaessaan niin pitkälle, että hän pitää ku]utuksen muutoksia sijoitustoiminnan lyhytaikaisten vaihteluiden tärkeimpänä tekijänä, joutuen

siten kiinnittämään hyvin vähän huomiota yritysten kustannusten
korkeuden ja voittomarginaalin merkitykseen. Akseleratio-periaatteesta sellaisenaan on arvosteluna sanottava,ett,ä kulutuksesta »kauimpana)) olevat tuotantoasteet pyrkivät hyvin vastahakoisesti reagoimaan lyhytaikaisiksi tiedettyihin kulutuksen muutoksiin. Tämän
on m.m. Ijundberg varsin vakuuttavasti osoittanut. Sitäpaitsi Hari.od
tekee matemaattisen virheen selittäessään kriisin syntymisen akseleratio-periaatteen nojalla. Hänen käsityksensä mukaan aktiivinen
sijoitustoiminta laskee heti, kun kulutuksen kasvu hidastuu. Ragnai` Frisch on jo seitsemisen vuotta sitten osoittanut, että akseleratioprinsiipin pitäessä paikkansa sijoitustoiminta voi tällaisessa tilanteessa vielä pitemmän aikaa jatkua entisellään.
»Multiplier» on suhdeluku, joka ilmaisee tulon ja sijoituksen
suhteen. Harrodille samoin kuin Keynesille se merkitsee kuitenkin
enemmän kuin pelkkää toteamusta, että kokonaistulosta osa kulutetaan ja .osa sijoitetaan. On kuitenkin otettava huomioon, että tällainen suhdeluku, ollen lucmteeltaan tilastollinen keskiarvo, pyrkii
antamaan sangen kaavamaisen kuvan sijoitustoiminnan vaihteluista
yksityisillä tuotannonaloilla. Toiseksi, määrätyn multipliei`in olettaminen edellyttää samalla määrättyä kulutustaipumusta, joka kuitenkin itse on suhdannekehityksen funktio, vaikka Hai`rod koettaakin toisin väittää. Hänen esityksensä mukaan nimittäin tulonnauttijat etenkin ylemmissä tuloluokissa ovat taipuvaisia pysymään
totutussa kulutuksessaan ja säästämään ajoittaiset lisätulonsa.
Kolmanneksi on multiplierista sanottava, että tulonsaajat eivät
välttämättä suoraan sijoita sitä osaa tulostaan, joka ei mene kulutukseen, vaan he säästävät sen. Tästä pulmasta tekijä koettaa selviytyä Keynesin tapaan selittämällä, että koko kansantaloudessa
sijoituksien summa on aina yhtä kuin säästöjen summa. Tällainen
päätelmä, mikä]i sitä muutenkaan voidaan hyväksyä, eliminoi sen
monimutkaisen ja suhdannetilanteen mukaan vaihtelevan mukautumisprosessin, jonka yksityiset säästöt vaativat löytääkseen tiensä
sijoituksiin. Ja kuitenkin Hai.rod käyttää multiplieria ilmaisemaan
nopeita reaktioita yksityisissä tapauksissa. Mutta mikä pahinta,
hän ei tällä suhdeluvulla ilmaise ainoastaan sijoitusten riippuvaisuutta tulosta, vaan kääntämällä sen päinvastaiseksi osoittaa
myöskin, että määrätynsuui`uisia sijoituksia seuraa aina määrätynsuui`uinen tulonmuodostus.
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Tulon jakaantumisilmiöiden korostaminen on luonteenomaista
Hai`rodin konjunktuuriteorialle. Alikulutusteoreettisia johto])äätöksiään vai`ten Hari`odin täytyy todistaa, että lisäänt}'nyt sijoitustoi-

minta korkeasuhdanteen aikana aiheuttaa tulon jakaantumista
}.lempien tuloluokkien hyväksi. Lähtökohtana hän pitää voittojen
suhteellisen osuuden kasvua muihin tuotannon tuloksiin verrattuna.
Tämä johtuu osaltaan kilpailun muuttumisesta monipuolisemmaksi
nousukautena. On huomattava, että Hai`rod panee painoa vain
voittojen kokonaissumman vaihteluun, mutta ei voittojen vaihteluun kulutus- ja pääomahyödyketeollisuuksien kesken- mihinkä
seikkaan etenkin Wienin koulukunta on kiinnittänvt suurta huomiota.

Suhdannetekijöiden vaikutus muodostuu puheena olevan teorian mukaan elpymiskaudesta lähtien lyhyesti koottuna seuraavanlaiseksi: Tulot ja kokanaiskysyntä kasvavat. Siitä johtuen sijoitustoiminta lisääntyy suhteellisesti paljon enemmän (akseleratio-periaate).
Tulot kasvavat yhä (multiplier). Seui.aa kulutustavai`ain kysynnän
i)idättyminen, mikä johtuu säästöjen suhteellisen osuuden kasvusta
muuhun tulonkäyttöön nähden niinhyvin yksityisissä tapauksissa
kuin koko yhteiskunnassa. Sijoitustoiminta alkaa lamaantua (akselei.atio-periaate). Tulot (multiplier) ja kulutus vähenevät. Tästä
seui.aa sijoitustoiminnan lopullinen i`omahtaminen, ja näin laman pohja saavutetaan. Tällainen on pääpiirteissään Harrodin suhdannekuva, jossa erityisesti kiintyy huomio nousukauden ja laskukauden »symmetrisyyteen».
Kuten huomataan, ei Harrod tutki hintavaihteluita konjunktuui'iliikkeen syy-ilmiönä -hänen mielestään ne päinvastoin ilmentävät jonkinlaisia talouselämän »stabilisoivien», Imnjunktuui`iliikettä
vastustavien voimien vaikutuksen i`eaktioita. Edelleen hän väheksyy psykologisten tekijöiden merkitystä dynaamisessa talouskehityksessä. Konjunktuuripoliittisena johtopäätöksenään Hai`i`od esittää, että tulon tasaisempi jakaantuminen on, etenkin lamakauden
aikana, välttämätön taloudellisen kehityksen vakaannuttamiseksi,
ja siihen päästään parhaiten panemalla käyntiin valtavat julkiset
työt kiihoittaen siten kulutustavarain kysyntää. Julkisiin töihin
olisi ryhdyttävä heti kriisin puhjettua, jotta lamakausi voitaisiin
kokonaan välttää; korkeakonjunktuui`in katkeamista seui`aa nimittäin lyhyt »hengähdystauko», joka tekijän niukan perustelun mukaan pääasiassa johtuu maksamattomien tilausten olemassaolosta.
Eräässä metodologisessa suhteessa Hai`rodin konjunktuuripoliittiset päätelmät paikoitellen tuovat mieleen Keynesin. Kumpikin näkee
paljon vaivaa älykkään teoreettisen i.akennelman muodostamiseksi,
mutta talouspoliittisiin kysymyksiin päästyään he saattavat heittää teoriansa yli laidan ja vedota »jokamiehen älyyn». Keynes on
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itse myöntänyt, että hänen talouspoliittiset johtopäätöksensä eivät
joka kohdassa seui.aa hänen teoreettista analyysiaan, vaan ovat joskus siitä riippumattomia eläen enemmän tai vähemmän omaa elämäänsä. Hai`rodissa tulee sama piirre esiin etenkin silloin, kun hän
aivan yllättäen asettuu kannattamaan ))stable-money»-vaatimusta
sivuutettuaan sitä ennen käsittelyssään miltei täydelleen hintaliikkeiden merkityksen konjunktuuritekij änä.
Tekijän melkoisen yksipuolinen ja tendenssimäinen ajattelutapa
vie hänet huomattaviin tei`minologisiin vaikeuksiin, kun hän koettaa vapautua perinnäisestä suhdanneteoreettisesta ajattelutavasta.
Tähän »uuteen» teoriaan syventyessään lukijan mieleen hiipiikin epäilys, onko tekijä aina edes täysin selvillä siitä, mitä hänen alallaan
on aikaisemmin saavutettu. Kaikista puutteistaan huolimatta teos
on mitä suurimmassa määrin ajatuksia hei`ättävä ja mielenkiintoinen. Siihen on rohkeiden väitteiden muodossa koottu useita
etenkin Englannissa nuoremman tutkijapolven keskuudessa levikkiä saaneita yksityisiä suhdanneteoreettisia päätelmiä. Varsinaiseksi
johdatukseksi konjunktuuriteoriaan Harrodin teos ei kuitenkaan
sovellu.

L.W.

KnTsflus ULKOMfllDEN
n I K fl K fl u s L E H D I S T Ö Ö N.
STATS¢KONOMISK TIDSSKRIFT.

N..o 1~2,1939. -Wi:lhelm Keilhau, Lai. konJunkturprol)lemet
si.g Jerse GÄ6¢Ä!P

Tekijä kiinnittää ensinnä huomionsa suhdanneteo-

riain suui.een lukumäärään, jonka hän katsoo johtuvan siitä, että
on olemassa
useampia
suhdannekysymyksiä; todellisuudessa
erilaiset ratkaisut koskevatkin erilaisia kysymyksiä. 0lisi näin ollen
syytä kiinnittää enemmän huomiota itse käsitteiden määritelmiin,
jolloin lähtökohtana pitäisi olla suhdannekäsite sen alkuperäisessä
muodossa. Kunkin uuden suhdannekauden alkaessa saattaa esiintyä uusia asiaan vaikuttavia seikkoja, aikaisempiin kausiin kuuluvien
taas saattaessa hävitä. Koska tietoa näistä ennakolta on mahdoton
saada, ei myöskään suhdannekysymystä etukäteen voida eksakti`
sesti ratkaista. Mikä]i tällaista ratkaisua halutaan, ei siihen voida
päästä kuin jälestäpäin, millä kuitenkin on våin histoi`iallista mielenl£ii"toah - Tlwrr.as Sinding, Det soci,ahkonomiske studi,um-kri,ti,kk og
/orszcbg. Kirjoittajan mielestä kansantaloudellista opetusta Noi`jassa

on viime vuosina johdettu väärään suuntaan. 0lisi enemmän otettava huomioon eri yksilöiden kyvyt ja heidän tuleva elämänuransa linjajakoa kehitettävä -ja samalla pyrittävä lyhyempään opiskelua;\kaan. -1. Wede"ang, Det soci,ahkonomi,ske studi,um. Et svar. Johan Seland, Nasjonal og internasJoncd Suhkerpoliiikk. K:ir.itiTtuksessa huomautetaan, ettei taloudellisilla eikä edes puolustusnäkökohdilla voida puolustaa Norjan juui.ikassokerin viljelystä; vieläpä
väitetään, että olisi edullisempaa luopua raakasokei`in puhdistuksestakin.
N ..0 3,1939. -J. 8. Hjort, Gustav Ruitland, en gbem socicdokonom. -J ohan lversen, Bemerhninger om harbd,elspottiikken efter 1930
mGcZ spes!.eJt he7?Z7!j4Å på jvorge.

Kirjoittaja huomauttaa, että Norja

v:n 1930 jälkeenkin on korostanut ehdottoman suosituimmuuden
traktaattipoliittista periaatetta, eikä sillä ole ollut halua sitoutua
noudattamaan suosituimmuutta kvantitatiivisin rajoituksin. Kan-
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sainvälinen tilanne on kuitenkin sellainen, että olisi vaarallista olla
libei`alistisena esimei`kkinä, ja sen vuoksi oii täytynyt turvautua
tuotannon ja vientikaupan ylläpitämiseksi eräisiin säännöstelyihin.

NATI0NAL¢KONOMISK TIDSSKRIFT.

N :o 1-2,1939. -J©rgen Ped,ersen, Renteudviklingen i de ser.ere
A¢7.. Tekijä toteaa, että huomattavin ei`o korkokannan liikunnoissa
n}'k}+isin ja ennen vuotta 1931 on siinä, että pitkäaikaisten lainojen
koi.ko heilahtelee tuntuvasti voimakkaammin kuin ennen, kun taas
l}.h}'taikaisten lainojen koi`ko on entistä vakavampi. Selityksenä

tähän on pääomamarkkinain muuttunut rakenne. - E. D£ge, jvogJe
Finansieringsproblemer i den of|entiiga Husholdning. TKirioL"a:]a` taLikastelee eräitä käytännöllisessä työssä julkisen talouden alalla esiin-

`yv±å kysym:yks±å. - H. Winding Pedersen, Omkring den moderm
Pi.£S!eo7'L.. Tutkimuksessa selvitellään eräitä kysymyksiä, joita esiin-

tyy monopolin ja vapaan kilpailun välimuotoja käsiteltäessä. Osoittaakseen kuinka pitkälle tällä alalla voi päästä deduktiivista tietä,
tekijä kehittää menettelytavan, johon hänen mielestään teoreettisen
aneL+yys±n o\is± perustu+`a\vah - Henry Laufenburger, Wirtschaftslenkung und Wirtschaftsfreiheit i,n Frankrei,ch. Ra.nskaLn taLlousel.åmån
elv}'ttämisessä on poliittisella ja moi`aalisella tilanteella mitä tärkein
merkitys. Mikäli maa pystyy poistamaan sodanpelon ja sotapsykoosin, on olemassa hyviä edellytyksiä talouselämän nousulle. Täl1öin tullaan havaitsemaan, että edellenkin jatkuva valtiovallan lievä
talouselämään puuttuminen yhdistyneenä laajaan taloudelliseen
vapauteen hyvin vastaa Ranskan taloudellisen ja sosiaalisen elämän
ta`rpe;Tta. - Ivar Jamzen, SeLvforsyningens Graense.

.JAHRBUCHER FUR NATIONAljöKONOMIE UND STATISTIK.

Band 149, Heft 3. -Constamin v. Dietze, Die i.echiliche Ordnung
des ländl,ichen Grund,besi,tz,es und, die gemeinwirtscha|tiiche Lenhung
czer Lci7icz7izÅ!zw7ig.

Kirjoituksessa tutkitaan kysymystä, mitä suun-

tia maanomistuksen järjestelyn alalla nykyään on vallalla ja mitä
taloudellisia vaikutuksia niistä on odotettavissa. Tässä voidaan
erottaa kaksi pääsuuntaa: 1) pyrkimys libei.alistisen talousjärjestelmän puitteissa lujittaa viljelijäin asemaa ja ehkäistä velkautumisen syitä; 2) ohjata maan käyttöä yhteistaloudellisten pei.iaatteiden mukaan ja tällä tapaa täydentää yksityisaloitetta, e]1ei
suorastaan sitä korvata. Taloudelliseen suoi`ituskykyyn vaikuttavat suuresti myös maataviljelevän väestönosan perinteet ja huolenpito tulevista polvista.
Bar.d 149, Heft 4. - Rolf Gochi, Der zeitii,che Aufbau der Produhti,on und, das »Geseiz von Mehrergiebigluit zei,traubender Produk-
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!i.o7mwmwGge)).
tannossa i)äätyen
Zur Theorie der
dostuksen teoriaa

Kirjoittaja käsittelee aika-momentin merkitystä tuokoi`koteoreettiseen analyysiin. - Hcz7LS Sei.de!,
Kapitatbildung. k\kuosa, laaiaLa\n pååomanmuokoskevaan kirjoitukseen. Tekijä tarkastaa kir-

joituksensa tässä osassa tuotannon ynnä jakaantumisen prosessia
niinhyvin paikoillaan pysyvän kuin laajenevan vaihdantatalouden
p±iTisså. -Wei.ner Mahr, Ein Beiti.ag zum Gesetz dei. gi.ossen Zahlen.
Suurten lukujen laki p.itää paikkansa vain silloin, kun on kysymys
järjestetystä tilastojoukosta, toisin sanoen tilastojoukosta, jonka
syntyminen ei ole sattumasta riippuva, vaan tietyn lainmukaisuuden tulos.
Todellisuudessa suurten lukujen laki ei ole »suuria»
lukuja koskeva laki, vaan muodostumien (Gebilde) laki.
Pienin
tilastojoukko, johon nähden suui`ten lukujen lailla on pätevyytensä,
ei ole mikään jäykästi määi.ätty suure, vaan se riippuu lähinnä
siitä, miten monta }'ksikköä muodostumien järjestys (Gebildeordnung) tarvitsee toteutuakseen.

WELTWIRTSHAFTLICHES

ARCHIV.

49. Band, He|t 3. - Fi.itz Meyer, Devisenbewii.tschaftung als
7tet%

Wöh7.L47tgs/oi.m.

Valuuttasäännöstelyä pidetään yleensä ohi-

menevien valuuttavaikeuksien aiheuttamana tilapäistoimenpiteenä
ja sen tähden on tavallisesti katsottu tärkeäksi tutkia vapaisiin
valuuttaoloihin palaamisen mahdollisuuksia. Kirjoittajan kanta on
kokonaan toinen. Valuuttasäännöstely merkitsee hänen mielestään
uutta pysyväistä valuuttamuotoa, jonka avulla parhaiten voidaan
saavuttaa kansalliselle suhdannepolitiikalle asetettavat päämääiiät
ja samal]a säilyttää valuut,takurssit vakavina. -4!!cm G. 8. FJsher,
Die Verbesserung des Ei.r.ähi.ungsstandard,s und, dji,e Umleitung der
pi.odt/k£jfJe7t j{-J.Ö/£e.

Kirjoittaja koskettelee niitä kysymyksiä, jotka

liittyvät ravitsemustilan kohottamista tarkoittaviin pyrkimyksiin.
Yleinen hintakehitys viittaa siihen, että kulutustavarain tuotanto
on suhteellisen runsas, ja sen tähden on erittäin ajanhhtainen se
kysymys, onko tuottavuutta pyrittävä lisäämään tällä vai muilla
tuotantotoiminnan aloilla. Kirjoittaja asettuu jälkimmäisen vaihtoehdon ka\nna+le. - Bi`uno Kriske, UDie Bezieriung von Rassen und
Völkergruppen z,ur hi,stoi.ischen Gestaltung des weltwirtscha|tlichen
f}¢L4mes. Kirjoituksessa luodaan katsaus luonnonsuhteiden ja yleis-

ten psykologisten tarpeiden esiintymisen vaikutuksiin kansainväli-

Eee;kyeå:eityårÅy¢#i;å:njå#"i,tt#Fe`;eee;:jegre`Eo,.tnujå:jååeag?s"ojde,:
zeitbezogene Kapitcdtheorie mi,t l)esonderer Rticksi,cht auf di,e Stellung
de7. KcÖpL.!ozgti!e7..

Kirjoittaja esittää mie]ipiteensä ei`äistä pääoma-

teoreettisista kiistakysymyksistä nojautuen pääasiassa
werkin ja Wicksellin esittämiin ajatuksiin.

Böhm-Ba-
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TIIE ECONOMIC JOURNAL.

Mcbaliskuu

1939, vol. XLIX. - Theo Suranyi-Ungei., Fact,s

cmc! E7tds i.7i Eco7iomjcs. Professori Suranyi-Unger pohtii tässä artik-

kelissa kysymystä, minkä vuoksi kansantaloustieteilijöillä on kovin
vähän vaikutusvaltaa käytännöllisessä talouspolitiikassa. Hän väittää taloustieteilijäin liiaksi rakentavan teoreettisia abstraktioita,
jotka monesti jäävät todellisuusvieraiksi ajatusleikeiksi. Teorian
ohella on tosiasiain empiirinen tarkastelu tärkeää. On otettava huomioon sosiaaliset ilmiöt ja niiden väliset suhteet, muussakin kuin
puhtaasti taloudellisessa mielessä. On otettava varteen talousi)olitiikan päämääi.ät. Samalla Suranyi-Unger esittää eräitä yllättävän
metafyysillisia ajatuksia noi`matiivisen tieteen mahdollisuuksista.
~ R. F. Ilarrod, An Essau in Dunamic Theoru. K±T5o±+`t+ia` se+vL+t.å.å
käsitteitä lähinnä säästämisen ja investoinnin välisistä suhteista
dynaamisen teorian Valossa.
Hän esittää eräitä huomautuksia
Keynesin väitteen johdosta, jonka mukaan liiallinen säästäminen
olisi vahingollista taloudelliselle hyvinvoinnille. - J. jl4. Keg/rws,
Relati,ve Movements of Reat Wages and Output. Keynes on saaLnuL
aiheen tämän ai`tikkelin kirjottamiseen J. G. Dunlopin The Economic Joui`nalissa viime syyskuussa julkaiseman kirjoituksen johdosta,
jossa osoitettiin, että Englannissa nousukauden aikana eivät ainoastaan rahapalkat, vaan myöskin realipalkat olivat yleensä nousseet.
Näin on säännöllisesti ollut asian laita vuodesta 1886 lähtien.
Samoin on viimeisimpien tutkimusten mukaan todettu Yhdysvalloissa olleen asian laidan. Keynes huomauttaa, että hän on General
Theorv'ssaan
omaksunut yleisen käsit,\-ksen, jonka jo Marshall
esitti ja jonka mukaan realipalkat eii7ät kohoaisi nousukauden
aikana, vaan sen sijaan ]askukauden vallitessa hintojen alentuessa.
Keynes tai.kistaa nyt yleistä teoi`iaansa esitettyjen tosiasiain valossa.
Hän huomauttaa, että palkkojen kehityksestä Englannissa ja Yhdysvalloissa ei kuitenkaan saa tehdä liian pitkälle meneviä johtopäät{)ksiä, sillä vanha käsitys on osoittautunut oikeaksi useimmissa
muissa maissa, kuten `T. E. Meade'in ]aatimassa Kansainliiton jul-

kaisussa World Economic Survey 1937-38 osoitetaan. - W. fJ.
Bevei.idge, Unemloyment in the Ti.ade Cycle. ATti:kkelLssa esLtetåån
erinomaisen mielenkiintoisia havaintoja eri teollisuudenhaarojen

suhdanneherkkyydestä Englannin työttömyysnumeroiden valossa.
On kaksi teollisuudenhaai`aa, joiden kirjoittaja toteaa kulkevan
muita edellä sekä laskukauteen että nousukauteen siirryttäessä,
nimittäin metallituotteiden valmistus ja tekstiiliteollisuus.
Näin
on ollut suhdannekiertokulussa 4929~1937, mutta myöskin aikaisemmissa suhdannevaihteluissa (vuosina 1890-99, 1899-1906,
1906~13), ainakin mitä nousukauteen siirtymiseen tulee. Beveridge
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katsoo näiden teollisuudenhaarojen suhdanneherkky}'den johtuvan
siitä, että ne edustavat tyypillisimpiä vientiteollisuuden haaroja.
Hän esittää, että Englannin suhdannekehitys riippuu pääasiassa
maata]ousmaissa tapahtuvista ostokyvyn
muutoksista ja viime
kädessä siten satovaihteluista. - 4. L. GJ.ee7t, 47i EcoJ?om£c 4spec£
o/ Locc!! Co¢er7tme7i£ SL.r}Åjr.g Fw7tczs.

Kirjoittaja selvittää kunnallis-

talouksien

ja

pääomamenojen luonnetta

niiden

rahoitusta.

-

Ruth Cohen, Mi,tk Poticy and Milk Prices. Kir5oLLtaiaL suosi+te\ee
nykyistä suurempaa valtion väliintuloa maidon jakelussa Englannissa ja kannattaa sellaista polit,iikkaa, joka johtaisi maidon hinnan
alentumiseen kuluttajien eduksi.

z u s Ä M M E N F n S S u N G.
LÄSST SICH DIE ANBAUFLÄCHE IN FINNLAND AUF
KOSTENT DES WALDES VERGRÖSSERN?
von PT.o£essoT. A. Beni. Hdander.

Der g'ewaltige Aufschwung der Holzveredlungsindustrie in FinnIand hat den finnischen Wäldern einen bisher ungeahnten Wei`t
gegeben. Das ganze Wirtschaftsleben des Landes wird in entscheidender Weise durch die Entwicklung dieser lndustrie und der Ausfuhr ihrer Erzeugnisse bestimmt und damit wird die auf den Wald
gei.ichtete Arbeit, welche sowohl seine Erhaltung wie auch die Erhöhung seiner Produktion bezweckt, eine wichtige Aufgabe, deren
Bedeutung jetzt wohl allgemein anei`kannt sein diirfte. Finnland
ist ausgedehnt und die Bevölkerungsdichte niedrig. Ost- und Nordfinnland, vor allem die Grenzgegenden, sind in der Hauptsache
Waldgebiete und die Ansiedlungsflächen doi`t gering. Dui`ch die
Bodeni`efoi`m und die staatliche Ansiedlungstätigkeit ist jedoch eine
kräftige Kolonisationsarbeit in die Wege geleitet und die Kleingtiter
sind die in uiisei`m Lande vorherrschende Betriebsform. Bei der
Ei`schliessung neuei` Siedlungsflächen sind vor allem die Beduifnisse

dieser Kleinbetriebe beachtet worden und die Ackerfläche hat seit
der Selbständigwerdung Finnlands 1917 um rd. 600 000 ha zugenommen. Die Waldfläche der Landgtiter hat sich dementsprechend
verkleinei`t. Eine Fortfiihrung der Ansiedlungstätigkeit erscheint
aus sozialen und anderen Griinden wiinschenswert. Anderseits hat
sich die Landwirtschaft schnell entwickelt und ei.zeugt jährlich

`FTnmn:ångdrsösbsåråsTcehne:å:stLe:|b,e:esi=it;:rli.soDTeassessdzi|9e|S|eälpss,tvs::åoåguur:å
intensivere Wirtschaft dui`chaus erreichen, so dass zu erwägen ist,
ob eine Erweiterung der Anbauflächen durch Neurodung rätlich ist.
Verfasser beleuchtet diese Frage dui.ch Zahlen betreffend die Entwicklung der Holzveredlungsindustrie, ihre Rohstoffmengen und
ihre volkswirtschaftliche Bedeutung und prdft die Möglichkeiten

å::Te:iztteerånzTi:tri:tlnunzgwg:rdTroal:Trå.4.ugttj:ås.en?iåaTsntdeå:ufihoTznvgeer:
7
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brauch vielleicht nicht in dem Umfang zunimmt, wie angenommen
ist, und dass die Ansicht von einem dauernden Steigen der Holzpreise falsch sein kann, aber im Hinblick auf die gtinstige Stellung
Finnlands liegt wohl keine Gefahr vor, dass es fiir sein Holz keine
Abnehmer fände oder dass sich der Wert des Holzes nicht hielte.
Die Waldwirtschaft bleibt somit einer dei` Grundsteine der Wirtschaft des Landes. Mit Beachtung des Umfanges der Wälder und
der Notwendigkeit der Kolonisation besonders in einigen Teilen
des Landes hält Verfasser eine Ei`weiterung der Ackerfläche um
einige Hunderttausend Hektar ftir unbedenklich. Was auf diese
Weise vielleicht verloren ginge, liesse sich durch bessere Waldpflege
wieder einholen. Praxis und Wissenschaft haben nämlich gezeigt,
dass die Holzproduktion sich verdoppeln lässt. Vom Standpunkt
der Se]bstversorgung des Landes aus war es kaum gefährlich, die
Ackerfläche in den schwach besiedelten Gegenden Finnlands zu
ei`weitern, denn eine intensive Landwii`tschaft wird z.B. in einem
Kriege erschwert oder ganz unmöglich und dann kann eine erweiterte Ackerfläche auch bei weniger intensiver Bewirtschaftung von
sehi. gi`ossem Nutzen sein. Bei Zunahme des Wohlstandes wird die
Pf]ege der Wälder und die Erhaltung des Ho]zvorrates gesichert,
woftii` u.a. die Reichswaldabschätzung in Finnland einen Beweis
]iefert, nach welcher der Zustand der Wälder umso besser ist, je
höher das landwirtschaftliche Niveau ist.

DIE GENOssENscHAFTLICHE UNTERNEHMur\TGSFORM
UND DAS PRIVAT\VIRTSCHAFTLICHE
WIRTSCHAFTSSYSTEM.
von Mag. phil. Å'. D. /. Sc{Zo7}e7t`

\''erfasser behandelt zunächst die Frage, ob die Genossenschaftsbewegung in ihrer Theorie, ihren Zielen und Ergebnissen in so unbedingtem Gegensatz zu dem privatwirtschaftlic.hen Wirtschaftssystem
steht, wie man t)ft annimmt. Dann wei`den die i)raktischen Ziele, die
Entlohnungsgrundsätze, die Verbreitung des genossenschaftlichen
Wirtschaftssystems und der Einfluss der Genossenschaftsbewegung
auf das heutige privatwirtschaftliche Wirtschaftssystem einzeln
untersucht. Verfasser kommt schliesslich zu dem Ergebnis, dass
die genossenschaftliche Unternehmungsform nicht sozialistisch ist,
sondern auf dem Boden der Privatwirtschaft steht, obwohl einige
der eifrigsten Vorkämpfer der Bewegung und gewisse ebenso entschiedene Gegner deT'selben auf Grund scheinbai`er Gegensätze und
allzu voreiliger Schliisse das Gegenteil angenommen haben. Das
genossenschaftliche Wirtschaftssystem ergänzt trotz seines soziali-
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siei`ten Betriebskapitals wesentlich das privatwirtschaftliche System.
In diesem scheinbai`en Widerspruch liegt das eigenttimliche Pai`adox
der Genosseiischaftsbewegung. Die in Freiheit, in freier Konkuri'enz
und ohne kiinstliche Sttitzen arbeitende genossenschaftliche Untei.nehmungsform bejaht dui.chaus das heutige Wirtschaftssystem
und bi]det eine dii`ekte, positive Ergänzung des alten Gesellschaftsund Wirtschaftssystems, das auf dem Boden des Privatbesitzes und
des freieii Bestimmungsrechtes steht.

DAS BUDGETGLEICHGEWICHT UND DIE
KONJUNKTURSCHWANKUNGEN.
von Mag.. phil. il4i.Å.Å.o T¢mmjnen.

Diesei. Aufsatz bildet die Fortsetzung zu dem Artikel des Verfassers ))Das Budgetgleichgewicht als finanzwissenschaftliches Problem» im 111. Heft der y)Kansantaloudellinen Aikakauskirja» 1938,

wo das Problem des Budgetgleichgewichts vom Standpunkt der alten
t)statischen» oder ))oi`thodoxen» Finanztheorie aus behandelt wurde.
Diesmal hat Verfasser sich die Aufgabe gestellt, die neueste Entwicklung der Finanztheoi`ie zu untersuchen und kritisch zu prtifen,
eine Periode, wähi`end der vor allem die Wechselwirkung zwischen

den Konjunkturschwankungen und der öffent,lichen Wii`tschaft
die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Die Finanzwirtschaft der Gegenwart ist iin höchsten Grade den
Einwirkungen der wirtschaftlichen Wechsellagen ausgesetzt. Sie
reagiert in der einen oder anderen Weise auf diese Einwirkungen;
zugleich aber wird die Konjunkturentwicklung ihrerseits von jeder
finanzriolitischen Massnahme irgendwie beeinflusst. Die öffentliche
Wirtschaft hat i)rinzipiell zwei gegensätzliche Möglichkeiten auf die
Konjunkturschwankungen zuriickzuwirken. Die eine, die die »natiir1iche» Reakt,ion der Finanzwirtschaft genannt worden ist, besteht
darin, dass der öffentliche Haushalt sich gleich den Pi`ivat,wirtschaften bei dem Aufschwung ausdehnt und bei der Verschlechterung
dei. Wirtschaftslage einschränkt, was dazu beiträgt, die allgemeinen
Konjunkturgegensätze noch zu verschärfen. Zweitens besteht die
Möglichkeit, dass die Finanzpolitik, wie auch von ihr heutzutage
allgemein verlangt wird, dui.ch Einschränkung der Ausgaben in den
Jahren dei. Hochkonjunktur und Vermehi`ung derselben wähi`end
der Schwächung der Wirtschaftslage und der Depression versucht,
die Konjunkturschwankungen auszugleichen. Dabei kommt man
aber notwendigei`weise dazu, geliehene Mittel auch fur solche baulichen und anderen Ai`beiteh verwenden zu mtlssen, die nicht im
engeren Sinne i`entabel sind. Dies steht mit dem in der »oi.thodoxen»
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Finanztheorie allgemein anerkannten Prinzip, dass die Verwendung
der Anleihen nur auf rentable Kapitalanlagen zu begrenzen ist, im
Widerspruch.
Um eine Lösung zu finden, ist u.a. der Vorschlag gemacht worden,
dass man auf die Forderung des Budgetgleichgewichts völlig verzichten solle, was in der Praxis jedenfalls ein sehr gefährliches Unterfangen wäi`e, weil die »Gesundheit» der Staatsfinanzen auf die Dauer
vom Vermögenszustande des Staates abhängt. Daneben ist der Vorschlag gemacht worden, zu einer Budgetperiode iiberzugehen, die

genau mit einem vollen Konjunkturkreislaufe tiberinstimmte und
bei der die während dieses Z}'klus eingetretenen Budgetdefizits
und Uberschtisse sich gegenseitig neutralisierten. Dieser an sich
i`ichtige Grundsatz lässt sich jedoch kaum in die Wii`klichkeit umsetzen. Der dritte Voi`schlag, der u.a. in M2/rczcbz einen Vei`treter hat,

schlägt den Ubergang zu einem Budgetsystem voi`, das die Vei`wendung der geliehenen Mittel auch zu anderen als nur rentabeln
Zwecken erlaubt, aber zugleich voi`aussetzt, dass die wähi`end der
Depression gemachten Anleihen während der nächsten Erholung
zurtickbezahlt werden. Dann bleibt der Vermögenszustand des
Staates auf die Dauer ungeschwächt. Trotz der vielen praktischen
Schwierigkeiten dtirfte der letzte Grundsatz doch der lebensfähigste
von den dargestellten sein, wenn man die Budgetpi`inzipien mehi`
als bisher dem dynamischen Chai.akter des sozialen Wii`tschaftslebens anpassen will.
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