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1.

Valt,ion ja yksilön talouden välillä ilmenee usein yhteisistä eduista

riippumatta myös huomattavaa etunäkökohtien i`istiriitaa, jonka
kohteena ovat tulo- ja omaisuussuhteet rahassa ilmaistuina. Pidettäköön yksilön uhrautuvaisuutta kuinka tärkeänä tahansa, niin
taloudenpitäjänä ja yrittäjänä hänen täytyy pyi`kiä sallituissa
i`ajoissa ansaitsemaan mahdollisimman paljon ja sijoittamaan kulu-

tuksesta säästyvät varansa niin, että niiden arvo säilyy pienentymättömänä. Valtion taas täytyy yhteisön etujen edustajana pakottaa yksilö luovuttamaan tuloistaan mahdo]lisimman paljon kollektiivisiin tai'koituksiin ja pyrkiä tasoittamaan yksilöiden vä]isiä tuloja omistussuhteita. Kut,en tiedämme, asetetaan sille näiden tehtävien suorittai.ana alati uusia vaatimuksia, joiden sarja on loppumaton. Valtionkin edun mukaista on yleensä i`ahan ai`von vakaana

pitäminen, mutta tämä näkökohta saa usein väistyä muiden näkökohtien tieltä ja niinpä valtion edun mukaista voi olla jopa rahan
arvon pienentäminen, jos sen ylläpitäminen osoittautuu kansantaloudelle tai kansakunnan enemmistölle liian raskaaksi, mikä
tapahtuu esim. silloin, kun valtion menotalous paisuu liian raskaaksi.
Valtion ja yksilön rahaa koskevat etunäkökohdat saattavat vie]ä
ci`äässä toisessakin suhteessa erota toinen toisistaan.
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Yksilön taloudenpidon kannalta on tärkeätä, että hänellä on
mahdollisimman suuri käyttöoikeus varoihinsa. Valtion etu saattaa
ede]lyttää tämän käyttöoikeuden rajoittamista.
Vaikka valtiotalouden asema onkin suuresti riippuvainen yksilöiden ja niiden yhteenliittymien vaurastumisesta, on valtion edun
mukaista tätä vaurastumista i`ajoittaa kollektiivisten tai`peiden
tyydyttämisen ja yleensä sosiaalisten näkökohtien hyväksi. Tässä

pyrkimyksessään valtio on yhä enemmän alistanut rahapolitiikkansa palvelemaan yleistä talouspolitiikkaa ja suhdannepolitiikkaa.

11.

Todetessamme, että käsitykset i`ahan tehtävästä kansantaloudessa nykyhetken olosuhteiden vaatimuksesta monen mielestä edel-

lyttävät tarkistusta, on syytä tutkia, mitä vaatimuksia rahan tehtävä]le on tähän saakka asetettu, miten nämä vaatimukset on
luultu voitavan toteuttaa ja mihin ollaan menossa.
Jo kaukaisessa menneisyydessä tunnustettiin rahan arvon
vakavuuden merkitys ja i`ahan vapaan käyttöoikeuden tarpeellisuus.
Rahan luonnetta ja tehtävää selittäessään antiikin oppineet
viittasivat jalojen metallien ai.voa säilyttäviin ominaisuuksiin
(Xenophon, 4r£S£o£ezes) ja julkisen oikeuden rahalle takaaman käypäisyyden merkitykseen (Pc}wZz#). Jo ammoisina aikoina oli selviö,
että kullekin taloussubjektille kuului täysi käyttöoikeus ]aillisesti

hankkimiinsa vai.oihin, ja tämä tulkittiin roomalaisessa oikeudessa
sanoin: i)Pecuniam habens habet omnem rem, quam vult habei`e.»
Keskiajan oppineet olivat perillä i`ahan tehtävästä vaihdannan
välittäjänä ja näkivät siinä selityksen rahan olemukseen. Uudella
ajalla, ei.itoten 1700-luvulla, Euroopan oppineiden kesken vii`inneessä i`ahateoreettisessa väittelyssä puhdistuivat kuin valinkauhassa ne ajatukset, jotka 1800-luvun puolivälistä maailmansotaan
saakka määi`äsivät rahaolojen järjestelyn. Siinä syntyivät myös
ne ajatukset, joihin kullasta vapautuneet 1930-luvun rahajäi`jestel-

mät rakentuvat.
Tässä rahateoi`eettisessa väittelyssä keskittyy huomiomme ei`ittäinkin kahteen. käsityskantaan, joista toinen tehosti rahan metalliarvon ja sete]ien katteen riittävyyden merkitystä rahajäi`jestelmässä,
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varsinkin rahan arvon säilymistä edistävinä tekijöinä, ja toinen
korosti rahan olemuksen ja tehtävän riippumattomuutta metallista.
Jä]kimmäisen ajatussuunnan kannattajain taholta huomautettiin,
että rikkauden luo ].hmisen työ eikä raha (Gatz£cmj, 4cZ¢m S".!h)1

ja että vaihdannassa ei todellisuudessa vaihdeta tavaroita rähaan,
vaan toisiin tavaroihin. Myös käsitys ohjatun rahan mahdollisuudesta luonnehdittiin jo 1700-luvulla.
Sekä 1700- että 1800-1uvun käytännölliselle rahapolitiikalle oli

ominaista rahan arvon vakavuuden tehostaminen, mistä esimerkkinä mainittakoon, että Ranskassa rahan kurssi ei vuoden 1726
jälkeen vaihdellut ennen kuin suui`en vallankumouksen jälkeen,
että Napoleon 1 samoin kuin Fredrik 11 keräsivät valtionkassoihinsa
suuria metallirahavarastoja ja että huomattavimmat valtiot 18001uvu]]a yleisesti siirtyivät kultarahakantaan juuri rahan arvon
vakaut,tamisen helpottamiseksi. Rahanai.von vakaana pitämiseksi
pitivät finanssimiehet kiinni setelien lunastamispakosta ja sete]imääi`än rajoittamisesta, vaikka he toiselta puolen myönsivätkin,
että raha olemukseltaan oli vaihdannan välittäjä, joka syntyy
tuotanto- ja vaihdantaprosessissa metallista riippumatta.

Tuo nykyisin eräällä taholla iskulauseeksi muodostunut huomautus, ettei yhteiskunnan käytettävissä oleva i`ahavolyymi saa olla
riippuvainen kullasta, vaan tuotannollisesta työstä, juontaa alkunsa
jo 1700- ja 1800-luvun rahapoliittisista väittelyistä.

Myös ajatus

hintasäännöstelyn, työpakon ja ulkomaankaupan ohjaamisen käytäntöön ottamisesta askarrutti jo 1800-luvun alkuvaihteessa ei`äiden ajattelijoiden mieliä, mistä todistukseksi viittaan esim. J. G.
Fi.ch£en kirjoituksiin. Fichtehän jo vaati valtion puuttumista omistussuhteisiin ja valtiolle oikeutta määi`ätä rahan arvo. Hänhän
myös ehdotti kotimaisen rahan ja kansainvälisen rahan erottamista
toinen toisistaan sekä ulkomaankaupan säännöstelemistä. Hänen
aatepiiriinsä kuuluivat sellaiset käsitteet kuin autarkia, valtiojohtoinen kansantalous sekä ennen kaikkea moraali sosiaalisena tekijänä taloudessa.
1 Esim. Adam 6.mi.!/! huomautti, että sellainen tapahtuma kuin Amerikan

löytö ei muodostunut EUToopalle rikkauden lähteeksi sieltä saadun kullan, vaan
Euroopan tuotann.)lle avautuneiden menekkimarkkinoiden vuoksi.
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Ajatus rahan alistamisesta ensi sijassa va]tion yleisen talous-

politiikan välikappaleeksi on sen jälkeen saanut useita kannattajia
(es.Trn. Schmollei., Knapp, I-Iayek, Wagemann ym.).
Toiselta puolen on valistusajan oppeihin pei`ustuvalla libei`alistisella ja uusliberalistisella talousteoria]Ia, joka on tehostanut yksilön
taloudenpitotoiminnan vapauden inerkitystä, ollut huomattava
vaikutus eri maiden rahapolitiikkaan aina maailmansotaan saakka,
niin vieläpä sen jälkeenkin. Sen mukaan rahan arvo oli pidettävä
vakaana (kultakanta), rahan liikkeitä ei saatu estää eikä yksilön
rahankäyttöä rajoittaa. Tämä ajattelu tähtäsi ensi sijassa yksityistalouden menestymisen edistämiseen vapaan kilpailun pohjalla,

ja se luotti siihen, että valtio etupäässä tuloverotuksen kautta
saisi osansa. Valtion tehtävä i`ajoittui rahakannan vakaana pitämiseen sekä väärinkäytön estämiseen, muissa suhteissa se ei saanut
rahaoloihin vaikuttaa.
Rahajärjestelmän ja valtiotalouden piti
mikäli mahdollista olla toisistaan riippumattomia.
Tiedämme, kuinka maailman yrittäjätoiminta tämän talouspolitiikan mei`keissä suui`esti edistyi.

Maailmansota löi kuitenkin rikki tämän ajatuskannan viimeisetkin edellytykset, ja maailman valtioiden täytyi ryhtyä harkitsemaan jonkinlaisen ohjatun pakkotalouden kehittämistä ja sisällyttää raha ja sen tehtävät siihen.

111.

Kultamekanismin menetettyä merkityksensä muodostuivat setelit maksuvälineinä todelliseksi käyväksi rahaksi, ja valtionjohdon
tehtäväksi jäi säätää tavaroiden ja rahan välinen suhde. Samalla
lakkasi aikaisemmin jaloon metalliin perustuneen rahan riippumattomuus valtiovallasta ja valtiotaloudesta. Rahankäytön sovelluttaminen kansantalouden tarpeisiin sekä talousprosessin tehokas
käynnissä pitäminen muodostuivat pääasiaksi, ja kysymys rahan
arvon säilymisestä vakaana - vaikkei tämän seikan merkitystä
tietenkään väheksytty - siirtyi toiselle sijalle.
Puhtaan ja modifioidun kultajärjestelmän vallitessa koetet,tiin
pitää kunkin maan rahayksikön suhdetta kansainvälisesti sovittuun.
tai vakaana pidettyyn kul]an hintaan kiinteässä suhteessa. Mutta
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jo varhain o]i teoriassa osoitettu, että voidaan myös ottaa käytäntöön se]]ainen järjestelmä, jossa sidotaan rahayksikön vaihdantasuhde määrättyihin tavaroihin ja palveluksiin sekä jossa vahvistetaah määrä.tty kustannuskaava, jonka pei`usteella yhdistetyt
hinnat lasketaan pysyttämällä määrättyjen tuotannontekijäin vaihdantasuhteet rahayksikköön kiinteinä. Täl]öin valmiiden tavarain
hinnat voivat vaihdella erilaisten tuotantoedellytysten mukaan,
mutta tuotantotekijäin hinnat eivät.
Rahalla on ai`voa, huomauttavat uuden järjestelmän kannatta-

jat,1 vaihdannassa suorittamansa tehtävän vuoksi eikä siksi, että
se oikeuttaisi määrättyyn kulta- tai muuhun jalometallimäärään.
Talouden ja ihmisten tarpeiden muuttuessa, väkiluvun lisääntyessä, tekniikan edistyessä muuttuvat myöskin tavaroiden ja palv6lusten väliset vaihdantasuhteet. Aina siitä riippuen, mihin tavaraan tai tavararyhmään rahan ai`voyksikkö kiinteästi sidotaan,
nousee tai ]askee hintataso, ja maksuvälineiden määrä muuttuu
tästä aiheutuvan tarpeen mukaan. Niin kauan kuin aineai`voon
pei`ustuva raha, esim. kultaraha, on käytännössä, aiheuttaa edellä
oletettu muutos myös muutoksen i`ahana käytetyn aineen (kullan)
tarpeessa ja muuttaa siten tuon aineen ja muiden tavai`oiden välisen vaihdantasuhteen. Jota enemmän kullan käyttö syi.jäytyy, sitä

pienemmäksi käy ainerahan tarve.
katemääräysten lieventäminen.

Samaan suuntaan vaikuttaa

IV.

Kun valtiovalta metallista i`iippumattomassa setelirahakanpassa
voi vapaasti säätää rahavolyymin, joutuu kansantalous i`iippuvaiseksi siitä, miten tämä säätäminen suoi`itetaan.
Jos rahayksikkö tällöin sidotaan yhden ainoan tavaran vaihdantasuhteeseen (kuten kultarahak.annassa kultaan), joutuu hintataso
riippuvaiseksi siitä, miten muiden tavai`ain vaihdantasuhteet tähän
määrättyyn tavaraan muuttuvat mai`kkinoilla vallitsevien taloudellisten tekijäin, kuten tavaroiden alkuperäisen jakautumisen, tar1 Tästä

rahan aseman muuttumisesta o]emme viime ail{ojna saa`]eet selvityk-

siä mm. Ei`/}sf Wagemannin ja Hc!ns Pc!erin kirjoit`iksista, joihin sisä]tyvää aja-

tuksenjuoksua seuraa.vassa ]ähinnä seurataan.
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peiden arvojärjestyksen, tuotannon teknillisten edellytysten, sosiaa]isten elinolojen yms. vaikutuksesta.
Kun ku]takantaa sovellutettaessa rahavolyymi säätäytyi hintamekanismin avulla automaattisesti i`ahayksikön vaihdantasuhteen
kultaan pysyessä kiinteänä, määi`ätään sitä vastoin puhdasta paperii`ahakantaa sovellutettaessa rahan määi`ä valtiovallan toimesta

primäärisesti, ja hintataso muodostuu vapaan hinnanmuodostuksen
vallitessa sen mukaan automaattisesti. Rahavolyymin suui`uus voidaan tällöin määi`ätä joko vä]ittömästi ja ehdottomasti tai voidaan
se määi`ätä tiettyjen setelinantosääntöjen mukaan olemaan määrätyssä suhtees§a muihin taloudellisiin suureisiin. Tällainen menettely ei kuitenkaan mitenkään muuta sitä tosiasiaa, että markkinoilla tapahtuva vaihdanta ei tällöin enää säädä tavaroiden määrän
ede]lyttämän i`ahankiei`ron ja todellisen i`ahankieri`on välistä suhdetta.

Paperirahakannan mukaan rahamäärän lisääminen tapahtuu
kahdella tavalla: ensinnäkin siten, että keskuspankkiin välillisesti
tai välittömästi pantataan tavaroita, jolloin keskuspankki voi rajoittaa tätä rahavolyymin paisumista, tai toiseksi siten, että valtio
tekee velkaa.
Valtion velkasitoumuksista vastaa koko kansantalous.
Niin
kauan kuin kansantalous on vakavalla pohjalla, ovat sitä myöskin
valtioon kohdistuvat saamiset. Mutta valtion velkaantumisen
]i§ääntyminen ja siitä tavallisesti johtuva rahavolyymin kasvu

pyrkivät, kuten tiedämme, vaikuttamaan hintatasoon sitä korottavasti. Tästä kansantaloudelle aiheutuvien vaikeuksien välttämiseksi on koetettu sitoa rahan arvoyksikkö tavarayksikköön hintasu]kua käyttäen. Tällainen sulku saattaa käsittää kaikki hinnat
tai vain ei`äitä määi`ättyjä hintoja, jolloin ensinmainitussa tapauksessa joudutaan kiinteään hintatasoon. Nykyisin on yleensä tyy-

dytty viimeksi mainittuun menetelmään, joka sitoo tietyn tavararyhmän hinnat niin, että niiden summa pysyy muuttumattomana
keskinäisten hintasuhteiden saadessa vaihdella, sikäli kuin tuotantoedel]ytykset vaativat. Näin pyritään ylläpitämään määrätyn e]intason edellyttämien kulutustai`vikkeiden hintatasoa vakaana. Mikäli
tätä menettelyä ulotetaan laajemmalle, syntyy helposti jännitystiloja, jotka pyrkivät muuttamaan tulon jakautumista taloudessa ja
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saattavat vaikutuksiltaan käydä sosiaaliselle rauhalle ja viihtyisyydelle vaarallisiksi.
Rahan toimiessa muuttuneissakin olosuhteissa lopullisena maksuvälineenä jää rahatekniikan i`atkaistavaksi sellaisten järjestöeli-

mien. luominen, jotka sitovat rahan arvoyksikön johonkin tavai`aan
tai tavai`ai`yhmään. Hintain nousu ei enää näin ollen esiinny rahavolyymin laajentajana.
Tällöin ratkeaa ongelma, miten tai`vittava i`ahamäärä on niin rajoitettava, ettei rahavolyymin paisuminen epätarkoituksenmukaiseksi vaikuta talouden kulkuun.
Julkisen talouden velkaantumisen ylittäessä määrätyn rajan

saattaa täten paisuva rahavolyymi tietää patoutunutta ostovoimaa, joka hintasulusta huolimatta murtautuu mai`kkinoille ja alentaa

i`ahan

ai`voa.

V.

Edellä on tarkastettu rahan tehtävää rahamekanismin kannalta
ja si]mällä pitäen sen arvon säilymistä vakaana olosuhteissa, joissa
kultakanta ei ole ylläpidettävissä ja joissa se on korvattava ohjatulla paperirahakannalla.

Tilanteella on toinenkin kuin rahateknillinen näkökulma. Sitä
`roidaan nimittäin tarkastaa siltä kannalta, miten tulonmuodostus
vaikuttaa kysyntään ja miten jakelu olisi järjestettävä silloin, kun
hintamekanismi ei, kuten vapaassa markkinataloudessa olemme
tottuneet näkemään, automaattisesti huolla jakelua rajoittaen
kysynnän siihen, mikä voidaan tyydyttää käytettävissä olevalla
tarjonnalla.

Ansiotaloudessa kaikki tulot ovat korvauksia palveluksista tai

piyyntihintojen ja kustannusten välisiä eroja. Yhteiskunnassa
vallitsevan tuotantolaitosten ja omaisuuden jakautumisen perusteel]a on syntynyt määrätty tuloryhmitys, joka on kullekin yhteiskunnalle luonteenomainen. Se ei kuitenkaan, kuten CcJsse! oikein
huomauttaa, ole sellaisenaan välttämättömyys sen vuoksi, että
hinnan ja tulon täytyy muodostua niukkuuden periaatteen mukaan.
Sosiaalitaloude]linen todellisuus on osittain valtataistelun, osittain
luonno]listen tekijäin tulos. Siihen voidaan tarkoituksenmukaisuussyistä määrätietoisesti vaikuttaa.
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Kulloinkin vallitseva tulojen jako sekä sitä vastaava järjestys
tarpeiden tyydyttämisessä on säätänyt tavai`oiden kysynnän, mihin
tarjonta on mukautunut. Tämä asiain tila on kuitenkin aina ollut
erilaisille häiriöille ja sosiaa]isiin näkökohtiin perustuville toivomuksille altis.

Niin kauan kuin liikevaihto on hyvä, ansaitsee kansantalous
hyvin talousobjektien saadessa tulonsa omaisuutensa ja suoritustensa osoittamassa suhteessa. Odottamattomat pulat niihin liittyvine ikävine seui`auksineen pysähdyttävät kuitenkin tava]lisest,i
tämän kehityksen. Vihdoin on sekin määrä tarpeita, joka suotuisissa

olosuhteissa on kyetty tyydyttämään, jäänyt melko kauas ihannetilasta, niin jopa kauas siitäkin, mikä jäi`jemsesti katsoen pitäisi

voida tyydyttää.
Jos tahdotaan huolehtia siitä, ettei ihmisten tarpeet tule ty}-dytetyiksi suure]ta osa]ta sattumasta johtuneen omaisuudenjaon tai
yksilöllisten toivomusten mielivallan mukaisesti, vaan siten kuin
]uulemme yhteishyvän ihanteen edellyttävän, on joko 1) muutet,tava omaisuuden ja tulon jakautumista iiiin, että tarpeet tulevat
tyydytetyiksi tuossa toivotussa laajuudessa, tai 2) katkaist,ava
kysynnän ja
tulon välinen
riippuvaisuussuhde (so. estettävä
kysynnän tyydyttämismahdollisuus tulon osoittamissa puitteissa).
Jos valitaan ensinmainittu i`atkaisu, säilyy vapaan talouden
markkinamekanismi, mutta omaisuuden ja tulon jakautuinista
säännösteltäessä joudutaan käymään käsiksi yksityisomistukseen,
jonka säännösteleminen ei itsessään vielä tiedä sovelluttamamme
ns. kapitalistisen talousmuodon kumoamista, sillä vapaat markkinat, hintajärjestelmä ja raha jäävät tällöin ennalleen.

Omaisuuden jakautumisen säännösteleminen voidaan suorittaa
Verotuksella voidaan toisilta ottaa omaisuutta ja antaa sitä toisille, valtion toimesta voidaan yhteistaloudellisesti hankkia hyödykkeitä määrättyihin tarpeisiin, inflation
avulla voidaan antaa ostovoimaa niille, joita halutaan suosia, ja
tehdä hei]le mahdolliseksi tyydyttää kysyntänsä yli sen määrän,
mihin heidän omat markkinoille tarjoamansa suoritukset riittäisivät.
Näin menetellen syntyy aluksi ennalleen jäävän tarjonnan vastaerilaisin menetelmin.

painoksi

sitä

suuremi)i kysyntä, ja tasapaino saavutetaan vain

RAKENNEMUUTOS RAIIAN SOSIAALISESSA TEHTÄVÄSSÄ

237

hintojen nousun välityksellä, mikä tietenkin merkitsee i`ahayksikön
ostovoiman alenemista.
Jos valitaan toinen vaihtoehto, so. iri`oitetaan kysynnän i'iippuvaisuus tulosta, muuttuu rahataloudellisen järjestelmän luonne laadultaan.
Markkinoilta rahatulona saatu ostovoima pysäytetään

juuri, kun se yrittää palata markkinoille uutena kysyntänä. Toimenpiteet, joihin tällöin ryhdytään, kohdistuvat rahaan, joka on se
väline, jossa hankittu tulo saa ilmenemismuotonsa ostovoimana ja
jonka käytöllä kysyntä tyydytetään. Tähän saakka sovelluttamassamme talousmuodossa jokainen rahatulo saattoi esiintyä kysyntänä, mutta olettamassamme tapauksessa vaaditaan, että ostaja
hankkimansa ostokyvyn lisäksi osoittaa, että hänellä kulloinkin on
]upa ostamiseen.

Täten joudutaan suorittamaan tavai`oiden jakelu toisenlaisen
järjestelmän mukaan kuin vapaassa mai`kkinataloudessa, jossa
hinnanmuodostus tapahtuu kilpailun vallitessa ja jossa i.eaalisen
tarpeen tyydytys on ostettavissa suorittamalla tehdystä palvelusta
siitä vaadittu hinta. Suoi`itus ja korvaus liittyvät siinä toinen toisiinsa. Suuremmasta tehosta ja pai`emmasta laadusta siinä tavallisesti saadaan suurempi hinta.
Kuten tiedämme on tämän periaatteen sovelluttaminen merkinnyt huomattavaa kiihoketta tuotannolle. Eikö siitä luopuminen sikäli, että suuremmat ponnistukset eivät enää oikeuta vastaavasti suuremman kysynnän tyy-

dyttämiseen, vaikuta tehoa lamauttavasti? - Tähän on vaikea
antaa tyhjentävää vastausta. Mutta toiselta puolen voidaan markkinatalouden mukaan tapahtuvasta jakelusta sanoa, ettei saavutettu ostovoima suinkaan aina perustu sitä vastaaviin suoi`ituksiin,
vaan saattaa olla sattumasta johtunut. Moni ostovoiman käyttäjä
on joutunut työskentelemään poikkeuksellisen edullisissa olosuhteissa, joissa hän on voinut kei`ätä itselleen enemmän kuin muut,
joiden suorituksilla on saattanut olla yhtä suuri tai suurempi ai`vo.
Yhteiskunta, joka pyrkii verotuksen kautta osalliseksi tällaiseen
tuloon, ei ole tahtonut estää siihen perustuvaa kysyntää, niin kauan
kuin kysyntä suurin piirtein voidaan tyydyttää sen kiihtymisen
nostamatta hintoja. Tähänastisen käsityksen mukaan on jokaiselle
suotu oikeus tulojensa puitteissa tyydyttää tai`peensa.
Kysymys siitä, voiko kansantalous jättää jakelun yksistään
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vapaan tulonmuodostuksen varaan, aktualisoituu tietenkin erittäinkin sotien aikana ja yleensä vaikeina pulakausina, jolloin laajat

yhteiskuntapiirit eivät saa riittävästi tarvitsemiaan tavaroita toisten ryhmien saadessa niitä yllin kyllin. Myöskin julkisten menojen
suuri kasvu saattaa pakottaa valtiovallan rajoittamaan ja tasoittamaan kulutusta päästäkseen käsiksi kansalaisten tulonmuodostukseen ja ottamaan siitä entistä suuremman osan kol]ektjivisten
tarpeiden edellyttämän tuotannon palvelukseen. Tällainen kansantalouden kokonaiskulutuksen rajoittaminen on helpoimmin toteutettavissa rajoittamalla juuri yksilön kulutusmahdollisuutta.
Kun
valtio tällöin ulottaa valtansa markkinoille siten, että hinta ei saa
ratkaista, missä järjestyksessä ja määrässä kuluttajat saavat tarpeensa tyydytetyiksi, joudutaan tilanteeseen, jossa on tui`vauduttava kulutushyödykkeiden annosteluun ja tuotantovälineiden kiintiöimiseen. Jokaiselle mitataan hänelle sallitun kulutuksen suuruus,

ja tuotantolaitosten käyttö säännöstellään ottamalla huomioon
myös kollektiivisten tarpeiden tyydyttämismahdollisuus.
Rahan
tehtävä täten rajoittuu. Rahan omistus ei yksin takaa mahdollisuutta tavaran ostamiseen, vaikka se i`iittäisikin korvaamaan vaaditun hinnan.
Ostamiseen tarvitaan muutakin, nimittäin asianomainen lupa. Valtiovalta rajoittaa yksityisten kysyjäin välisen
kilpailun ja määrää kysynnän tyydyttämisen riippuvaksi siitä,
miten tärkeänä valtio sitä pitää. Valtio ei tahdo estää tuottajaa
saamasta suoi`ituksestaan korvausta käyvän hinnan muodossa,
mutta se ei ole halukas suoi`ittamaan tuottajalle sitä käypää hintaa.`
joka vapailla markkinoilla saattaisi ]isäkysynnän vaikutuksesta
syntyä. Kysynnän ja tarjonnan välinen riippuvaisuussuhde katkeaa.

Kun tahdotaan päästä säännöstelemään koko kansantalouden
hlutusta, päästään haluttuun päämäärääii yksityisten taloussubjektien kulutusta säännöstelemällä helpommin kuin tuloja rajoittamalla, millä saattaisi olla kansantalouden tuotannon kehittvmisen kannalta katsoen haitallisia vaikutuksia.
Tällainen kysynnän rajoittaminen tietää luopumisLa siitä pei`iaatteesta, että ostajilla ja myyjillä on oikeus määi`ätä, mitä he tekevät mai`kkinoille tuomillaan hyödykkeillä. 01ojen pakosta joutuu
tällöin myös omaisuusesineiden ja työn arvo hinnoissa ilmaistuna
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muutoksille alttiiksi, mikä tietää muutosta myöskin palkkojen
suhteessa kulutustavaroihin.
Yhteiskunnassa tapahtuvassa poliittisessa valtataistelussa avautuu kulloinkin valtaan päässeelle ryhmälle entistä suurempi mahdollisuus valtiovallan ja yhteishyvän nimessä valvoa omia etujaan
muuttamalla edukseen omaisuuden jakautumista ja tulonmuodostusta, mikä yksityiselle tietää määi`ättyä epävarmuusmomenttia.
Käytetyistä keinosta tunnemme palkkasäännöstelyn, erikoisverot,
hintasulun yms.
Kun tällaiset toimenpiteet vaikuttavat tulonmuodostukseen ja voivat olla omansa estämään pääoman virtaamista sinne, missä valtiotalouden johto sitä kansantaloudelle tarpeellisen tuotannon kehittämiseksi kipeimmin tai`vitsisi, herää
kysymys myös luoton kiintiöimisestä ja sijoituspääoman ohjaamisesta sekä valtion tuotannollisen yrittäjätoiminnan kehittämisestä

ja yksityisten yritysten subventoinnista.
VI.

Länsimainen talousjärjestelmä, jota sovellutamme, on koettanut
i`atkaista vapaan markkinatalouden ja ohjatun pakkotalouden välisen ongelman turvautumalla dualistiseen järjestelmään.
Tämä
i)ysyttää toiselta puolen voimassa yksityisomistuksen ja säännöste]ee toisaalta kysyntää, joka tyydytetään uuden yhteiskunnallisen
arvojärjestelmän mukaan, samalla kun tulonmuodostuksen vaikutusta siihen rajoitetaan. Hinta osoittaa jatkuvasti hyödykkeiden
vä]istä vaihdantasuhdetta, vaikkakaan se ei muodostu vapaasti
kysynnän ja tarjonnan vaikutuksesta. Sitä vastoin koetetaan täl]öin pyrkiä siihen, että tarjonta hyväksyttyjen hintojen tai hintai]erusteiden vallitessa pääsee kysynnän kanssa tasapainoon. Tässä
mielessä vaikutetaan markkinoilla vallitseviin hintoihin.
Tarjontaa rajoitetaan (kontingentoidaan) tai laajennetaan sen tärkeydestä
i`iippuen. Kysyntää taas supistetaan esim. turvautumalla aiinos-

t,eluun, ja täten syntyvä tasapainohinta hyväksytään.

Samaan

t,ulokseen voidaan pyrkiä myös säännöstelemällä tuloja sitä silmällä

i)itäen, et,tä ne riittävät määi`ätyn, oikeutetuksi hyväksytyn tari3een tyydyttämiseen.
Nämä toimenpiteet tietävät siis välitöntä puuttumista taloudenpidon kulkuun.

Omaksuttu

dualistinen talousjärjestelmä

eroaa
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hintarakenteeltaan vapaasta talousjärjestelmästä, vaikka hintatekijät ovat jääneet ennalleen.
Toiselta puolen uudesta hintarakennelmasta voidaan sanoa, ettei se enää anna oikeata kuvaa
kansantalouden eri tuotantohaarojen suorituskyvyn jakautumisesta.

Uudella .järjestelmällä on sekä kaksinainen tehtävänsä että
omat rajoituksensa. Ensinnäkin se estää ketään kohtuuttomasti
hyötymästä paikallisen tai tilapäisen niukkuuden johdosta koi`ottamalla siihen perustuen hintoja. Toiseksi se estää tuotantoa mukautumasta lyhytaikaisiin kysynnän muutoksiin, jolloin hintojen nousu-

pyrkimys ei aiheudu tuotantokustannusten noususta, vaan hetkel]isestä markkinatilanteesta. Jos nousupyrkimys sitä vastoin aiheutuu itse tuotantotekijöistä (kallistuneista i`aaka-aineista, kuljetuksista, teknillisistä seikoista yms.), on se luonteeltaan pysyvä, eikä hintasulku siihen tehoa, ellei ryhdytä hinnan muodostusta pakkokeinoin
muuttamaan, mikä olisi erittäin vaikea ja vaai`allinen toimenpide.
Dualistista talousjärjestelmää vastaan on huomautettu, että se
kehittyy joko pakkotaloudeksi tai vapaaksi taloudeksi. Niin ei
tarvitse olla. EIlei jouduta teoreettisten uskomusten lumoihin ja
sokeasti kärjistetä vastakohtia, saattavat käytännön antamat
kokemukset osoittaa tien tai`koituksenmukaiseen sovitteluun, jossa
mo]empien järjestelmien tarjoamat edut yhtyvät.
Elämme poikkeukse]lista murrosaikaa, jonka vaatimilla toimenpiteillä ei normaalioloissa tai`vitse olla käyttökelpoisuutta. Toiselta

puo]en olemme hädän- ja puutteenalaisessa tilanteessa joutuneet
ratkaisemaan ei`äitä tavai`oiden jakelua, kulutusta ja tuotantoa
samoin kuin tulonmuodostusta koskevia kysymyksiä etupäässä
sosiaalisten näkökohtien mukaan ja tällöin rajoittamaan rahan
tehtävää. Sikäli kuin nämä ratkaisut talouselämää lamauttamatta
edistävät hyvinvoinnin tasoittumista, on niillä mahdollisuus elää

poikkeusajan tarvetta kauemmin. On kuitenkin hai`haluuloa nähdä
niissä entisen talousjärjestelmämme romahdusta.
Tulon ja omistuksen edellyttämän i`ahan käyttöoikeuden välitön
rajoittaminen, hinnanmuodostuksen säätäminen ja kulutuksen
säännöstely edellä selostetulla tavalla mei`kitsevät kuitenkin vaarallisten valtuuksien ani,amista kansantalouden johdolle, jonka valta
aina on luonteeltaan poliittinen ja taistelussa toisten kustannuksella
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saavutettu. Näitä valtuuksia voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteisen hyvän puolesta, niiden antaminen saattaa olla välttämätöntä, mutta niitä voidaan myös käyttää i`yhmäkunnan etujen
edistämiseen kokonaisuuden kustannuksella.
Rahan autonomia
entisessä mei.kityksessä tarjosi yksilölle suuremman mahdollisuuden imiolustukseen kokonaisuuden nimessä harjoitettua mie]ivaltaa vastaan, mutta se saattoi myös estää valtiovaltaa saainasta }'ksilöltä hänen suoritusk}rkynsä mukaista tukea yhteisten
tehtävien suoi`ittamisessa.

MflflTnLousTiLflsTON KEHiTTÄMisESTÄ
SÄÄNNÖSTELYOLOISsfl.i
Kirjoittanut
K. U . Pilthala.
Maataloustilasto perustuu, kuten tunnettua, olennaiselta osalta
ns. maatalouslaskentoihin, joissa hankitaan tilastotietoja valtakunnan kaikilta maatalousviljelmiltä, tilastotietoja, joihin myöskin
maatalouslaskentojen välivuosina tehty edustava tilasto nojautuu.
Koko maata koskevia maatalouslaskentoja on Suomessa suoi`itettu
neljästi, nim. vv. 1901, 1910, 1920 ja 1929, laskentojen väliajan
ollessa siis n. 10 vuotta. 01emme tulleet vaiheeseen, jossa maataloustilaston ajan tasalla pitäminen välttämättömästi edellyttää
uuden yleisen maatalouslaskennan suorittamista. Tässä esityksessä
tarkastellaan pääasiassa uutta maatalouslaskentaa varten laadittuja
suunnitelmia, joita kaiken todennäköisyyden mukaan lähimmässä
tulevaisuudessa päästään toteuttamaan.
Kun tässä yhteydessä
joudutaan myös yleiseltä kannalta koskettelemaan niitä vaikeuksia,
joita tilaston tekijällä nykyisin on voitettavanaan, muodostunee
esitys jossain määrin hajanaiseksi, mutta toivottavasti samalla mielenkiintoisemmaksi, kuin se olisi rajoituttaessa tarkastelemaan pelkästään maatalouslaskentaa.
Talvella 1938-39 käsiteltiin maatalouslakentaa valmistelevassa
asiantuntijatoimikunnassa mm. kysymys maatalouslaskennan suorittamisajasta. Tällöin oli ehdolla kaksi ei`i ajankohtaa, nimittäin
vuosi 1939, jona kansainvä]inen maatalousinstituutti oli ehdottanut
laskennan pohjoisella pallonpuoliskolla suoritettavaksi, sekä vuosi
1 Suomen Tilastoseui.an kokouksessa kesäkuun 12 pnä 1941 pidetty esitelinä.
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1940, jolloin Suomessa oli päätetty suoi`ittaa yleinen väestönlaskenta. Toimikunnan enemmistö, johon allekirjoittanutkin sattui
kuulumaan, oli sitä mieltä, että maatalouslaskenta olisi suoritettava
v. 1940 yhteistoiminnassa väestönlaskentaa suorittavien elinten
kanssa. Tämä päätös osoittautui, kuten nyt voidaan huomata, vahingolliseksi maataloustilaston kannalta, vaikkakin toisaalta on
myönnettävä, että jos maatalouslaskenta olisi samaan tapaan kuin
v. 1929 suoritettu vuoden 1939 myöhäissyksyn kuluesssa, se olisi
todennäköisesti poikkeusolojen vuoksi epäonnistunut.
Viimeinen
tilaisuus suorittaa maatalouslaskenta normaalisissa olosuhteissa
olisi ollut kesällä 1939, jolloin sellainen useissa maissa, kuten esim.

Norjassa, Virossa ja Latviassa, suoritettiinkin.

Kun valtion vaikeutuva rahatilanne syksyn 1939 kuluessa viittasi siihen, että vuotta 1940 vai`ten pyydetty määräraha maatalouslaskentaa varten oli vaarassa tulla poistetuksi, käännyttiin maatalöushallituksen taholta promemorialla kansanhuoltoministei`iön puoleen ja pyydettiin ministei`iön tukea maatalouslaskentaa varten vai`atun määrärahan säilyttämiseksi menoarviossa. Tässä promem.oriassa viitattiin mm. siihen, että niissä olosuhteissa, jotka yleismaailmallisen sodan johdosta olivat syntyneet, luotettavat maataloustuo-

tantoa koskevat tilastotiedot ovat vielä tärkeämpiä kuin normaalisina aikoina. Promemoriassa huomautettiin lisäksi, että määrätyillä
edellytyksillä olisi mahdollista järjestää-tilastotietojen käsittely huomattavasti nopeammaksi, kuin mihin aikaisemmin oli totuttu.
Tämä esitys ei kuitenkaan j'ohtanut tuloksiin, vaan maatalouslaskentaa varten varattu määräraha poistettiin menoai`viosta sodan

puhjettua. On myönnettävä, että talvisodan olosuhteissa näytti
maatalouslaskennan suorittaminen monien muiden tehtävien i`innalla varsin toisarvoiselta.

Heti sodan päätyttyä sain tehtäväkseni laatia uuden ehdotuksen yleistä maatalouslaskentaa varten. Tässä ehdotuksessa lähdettiin siltä pohjalta, että laskenta olisi tai`peen ennen kaikkea silmälläpitäen säännöstelyä ja niitä järjestelyjä, jotka Moskovan rauhan takia olivat tulleet välttämättömiksi. Mm. pika-asutussuunnitelmien
valmiste|u olisi edellyttänyt, että valtiovallalla olisi ollut luotettavia,
kunnittain laskettuja tilastotietoja, jollaisia ei maatalouslaskentojen
välivuosilta o]lut käytettävissä.
Suunnitelma poikkesi aikaisem-

2.14

K.

inast,a

iii€`aLalouslaskent,aa

U.

PiiiKt`i,A

koskcvasta

suunnitelmast,a

mm.

siinä,

cttä tulostcn alustava laskenta i)iti suoritetiaman laskentapiireittäin
ja \raiii }rhtccnvedot oli laskettava llelsingissä.

Ehdotuksessa huo-

]iiaui,etLiin, el,Lä maaLalouslaskenta, vaikka siihen menisikin n. /±.`=,

milj. mk, ci lisäisi ulkoinaisen valuutan tai`vett,a ja että siinä voitaisijn järjesLää L}..ötä monelle luovutetull€i alueelt,a siirtyneellc henki-

sen t,yön tekijälle.

Tämä suunnitelma hylättiiii kuitenkin, eikä maat,aloushallituk-

sen i)uoleen tietääkseni ole käännytty i)arannusten saamiseksi inaataloustilastoon ennen kuin joulukuussa 1940, jolloin maataloushallit,usta kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin maan rehutilanteen selvittämiseksi. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun kansanhuoltoministei`iön suoi`ittamat tilastotiedustelut olivat osoittaneet rehutilanteen
huonommaksi, kuin maataloushallituksen perin vähäiseen aineistoon pei`ustuvat sadon ennakkoai`viot olisivat edellyttäneet.
Samalla huomautettakoon, että se tapahtui sen jäll"en, kun tämän
kirjoittajalle oli vakiintunut se käsitys, että kansanhuoltoministei`iö
oli järjestäessään tilastotiedusteluja itse ottanut huolehtiakseen
maan elintai`viketuotannon tilastollisesta selvittämisestä.
Viime vuoden heikko sato aset,ti suui`ia vaikeuksia kansanhuollolle, ja kunnollisten tilastotietojen i)uute vaikeutt,i suui`esti niitä

toimenpiteitä, joihin elintarvikkeiden tasapuolisen jakelun turvaamiseksi viime Lalvena oli i.yhdyttävä. Tilastotietojen i)uutetta ryhdyttiin
korjaamaan
liian
m}t.öhään,
mistä
oli
seui`auksena,
että tilastotietojen hankinnasta oli paljon kustannuksia, mutta
vei`i.attain vähän hyötyä. Rehuvarojen inventointi, joka suoi`itettiin viime tainmikuulla, tuli maksamaan n. 4.5 milj. ja maaliskuulla
suoritettu viljan inventointi ainakin n. 5 inilj. m.k, minkä lisäksi
kunnat ovat oinaan laskuunsa suorittaneet inventointeja, eräissä
tapauksissa useammastikin kuin yhden kei`ran. Talvikauden '1940/4'1.
tilastotiedusteluista on kei`ta kaikkiaan puuttunut yhtenäinen
suunnitelmallisuus, josta seui`auksena on ollut, että kerätty numei`oaines on käytetyistä i`unsaista kustannuksista huolimatta vain vei`i`attain pienessä määi`ässä ollut avuksi säännöstelyä ohjaaville vii`an-

omaisille. - Mainittakoon, että myöskin pika-asutusviranomaiset
ovat huomanneet haitalliseksi luotettavien kunnittaisten tilastotietojen puutteen.
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Kuluneen talvikauden kuluessa onkin siis yleisesti oivallet,tu,
että kunnolliset t,ilastotiedot ovat juuri nykyoloissa erikoisen täi`keitä, ja toiselta puolen, että sellaisten hankkimiseen on tarpeen
käyttää riittävästi julkisia varoja. Valitettavasti on samalla todettava, että vaikeudet luotettavan tilastoaineiston keräämisessä ovat
nyt paljon suuremmat kuin normaalisina aikoina. Maataloustilasto

joudutaan tällä hetkellä valmistamaan t y y p i 11 i s i s s ä s ä ä nn ö s t e 1 y o 1 o i s s a, joissa tilaston tekijällä on tavallista suurein-

i)ia vaikeuksia voitettavanaan.
Viime maailmansodan aikana voitiin useissa maissa todeta vai'sin huomattava aleneminen tilastollisissa satomäärissä. Tämä satoinäärien lasku johtui osaksi maatalouden työvoiman saannin heikkenemisestä, lannoitteiden käytön vähenemisestä yms. helposti ymmärrettävistä syistä. Lasku on kuitenkin siksi suuri, että voidaan
pitää vai`mana, että kysymyksessä on osaksi ensitietojen väärästä
ilmoittamisesta johtuva systemaattinen vii`he, jonka suui`uutta on
hyvin vaikea arvioida. Milloin valtiovalta antaa määräyksiä elintai`vikkeiden pakkoluovutuksesta armeijan tai siviiliväestön tarpeisiin, kuuluu tuottajain intresseihin mahdollisimman alhaisten satotietojen esittäminen, ja sitä he epäilemättä tekevät niin suuressa
määrin kuin uskaltavat tai omatunto myöten antaa. Koska sat,omääi`iä ei tavallisinakaan aikoina yleensä tarkoin mitata eikä puiinita, vaan tyydytään arvioihin, on alhaisten satotietojen esittäininen sitäkin helpompaa; arviot muuttuvat ainoastaan huomattavasti
t)varovaisemmiksi», milloin on kysymyksessä säännöstelytilanne.
Varsinkin silloin, kun valtiovallan on tyydyttävä pelkästään tuottajain ilmoituksiin, eikä se voi niitä mitenkään kontrolloida, on valt,iovalta jokseenkin voimaton tällaista i)pimittämistä» vastaan, ja jos
sellainen pääsee poikkeustilan alkaessa hyvään vauhtiin, on sitä
erittäin vaikea myöhemmin tukahduttaa. Ja vaikkapa poliisitoi-

menpiteitä käytettäisiin, jää tuottajille ~ varsinkin pientuottajille,
joilla ei ole palkattua työväkeä -monenlaisia keinoja viranomaisten harhaanjohtamiseen.
Esimerkkejä tällaisesta omaa etua silmällä pitäen suoritetusta
väärin ilmoittamisesta voitaneen meilläkin esittää vaikka kuinka
paljon sekä nykyisen että edellisen suui`sodan ajoilta. Vääi`in ilmoit,-

tamiseen eivät tee itseään syyi)äiksi vain tuottajat, vaan muutkin
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kansanyhteisön jäsenet.
selQstuksessa
mainitsi

Eräässä viime syksyllä esittämässään
kansanhuoltoministei`iön
osastopäällikkö
7Toi.yone7t mm., että esim. Helsingissä oli vain murto-osa kulut-

tajien hallussa olevasta sokerimäärästä säännöstelyn alkaessa ilmoitettu vii`anomaisille.
On selvää, että tämänkaltaiset viranomaisille tehdyt ilmoitukset ovat t,ilaston ensiaineistona täysin
ai`vottomia.

Jos tällaisissa oloissa mielitään koota luotettavaa tilastoa, on
otettava hai`kittavaksi kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että julistetaan tilastokäsittelyyn tuleva aines täysin salaiseksi ja ilmoitetaan, että sitä tullaan käyttämään pelkästään tilastollisiin eikä lainkaan kansanhuoltotai.koituksiin. Toinen mahdollisuus on, että
valtiovallan edustajat suorittavat kaikkialla tai ainakin ai`valla määrätyissä tuotantolaitoksissa perusteellisen, mittauksiin perustuvan
tuotantomääi`ien tarkkailun, jolloin viranomaisten harhaan johtamisesta samalla määrätään ankai`a rangaistus.
Jos tarkastel]aan edellistä vaihtoehtoa, huomataan, että sen
käyttökelpoisuus on varsin kyseenalainen. Ensinnäkin on hyvin
vaikea saada ihmisiä uskomaan siihen, että heidän antamansa tiedot
eivät tule suoi`anaisesti viranomaisten käyttöön. Toiseksi säännöstelyn oikeudenmukainen toteuttaminen vaatii, ei vain valtakunnallisia tai pienempiä alueita koskevia tilastotietoja, vaan myöskin

yksityisten tuottajien tuotantomäärien hankkimista vii`anomaisten
tietoon. Voitaisiin ajatella, että valtakunnallista tilastoa varten annettavat yksityisiä yrityksiä koskevat tiedot pidettäisiin salassa,
kun taas paikallisia säännöstelyviranomaisia vai`ten tarpeelliset
tiedot hankittaisiin eri ilmoituksina. Tällainen menettely laajeinmassa mitassa toteutettuna olisi kuitenkin varsin ai.veluttava,
koska se heikentäisi paikallisten vii`anomaisten arvovaltaa ja johtaisi
jonkinlaiseen kaksinaismoraaliin.

Jälkimmäinen vaihtoehto, jonka mukaan tietojeii hankinta järjestetään valtiovallan edustajien toimeenpanemilla mittauksilla, on
epäilemättä säännöstelyn kannalta oikeudenmukaisin, mutta kun
on puhe maataloudesta, se ei ole suinkaan helposti käytännössä
toteutettavissa. Maataloutta harjoitetaan esim. Suomessa sadoissa
tuhansissa pienissä talouksissa, joiden kontrollointi mittauksin tulee
hyvin kalliiksi ja vaatii tavattoman suui`en määrän toimihenkilöitä.
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Tällaiseksi toimihenkilöksi ei sovi kuka tahansa. On osoittautunut
ensinnäkin, että on vaikea löytää toimihenkilöitä, jotka suhtautuisivat täysin puolueettomasti tehtäväänsä. Jos tietojen kerääjänä on

joku naapuri, on y]eistä, että hän ei ryhdy vasten omistajan tahtoa
perusteellisesti ja tarkoin mittaamaan viljelmän vai`astoja, vaan tyytyy omistajan enemmän tai vähemmän i`ehellisesti antamiin tietoihin. Tavallista on niinikään, että tietojen kerääjät pyrkivät »pitämään paikkakunnan puolta)), koska he otaksuvat, että tunnontai`kka
työ voi vaikuttaa paikkakunnalle määi.ättäviä tuotteiden luovutusmääriä korottavasti. Milloin toimihenkilöjksi valitaan viei.aspaikkakuntalaisia, vaikuttaa tietojen keräämiseen haitallisesti paikallisten
olosuhteiden, säilytystilojen ym. tuntemattomuus.
Edelleen vaikeuttaa tarkkojen tuotantotietojen saamista maataloudesta se, että puuttuu tarpeellisia teknillisiä välineitä satotulosten mittaamiseksi. Satojen määrääminen punnitsemalla voi vain
suhteellisesti harvoin tulla kysymykseen, koska tarpeeksi suuria vaakoja on vain harvoilla tiloilla. Määrättäessä satoja kuutioimalla
muodostuu kuutiopainojen käyttäminen epävarmuustekijäksi, sillä
kuutiopainot vaihtelevat ei`i olosuhteissa huomattavasti. Se seikka,
että sadonkorjuukausi maataloudessa kestää pitkän ajan -heinäkuulta lokakuulle - tekee valtiovallan kontrolloimien mittausten
suorittamisen käytännössä vaikeaksi, varsinkin kun otetaan huomioon, että sadon käsittelytöistä suui`i osa, kuten puinnit, saatetaan suorittaa varsinaista sadonkorjuuta huomattavasti myöhemmln.
Tietojen kerääjien i)alkkaustavalla voi nähdäkseni olla suuri vai-

kutus siihen, kuinka luotettavia tietoja satomäärien mittauksella
voidaan saada. Jos korvaus maksetaan tilaluvun perusteella ja varsinkin jos tämä korvaus on pieni, on varsin epäiltävää, saadaanko
kunnollisia tietoja -useimmiten käynee nimittäin niin, että numei`ot kirjoitetaan kamarissa viljelmän omistajan ilmoitusten mukaan.
Paras tulos voitaneen saavuttaa, jos tietoja keräämään asetetaan
vähintään kaksimiehisiä toimikuntia, joille maksetaan ajan perusteella sellainen korvaus, että he katsovat voivansa työn kunnollisesti suorittaa.
Koska maataloushallituksen yhteistoiminnassa kansanhuoltovi-
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ranomaisten kanssa viime tammikuulla suoi`ittama yleinen i`ehuvarojen inventointi lienee ollut maassamme ensimmäinen yritys hankkia tilastotietoja maataloudesta valtiovallan edustajien suorittamilla
mittauksilla, haluaisin ottaa sen tässä esimerkiksi ja mainita eräitä
siinä saatuja kokemuksia.

Rehuvarojen invent,ointi järjestettiin maassa vallitsevaii vaikean
i`ehutilanteen vuoksi tarkoituksessa selvittää, miten suui`i osa maan
karjakannasta voitaisiin elättää }'li talven. Inventoinnin suorittamista ja tulosten laskentaa vai`ten sai maataloushallitus käytettäväkseen n.11/2 kuukauden ajan. Tässä ajassa ei katsottu voitavan

järjestää maan kaikkia viljelmiä koskevaa inventointia, eikämyöskään tarkoitukseen myönnetty määi`äraha -2 milj. mk -olisi siihen i`iittänyt.
Inventointi järjestettiin näin ollen edustavaa menetelmää noudattaen, kuitenkin siten, että peltoalaltaan suureinpia
viljelmiä oli inukana suhteellisesti eneinmän kuin pieniä. Viljelinät
oli valittava arpomalla, ja arpomista vai`ten annettiin yksityiskohtaiset ohjeet. Arvottuja viljelmiä, joilla inventointi suoritettiin, oli
kaikkiaan n. 27 000.
Inventointia suorittamaan valittiin kaksimiehisiä toimikunti€`,

joiden jäseniksi ohjeiden mukaan oli kutsuttava mm. paikallist,en suojeluskuntien inaanviljelijäjäseniä. Maa`nviljelysseurat järjestivät arviomiehille ennen arvioimistyön alkamista }'ksipäiväisiä
kursseja, joilla kysymyskaavake käytiin läpi ja samalla suoritettiin
kurssitalossa rehujen inventointi. Arviomiehet saivat 50 mk:n suuruisen päivärahan, ja samanlainen päiväraha maksett,iin m}röskin
oppaille, jollainen kunnallislautakuntien oli kutakin kylää varten
valit,tava.
Inventointia vai`ten laadituissa ohjeissa oli tarkoin selvitett}.,
miten rehuvai`ojen mittaus oli t,oimitettava. Arvioiiniskaavakkeessa

oli varattu myöskin tila alkuperäisten mittaustulosten esittämistä
varten. Mikäli asiaa saattoi täytettyjen kaavakkeiden nojalla arvostella, olivatkin mittaukset yleensä J)paikan päällä» suoritettuja.
Tästä huolimatta näyt,tää näin jälkeenpäin ai`vosteltuna siltä,
että inventointi ei antanut täysin luotettavia tuloksia, vaan antoi
todcllista tilaa synkeinmän kuvan maassa vallitsevast,a rehutilan-
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teesta]. Jos i`ehuvarat olisivat olleet niin pienet, kuin mitä inventoimistulokset osoittivat, olisi kai`jan teurastuksen viime kuukausina täytynyt olla huomattavasti suurempi, kuin mitä se todellisuudessa on ollut, ja tämän lisäksi maitotaloustuotteit,a olisi saatu pal-

jon vähemmän, kuin mitä tosiasiassa on saatu. Talvella oli inventoinnin tulosten mukaan käytettävissä vain noin puolet kotieläinten
noi`maalisesta rehuntarpeesta, joten valittavana olisi ollut, jos luvut
olisivat täysin pitäneet paikkansa, vain tuotannon supistaminen
käytännöllisesti katsoen olemattomiin tai runsas teui.astus. On erittäin vaikeaa arvioida, mitä suuruusluokkaa inventoinnissa esiintynyt systemaattinen virhe on ollut, sillä myöskin eläinten ravinnontarpeesta tehdyt laskelmat saattavat tällaisessa hätätilanteessa olla

paikkansapitämättömiä - eläimethän voivat lyhyempiä aikoja
tulla toimeen i`uumissaan olevilla i`avintovarastoilla, minkä lisäksi

kaikenlaisia hätärehuja on runsaassa määrin käytetty. Tuntuu kuitenkin siltä, että keskimäärin vähintäänkin 20 °/o:n vii`he on todennäköisesti saadussa tilastoaineistossa ollut, osaksi siten, että mittaukset oli suoritettu liian niukoilla mitoilla, osaksi mahdollisesti
siten, että kotieläinten lukumäärät oli ilmoitettu todellista suuremmiksi. Voitaisiin ajatella myöskin, että epäluotettava tulos olisi
osaksi johtunut siitä, että arpomista ei olisi kaikkialla asiallisesti
suoritettu, mutta tämänkään seikan mahdollista esiintymistä ei ole
voitu missään konkreettisessa tapauksessa todeta.
Kysymyksessä oleva ensimmäinen satotuotteiden inventointi ei
siis kaikesta päättäen antanut luotettavia tuloksia, joskin inventoinnista silti on saattanut hyvinkin olla kustannuksia vastaava hyöty.
Se avasi monien maanviljelijöiden silmät huomaamaan rehutilanteen vakavuuden ja siten todennäköisesti johti suurempaan säästäväisyyteen ruokinnassa, varsinkin kun samanaikaisesti tehtiin pro1 Inventoinnin mukaan oli rehuja tammikuuii 20 päivän vaiheilla 588.7 milj.

i`y iiautayksikkömäärän ollessa 2.o3 milj. Nautayksikköä kohden oli rehuja 289.o
ry vaihdellen ei`i lääneissä 255.3 (Lapin lääni) ja 355.o (Hämeen lääni) välillä.

Koska nautayksikön normaalinen rehuntarve on laskettava ii. 4.7 ry:ksi päivässä

(vast,aten 330-340 kg:n painoisen lehmän rehuntarvet,ta maidontuotannon ollessa
n. 1800 kg vuodessa), o]isi jäl.ellä olevaa ruokintakaut,ta (n. 130 päivää) varten
tarvittu ii. 600 ry. ~ Heiiiiä oli inventoinnin mukaan 711.0 milj. kg eli 41.o
°/o tilaston mukaisesta vuoden 1940 heinäsadosta.
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pagandaa tämän edistämiseksi. Virheinä inventoinnin järjestelyssä
oli ilmeisesti sen liian myöhäinen toteuttaminen - se olisi nimittäin

pitänyt suorittaa jo syksyllä - sekä jälkeenpäin suoritettavien
tarkistusmittausten
laiminlyöminen.
Tai`kistusmittauksilla,
jos
sellaisia olisi voitu kunnollisesti suorittaa, olisi mahdollisesti jossain
määrin voitu kontrolloida inventoinnin tuloksia. Epäilemättä olis,i
inventoinnin tarkistus jälkimittauksilla kuitenkin kohdannut melkoisia vaikeuksia, sillä tai`kistusmittausten suorittajien mahdollisuudet oikeiden tietojen saantiin tuskin olisivat olleet sanottavasti
suurempia kuin varsinaisten arviomiestenkään.
Esittämäni esimerkki rehuninventoinnista kuvannee niitä vaikeuksia, joita myöskin yleisessä maatalouslaskennassa tulee todennäköisesti esiintymään, varsinkin hankittaessa tietoja viljelmien
satomääristä. Mikäli tiedetään, on myöskin myöhemmin suoritettu
vi]jan inventointi suurin piirtein epäonnistunut. Nähdäkseni on
maatalouslaskenta pitänyt suunnitella ottaen huomioon nämä kokemukset, ja se on suoritettava niin paljon kuin mahdollista välttäen
aikaisemmin tehtyjä virheitä.
Tänä kevättalvena maatalousministeriölle tehdyssä ehdotuksessa on maataloustilastotietojen keruu suunniteltu suoi`itettavaksi
kolmessa vaiheessa, jolloin tähän työhön tulisi sisältymään myöskin
yleistä maatalouslaskentaa vastaavien tietojen kerääminen. Tietojen keruussa on tai`koitus pääasiassa käyttää tuotantotaistelun organisatiota.

Ensimmäineii vaihe käsittää kaikkien inuiden tarpeelliseksi katsottavien tietojen, paitsi satotietojen, kei`äämisen erikoiselle viljelmäkortille. Viljelinäkortti tulisi olemaan käytännössä seui.aavina-

kin vuosina, ja siihen tulee, ainakin jos nykyinen tuotantotaistelun
organisatio on jatkuvasti toiminnassa, merkit,täväksi t,iedot viiden
vuoden ajalta. \'7i]jelmäkortista tulee yksi kappale säilytettäväksi
viljelijän hallussa, jolle kortti samalla muodostaa yksinkertaisen
talouskirjanpidon. Toinen kappale tulisi olemaan ns. alueneuvojan
hal]ussa, joka tarpeen mukaan lähettäisi sen Helsinkiin tilastokäsittelyä varten. Viljelmäkortti täytetään muilta, paitsi kaikkein pienimmiltä kääpiöviljelmiltä, joilla on peltoa alle 1 ha:n. Koska ei`äät
tuotantoalat ovat näilläkin vahvasti edustettuina, on tarkoitus, että
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kuluvana vuonna myöskin näiltä pikkuviljelmiltä hankittaisiin tärkeimpiä tietoja erityisellä kaavakkeella.
Viljelmäkortin täyttäminen perustuu suurelta osalta siihen
aineistoon, jöta tuotantaistelun oi.ganisatioon kuuluvat viljelyspääl]iköt ovat jo kevään kuluessa hankkineet laatiessaan jokaiselle piirinsä viljelmälle viljelyssuunnitelman. Viljelyspäälliköiden on kuitenkin ennen viljelysalatietojen muistiinmerkitsemistä otettava
huomioon kullakin tilalla viljelyssuunnitelmiin tehdyt muutokset.
Muut viljelmäkorttiin merkittävät tiedot, paitsi satotiedot, ovat
verrattain suuressa määrässä sellaisia, joiden ilmoittamisessa tendensimäisyys ei sanottavasti tule kysymykseen. Osaksi on niiden
kontrolloiminenkin sitä paitsi helposti toimitettavissa.
Satotietojen keräämisessä on ajateltu käyttää kahta i`innakkaismenetelmää, joista toinen on nopeampi ja palvelee valtakunnallisia
tarpeita, toinen enemmän työtä vaativa, palvellen lähinnä paikal1isia vii`anomaisia.

Ensinmainittu menetelmä, jota nimitämme tilastovaiheeksi 2,
käsittää mahdollisimman tarkkojen pinta-ala- ja satotietojen keräämisen n. 5 000 arvalla valitulta viljelmältä, ts. n. 10 viljelmältä kustakin kunnasta. Tarkoituksena on siis saada mahdollisimman luotettavaa ainesta hehtaarisatojen määräämiseksi ja valtakunnan sekä
pienempienkin alueiden - ainakin läänejä ja maanviljelysseui`oja
myöten -satomäärien arvioimiseksi. Tietojen keruussa on ajateltu
käyttää mm. alueneuvojia, joilla on verrattain i)ätevä maataloudel1inen koulutus, sekä eri puolilla maata olevia sadontarkkailuyhdistyksiä. T\Tämä tiedot on, poiketen yleisestä käytännöstä säännöstelytalouden aikana, päätetty pitää salaisina, siis pelkästään tilastotarkoituksia palvelevina. ~ Tähän on menty, koska ensinnäkään ei ole
varmuiitta siitä, että sadon inventointi syksyllä tulee suoi`itettavaksi, ja toiseksi, koska yleinen sadon inventointi voi eri paikkakunnilla tulla varsin eri tavoin toteutetuksi, joten tarkkoja tilastotietoja antavat viljelmät voisivat joutua muita huonompaan
asemaan salliessaan satomäärien tai`kan mittauksen. 1
1 Sodan johdosta on suunnitelman toteuttaininen jonkin verran viivästynyt,

mut,ta se tulee pääpiirteissään yllämainittuja periaatteita noudattaen toteutet,tavaksi. Satotietojen keruun jäädessä suhteellisesti myöhäiseen syksyyn asetettiin
heinä-elokuun vaihteessa kuhunkin maanviljelysseui.aan sadonarvioimislauta-
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Kun viljelyspinta-a]atilastoa on tarkoitus ryhtyä käsittelemääir
jo heinäkuulla ja mainitulla tavalla kerättyä edustavaa satotilastoa,
niin pian kuin sadoista on tietoja saatavissa, voitaneen tärkeiminäL
maataloustilastolliset tiedot saada huomattavasti aikaisemmin kuin
ennen yleisesti käytettäviksi.

Tilastovaiheet 1 ja 2 yhdessä muodostavat, jos tyydytään normaaliajan vaatimuksiin, yleisen maatalouslaskennan jo sellaisenaankin. Jos halutaan kuitenkin ottaa huomioon kansanhuollon vaatimukset, on tarpeen suorittaa syksyllä tilastovaiheeksi 3 niinittämämme yleinen satomääi`ien inventointi.
Tämä on nähdäkseni
suoritettava pääasiassa samoja periaatteita noudattaen kuin edellä
selostettu rehuvarojen inventointi, mutta kaikilla viljelmillä. Inventoinnissa ci voida, jos halutaan pyrkiä oikeudenmukaisuuteen, tyytyä omistai.an ilmoituksiin, koska tästä, varsinkin jos mitään tarkistusmittauksia ei suoriteta, johdonmukaiscsti seuraa i`ehellisten tuottajain joutuminen luovut,uksissaan ei)äedullisempaan asemaan kuin
epärehellisten. Tällainen inventointi, jossa on käytettäyä kaksimiehisiä arvioimistoimikuntia, tulee kalliiksi; sen kustannukset kohonnevat ainakin 40 inilj. mk:aan, niutta ellei luovutusmäärien tasapuolista jakoa muuten voida toiinittaa, on sen suorittaminen mielestäni välttämätön. Jos valtiovalta ei sitä toimita, tulevat todennäköisesti useimmat kunnat sen oma-alotteisesti toimeenpanemaan,
jolloin se tulee veronmaksajille yhtä kalliiksi ja jolloin sen suorittamistapa ja -aika vaihtelevat eri seuduilla siinä määi`in, että saaduilla

t,iedoilla ei ole mitään merkitystä maataloustilaston kannalta. Olen ki.iitenkin sitä mieltä, että jos sadon inventoint,i suoritetaan,
se on toimitettava todella perusteellisesti ja siinä on myöskin tarkistuksiin käytettävä riittävästi vai`oja, sillä sadon inventoiniiiii

kunta, joiika tehtävänä oli silmämääräisesti arvioida aluecnsa kuntien keskiii`ää-

räiset hehtaarisadot. Sadoiiarvioimislautakuiitien työn tarkist,uksen ja vertailuii
suorittaa erikoinen keskuslautakunta. Sadonarvioimislautakuntien tclitäväksi on
aniiet,tu myöskin silmämääräisesti valita kustakin kunnasta edustavia `.iljeliniä,

joilla
alueneuvojat,
tarkistamiseksi.

suorittavat

sadoiitarkkailua

arvioitujen

hehtaarisatojen
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leväperäinen suorittaminen voi olla suui`emmaksi haitaksi kuin sen
jättäminen kokonaan suoi`ittamatta.1
Niin kauan kuin säännöstelyolot jatkuvat, olisi nähdäkseni joka
vuosi seurat,tava suunnilleen samaa menettelytapaa tilastotietojen

hankimassa, siis viljelysa]atiedot kerättävä heti kylvöjen jälkeen,
jo]loin m}-öskin kot,ieläinten luku selvitettäisiin, sekä satotiedot
kahdessa vaiheessa, edustavilla viljelmillä suoi`itettavan pistokoeme-

netelmän avulla ja myöhemmin suoritettavien kaikkia viljelmiä koskevien sadoninventointien avulla. T\Torinaaliolojen palattua voidaan
viljelysala- ja kotieläintilastot, samoin kuin satotilastokin, kerätä
edustavilta vilje]miltä, jolloin sadon inventointi jäisi pois.

Aikai-

sempaan menettelytapaan verrattuna olisi uudella järjestelmällä se
huomattava etu, että tilastot,iedot tulisivat kerätyiksi melkoista
aikaisemmin kuin ennen, jo]loin valmiit tiedot samalla olisivat aikai-

seinmin käytettävänä.
Lopuksi haluaisin korostaa, että ne vaikeudet, joita luotettavien
niaataloustilastotietojen hankkiminen säännöstelyoloissa aiheuttaa,
ovat voitettavissa toisaalta siten, että tietojen kerääjiltä vaaditaan
suurempaa täsmällisyyttä ja tunnontarkkuutta, samalla kun heidän
työstään maksetaan riittävä korvaus, sekä toisaalta siten, että tietoja ant,avan yleisön luottamus valtion toimenpiteiden oikeudenmukaisuuteen pyritään saavuttamaan.
On päästävä siihen, että ne
]ui)aukset, joita yleisölle annetaan, todella pidetään eikä mennä
lupaamaan sellaista, jota ei voida pitää. Toisaalta on myöskin niitä
i`angaistusmääräyksiä, joita vii`anomaisten harhaanjohtamisesta säädetään, todella toteutettava, sillä sekin edistää yleisön luottamusta
valtiovaltaan. Vielä on tänä aikana, jolloin ihmisiä taval)ista paljon
enemmän vaivataan tilastokaavakkeiden täyttämisellä, erikoisesti
1 Elok`iulla tekemällään päätöksellä valtioneuvosto on määrännyt viljanluo-

\.utuksen tapahtumaan viljan viljelysalan ja sadonarvioimislautakuntien kutakin
]{untaa `.arteii arvioima]i ja keskuslautakuiinan tarkistaman keskiinääräisen ncttohehtaarisadon i)erusteella. Sadon inveiitoinnista on siis ]uovutt,u, mutta iiiillä.

jotka ei\.ät katso voivansa luovut,taa edellä mainitulla tavalla laskettuja määriä.
on oikeus siirtyä ns. inventoint,italouteen, jolloin heidän satoinääränsä mitataaii

ja heiltä otetaan se määrä, joka yli oinaa kulutust,a ja siementä varten varatusta
]T\äärästä jää yli.

Nähtäväksi jää, miten suuri osa viljelijöistä ilinoittaa halua-

vansa siirtyä inventointitalouteen.
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varottava samojen asioiden kahdenkertaista tiedustelua. Tilastotiedusteluja järjestävien virastojen välillä täytyy olla sen verran yhteistoimintaa, että ne antavat tietoja suunnitelmistaan toisilleen ja
tyytyvät toisiltaan saamiinsa tietoihin sellaisissa asioissa, joita toinen virasto on jo yleisöltä kysynyt.

SÄÄSTÄMINEN Jfl SIJOITTflMINEN
SUHDnNNETEORlflssfl.
Kil.joittanut
Klaus Wai.is.
Kysymyksen säästämisen ja sijoittamisen suhteesta huomaa askai`i`uttaneen miltei jokaista suhdanneilmiöiden tutkijaa.
Onko
säästäminen arvoyksiköissä aina yhtä suuri kuin sijoittaminenkin
vai voiko jompikumpi jäädä toisesta jälkeen? Mitä vaikutuksia jälkimmäisessä tapauksessa syntyneellä epäsuhdalla on taloudelliseen
prosessiin? Staattista talousrakennetta koskevassa teoriassa ei tämä
ongelmapari kernaasti voi saada muuta kuin yhden loogillisen ratkaisun: säästäminen ja sijoittaminen ovat tasapainossa, tai oikeammin: säästämistä tapahtuu ajnoastaan ja juui`i siinä määrässä kuin
kiinteän pääomakannan kulumista on korvattava jälleensijoittamisella, reinvestoinnilla.
Vasta talouselämän dynamiikkaa tutkittaessa näyttää tasapainosta poikkeaminen mahdolliselta. Suhdanneteoreettisessa ajattelussa tulikin vähitellen hallitsevaksi alkuaan
eritoten ns. uuswickselliläisen koulukunnan ja yleensä monetääi`isten suhdanneteorioiden tukema mielipide, että suhdannevaihteluille
juui.i on ominaista epäsuhta sijoitt<'amisessa (1) ja säästämisessä (S).

Nousu- ja koi`keasuhdanteessa 1 on tavallisesti suurempi kuin S,
depressiossa taas S suurempi kuin 1.

Uudemmassa kirjallisuudessa on kuitenkin lähdetty tutkimaan
tätä kysymystä kokonaan uudelta näkökulmalta. Puutumme seuraavassa siihen keskusteluun, joka on vii`innyt lähinnä Keg/7%sin
ja hänen koulukuntansa sekä prof. OhJj7?in ja eräiden muiden ns.
))Tukholman koulukunnan» edustajien esittämien teorioiden johdos ta.
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Ennenkuin tai`kastelenime, miten näissä t,eorioissa S saa aina sainan ai`\'on kuin 1, lienee paikallaan katsaus käytettäviin käsitteihi]i.

Käsitteel]e sijoittaminen on puheeksi t,ule\'issa ieoi`ioissa an-

nettu eriäviä merkityksiä, jotka toivoakseni k}']lin selvästi ilmene\rät tuonnem])ana kukin kohdallaan. Yleensä voi sijoittainisella ym]i`ärtää ))tuotannontekijäin yhdistämistä» eli tuotantopääoman luo-

mista. Ei voi myöskään olla pitämättä tuotevarastojen kartuttan]ista sijoittamisena samalla tavalla kuin tuotantotavarain vai`astoiniinen on sijoittamista. Tällöin on tietysti myös varastojen likvidoiminen ja arvon vähennys negatiivista sijoittamista. Ellei nimenomaan toisin mainita, on dynamiikkaa t,u]kitse\`-an analy)/'sjn mukaisesti i)uhe uussijoittamisesta.
Vie]ä vaihtelevamman sisällön oii saanut käsit,e sääst,ämine]i.

On ilmeistä, että yksilö - ja ryhmä yksilöit,ä - säästää pidättäviyessään tulojensa sallimast,a kulutuksesta. Mut,ta totaalisena kategoriana ei säästäminen ole suinkaan näin yksikäsitteinen. Jos
kaikki säästävät, mitä tapahtuu kokonaistaloudelle? Nähtävästi
kokonaistu]ot tietyissä oloissa vähenevät ja mahdollisuudet säästää
rajoittuvat. Tätä vaikutusta silmällä pitäen mm. Ohlint ja Keynes tähdentävätkin, että mikäli tuotantovoimia ja tavaravarastoja
on kä}'ttämättä tai niiden käyttöä voidaan tehostaa, voi sijoittaminen ]isääntyä kulutuksen silti vähentymättä. Päinvast,oin on juuri
kulutuksen ]isääntyminen -ja yksilöllisen säästöhalun väheneminen ~ omansa ]isäämään sijoitustoimintaa, tuloja ja sitä kautta
myös nettosäästämistä.
Toiscn]ais;ssa o]oissa voi ]isääntyvä säästäminen sitä vastoin olla
suoi`anainen yll}.ke sijoittamiseen. Nämä vaihtoehdot tulevat edem-

pänä moneen otteeseen puheeksi. Tutkikaamme kuitenkin tässä yhteydessä vielä säästämistä yksjlöllisenä toimintana: Onko se aktiivista
\-ai i)assiivista? Keynes2 mm. on sitä mieltä, että itse säästäminen
oikeastaan ei ole toimintaa lainkaan. Aktiivista taloudellista toimintaa merkitsee ensi sijassa tuotanto, se luo tuloja, joista tulonsaa-

jat kuluttavat tietyn erän.

Kulutus on myös aktiivista toimintaa.

1 BT3r"L OiLLiN, Penningpolilik, o|fenlliga arbelen, subuenlioner och lullar

som

medel mol ai.belslöshet. S. 42 Sa seur.
2 J. `1. KEXNEs, General Theoru o| Emploumenl, Inleresl and Ailoneiy..

S. .210-11.
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Jos tuloista vähennetään kulutus, saamine jäännöksen, »a mere residual», joka on ± säästäminen.
Tätä selitystä säästämisen luonteesta voidaan kuitenkin hyvällä
syyllä täydentää. Otamme kä}J-täntöön i`uotsalaisten tutkijain kehittämän tavan tarkastella tiettyä muuttuvaa taloudellista suui`et,ta
erään ajallisesti rajoitetun kehitysjakson alussa, 'ex ante', ja lopussa, 'ex post'. (Nämä ni]nitykset voinee suomentaa esim. sano].Ila
ennakolta ja jälkikäteen.) Keynes näkee säästämisen vain jälkikäteen. Mutta säästämisellä on joku arvo myös ennakolta. Yhtä hyvin kuin puhumme kulutusalt,tiudesta voiinme i)uhua m).ös säästö-

taipumuksesta.] Säästämistä voidaan suunnitella ja todellisuudessa
suunnitellaankjn samaten kuin kulutustakin - vai`sinkin liikeyrityksissä, mutta myös yksityistalouksissa (esim. vakuutukset!) silmällä pitäen ennakoituja tuloja. Tässä tapauksessa säästämineii
saa aktiivisen luonteen. Jos jaksoii loputtua tiet}-n talouden puitteissa havaitaan sääst,yneen esim. enemmän kuin ennakolta oii
suunniteltu, on tapahtunut aikoinatonta säästämistä (OÄjL.7t.. unintentional savings). Kummankin laatuinen säästäminen voi tietenkin olla myös negatiivista.
Säästäm].seen v o i sisältyä myös aktiivinen sijoitustoimi. Näiii
on asian laita esim. silloin, kun kei`tyvät säästöt käytetään välittömästi tuotantolaitteitten lisäämiseen tai ])arantamiseen.
Tällöin
säästäminen ja sijoittaminen ovat lähes samanaikaisia tojmia, eikä
mainittavaa eroa niiden välillä pääse syntymään. Jos tällainen ta-

paus yleistetään ja asetetaan teoreettis;n analyysin rungoksi, Iaiikeavat säästäminen ja synkronisoitu sijoittaminen ilman muuta yhteen. Säästämisen ja investoinnin suhteessa ei ole mitään selittämistä: tasapaino niiden vä]illä on ilmeinen, sillä säästäminen mei`kit-

see effektiivistä pääomatavai`ain kysyntää muun osan tuloista jäädessä kulutustavaroihin kohdistuvaksi ostovoimaksi.
Johdumme
näin tode]la klassilliseen tasapainoteoriaan.2

Vielä kaipaa valais-

1 Vrt.ERiK LUNDBERQ, Sludies in lhe Theoru of Economic Expansion.

S.146.

2 Tasai)ainokäsit,ystä edustavana laiiiatt,akooii tähän ote GusTAv CAssELin
teoksesta TcoT.cli.sk Soc[.aJckoJtom!., s. 211:

»Dessa (spar) n`edel samlas icke heller i

förväg. Spararna investera sina besparingar i sainma ögonblick de göras i det de
stä]la dem t,ill företagarnas förfogaiide. Det nya behovet, av kai)italdisi)ositioii
försörjes alltså för vai.je dag med nya bespariiigai., som genast, direkt eller indi-

rekt användas till köp av realkapital..
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tusta kysymys, mitönkä reaa]ipääoman tuotanto joustavasti pystyy
vastaamaan niiden kysyntää ± säästämistä? Tasapainoteorian mukaan (Bö.hm-Bcbfper/€ ym..) selitetään tämä siten, että säästäjä pidät-

täytyessään kulutuksesta samalla vapauttaa kulutushyödykkeiden
tuotannosta vastaavasti tuotantovoimia, jotka ovat käytettävissä
ja käytetään pääomatavarain tuotantoon. Tällainen katsantotapa
tuntuu kuitenkin epärealistiselta siitä syystä, ettei analyysissä ole
aikaulottuvaisuutta. Tietysti on totta, että lisääntynyt säästövarojen tai`jonta helpottaa pääoma-tai luottomai`kkinoita ja saattaa kiihoittaa yritte]iäisyyttä. Viimemainittu vaikutus jää kuitenkin helposti, varsinkin depressiossa, tulematta osoittaen, että sijoitustoiminnan i`eakt,iota korkoehtoihin on usein liioiteltu.t Sitä paitsi ei tuo-

tantovoimia - ei edes liikkuvinta niistä, nimittäin työvoimaa voida muitta mutkitta muuttaa toiselle alalle. Tuotantovoimien sovittaminen muuttuneeseen kulutuksen ja säästämisen suhteeseen kävisi epäilemättä helpommin, jos yrittäjät voisivat erehtymättömästi
ennakoida menekin määi`än ja laadun. Edellyttäen, että kulutushyödykkeiden tuotanto jatkuu entisen suui`uisena vähentyneestä
kysynnästä huolimatta, tekee säästäminen myös sijoittamisen mahdolliseksi. Tämä sijoittaminen ilmenee vain valmiiden tuotteiden
varastojen kasvainisena. On kuitenkin luultavaa, että kulutustava-

i`ain tuottajain i.eaktio -tuotannon supistus -tapahtuu huomat,tavasti nopeammin kuin reaalipääomantuottajain päätös laajentaa
tuotantoansa. Harvoin nämä olettamukset sjis toteutunevat niin
laajassa mittakaavassa, että ne oikeuttaisivat puhumaan sijoittamisen ja säästämisen alituisesta tasapainosta. Koko tämäntapaiselta
probleeman asettelulta sinänsä puuttuu suhdanneteorialta vaadittava ns. »dynaaminen aspekti.))
Dynaamiseen analyysiin on ilmeisestikin otettava mukaan
aikamitta, so. annettava säästämiselle, sijoittamiselle ja kulutukselle
(oikeastaan: päätökselle tai taipumukselle säästää, jne.) joitakin arvoja tietyn kehitysjakson alussa ja tarkasteltava, millaisen 'ex
1 Vrt. tässä suhteessa Oxford Economists Research Group'in suorittamia mielenkiintoisia tutkimuksia, joiden teoreettinen taust,a ja tulokset, on julkaistu kirjoit,uksissa 'The Significance of t,he Rate of lnterest' (H. D. HENDERsoN) ja 'Summary of Replies to Questions on Effects of lnterest Rates'. Oxford. Economic Papers N:o

1, 1938.
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teoreetikoista mm. OÅjjr} ja Li.7?cZcJhz ovat juuri tällä menetelmällä

pyrkineet todistamaan, että olkoot S ja 1 kuinka ei`i suui`uisia ta-

hansa ennakkoarvoina, ne jakson kestäessä muuttuvat ja ovat 'ex
post' yhtä :uuria. Vaikkakaan Keynes ei käytä samaa tei`minologiaa, koi`ostaa hänkin, miten tasapainotila S ± I on nimenomaan
tietyn taloudellisen prosessin tulos. Omaan teoriaansa veri`attuna
ai.vosteleekin Keynes aikaisemmin mainittuja ))klassillisia» mielipiteitä, joiden mukaan säästäminen sellaisenaan on juuri sijoittamista,
».vanhanaikaisiksi, epätäydellisiksi ja harhaanjohtavjksi.»
Onkin ehkä sopivaa Keynesin »y]eisen teorian» saavuttamaa levinneisyyttä ja huomiota silmällä pitäen ensin lyhyesti palauttaa
mieleen hänen mainitun yhtäläisyyskäsityksen tueksi esittämänsä

perustelu. Kuten edellä jo mainittiin, Keynes ymmärtää säästämiseksi sen tulonosan, jota ei käytetä kulutukseen, siis S = tulo kulutus. Mitä on sitten tulo? Kokonaistulo tietyn ajan kuluessa voidaan tulkita tämän ajanjakson kokonaistuotannon ai`voksi. Näistä
tuotteista on kuitenkin osa kulutettu ja osaa on käytetty pääomakannan ylläpitämiseen lopun ilmeisestikin ollessa uutta pääomaa.
Jättäen huomiotta reinvestoinnin on tämän mukaan ilmeisesti I =
kokonaistuotto -kulutus. Kokonaistuoton voimme tässä yhtälössä
määritelmän mukaan korvata sanalla tulo. Tällöin S ja 1 on määritelty samalla tavalla,ja ne ovat siis yhtä suui`et. Q.e.d. Huomattakoon, että yhtälötekijöissä ei ole mitään monetääi`istä elementtiä:
tuloi]la ei tarkoiteta rahatuloja, jne. Tosin säästämistä ja sijoittamista on pidettävä toisistaan riippumattomina, Keynes jatkaa,
mutta niiden yhtäsuuruus ei silti voi järkkyä, ja tämä johtuu säästämisen kaksipuolisesta olemuksesta: säästäminen vähentää kulutuskysyntää, tästä seuraa joidenkin tuotannossa työskentelevien (raha-)
tulojen (receipts) supistuminen ja arvattavasti myös vähennys
säästövolyymissä. Vaikka yksilön säästämisen määrä ei erikoisemmin vaikuttaisikaan hänen omaan tuloonsa, hänen kulutuksensa
vaihteluista riippuvat muutokset muiden tuloissa kumoavat kaikkien yksilöiden mahdollisen halun säästää minkä erän tahansa tuloistaan. Siten jokainen yritys kulutusta vähentämällä lisätä sääs-

tämistä yli tapahtuvan sijoituksen vaikuttaa tuloihin ja sitä kautta
negatiivisesti kokonaissäästämiseen. Yhtä mahdotonta on koko yh-
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teiskunnan säästää vähemmän kuin sijoitetaan, koska tällainen yri-

tys taas -kulutuksen kasvaessa -välttämättömästi nostaa tulotason niin koi`kealle, että ne summat, jotka näistä lisätuloista sääst,etään, kohoavat täsmälleen samaan määi`ään kuin sijoituskin. Tätä
valaisemaan on muun ohessa tarkoitettu Keynesin tutkimus työllisyyskertoimesta (multiplier).
Kenties johdonmukaisemmin ja lisäksi jo silloin, kun Keynesin
kant,aa vie]ä edusti i)Treatise on Money'ssa» esitett}. teoi`ia säästämi-

sen ja sijoittamisen mahdolhsesta erisuuruudesta yllättävien voittojen tai tai)pioiden ansiosta, on Ohlin selvitellyt sijoituksen ja säästämisen suhdetta.1 Hän toteaa, ettei ole mitään syytä olettaa suun-

nite]tua säästöä samansuuruiseksi kuin suunniteltua investointia.
Mutta, väittää Ohlin, i)erioodin päättyessä on tämä }.htäläisyys
tosiasia. Miksi niiii? Olettakaamme ensiksi, että investojnnin volyymi kasvaa seurauksena esim. koi`kokannaii alenemisesta, voitontoiveiden lisääntymisestä, julkisten töiden aloittamisesta jne., aiotun säästämisen toistaiseksi jäädessä ennalleen. Taloudellisen t,a-

pahtumasarjan edistyessä huomataan kuitenkin, että
a) tulot jokaisen perioodin lopussa ovat odotettuja suuremmat,
josta syystä myös todellistuneet säästöt ylittävät suunnitellut säästöt;
b) neg.atiiviiien säästäminen, joka tietenkin on omansa rajoittamaan koko yhteiskunnan nettosäästöjä, vähenee; ja

c) kun tulot ja odotetut tulot kasvavat, ]isääntyy myös aiottu
säästäminen.
Entä jos säästäminen lisääntyy sijoituksen jäädessä entisen suuruiseksi? Tällöin myös t,ulot ovat suunnilleen entisellään ja säästä-

minen siis ilmenee ]aimentuneena kulutuskysyntänä. Säästyneet
rahat sijoitetaan esim. pankkitilille talletuksena. Mutta kokonaistalletusten määrän ei silti tarvitse kasvaa, sillä on todennäköistä,
että juuri vähentyneen menekin johdosta synty}' tappioita, jotka
maksetaan talletusten lisäyksellä. Joko tämä tapahtuu niin, että
menekkipulaan joutuneet liikkeet nostavat esim. avistatalletuksiaan, ]ainoittavat omistamiaan obligatioita tai osakkeita tai sopi1 0HL", maiT`. teos sekä. Some Noies on ihe Slockholm Theoru of Sai)ings and
/nt;cs/mcnf, Economic Joui`nal 1937.
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vat ]isät,uloista jollain muu]la ehdolla. Joka tapauksessa kasvanutta

nettosäästöä toisaalla vastaa negatiivinen säästö toisaa]Ia. Ohlin ei

havaitakseni sen tarkemmin mainitse, pitääkö hän muutosta säästämisessä vai sijoituluessa primäärisenä ilmiönä - hän kyllä nimenomaan esittää mvös disinvestoinnin mahdolliseksi. Ohlinin valikoimista esimerkeistä huomaamrie hänen ajattelevan lähinnä investoinnin laajuutta määrääväksi, joten hänen käsit}rksensä on tässäkin suhteessa periaatteellisesti sopusoinnusssa Ke}rnesin teorian
kanssa.

Lindahl, joka esit,telee puheena olevaa aihetta samaan tapaan
kuin Ohlinkin, pohtii lähemmin viimemainit,tua k};-symystä. Hän
osoittaa disinvestoinnin voivan tapahtua seuraavasti. 0letamme,
että aiotut kokonaissijoitukset, siis sijoittaminen 'ex ante', nousevat yli suunnite]lun sääst,ämisen. Tästä sy}/'stä syntyn)t't ]isäkysyntä
voidaan jakson kuluessa ehkä tyydyttää varastosta myymisellä (varastojen vähentämisellä) sen tar`'itsematt,a johtaa mainittavampaan
tulojen lisäykseen.

Seurauksena on siis aikomat,on sijoitusten »syöminen» aikomatt,oman säästämisen sijasta tarkast,elunalaisen jakson
kuluessa. Tässä tapauksessa yhteissijoitukset ovat 'ex post' sopeutu-

neet suunnitellun vhteissäästämisen tasolle. Mut,ta t,ämä onkin ainoa tilanne, missä disinvestointia voi tapahtua. Ajan mittaan, suunnitellun sijoituksen jatkuvasti ylittäessä suunnitellun säästön, tasa-

painoutuminen ei käy päinsä disinvestoinnilla, sillä varastot tyhjen]opulta säästänrisen on mukauduttyvät ja hintataso muuttuu,
tava investoinnjn ]aajuuteen.
Ke}.nesin teorian crikoinen ansio on kieltämätt,ä siinä, että se

pyrkii antamaan tietee]lisel]e tutkimukselle saumattoman kokonaisrakenteen. Saman totaa]isen näkemvksen ovat, se]ost,etut ruotsalai-

setkin käsitykset koettaneet ]uoda, ja tältä kannalta niissä on myös
tarkasteltu säästämisen ja sijoittamisen suhdetta. Sinänsä erinomaisiin ja paikkansa pitäviin »y]eisiin periaatteisiin» voi kuitenkin
hukkua joitakin omalla tava]laan merkityksellisiä »yksityisprosessejai), ts. tutkiessamme asteittain taloudellista kehitystä )}y]einen
teoria» joskus `7oi jättää meidät pulaan. Jotakin tällaista suppeahkoa siirtymävaihetta selviteltäessä saattaa yleistys muodostua suo\ ERiK LiNDAiiL, Sludies in lhe Theoru o| j^1oi`eu and Capilal.

Sf,. 131-\33.
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i`astaan hai`hauttavaksikin. Lähtiessämme kosket,telemaan esitettyj en
käsityksien mahdollisia heikkoja kohtia tässä mielessä on ehkä

paikallaan antaa asianomaisen analyysimenetelmän selittää tietty
suhdannemuutos, esim. korkeasuhdanteen kääntyminen kriisiksi, ja
tarkastella säästämisen ja sijoittamisen muutoksia siinä.
Keynesin teorian taustaksi on muistettava asettaa taloudelliscsti
pitkälle kehittynyt, ))ylikapitalisoituJ), Suur-Bi`itannian tai U.S.^:n
tapainen yhdyskunta. Sellaisessa J)prospei`iteetti» saattaa suhteettomasti lisätä suuria tuloja ja pääomatuloja. Mm. tästä syystä voi
säästöhalu ja todellinenkin säästäminen lisääntyä noi)eammin kuin
sijoittaminen ja sijoittamismahdollisuudet huolimatta siitä, että yhteiskunnan tuotantokyk}-ä ei ole täysin käytetty. Elleivät sijoitukset enene samassa määrässä kuin säästäminen, syntyy, kuten muistamme, jollakin taholla tappioita, jotka taas johtavat joko palkko-

jen alennuksiin tai työvoiman supistamiseen. Kun esim. palkkataso
on alentunut, ei säästämistä enää voi tapahtua samassa laajuudessa
kuin aikaisemmin, tai välttämättömäksi käynyt negatiivinen säästäminen kompensoi säästöylijäämän, ja S = I piLää jälleen paikkansa.
Vaikkakaan Keynes itse ei ole seikkaperäisemmin soveltanut teoi`iaansa suhdanneanalyysiin, on hän nimenomaan esittänyt palkkatason sinä säännöstelijänä, joka loppujen lopuksi takaa S:n ja I:n

yhtäsuuruuden.1 Tästä voimme ymmärtääkseni tehdä erittäin mei`kityksellisen johtopäätöksen: se prosö\ssi, joka alkaa esim. S:n muu-

toksella ja loppuu uudessa tilanteessa: S = 1, vaatii todellisuudessa

pitkähkön ajan. Onhan juuri palkkakehityksessä aina havaittu
»Iaahautumista)), käänteet palkkaindeksin kehityksessä tule`-at tuntuvasti myöhemmin kuin esim. kauppaa ja tuotantoa tai hintoja kuvaavissa indeksisarjoissa. Onlm asiallista pitkittää yhtä analyysijaksoa niin, että S sen päättyessä kyllä todella = 1, mutta saman
ajan kuluessa jakson sisäpuolella on ehtinyt tapahtua muita suhdannekehityl#essä olennaisia muutoksia, jotka näin ovat jääneet
syrjään koko tai`kastelulta? 2 Väite S = I menettää paljon terävyy1 J. M. KEx¥r±s, Allei`naliue Theories o| lhe Rale of lnleresl. E.conomic JourriaLl

1937, s. 250. Tämänkin vaikut,uksen ehtona on, et.tä työllisyyskertoin pysyy vakiona.

))Yleiseen teoriaan>> kohdistetussa arvostelussa on kuiteiikin osoitettu, että

itse kertoinkin voi muuttua.
2 LUNDBERG on main. teoksessaan, ss. L17-50, terävästi tutkinut aikayksikön
valitsemiseen liittyviä`vaikeuksia.
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destään, ellei yhtälöstä poikkeamisia voida todistaa yleisessä suhdannekulussa epäolennaisiksi ja itsessään lyhytaikaisiksi.
Ehkäpä juuri tä]laisen vastaväitteen varalle Ohlin onkin huomauttanut, että säästäminen itse asiassa joka hetki on ajateltavissa

juuri sijoittamisen suuruiseksi. 0lettakaamme esimei`kiksi, että eräs
rakennusyritys on suoritettu i)inflatoorisella luotollai). Tämä sijoitus

ei suinkaan ole hävittänyt siinä käytettyjä seteleitä, vaan ne ovat
siirtyneet mm. työpalkkoina työläisille. Mikäli ne ovat näiden halIussa vielä perioodin päättyessä, ovat he tosiasiallisesti säästäneet
tämän erän ja S ± 1.1 Mutta jatkakaamme omin päin: Jos taas
seteleitä on ehditty käyttää kulutukseen, ovat ne jakson lopussa

joka tapauksessa jonkun tai joidenkin henkilöiden tai liikkeiden hallussa, joita silloin on pidettävä puheena olevina säästäjinä! Kulutusostot ovat kuitenkin samalla verottaneet va]miiden hyödykkeiden varastoja, ts. on tapahtunut negatiivista investointia samassa
mitassa, kuin noilla i`akennustöistä saaduilla seteleillä on ostettu kulutushyödykkeitä. Sijoittaminen on siis pienentynyt vastaavasti,
mutta edellyttäe.n, että liikkeessä oleva setelistö pysyy muuttumattomana, säästäminen on säilynyt - Ohlinin ja Hai`i`odin määi`itel-

män mukaan -samalla tasolla kuin se oli rakennuksen valmistuttua. Nähtävästi 1 on pieneiitynyt ja S pysynyt ennallaan, siis S>
1.

Ja tällaisessa epäsuhdassahan useasti piilee deflation siemen!

Samantapaisia tavallaan yksityiskohtiin takertuvia, mutta kuitenkin yhtälön S = I yleispätevyyttä horjuttavia vastaväitteitä
voisi sommitella enemmänkin.
Säästämisen ja sijoittamisen yhtäsuuruutta on nähtäväsl,i ajateltava varsin epärealistisesti, eikä
koetettavakaan osoittaa, että tietty sijoitus todella »rahoitetaan»
sen synnyttämillä säästöillä. Muuten voi sattua, että vaikka S ja
1 kumpikin tahollaan kuvitellaan samansuuruisiksi, niin jollekin,
korkeasuhdanteissa .usein inflatooriselle sijoitukselle ei kaiken teorian uhalla hakemallakaan hakien löydetä vastaavia säästöjä, ts,.
halukkaita ]ainoittajia. Tai sitten on näytettävä, ettei esim. todetulla säästövajauksella ole käänteentekevää vaikutusta suhdannekehitykseen, vaan sitä tasapainoittaa sijoittamista kiihoittava säästö-

ylijäämä ja pääomatavarain kysyntä jollakin toisella alalla. Mutta
1

0HLiN, Penriz.rigpo![./!.k, s. 37. Samansuuntaisesti on R. F. HARROD selittänyt

Keynesin teoriaa teoksessaan rÅe Trade Cuc!c.

S. 72.`
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sen sijacm esim. Ohlin pitääkin eräänä mahdollisena hnti`aktioi)rosessin aiheuttajana juiiri y)t,ulevan markkinatilanteen vääi`inarvioimisesta johtunutta rajua sijoittamista (esim.) ku]utustavai`oita tuottavaan teollisuuteen, joka sijoitus äkkiä osoittautuukin kannattamat,tomaksi...))t
Tämä on ymmärrettävissä vain siten, että

säästämisen ja sijoittamisen teoreettista (todistamatonta) yhtäsuuruutta pidetään aivan ii.relevanttina suhdanteiden kululle, ja sen
sijaan partiaalinen (todettu) epäsuhta niiden välillä koroitetaankin rat,kaisevaksi tekii.äksi. Silloin S:n ja I:n yhtäläisy}-den korostaminen tuntuu kovin väkinäiseltä.
Yllä esitet)'istä teoi`ioista saa sen \'aikutelman, että mitä säästämiseen ja sijoittamiseen tulee, on deduktiivisesti otettu lähtökohdaksi
näiden \'htäsuui`uus ja sitten koetettu sovittaa tämä ajatus konkreettisiin tai)auksiin. Viime vuosina ilmestyneestä säästämistä ja
sijoittamista käsit,t,elevästä }'livoimaisen laajasta kirjallisuudesta
ansaitsee kirjoittajan mielestä sen vuoksi huomiota vielä kaksi tutkimusta, joissa mit,ään en.nakolta asetettua päämäärää, kuten S ±
1, ei ole havaitt,avissa. Näistä tutustuttakoon ensiksi lyhyesti B/.esci.¢n..-'/'i4J.J`onL.n kehittelemään teoriaan.2

Bresciani-Turroni

tai`kastelee

ekspansioi)rosessin

edellytyksiä

korostaen ennen kaikkea odot,uksien ratkaisevaa merkitystä sijoitust,oiminnassa. Jos kulutustavai`ain menekin odotetaan vähentyvän

tiettynä jaksona (t + 2) säästöjen vastaavast,i lisääntyessä, ja tämä
t,ilanteen arvostelu tapahtuu jo paria jaksoa aikaisemmin, jaetaan
tuotannontekijät jo tällöin uudelleen kulutus- ja pääomatavai`ain
tuotannon osalle. On huomattavaa, että sijoituspäätöksestä sijoituksen toteutumiseen on pitkä askel. Jos reaalipääoman tuotanto
vaatii kypsyäkseen esim. juuri 2 perioodia, lisääntyy pääomatavarain tuotanto jo jakson t kuluessa. Säästäminenhän voi sittemmin

jaksoon t + 2 mennessä todella kasvaa ennakointia vastaavaksi, ja
S = I jaksossa t + 2. Mikäli S ei ole odotetulla tavalla lisääntynyt,
epäsuhta joka tapauksessa kyllä ajan mitt,aan pyrkii tasoittumaan. 3
1 0HLiN, Penningpolilik.

2 C. BREsciAr`Ti-TURRo`'i,

S. 54.

'fhe r/icoru o/ SatJi.ngs.

Economica 1935.

3 Tämä johtuu siitä, että suhteettoman voimakkaan sijoitustoiininnan seu-

rauksena on kulutustavarain kallistuminen ja \'astaavasti uussijoitustavarain hinnan painuminen al]c tuotantokustann`isten, mikä taas i.ajoittaa jatkuvaa sijoittamista.
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Mutta nyt ei väitetä, että S ja 1 joka jakson päätt,yessä ehdottomasti olisivat yhtä suui`ia. Nykyaikaiset tuotanto-olot yl6ensä edel]yttävätkin ennakointia, koska prosessi ei tapahdu käden käänteessä. Ekspansiovaiheessa on pääomatavarain t,uotanto säännönmukaisesti s u u r e m p i kuin vastaavan ajanjakson säästäminen.
Tämä käy mahdollisesti etupäässä laajenevan pankkiluoton avulla.
Säästäminen ja se sijoitustoiminta, joka perustuu tähän (ennakoituun)
säästämiseen,
eivät
ole
samanaikaisia
ilmiöitä.
Tätä a].kaeroa tasoittava luotto on ainakin teoreettisesti vain lyhytaikaista: se ei ole tarkoitettu sijoitusten maksamiseen, vaan merkitsee niiden väliaikaista rahoitusta. Keynes on muuten myöhemmin
nähnyt myös parhaaksi sisällyttää teoriaansa tämäntapaisen »rahoitust)-mahdollisuuden.

y)Väliaika sijoitusi)äätöksestä siihen ajankoh-

taan, jolloin päätöksen mukainen sijoittaminen ja säästäminen jo
ovat tosiasioita, on jotenkin finanssioitava)). Tällaiselle luot,olle Key-

nes antaa nimityksen 'financial provision'. Sillä on tosin tietyt rajoitukset,
mutta
ei
mitään
tekemistä
säästämisen
kanssa.1
Luotto rahoituksena hakee sijoitusvirtaa, sillä sama ))finanssi» voi
selvittää sijoituksen toisensa jälkeen ollen näin ei`äänlainen >)pyörivä
rahasto» (revolving fund). Se ei ammenna mistään varoista, niin
kuin luotto säästämisenä, joka nimenomaan vähentää säästökantaa
sitoen sen todel]isiin varoihin (actual assets). Epäselväksi kuitenkin

jää, mitä tällainen )}financial pmvision» tai`koittaa - ehkä liikkeeseen laskettuja maksuvälineitä? -sillä Keynes vasiten kieltää otaksuman, että se olisi esim. pankkiluottoa.
Tässä kirjoituksessa olemme jo viitanneet LWJ?c!bergin tutkimukseen, joka omaperäisen metoodinsa ja terävän ajattelunsa ansiosta
on saanut osakseen yhä enemmän huomiota, vaikkakin Lundbergin
esitystä paikka paikoin täytyy sanoa meikäläiselle lukijalle vai`sin
vaikeatajuiseksi. Kysymys säästämisen ja sijoittamisen suhteesta
ei mainitussa tutkimuksessa ole suinkaan kesl"inen, mutta tulee
kuitenkin uudella tavalla ja tuloksellisesti esitellyksi. Niissä jaksokehitelmissä ('model scquence'), joissa S:n ja I:n inuuttumista tai`• Alternatiue

Theories

o[

ihe

Rale

of

lnleresl.

Econoiri\.

Jour\\al

L937,

s. 247: »At t,he 'financial' stagc of the i)roceedings n o n e t s a v i n g has taken
place on anyones part, jusL as thcrc has been n o n c t i n v e s t m c ii t.»
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kastellaan, olettaa Lundberg, että kunkin jakson säästämise]lä »suunnitellulla bruttosäästölläJ) - maksetaan edellisen jakson todellistunut sijoitus. Tämä edellyttää, että sijoitus tapahtuessaan
finanssioidaan pankkiluotolla, joka kysymyksessä olevan pääomatavai`an, esim. i`akennuksen valmistuttua ))vedetään sisään» ja rakennukseen tällöin otetaan (kiinnitys-) ]aina, tai esim. tehdaslaitokseen obligatiolaina. Nämä lainat tarjotaan markkinoille, ja ne niin
muodoin ))kysyvät» säästöjä vasta sijoitusta seui`aavan jakson kuluessa. Lundberg ei väitä tällaista rahoitusjärjeste]mää ainoaksi
mahdolliseksi, mutta pitää sitä yleisyytensä vuoksi tarkastelunsa
premissiksi kelpaavana.1 Jos nyt Keynesin tapaan katsoisi tietyn
jakson kuluessa käytettävissä olevat säästöt yksinomaisesti edellisen jakson tulojen ja kulutusmenojen erotukseksi, ovat sekä säästäminen että sitä ))kysyvä» sijoitus, joka olettamuksen mukaan tapahtuu esim. obligatioilla, itse asiassa muodostuneet saman jakson toiminnasta, vaikka ne tulevat »markkinoille» vasta seuraavan jakson
kuluessa. 2 Mutta, kuten jo on mainittu, tämä ei ole Lundbergin käsitys säästämisestä. Hänen määritelmänsä mukaan bi`uttosäästäminen (StB) ) ± yksityisten vapaaehtoinen säästäminen (St) kysei-

sen jakson tuloista, jotka tulot menoina ajateltuna ovat kulutushyödykkeiden tuotannon kuluja (E't), kiinteän pääoman juoksevan
ylläpidon (current 'running') menoja (Et(h) , ja uuden sii.oitustoi-

minnan kustannuksia (It), ynnä yritysten kohdalta, edellisen perioodin todelli®stuneitten kokonaistulojen (Rt.]) ja juoksevien tulosuori-

tusten välinen ero

Rt-1 -(E't +

Et(h))].Nainsaatulausekest(B)
Näin saatu lauseke S (8)

±st+[Rt.]-(E't+Et(h))] ilmaisee nimenomaan

suunni-

1 Muistettakoon, että Lundbergin tutkimus kohdistuu ekspansioprosessiin;
laskukautena ja laman alussa on mielestäni varsin kyseenalaista, onko järjestys:
sijoitus-säästöt läheskään yleisin.

2 Tulot a n s a i t a a n yhden perioodin aikana, mutta ovat k ä y t e t t äv i s s ä, myös säästämiseen, seuraavan perioodin aikana. Vrt. GOTTFRiED v. HAT\i.`.RLi.ii`, Högkonjunklur och depression.

Ss. 366, 382.
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t e 1 t u a s ä ä s t ä m i s t ä. Lausekkeesta selviää, että myös edellisen jakson (t-i) kokonaistulot vaikuttavat tuloihin jakson t aikana

ja siten säästämiseenkin, mutta
mukaan saman jakson sijoitus,
sessä riippuvaisuussuhteessa. ]
säästäminen ja sijoittaminen 'ex

ei niin sitovasti kuin esim. Ohlinin
tulot ja säästäminen ovat keskinäiHyläten näin ollen tavan asettaa
post' välttämättä yhtä suuriksi ryh-

tyy Lundberg tutkimaan kehitystä äärimmilleen yksinkertaistettujen )}jaksol%hitelmiensä» avulla.
Näissä hän pyrkii osoittamaan,
että kumulatiivinen ekspansio joka tapauksessa käy mahdottomaksi.
Jos säästösuhde on joustava, ts. `t'
(S.) aina kasvaa riittävästi peittääkseen edellisen jakson bruttosijoituksen (It(.:) :n) ja

[R t-1

:n välisen eron, kestää tosin laajeneminen kauemmin
•E,t+Et`h',]

ja on nopeampi, sillä kasvavan säästämisen vaikutus sijoittamiseen
on lähinnä koi`kokannan kautta ekspansiovaiheessa voimakkaampi
kuin kulutustavarain vähentyneen kysynnän välillinen negatiivinen
vaikutus.2 Mutta säästövolyymi riippuu kokonaistulojen määi`ästä,

ja tämä vuorostaan on tietyssä suhteessa sijoitusten volyymiin. Viimemainitun täytyisi kasvaa kiihtyvästi jakso jaksolta tehdäkseen
mahdo]liseksi »ostovoiman
lisäyksen» (IiB)-S:B) ) nousun geometrisessa sarjassa, mikä on säästämisen ja edellisen jakson sijoituk-

sen jatkuvan tasapainon ehto. Tällainen progressio ei kuitenkaan
ole todellisuudessa ajateltavissa. Sijoitushalukkuus ei nimittäin voi
kasvaa riittävästi, sillä pääomatavarain palvelusten kysyntä (Lundbergin esimerkissä 'demand for housing') ei jaksa seurata säästämisen

mukana. Nyt voimistuvat myös vaikuttimet käyttää tuotantovoimia toiseen vaihtoehtoon, suorastaan kulutustavarain tuotant,oa
vartep, samassa määrässä kuin kasvava työvoiman, raaka-aiiieiden

ym. kysyntä nostaa näiden hintoja.

1 LUNDBERG, main. teos.

Suhdanteen kohokohta on saa-

S. 211.

2 Keyneshän sitä vastoin on saanut, iaajalti kannatusta mielipiteelleen, että

kiihtyvä säästämishalu juuri hillitsee kehitystä ja on kroonillisen työttömyydcn
syynä. Nämä vastakkaiset ajatukset selit,tyvät helposti teorian »ympäristöksiy>
ajatelluista erilaisista olosuhteista.
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vutet,tu, ja t,ästä lähtien sijoittaminen jää säästämistä heikom
maksi.1

Selostuksessani Lundbergin analyysista on ikävä kyllä vaiii vajanaisesti voitu tuoda esiin jo;takin hänen tutkimuksensa sisältämistä selkeistä oivalluksista ja hänen tutkimustapansa monista ansiojsta. Lundbergin teoksesta saadut vaikutteet antavat selvästi
havaittavan leimansa myös seuraavassa esitettävälle yhteenvedolle
mahdol]isuuksista käyttää suureita säästäminen ja sjjoittaminen
suhdanneteoreettisessa erittelyssä.
Tässä koskette]emistamme teoi`eetikoista ovat Keynes, Ohlin ja
Lindahl nähtä`Jästi vähäpätöisemi)iä eroavaisuuksia lukuun ottamatta valikoineet johtoaiheekseen mukaillun tasapainoperiaatteen.
Tällainen valinta on varmaankin perusteellisesti harkit,tu silmällä
pitäen teorian »totaalisuutta». Onhan esim. Keynes nimenomaan
hyljännyt »Ti`eatise on Moneyssä» puolustamansa käsityksen säästämisen mahdollisesta ei`isuuruudesta ja siten kilvoitellut uuteen tcoriaansa. Ja kun se määi`itellään niin loogillisesti, kuin Keynes on
tehnyt, ei säästämisen ja sijoittamisen yhtäsuuruutta saa millään
vastaväitteellä järkytetyksi. Jos kokonaistulot todetaan tuotettujen tavaroiden ja palvelusten summaksi, on luonnollista, että ni].st,ä
säästynyt osa on käsitettävä sijoitukseksi, jne. Tämä tasapaino johtuu määritelmästä. Mutta määritelmän oikeellisuus ei aina takaa
sen käyttökelpoisuutta kaikessa tutkimuksessa. Suhdanneanalyysihan nimenomaan tai.koittaa taloudellisen k e h i t`y s p r o s e s s i n
selvittämistä. Kirjoitukseni alkuosassa olen pyrkinyt osoittamaan,
millaisiin vaikeuksiin ennakkoselviöl]ä S ± I joudutaan juuri konstruoitaessa tasapainoutumiseen johtavia prosesseja.
I-Iuomataan, että tasapaino onkin ehdollinen. Esiinerkiksi työllisyyskertoimelle annetaan tasapainotilan luomisessa tietty tehtävä:

jos sijoittaminen muuttuu, niin tulot muuttuvat niin ja niin pa]jon.
Ja toinen tärkeä tehtävä on kulutusalttiudella: jos tulot muuttuvat,
niin kulutus ja sen seurauksena myös säästäminen muuttuvat tietyllä tavalla. Ellei näin tapahdu, on jossain vikaa, työllisyyskertoin
ei olekaan vaikuttanut odotetulla tavalla tms. Teoria on kyllä oikea, mutta työllisyyskertoin on pettän}-t. Tai sitten otaksutaan
1 I,uNDBERG, main. teos.

Ss. 222-234.
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että esim. maksuvälineiden inäärä on passiivinen tekijä eikä aiheuta
luotonantopolitikassa muutoksia, jne. Tai aikatekijä joko laiminIyödään tai standardisoidaan niin, että moninaiset taloudelliset toiminnan haarautumat kauniisti päätt,yvät juuri kokonaistasapaiiioon
valitun jakson lopussa. Jakso seuraa toista, mutta laadultaan ne
kuitenkin ovat itsenäisiä. Taloudellista jaksorakerinelmaa muurataan näin kivi kiveltä, kunnes yhtäkkiä jostain oikusta rakennetta
ruvetaankin pui`kamaan yhtä järjestelmä]lisesti. Mainittujen, muuten kyllä dynaamisia selityksiä sisältävien teoi`ioiden staattinen
luonne
käsityksessä
sijoittamisesta
ja säästämisestä ilmenee

ymmärtääkseni havainnollisimmin siitä, ettei niistä saa ]uontevaa
ja asteittain etenevää selitystä suhdannekäänteelle, vaan esim.
ekspansio voisi annetuin ehdoin teoreettisesti jatkua kuinka kauan
tahansa.
Lundbergin jaksokehitelmissä jaksot sitä vastoin kiinteästi liittyvät toisiinsa. Hänen teoriaansa ei sove]1u jokin ylimalkainen jakso
to, vaan tämä jakso on nimenomaan kahden jakson to_i ja to + i
välissä ja riippuvainen niistä. Kukin jakso perii tekijöitä edellisestä
jaksosta ja luovuttaa toisia seui`aavalle jaksolle. Ei`äs tuollainen
useampaankin jaksoon liittyvä nivel saat,taa olla ostovoima (säästökyky): riippuen tuotantoperioodin ja kulutusperioodin keskinäisestä

suhteesta voi tietyn jakson ostovoima syntyä myös edellisen tai seuraavan jakson kulutusta (sijoittamista) varten tapahtuneesta tai
tapahtuvasta tuotannosta. Sijoittamista, tuloja sijoittamistoiminnasta ja säästämistä näistä tuloista ei siis voida i]man muuta pitää
samanaikaisina ilmiöinä. Lundbergille käykin mahdolliseksi sommitella erilaisin muuttujin jaksokehitelmiä, jotka omalla painollaan
saavat aaltomaisen (suhdanne-) liikkeen.1 Nämäkin ovat kieltämättä peräti teoreettisia, mutta samalla i`ealistisia ja ehkäpä kyllin
teoreettisia kuvatakseen suhdannekulun monimutkaisia vaiheita.
Niiden laatimisessa on erikoisesti koetettu vai`oa sellaisten tekijöiden

käyttöä, joiden muuttuminen ei itse jaksokehityksestä saa selitystä.
Kuitenkin sanottakoon, että Lundbergin teoksen ki`iitillinen osa
ehkä antaa lukijalle enemmän hei`ätteitä kuin jälkimmäinen, jaksokehitelmiä konstruoiva osa, jossa tekijän ajatukset joka tapauksessa on puristettava kaavariaiseen muotoon.
1 Vrt. LUNDBERG, main. teos. Ss. 3842.
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Palataksemme vihdoin alussa asettamaamme kysymykseen säästämisen ja sijoittamisen suhteesta tarjoutuu siihen ilmeisesti varsin
helppo i`atkaisu, jos S:n ja I:n ohella tai`kastelemme myös muuttuvaa likviidisyyttä. Tesaurointi on eräs tapa, jonka 'Iiquidity preference' useasti saa. Kuluttamatonta tulonosaa, joka ± säästäminen ja Keynesin mukaan myös ± sijoittaminen, voidaan käyttää
m}'ös kätkentään tai muuten likviidisyyden vahvistamiseen.
Jos
yksityiset henkilöt tai liikkeet ottavat seteleitä liikkeestä, ts. jos
maksuvälineiden kiertonopeus vähenee, voidaan täten aiheutuva
setelistövajaus epäilemättä koi`vata laskemalla uusia seteleitä liikkeeseen. Mutta on vääi`in olettaa, että näin ehdottomasti aina tehdään. Mikäli keskuspankin tai luottolaitosten i`eaktio on epäröivä,
saattaa käteissuosinnan voimistuminen suorastaan ehkäistä sijoittamista.
Pankit voivat myös aktiivisesti ponnistella likviidisyyden

parantamiseksi. Tämä käy päinsä esim. siten, että pankit luotonoton kasvaessa lisäävät vastaavistaan ainoastaan kassaa tai vähentävät muita vastattaviaan, esim. rediskonttauksia keskuspankissa.
Jos keskuspankki e`i vastusta tällaista kehitystä esim. Iaajentamalla
muuta luotonantoaan, vaan antaa setelistön vähentyä, voidaan sanoa likviidisyyden lisääntyneen.1 Säästäminen on »kulunut» likviidisyyteen, ilmiö, jota f?ober!so7t nimittää 'abortive saving'iksi. Poh-

jimmaisena syynä siihen ei tietenkään ole pankkien haluttomuus antaa luottoa, vaan vakavaraisten asiakkaitten haluttomuus ottaa
luottoa ja varsinkin riittävän vamojen sijoitusmahdollisuuksien
puute.2 Vastaavasti voidaan luonnollisesti likviidisyydestä tinkiä,
Iisätä setelistöä ja kiihdyttää sijoittamisen volyymia odottaen, että
tämä sijoitustoiminta tulee nostamaan tulotasoa ja säästämistä
siinä määrin, kuin mitä tai`vitaan »rahoituksen» takaisinmaksuun ja
sijoituksen lopulliseen i}ostamiseen».

Tällainen luotonlaajennus on

säännönmukaista ekspansiovaiheessa ja voi osittain johtaa hai`hasekä ylisijoituksiin. Viimemainittuja ilmiöitä ei tai`vitse paisuttaa
1 Mm. KE¥NEs ei havaitakseni ole sisällyttänyt t,eoriaansa (kts. 'The Ex-ante

Theory of the Rate of lnterest', Economic Journal 1938) tällaista mahdollisuutta
likviidisyyden pitempiaikaiseen muutokseeii, joka taas johtuu olettamuksesta,
että maksuvälineiden määrä pysyy muuttumatta.
2 Kts. myös: JoiiAN ÅKERMAN, SoL)!.ng [.n fJw Dcpr€ss!.on (Economic Essays in

Honour of Gustav Cassel).
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merkitykseltään niin i`atkaiseviksi, kuin monetäärisissä suhdanneteorioissa yleensä on tehty, mutta ei niitä liioin voi jättää huomiottakaan.1 0dottamattomat tappiot saattavat olla vaikuttimena likviidisyysvaatimusten yleiseen muuttamiseen muittenkin kuin niiden
taholla, jotka tosiaan ovat käi`sineet menetyksiä. Likviidisyyden
vaihtelut puolestaan vaikuttavat olennaisesti myös säästämisen ja
sijoittamisen suhteeseen. Mainittakoon tässä vielä ei.äs mahdollisuus teoreettisesti tukea säästämisen ja sijoittamisen yhtäsuuruutta
myös kokonaislikviidisyyden muuttuessa. Ajatelkaamme erästä ta-

paa vahvistaa likviidisyyttä: tuotantolaitokseen kiinnitettyjä ))viei`aita)) pääomia, velkoja, lyhennetään ja tämä toimenpide tietysti
koi.komenojen aletessa kohottaa ))omanJ) pääoman tuottavuutta.
Kokonaistaloudessa ei voida puhua omista eikä vieraista pääomista,
mutta kun kaikki sen jäsenet menettelevät yllämainitulla tavalla
likviidisyyden parantamiseksi, eikä kompensoivaa uutta sijoitusta tapahdu, on ilmeisesti kokonaistaloudessakin seurauksena rahayksi-

köissä lausutun tasearvon - ja maksuvälineiden - väheneminen,
joka taas aivan yksinkertaisesti kvantiteettiteorian mukaan mei`kitsee deflatiota, koska tämä arvon muutos ei ole vähentänyt kiinteätä
pääomaa ja sen konkreettista tuottavuutta. Likviidisyyden lisäämiseen käytetty säästäminen on siis vastaavasti lisännyt sijoittamisen
ai`voa. Mutta tämäkin »selitys)} on, vaikkakin lriistaton, vain tasapainokäsityksen soveltamista eräisiin suhdanneti]anteisiin, itse kehitysprosessiin se ei luo valaistusta. Iiuomattakoon, että sijoittamiseksi tällöin on käsitettävä esim. Lindahlin esittämällä tavalla
myös pääoman tuottavuuden lisäyksestä seurannut arvonnorisu
eikä yksinomaan esineellinen uustuotanto, ja negatiiviseksi si-

joittamiseksi vastaavasti pääoman arvonlasku. Ns. yleisön tesauroinnin määrän vaihtelut johtavat pahempaan pulaan. Edellä (s. 263)
osoitimme, että Ohlinin ja Harrodin pyi'kimys tulkita maksuvälineiden lisäys sellaisenaan säästämiseksi johtaa mahdottomuuksiin,
ellei luovuta yhtälöstä S ± 1. Toisessa yhteydessä Ohlin kuitenkin on huomauttanut, että »säästämistä likviidissä muodossa ei voida
varastoida. Sen bi`uttosäästämisen, joka nousee yli kulutusluoton
1 Vrt. R. voN

STRiGL,

forschung 7). Ss. 200-238.

Kctp[.fal uncz
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ja omaisuuden kulutuksen, on välittömästi muututtava reaalipääomaksi, muuten negatiiviset tulot hävittävät sen.»1
Tätä kantaa
on kyllä pidettävä Ohlinin teoi`iassa johdonmukaisena, inuttajuuri
sen vuoksi, kuten olemme koettaneet osoittaa, se ei anna likviidjsyyden muodoista ja merkityksestä suhdanneprosessissa luonnollista kuvaa.
Tämän kirjoituksen puitteissa ei ole mahdollista yksityiskohtaisemmin syventyä tai`kastelemaan teoriaa likviidisyydestä ja sen ei`i
asteista, ja samoin täytyy jättää erittelemättä joitakin tähän kuuluvia käsitteitä, kuten »inflatoorinen luott,o» ('injection of new money'). Jo ylläolevan perusteella lienee kuitenkin oikeutettua pitää
kokonaislikviidisyyttä välttämättömänä apusuureena verrattaessa
sijoittamista säästämiseen, mikäli on kysymys suhteellisen ]yhyistä jaksoista, ts. suhdanteen varsinaisesta kulusta. Tuleii\me
seuraavaan yksinkertaiseen johtopäätökseen: jos erään jakson loppuessa S ± 1, on sama yhtälö voimassa seui`aavankin jakson lopussa, ellei kokonaislikviidisyys ole muuttunut. Jos likviidisyys on
supistunut, on olemassa m a h d o 1 1 i s u u s, että 1 on suurempi
kuin S. Likviidisyyden vahvistuessa voimme taas odottaa päiiivas-

taisen mahdollisuuden, S > 1, toteutumista.
On selvää, etteivät
mainitut erisuui`uudet ole ehdottomia seurauksia likviidisyyden
vaihteluista, vaan että ne pikemminkin ilmaisevat, mikä tendenssi
näihin muutoksiin sisältyy. Vasta seikkaperäinen analyysi 'ex ante'tilanteesta jakson loppuun voi osoittaa, onko tällainen tendenssi
tode]la päässyt vaikuttamaan, vai onko jokin muu tekijä tukahduttanut sen. Ilmeistä on, että likviidisyyden muutoksetkin voivat vain tiettyyn rajaan asti aiheuttaa poikkeamia sääst,ämisen
ja sijoittamisen `.htäsuuruudessa.
Ajan mittaan tämä tasapaino
kuitenkin p}/'rkii palautumaan.
Voimme siten riittävän >)i)itkällä
perspektiivillä» todella sanoa, et,tä S==I.
] OiiLir`-, mz`in. teos.

S. J5-46.

K I R J n L L 1 s u u T T fl.
V. F. JoiiANsoN, SL4omen £j!cösto7t pööÅo/idc*.
Oy. I-Ielsinki 1940. Siv. 2/±0.

Jakaja: Kirjavälitys

Kuten Lunnettua, ei meillä aivan viime aikoihin saakka ole ollut
ainoaLakaan varsinaista suomenkielistä t,ilastot,ieteen y]eisesityslä,

lukuun ott,amatta joitakin kirjoitelmia. Tämän puutteen poisti ensimmäisenä kanslianeuvos Leo Hcwmci/.cm ))Tilastotieteen oppikirja»,

joka ilmestyi vuoden 1939 alussa. Nyt vajaan kahden vuoden väliajan jälkeen on saatettu julkisuuteen samalta alalta t,oinenkin teos,
Lohtori V. F. JOÄcmso7tin ))Suomen tilaston pääkohdat».

Tekijä on

Helsingin Yliopiston agraaripolitiikan dosenttina luennoinnut tilastosta agronomian ja metsänhoidon opiskelijoille ja pääosaltaan juuri
näiden luentojen pohjalla laatinut puheena olevan esityksensä.
Koska luennot on pidetty maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, on maa- ja metsätaloutta koskevia tilastonhaaroja käsitelty
suhteellisen laajasti. Samalla on, niinkuin tekijä alkusanoissaan
huomauttaa, ))tilaston teoi`iaa ja metodiikkaa käsitelty verraten suppeasti, kun tarkoituksena ei ole ollut tilastomiesten kouluttaminen,
vaan lukijan perehdyttäminen ainoastaan sen vei`ran näihinkin seikkoihin, että tilaston ymmärtäminen .ia käyttäminen kävisivät hänelle mahdollisiksi.»

Kirjan alkuluvussa määritellään tilasto numerotietoihin pei`ustuvaksi joukkoilmiöiden selvittelyksi, jota voidaan pitää osittain itsenäisenä tieteenä ja osittain muita tutkimusaloja palvelevai`a metodina. Toisessa luvussa tekijä esittää piirteitä tilastotiet,een historiasta, kuvaten hallintotilastoa, yliopistotilastoa ja poliittista aritmetiikkaa, joiden yhteeiisulautuminen 1800-luvun keskivaiheilla
johti nykyaikaisen tilastotieteen syntyyn. Seui`aavassa, tilast,on teoiliaa koskevassa luvussa käsitellään ]yhyesti tilastonyksiköitä, taa-

juuslukuja, tilastollista lainmukaisuutta, suurten lukujen lakia,
korrelaatiota, todennäköisyyslaskua ja virheteoriaa. Neljäs luku on
omistet,tu ti]aston metodiikalle. Tässä yhteydessä on otettu puheeksi ei.ilaiset havaintomenetelmät, mm. edustava metodi, €`irieiston
ryhmittely, taulukoiden laatiminen, aineiston tai`kastus, tilaston apu-
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keinoina suhdeluvut, keskiai`vot, indeksiluvut, hajaanto, inter- ja
ekstrapolaatio sekä tasoitukset, edelleen tulosten esittäminen ja syiden selvittely, ei`ilaiset graafiset esitykset, joita on valaistu lukuisin
näyttein, sekä vihdoin tavallisimmat tilaston virheisiin vaikut,t,avaL
seikat. Viidennessä luvussa tehdään selkoa lähinnä oman maammc
virallisen tilaston alku- ja kehitysvaiheista sekä virallisen tilast,on
alalla nykyään vallitsevasta jäi`jestclyinuodosta siten, ett,ä lueiellaan tilastovii`astoittain niiden hoit,amaL tilastonhaarat .ia mainitaa]i

jokin sana myös kuntien julkaisemasta tilastosta.
Edellä kosketellut viisi lukua muodost,avat teoksen yleisen osasion, joka käsittää satakunta sivua. Tämän jälkeen seui`aa eri tilast,onhaai`ojen yksityiskohtaiseinpi esitte]y, jacttuna kahteent,ois[,a lukuun. Ensin tai`kastellaan, kuten oikeaan järjestykseen kuuluukin,
väestötilasLoainme ja seii kehitysLä vai`haisimmista muodoista inonivaiheist,en
uudistuspyrkimysLen
kaut,la nykyisiin eri haarautumiinsa. Jollakin tavoin ii.i.a]liselia tuniuu seuraava vaalitilastollc
oinisteLLu luku, jossa itse tilast,o on jäänyt enemmän sivuasiaksi
kuin käyLännössä olevan ääiit,enlaskuLavan epäkohLien ai`vostelu.
SitLen on luotu pääkohdilLaan asianmukaiset katsaukset finanssit,ilastoon ja veroLilast,oon sekä niiden tielolähteisiin. Sen sijaan sosiaalitilasLon larkast,elu on rajoiLL`inut varsin yksipuoliseksi, tässä

yhteydessä kun oii lyhyesti selosLcllu lähinnä vain asunto-oloja koskevaa tilastoa. Seikkaperäiseinmiii on kuvait,u inaataloustilastoa,

sen kehitystä maaherrojen kertomuksist,a nykyiseksi jatkuval"i
vuositilastoksi, jota täydeniävät yleiset maatalousiiedustelut, maat,aloudeii kannattavaisuust,utkimukset sekä mm. monet yksiLyiset
erikoistutkimukset.
Edelleen on met,sätalouden alaan kuuluvia
iilast,on
haaroja
esitelty
melko
monipuolisesti,
joskaan
ei
niin laajasti kuin maataloust,ilastoa. Kolmessa seuraavassa luvussa
on tehty selkoa teollisuustilastosta, kauppatilastosta ja osuustoimintatilastosta. Hintatilastoa koskevassa luvussa on verraten yksityiskohtaisesti käsitelty elinkustannus- ja Lukkuhintaindeksien perusteita sekä eräitä muitakin indeksilaskelmia. Vihdoin on esitetty
suppea katsaus myös konjunktuuritilastossa käytettyihin menettelyLapoihin. Loppusanoissaan Suomen t,ilaston nykyisestä tilasta tekijä
lausuu arvostelevia huomautuksia eräistä virallisen tilast,ommc
i)uutteellisuuksista, korosLaen samal]a yksityisten tutkijain
merkitystä tilaston alalla.

työn

Kuten tämä luettelomainen yleissi]mäys ilmoitettavam olevan
ieoksen sisällykseen osoittaa, on siinä selvitetty monilta ei`i puolilta
sekä tilaston yleisiä pei`usteita et,tä lukuisien tilastonhaarojen kehi-

tystä ja nykyistä järjestelymuotoa. Kun teos on tarkoiLet,t,ukin
vain t,ilast,on pääkohtien esitykseksi, ei tiet,enkään ole lupa vaat,ia
ct,tä sc olisi läheskään täydellinen. `Jos vei.taillaan sitä alussa mai-
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nittuun kanslianeuvos I-Iarmajan oppikirjaan, voidaan paniia merkille, että siinä on toisia asioita käsitelty laajemmin, toisia suppeammin. Yleensä ei tohtori Johansonin esitystapaa saatettane pitää
yhtä tasapuolisena eikä myöskään yhtä huoliteltuna. Subjektiivisuuden vaikutusta tuntuu esim. siinä, että vaalitilastolle on uhrattu
melkein koko painoarkki, koska tekijä on tästä kysymyksestä aikoinaan laatinut erikoisselvityksen. Toisaa]ta hän on tykkänään sivuuttanut tai jättänyt aivan lyhyen inaininnan vai`aan sellaisiakin
tilastonhaaroja, joiden tunteminen olisi Lärkeämpää mm. agronomeille ja metsähoitajille -näiden kurssikirjaksihan Leos ensi sijassa
on ajateltu.

Jot,kin epätarkkuudct ja virheet ovaL myös iiistäncet

a]1ekirjoittaiieen

13T3.i`'rii, OHL\N,

silmiin.

Il,mal.t 'I`eiiula.

Uti.ike>shcLibilel och handelspolttik.

Bokförlaget Natur och Kultur.
Prof.

OÄzt.7tin

tieLeellinen

^i\dr& \i+.plagai\.

St,ockholm 19/±1.

tuolanto

on

Siv. 281.

huomattavalta

osalLa

keskittynyt ulkomaaiikaiii)an teoriaar} ja yleensä ulkoinaankauiJ-

paan liittyviin kysyinyksiin. Tällä alalla liikkui jo hänen väitöskii`jansakin, ja myöhemmin hän on lisännyt näitä tuikimuksiaan
useilla teoksilla. Vuonna 193/± hän julkaisi otsikossa mainitun kir-

jansa, joka i)ian saavutti erittäin laajan levikin.

I-Iiljattain ilmesty-

nyttä tämän teoksen t,oist,a painosta on tuntuvasti lisätty ja eräitä
osia on kirjoitettu kokonaan uudelleen. Teos muodostaa näin ollen
varsin monipuolisen ja ajan tasalla olevan esityksen ulkomaankaui)an teoriasta ja kaup]japolitiikan menetelmisLä. Tietenkin voidaan
tehdä se huoinautus, et,tä nykyisenä valtavien mullistusten aikana

kaikkein tuoreiinmat,kin julkaisut -nimenomaan t,ätä alaa koskevat! - vanhenevat ylen nopeasti ja siiriyvät historiaan. Mut,t,a
vaikkapa näinkin on ja vaikka talouspolitiikan päämääi`ät saattavat
suurestikin vaihdella, täinä ei kuitenkaan estä sitä, ett,ä teorian
keskeiset kysymykset säilyttävät pysyväii mielenkiintonsa ja houkuttelevat tutkijaa yhä uudelleen käymään niihin käsiksi.
Teoksensa ensimmäisen luvun prof. Ohlin on omistanut ulkoinaankaupan ))perusteiden» valaisemiselle.
Tekijän pitkäaikainen
t,oiiiiinta niin hyvin ylioi)iston o])ettajana kuin julkisen sanan palveluksessa on ilmeisesti auttanut häntä oivaltamaan, miten lukija

|,eaer|:feiåentoJ;oe#settaaa:|e¥I`..ls,tnaä.rtäi.:i{:,Päl:fosii:te:taäveåFtä;k::::lie..hapvra:I::
nollisesti selittämällä työiijaon syitä ja vaikut,uksia samalla valais-

ten sitä yhteyttä, mikä vallitsee tuotantokustannusten, hintojen

Js:,vui:;:,maasai:,lå:u.PtååuTf{1:fia;anT{rai|{å`;sses:::npiåthii=emn:|tå:np,i;:it,?|Y,:
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välillisestä tuotannontekijäin vaihtamisesta, toisin sanoen kuhunkin maahan tuodaan mahdollisimman runsaasti sellaisia tavaroita,
joiden luomiseen t,aTvittavia tuotannon tekijöitä kyseessä olevalla
maalla on n].ukalti, ja ])äinvastoin jostakin maasta viedään taas
ed`illisimniin sellaisia hyödykkeitä, joiden tuottainiseen tarv].ttavia
tuotannontekijöitä tällä maalla on i.unsaasti. Tässä teoksen ensiminäisessä osassa otetaan myös tarkastett,avaksi täi`keät kysymykseL kauppa- ja maksutaseesta `rnnä ulkoinaisista valuuLlakursseista.
Samoin o]i`istetaan huoiniota kansainv`älisille Ttääoinaliikkeille, keskuspankkien luottopo]itiikalle sekä kulta- ja paperiraha-

kannalle. Jotta tällaiset teoreettiset kysymykset eivät inuodostu].si
lukijalle ]iian abstraktisik5i, on esityksen selventämiseksi otettu runsaasti esimerkkejä käytännöllisestä elämästä.
Niinpä maksutaseesta puhuttaessa valaistaan asioita konkreet,tisella tapauksella,
Ruotsin maksutaseella, jonka kutakin tärkeintä tekijää eritellään

yksityiskohtaisesti. Valuuttakurssien yhteydessä taas tulce esil]c
Tanskan »valuuttakumous» vu()nna
4925.
Täten t,eoreettisil]e
kysymyl#ille
ja i)eriaatteillc annet,aan realinen,
havainnollinen
LausLa. Tuskin tarvitsec mainita, ett,ä t,ällöin monel kansanomaiseL
harhakäsityksel joutuvat oikaist,uiksi ja asiat ])ääsevät oikeisiin
yhteyksiinsä.
Teoksen toinen luku on etui)äässä kaupi)apoliittisteii virtaustcn

L±-a

ja ci`i maiden toimenpiteiden histoi`iaa. Lukija saa h}'vän kuvan
siitä, miten kauppapolitiikka 1920- ja 1930-1uvuilla kehittyi_:._s_u_blnie]isistä T]ei`iaaE2qs_tg_ia suosituimmuuslausekkeen
sl6i;dtäTmi5Tes+a ..siirryttiii} vastavuoroisuuspolitiikkaäTh---i-ä ----BiläTeniihin kuuluvine ehkäisytoimeni`aalisiin sopimuksiin kaikkine
`Pöhj o-isiiiäidöh-`-a-s`e-rii--a--tä§rgä
-yhä en-eii Sineen.
pitei_n.Qen i.a _ra]oitu

män poliittisten näkökohtien väi`ittämässä kaupp±a ei ole

suinkaan ollut vahva. Näiden maiden etujen mukaista on ollut
noudattaa varsin kohtuullista protektionismia ja vai`ovaista sopimuspolitiikkaa. Kansainvälisen työnjaon edut ovat i]meisesti juuri
iällaisille maille olleet varsin huomat,tavia. Lisäksi tulee se seikka,
että täi`kein ostajamaa, Iso Britannia, vielä sangen myöhään piti
kiinni vapaakauppaperiaatteesta. On oikeastaan ihmeellis tä, et,tä
Pohjoismaat kasva_vi_sta yaikeuksi5tä HtiHäTta viime kymriiön-

i::?tuallaseFji;f;nmääynTinpkä)åt:rai|T|¥entä_s:;yvnaäst,ä:{hkäaistte:Tti;:E1*FäEa;::åj
ct,tä toisaalta -näiden maiden valuuttojen suhteellisen tuntuva
huonontuminen ja toisaalta taas puunjalostusteollisuuden tuotteiden kiinteä ulkomainen kysyntä vaikuttivat positiiviseen suunt,aan
näiden maiden i)vaihtotaseessa}).

Teoksen kolmannessa ja viimeisessä ]uvussa siirrytään taas teorcet,tisten kysymysten piiriin.
Tekijä selvitt,ää tässä yhteydessä
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kauppapolitiikan sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia taloudellisia
vaikutuksia. Tällaisella tarkastelulla on kuitenkin, niinkuin tekijä
huomauttaa, omat rajoituksensa. Jos nimittäin kauppapoliittiset
toimenpiteet muodostavat vain osan tiettyyn päämääi.ään tähtää\'ästä
voida
Lava
scsla

y]eisestä talouspolitiikasta, ei kauppaTM)Iitiikan vaikutuksia
tutkia erillisinä.
Koko talousi)olitiikkaa on t,ällöin ai`vostelkokoii€`;suudeksi katsot,tuna. Esimei.kkinä l,ällaisesta taTjauktel{ijä inainit,see Saksan viime vuosicn talo`is])olitiikan.
Iiy|`iyessään tutkimaan kauppai)olitiikan lyh`rtaikaisia v€`iku-

!±±JSLs_ia tekijä-l{-ä-;iTti5Tö-e VöriaTCTiTIT€`i-ästi' t-ullinkoi.oituksia - toisaalta hyvieii suhdanieiden..ir_ällit`Qss-a,. töisaalta taas lamakautena.
'l-`-äli`än t,arkastelun loi)putuloksena oi`, et,tä t,`illiTikoroitukset cnneni-

i`iin t,ai myöhemmin johtavat siihen, ct,t,ä i)alaudutaan samaan lähtökohtaan, missä oltiin koroituksiin i`yhdyttäessä. Tekijä tähdentää
kuit,enkin sitä, että tällaiseLla talousi)o]itiikalla voi ]näärätyissä
olosuhteissa tiet,enkin olla oina oikeutuksensa.
Tässä luvussa
käsitellyille kysymyksille
tar.ioaa
`1930-luvun
kau])pa]iolitiikka runsaasLi aineistoa.
Puheena olevan kyminenIuvun
loppuituolcn
kaui)i)apoliittisel
menettelytavaL
johtivaL

)Jleisesti kansainvälisen tavarainvaihdon vähentymiseen.
Tämäii
scikan toteaininen ei kuitenkaan Lekijän käsityksen ]nukaan inerkit,se sitä, että käytännössä noudatetuL menetelmät olisivat sinänsä
olleet vääriä. On niinit,täin mahdollista, että ilinan niitä vaikeudet
(>lisivat voineet muodostua vieläkin suuremmiksi.
Niinpä esimei`kiksi clearing-menetelmä on ilmeisesti vastannut käytännöllistä
t,ai`vet,ta`. Syyt ulkomaankaupan vähent}/.miseen ovat i)iil±eet syveiiipänä, kok-o -siinä- talouspolitiikassa, jota maailmassa `1930-luvulla
ha_rio-itettiin.

#i+åop:r:oå::-:,:åpål;:s.O:;,å,tee::`;o:':i{:i{:;eitt:eaå¥eti:I:`e:låi|l::l:ig:o:is:ea,Vka:ok|äm:*
iiiteet
vaikutt,avat
elinkeinoelämän
suuntaan
ja
rakenteeseen
samoin kuin tuot,antokust,annuksiin. Pi`ot,ektionismin erilaiset perustelut joutuvat niinikään yksityiskohtaisen kriitillisen käsittelyn
a]aisiksi.
F,ks}.mättä laajoihin ja moninaisiin selityksiin tekijä
keskitetyssä muodossa tuo esille kaiken sen, mikä on tullikysyinyksille

olennaista.

Prof .

Ohlinin

Leos ulkoniaankaupasta kuuluu niihin kansan-

Laloustieieen esilyksiin, jotka olematLa vai`sinaisia oppikirjoja sovel-

t,uvat hyvin laajojen lukijapiirien käyttöön. Teosta lukiessa joutuu
])itkin

inatkaa

t,oteamaan,

miten

täydellisesti

tekijä

hallitsee

aiheensa ja miten t,arkoin hän ottaa huomioon kaikki kysymysten
i.atkaisuun vaikuttavat eri tekijät. Erikoisen mielenkiintonsa antaa
teokselle se, ett,ä siinä käsitellään nimenomaan Pohjoismaiden
näkökannalta viimc aikojen kauppai)olitiikan virtauksia.
M . Strömmei`.

Z U S fl M M E N F fl S S U N G.

Sti.`]ktiirwaii(l]ting.n jn (l.r Aul.9al)(t (hs Gc]tlt`i.

von Dr. E. A. Bei.g.

Der Verfasser weist darauf hin, dass sich zwischen dem Einzelnen und dem Staate ein lnteressengegensatz geltend macht: der
Einzelne will so viel wie möglich vei.dienen und die Wertstabilität
des Geldes geschtitzt sehen, wähi`end der St,aat den Einzelnen dazu
zwingen muss, von seinen Erträgen so viel wie mög]ich abzugeben.
Weiter liegt es im lnteresse des Einzelnen, mög]ichst fi.ei Uber seinc
Einkiinfte verfiigen zu können, der Staat dagegen kann ini lnt,ei`essc
der Gemeinschaft in das Besitzrecht des Einzelnen beschränkend
eingreifen, ja sogar die Wertstabilität des Geldes zugunsten seiner
Verpflichtungen ändern.
Nach
einem
Uberblick
tiber
geldtheoretische
Auseinandei`setzungen in der vei`gangenen Zeit stellt dei. Vei`fasser fest, dass
bis zum vorigen Weltkriege die autonome Stellung des Geldes in
der Volkswii`tschaft und die Wertstabilität desselben als die wichtigsten Ziele der Geldpolitik angesehen wurden. Die Wertstabilität
wollte man dui.ch die Goldwährung erreichen.
Die Erkenntnis
der Funktion des Geldes als Vermittler des Tausches erweckte den
Gedanken an das von der Metallsubst,anz unabhängige uiid gelenkte
Geld .

Als die Aufrechterhaltung der Goldwährung nach dem Kriege
unmög]ich geworden wai`, wurde das Papierge]d allgemein anerkannt.
Es wurde die Aufg`abe dei` verschiedenen StaaLen, das Verhältnis zwischen der Notenmenge und den Waren in jedem Landc
zu bestimmen. Anstat,t des Goldineta]ls versuchte man das Pai_tierge]d an eine Ware oder Warengrui)i)e zu binden.

Damit hörte auch

die Autonomie das Geldes auf und das Gcld wui`de (1ei` al]gemeimm

Wirtschaftspolitik unterstellt.
Da der Staat bei der vom Metalle unabhängigen Papierwährung
die Geldmenge frei regeln kann, wird die Volkswirtschaft und ihre
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Preisbildung davon abhängig sein, wie diese Regelung der Geldinenge durchgeftihrt wird. Hier kann die Verschuldung des Staates
einen F.influss auf die Geldinenge g.ewinnen und dadui`ch auch bei
der
Preisbildung eine bedeutende Ro]le, spielen.
Der Verfasser
erwähnL die Möglichkeiten, dieseii Tendenzen dui.ch eiiie Preissperre entgegenzuwii`ken.

Bei der Betrachtung der Aufgaben des Geldes kann neben dein
Gesichtspunkt der Wertstabilität, die nach Preisgabe der Goldwährung dui`ch staatliche Lenkung erreicht werden muss, der Frage
der Aufgabe des Geldes als Verteiler der vorhandenen Giiter eine
ebenso grosse, wenn nicht sogar eine grössere Bedeutung beigemessen werden.
Dabei ist allgemein zugegeben worden, dass die
Einkomiiiensverteilung
als
Grundlage
der
Gtiterverteilung
in
nianchen Beziehungen sozial nicht befriedigend ist.

Das Vertei-

]ungssystem kann geändert werden durch Umgestaltung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder dadurch, dass man
den 7.usammenhang zwischen Einkommen und Nachfrage zeri.eisst. Der letztgenannte Ausweg bedeutet sowohl eine Strukturwandlung in der Aufgabe des Geldes als eine Veränderung in der
Vei.Leilung der sozialen Pi`oduktion.

Unser abendländisches Wirtschaftssystem ist im Begriff, eine
dualist,ische Lösung. der Aufgabe des Geldes bei der Verteilung der
Waren zu finden. Auf der einen Seite ist man bei`eit, die Einkominens- und Eigentumsverhältnisse ziemlich unbertihrt zu lassen, auf

der anderen Seite will man die Nachfrage unter Berucksichtigung
sozialer Gerechtigkeitsgesichtspunkte regeln.
Zuletzt weist dei. Verfasser sowohl auf die Gefahren als die Voi.t,eile hin, die das neue System ]nit sich bringt.

I)ie Entwickluiig dei. Landwirtschaftsstatistik im Zeichen der Lebensmittelreglementiorung.
von DT. K. U. Pihkal,a.

Die allgemeine st,atist,ische Erhebung Uber die Landwirtschaft
Finii]ands, die zuletzt im Jahre 1929 erfolgte, wii`d in diesem Jahre
im Zeichen der Lebensmittelreglementierung geschehen.
Diese
beeinflusst
die
Beschaffung
zuverlässiger
statist,ischer Untei.]ag.en von den Erzeugungsbetrieben in hohem Grade, da die Pi`oduzenten, die Zwangsablieferung beftirchten, dazu neigen, ihre Ernteerträge niedriger anzugeben, als sie in Wirklichkeit sind.
Eine
eiiigehende Kontrolle durch den Staat wii`d wegen der grossen Zahl
dei` UnLemehmungen teuer, und sie wird u. a. infolge der Knappheit an Geräten zur Gewichtsbestimmung` erschwert. Aussei.dem ist
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es schwer, geeignete ortsansässig.e Leut,e ftir diese Aufgabe zu bekommen. Ti.otzdem ist es in Hinl)lick auf die gerechte ])ui`chfiihrung der Verbrauchsregelung unerlässlich, riehtige Angaben zu erhalten. Das Verti`auen der Landwii`Le zu erlangen, ist fiir den Ei`folg der stat,istischen Erhebungen notwendig, und dieser hängt u. a.

von der Zweckmässigkeit der Regelungsmassnahmen uberhaupt ab.
Bei den statistischen Erhebungen in der Landwirt,schaft wendet
man Hofkarten an, welche, wenn der Ausnahmezustand andauert,
auch in den folgenden Jahren noch in Anwendung. sein werden.
Fiir die Schätzung der Erträg`e des ganzen Landes sind präliminäre
Zusammenfassungen tiber die Anbaufläche der verschiedenen Nutz])flanzen nach Anbaubezii`ken im Sommer gemacht worden und
tiber die liektarerträg`e werden Erkundjgungen von einer kleineren Anzahl repräsentativer Betriebe eingezogen. Von einer zu
Volksversorgungszwecken dienenden lnventierung der Ernteerträge
in allen Betrieben ist abgesehen worden, da die im Winter 1940-41
angestellten kostspieligen Erhebungen praktisch misslungen sind.
Die Zwangsablieferung von Getreide erfolgt nach der Grösse dei`
Anbaufläche und auf Grund besonderer Hektarerträge, die ftir jede
Gemeinde festgestellt werden, durch die in den Bezirken der Landwirtschaftsgesellschaften
tätigen
Ertrag`sabschätzuiigsausschusse.
Falls die Landwii`te die so bestimmte Ablieferungspflicht nicht erfti]len können, haben sie das Recht zur lnventierung`swirtschaft tiberzugehen, in welchem Fall allei` Uberschuss an Geti`eide abgeliefert
werden muss.

Sparen und lnvestioren in der Konjunkturtlieorie.
von Fil. Mag. K!cbLts W¢J.js.

In dem Aufsat,z wird der Meinungsaustausch behandelt, der in
den letzten Jahi`en zwischen den Konjunkturforschern tiber die
Beziehung zwischen Sparen und lnvest,iei.en stattgefunden hat,.
Der Verfasser untersucht den Begriff des Sparens und macht
auf die Schwächen aufmerksam, welche die .klassische Gleichg.ewichtstheorie in dieser Frage gehabL hat. Besondei`e Aufmerksamkeit schenkt der Verfasser den von Keynes und den Vertretern dei`
Stockholmer Schule - insbesondere Prof . Ohlin und Dr. Lundbei.g.
- gegebenen Analysen des Si)arens iind lnvestierens.

Yhä enemmän ja yhä
parempaa voitci!
Sitä VALIO on ajanut takaa koko toiminta-aikansa. `Tuotannon
lisäämiseksi ja tuotteitten laadun paDantamiseksi VALIO on
liittänyt

osuusmeijeritoimintaan

eriimmäkseen pienyrittäjiä.

yli

62.0.00

karjanomistajaa,

Heidän keskuudessaan on har-

joitettu laajaa neuvontatyötä maidon laadun parantamiseksi
sekä kgDjanruokinnan ja rehunviljelyksen töhostamiseksi. Yhä
parempien meijerituotteiden aikaansaamiseksi on y)i 550:ssa

jä§6nmeijerissä myös harjoitettu jaLtkuvaa neuvontatyötä. Neuvontatyö perustuu laajalle ja monipuolisene, maitotalouden kaik-

kiin aloihin kohdistuvalle tieteeuiselle tutkimustyölle, jonka
VALIO kustantaa.

Kaikki edellä kerrotut toimenpiteet yhdessä tuotteitten myym
ninjäriestelyn kanssa ovat vuosikymmenien vanella antaneet
hyviä tu]oksia, mutta kaikesta huolimatta kansamme ei nyt
saa riittävästi maitotaloustuotteita. Syynä ovat useat peräkkäin

sattuneet huonot rehuvuodet, alueen menetys ja karjakannan
vähentyminen. '{`"essä kaikkien kansalaisten kanssa odotamme
aikaa paDempaa, jolloin saamme enemmän voita, yhä enemmän
ja yhä parempaa.
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