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Siinä keskustelussa, .iota meillä on sotavuosina käyty hinta- ja

palkkapolitiikasta, oii usein kosketeltu kysymystä elinkustånnusindeksistä ja sen rakeiiteesta. Tämän indeksin on valtiovalta vähitellen määrännvt i`ahan arvoii vaihteluiden tärkeimmäksi mit,tai`iksi.
On selvää, että se on pannut kovalle koetukselle niin heikon ja monessa suhteessa epätäydellisen välineen, kuin mitä tällainen indeksi1aske]ma edustaa. Vaatimukset elinkust,annusindeksin tai`kkuuteen

ja täsmällisyyteen nähden ovat erityisesti lisääntyneet, sen jälkeen
kun yleisessä palkkasäännöstelyssä viime syksynä palkkatason kehitys tehtiin mekaanisesti i`iippuvaiseksi indeksin vaihteluista. Maatalouden uudistetut vaatimukset eräiden sen tuotteiden hinLojen
tuntuvasta koroittamisesta ovat tehneet indeksikysymyksen vielä-

kin ajankohtaisemmaksi. On näet epäilemättä niiii, että yksipuolisten hinnankoi`oii,usten vaikutus indeksiin rjippuu ].ossakin määi`in
siitä, kuinka indeksin punnukset ovat lasketut.
Kun nyt suunnit.ellaan indeksilaskelmien uudjstamista siinä tarkoituksessa, että saataisiin punnukset ja tavaralajit joustavammin
sopeutumaan pula-ajan aiheuttamiin kulutukseii muutoksiin, näyttää ole+an sopiva aika ottaa indeksikysymys tarkastelun ia keskustelun kohteeksi. Toivottavasti tämä selonteko samalla on omaiisa
hälventämään niitä lukuisia väärinkäsityksiä, joita on ilmennyt
tähän asti suoritettujen indeksilaske]mien mahdollisuuksista kuvastaa hintatason vaihteluja.
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Ennen kuin käyn se]ostamaan suunnite]tua indeksinuudistusta,
on syytä muutamin sanoin kosketella nykyään sovellettuja menetelmiä ja niiden esihistoriaa. Virallisen elinkustannusindeksin laskeminen aloitettiin vuonna 1920.
Suurin osa niistä hintatason

perinpohjaisista mullistuksista, .ioita sattui ensimmäisen maailmansodan aikana, ehti siis tapahtua, ilman että viranomaisillamme oli
minkäänlaista numerollista yleiskuvaa näistä muutoksista. Tuntuukin siltä, kuin se tietämättömyys inflaation laajuudesta ja merkityksestä, jota useilla tahoilla ilmeni ensimmäisen maailmansodan aikana
ja sen jälkeenkin ja joka o]i yleistä meidän niihin aikoihin monessa
suhteessa epävarmassa ja hapuilevassa rahapolitiikassamme, jossakin määrin voitaisiin katsoa hyvien indeksilaskelmien puutteesta

iohtuneeksi. Ne täsmäl]isemmät laskelmat hintatason muutoksista,
joita meillä on tehty .ensimmäisen maailmansodaii ajalta, suoritettiin kaikki vasta muutamien vuosien kuluttua sodan päättymisestä.
Ne ovat näin ollen ainoastaan tapahtumien kulun jälkiarviointeja.
Elinkustannuksia koskevaa indeksilaskelmaa varten tarvitaan
toisaalta aineistoa, joka kuvastaa kulutuksen kokoonpanoa ja kuluteLtu5en eri tavaroiden määriä, toisaalta taas tietoja vähittäishiiinoista. Kun e]inkustannusindeksiä meillä alettiin laskea, oli käytettävissä vuonna 1908 toimeenpantu tutkimus työläisperheiden
kulutuso]oista asutuskeskuksissamme. Niitä kulutusmääriä, jotka
saatiin tämän tutkimuksen tu]okseksi, on käytetty i)unnuksina
ensimmäisissä indeksjlaskelmissa. Käytetyn vähittäishinta-aineiston on koonnut säännöllisesti vuodesta 1907 1ähtien kauppa- ja
teollisuushallituksen työtilastollinen osasto, joka oli sosiaaliministei.iön sosiaalisen tutkimustoimist,on edeltäjä.
Indeksilaskelmassa on tähän asti käytetty Lcmpeyresin kaavaa
aritmeettisin keskimäärin. Tä]löin otetaan lähtökohdaksi määrätvn
budietin tavaramäärät, jotka kei.rotaan lähtöajan hinnoilla. Tätä
menojeii suinmaa verrataan siilien lukuun, joka saadaan, kun samat
tavai.amäärät kerrotaan sen ajankohdan hinnoilla, johon viimeiiien
vei`tailu kohdistuu. Kun indeksi pantiin alulle, otettiin lähtökohdaksi vuoden 1914 alkupuoliskon hintataso. Menot määrättynä vuoden 1920 kuukautena kerrottiin 100:11a ja tulo jaettiin vuodcri 1914
menoilla. Tulos oli elinkustannusindeksi kysymyksessä olevana
kuukautena vuonna 1920.
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Jo silloin kun indeksilaske]mat vuonna 1920 aloitettiin, oltiin

tietoisia siitä, että punnukset olivat vanheiituneet ja että kulutuksessa oli tapahtunut olennaisia muutoksia. Samana vuonna pantiinkin käyntiin vai`sin laaja kulutustutkimus, joka jatkui vuoteen
1921. Tämä tutkimus koski valitettavasti ajänjaksoa, jolloin kulutus ei vielä ollut vakiintunut. Niin tärkeä tavaralaji kuin sokei`i oli
vielä kortilla ja vuokrasäännöstely oli melko ankara. Sitä menobudjettia, joka saatiin tulokseksi vuosien 1920-21 elinkustannustutkimuksesta, ei sentähden pidetty käyttökelpoisena indeksilaskelmiin.
Se osoitti eräissä kohdin sellaista suhdetta täi`keiden menoryhmien
kesken, jota ei pidetty pysyvänä.
Vuonna 1928 pantiin toimeen uusi elinkustannustutkimus. Ne
kulutusolot, joita tämä tutkimus kuvasti, olivat kaikin puolin normaalit ja edustivat edelliseen vei`raten huomattavasti parantunutta e]inkantaa. Erittäin laajan aineiston käyttely -tilinpitokir-

jojen luku nousi noin 1000:een -vaati kuitenkin pitkän ajan. Vasta
vuonna 1937 toteutettiin jo kauan välttämättömäksi tunnettu
indeksin uudistus, ottamalla vuoden 1928 menobudjetti lähtökohdaksi. Hintatason peruskaudeksi otettiin vuosi 1935, mihin vuoteen myös Ruotsi ja Tanska liittyivät indeksilaskelmissaan. Mainittakoon, et,tä Tanskan uudessa indeksissä ennen suursotaa nojauduttiin vuonna 1931 toimitettuun budjettitutkimukseen, kun taas
Ruotsin viimeinen vastaava noi`maaliaikainen tutkimus suoritettiin
vuoima 1933.
Kun indeksin uudistus meillä toteutettiin, jatkettiin sen ohessa
vuoden 1914 indeksisarjan laskemista. Tässä sarjassa vuoden 1937

jälkeen tapahtuneet muutokset eivät kuitenkaan enää perustu vanhaan, vuosien 1908-09 budjettiin, vaan uuteen, vuoden 1928 budjettiin. Indeksin kehitys vuoteen 1937 asti hyväksyttiin siis sellaisenaan, mutta sijtä lähtien on vanhaa indeksisarjaa vain kor.oi-

tettu tai alennettu uuden indeksisarjan osoittamalla prosenttimäärällä. Tätä vanhaan indeksisai`jaan nähden sovellettua menetelmää
kutsutaan indeksiteknillisessä kielenkäytössä »ketjumenetelmäksi»:
vuoden 1914 indeksisarja kytkettiin ketjumenetelmän avulla uuteen

laskelmaan.
Viimeisinä suursodan edellisinä vuosina oli siis elinkustannusin-

deksimme teknillisesti joka suhteessa tyydyttävällä taso]la. Ainoana

ELINKuSTANNuslNDEKsl soTA-AIKAr`'A

139

heikkoutena oli, että budjetin tutkimusvuosi 1928 jo oli jokseenkin
etäinen. Täl]ä välin elinkannassa ja kulutuksessa }rleensä tapahtuneet muutokset olivat epäilemättä ei`äissä suhteissa, ei`ityisesti
asuntokantaan nähden, varsin huomattavia. Toisaalta vuosi 1928
edusti kulutuksen määrään ja laatuun nähden monissa suhteissa
huippukohtaa, joten ero tämän viioden ja samoin hyvien vuosien
1938 ja 1939 välillä ei liene ollut kovinkaan suuri.
Mainittakoon, että indeksibudjetin loppusunma viimeisenä
rauhanvuotena oli 24 600 mai`kkaa, mikä summa siis vastasi työ1äispei`heen keskimääräisiä menoja niillä eri kalleusasteita edustavilla 36:lla paikkakunnalla, jotka hint,a-aineisto käsitti. Tavaralajien luku indeksilaskelman tavaraluettelossa oli noin 120. Täi`keimmistä menoeristä voidaan mainita, että ne ajanjaksona elokuusta
1938 heinäkuuhun 1939 inuodostuivat seuraaviksi:

Ravinto..............
Asunto...............

Lämpö

ja valo

........

Vaatetus............
Vel`ot..............
Muut................

Yhteensä

100.o

Ensimmäisiä sodan aikana syntyneitä vaikeuksia oli, että osa
indeksin tavaraluetteloon kuuluneista tavai`oista loppui kaupasta.
Aluksi oli t,uoreiden hedelmien vuoro, myöhemmin kuivattujen hedelmjen, riisisuurimoiden jne. Kaikkiaan on 12 tavaralajia 120:stä eli
1/io hävinnyt tavaraluettelosta. Menettelytai)a, jota on noudatettu
näitä tavaroita korvattaessa, on ollut seui`aava.
Niihin tai`vik-`
keisiin, kuten esim. tuoreihin ja kuivattuihin hedelmiin nähden,

joille ei ole ollut mit,ään sopivaa korvaustavaraa saatavissa, ei sell aiseen myöskään ole turvauduttu. Näissä tapauksissa on tavai`oiden edustama menoerä saanut vaihdella indeksilaskelmissa samalla
tavoin kuin koko i`avinnon ryhmäindeksi. Niissä tapauksissa taas,

joissa jokin läheinen korvaustavara on kat.sottu sopivaksi, i)iinkuin
riisisuurimoille ruisjauhot ja kahvileivälle i`uisleipä, ori alkuperäinen
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menoerä laskettu uudelleen olettaen, että tämä rahamäärä on jo
perusbudjetissa käytetty korvaustavaran ostoon, minkä iälkeen
tämän uuden tavaramääi`än hintavaihtelut ovat saaneet vaikuttaa
indeksiin. Niinpä esim. margariini, joka vähitellen on hävinnyt kaupasta, on muunnettu voiksi, jolloin voin painoa on jonkin verran
]isätty, kuitenkaan ei koko margariinimäärää vastaavasti, koska
margariini on ollut voita halvempaa.
Korvauspulman kolmantena vaihtoehtona on siirtyminen varsinaisiin korviketavaroihin.
Siten kahvi on vähitellen korvattu
vastaavalla määi`ällä kahvinkoi`viketta, ja nykyään sisältyy tähän
erään ainoastaan sama painomäärä kahvinkorviketta, kuin mikä
kahvin osalle alkuaan tuli.
Vaikeuksia ovat tuottaneet myös sellaiset tavaralajit, joiden
nimitys on pysyi]yt ennallaan, mutta joiden laatu kuitenkin oii huonontunut. Tämä koskee erityisesti eräitä leipälajeja sekä tekstiilejä
ja vaatetustavaroita. Hintailmoituksissa on tietenkin pyritty, mikäli mahdollista, ottamaan huomioon sama laatu kuin aikaisemmin.
Tämähän kuuluu hintaindeksilaskelmien ].ohtaviin periaatteisiin.
Kun siinä ei ole onnistuttu, se osoittaa selvästi, miten mutkallisiksi
asiat poikkeukse]lisina aikoina muodostuvat. Tavarain laadun huonontuminen on vienyt indeksin nousun hidastumiseen, minkä laa-

juutta on mahdotonta mitata.
Veri`aten huomattavalla sijalla sotavuosien indeksikeskustelussa

on ollut kysymys punnusjärjestelmästä. Kävihän jo aikaisin sel-

väksi, että lisääntyvä tavaranniukkuus johti kautta linjan tarvikkeiden kulutuksen vähenemiseen. Varsinkin kun säännöste]y
otettiin käytäntöön ja sallitut määrät. jäivät pienemmiksi kuin indeksibudjetti edellytti, huomautettiin, että muuttumattomiin punnuksiin perustuva indeksilaskelma antoi liian korkean tu]okseii.
Tällöin oii sekoitettu hinta-ja menoindeksin käsitteet, inihin kysymykseen kohta t,uonnempana tullaan. Indeksikeskusteluumme vaikuttivat tässä ne kokemukset, joita Ruotsissa oli saatu todellisen
kulutuksen mukautumisesta kohoaviin hintoihin ja muuttuneeseen
tavai`ain tarjontaan. Ruotsin sosiaa]ihallitus järjesti jo sodan alusta
alkaen säännöllisesti neljännesvuosittain elintarvikkeiden kulutusta
koskevia tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa havaittiin sodan alussa

ja myöhemminkin, ett,ä ravintomenot aluksi joko eivät ollenkaan
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nousseet tai ]isääntyivät indeksin nousuun verraten vain hyvin
vähän, sen johdosta et,tä taloudet osaksi siirtyivät käyttämään halvempia ravintoaineita, osaksi taas eräissä kohdin vapaaehtoisesti
supistivat kulutusta. Tätä ilmiötä nimitetään kulutuksen normaa]ielastiseksi mukautumiseksi.

Tässä yhteydessä voi olla syytä ottaa käsiteltäväksi kysymyselinkustannusindeksin tarkoituksesta. Tuleeko sen olla hintaindeksi
vaiko menoindeksi? Normaaliaikoina nämä käsitteet suui`ii) piirtein
käyvät yksiin. Voimakkaiden mullistusten sattuessa tavaroiden
tarjonnan ja kulutuksen alalla tapahtuu kuitenkin ei`kaantumista.
Hintaindeksi operoi mikäli mahdollista kiintein punnuksin, samoilla
tavaramääril]ä sekä lähtö- että vertailuaiankohtana, menoindeksi
sen sijaan voi rakentua vaihtuvien punnusten vai`aan. Valinta näiden molempien tyyppien välillä kävi meillä helpommaksi, kun päätettiin kokonaan »pimentää» Suomen Pankin kulutushintaindeksi,
joka ]asketaan myös sosiaalisessa tutkimustoimistossa ja jonka
nimenomaisena tehtävänä oli antaa kuva hintatason ja siten välillisesti samalla rahan ai`von vaihteluista. Kun elinkustaiinusindeksistä näin tuli ainoa yleisön tietoon saatettava indeksisarja, lankesi
]uonnostaan, että oli koetettava säilyttää sen hintaindeksin luonne

muuttumattomin punnuksin.
Jotta tyydytettäisiin se]Iaista indeksisarjaa koskevia vaatimuksia, joka kelpaisi suoranaisemmin palkkapolitiikan lähtökohdaksi,
pantiin kuitenkin lokakuussa 1940 alulle ns. pula-ajan indeksilaskelma, jossa rai]hanaikaisten punnusten sijaan otettiin kunakin laskelma-

ajankohtana säännöstelyjärjestelmän edellyttämät määrät. Samalla jätettiin tästä indeksilaskelmasta pois välittömät verot ja
eliminoitiin välilliseii verotuksen, siis tullien ja valmisteverojen koroitukset sekä myöhemmin liikevaihtovero. Tätä indeksisarjaa vastaan
voidaan tehdä erilaisia muistutuksia, ja toimisto oli myös täysin tietoinen sen heikkouksista. Kun sääimöstelyjärjestelmää tiukennettiin niin suuressa määi`in,kuin mitä meillä tapahtui, oli ilmeistä,
että säännöstelemättömien tavaroiden kulutus lisääntyi ja että näin
ollen se menovähennys, mikä normaalijoustavan mukautumisen perusteella o]i odotettavissa, jäi suurin piirtein toteutumatta. Tutkimusaineiston puuttuessa lmlutuksen muodostumisesta ei tämän seikan vaikutusta kuitenkaan voit,u määrät,ä. Indeksikatsauksissamme
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korostettiin tätä voimakkaasti ja huomautettiin, että pula-ajan
indeksi oli käsitettävä menojen kehityksen minimirajaksi.
Koska pula-ajan ii.ideksiä useista syistä pidettiin menoindeksiongelman liian jyrkkänä ratkaisuna, siirryttiin jo helmikuussa 1941
ns. säännöstelyindeksiin, jossa verotuksen vaikutus otettiin edelleen
huomioon. Mitä enemmän säännöstelyä tiukennettiin, sitä enemmän
tämä säännöstelyindeksi ja virallinen indeksi erosivat toisistaan.
Niin kauan kuin vahvistetut annokset ja säännöstelyvapaat i`avintoaineet, joiden määriä ei ollut muutettu i`auhanaikaan verraten, vastasivat yhteensä jotakuinkin tyydyttävää kaloriarvoa, oli tällä
laskelmalla määi`ättv mielenkiintonsa. Kun tämä arvo kuitenkin
vähitellen tuntuvasti aleni, tuli säännöstelyindeksistä lopuksi eräänlainen kui`iositeetti. Sen julkaiseminen lopetettiin jo vuoden 4942
alussa.

Edellä mainittiin, että ns. pula-ajan indeksissä oli välittömät
vei`ot sekä välillisten verojen koroitus jätetty indeksilaskelman ulkopuolelle. Tässä yhteydessä lienee paikallaan ottaa puheeksi kysymys
verojen sisällyttämisestä elinkustannusindeksiin. Se ajatus, että
verot on. jätett-ävä pois elinkustannusindeksistä, tuntuu moi]esta
syystä vieraalta. Jos ensinnäkin tarkastellaan välillisiä veroja, siis
tullej a, valmisteveroja ja liikevaihtoveroa, nä}.-ttää varsin luonnolliselta, että niiden on sisällyttävä indeksilaskelmiin. Nehän muodostavat
olennaisen osan tavarain hinnoista, ja monissa tapauksissa olisi
ei`ittäin vaikeata täsmällisesti arvioida niiden osuutta asianomaisista hinnoista. Esim. tullimaksu, joka suoritetaan raaka-aineista
tai puolivalmisteista ja joka on määrätty aiiioastaan tässä tuotantoasteessa, sisältw sitäpaitsi valmiin tavaran hintaan, ja on erittäin
vaikeata laskea sen osuutta eri valmisteiden hiimoista.
Jos myönnetään, että välillistä vei`otusta ei ole erotettava elinkustannusindeksistä, ei toisaalta ole oikein johdonmukaista jättää
pois välittömiäkään veroja. Ne muodostavat yhdessä välillisten vei`ojen kanssa kokonaisuuden, jonka jakaminen on vaikeata. Kun
finanssiviranomaiset harkitsevat verotaakan jakamista, on usein
valittavana joko välittömien tai välillisten verojen koroittaminen.
Jos silloin valitaan välittömät verot, ei.otettaisiin tämä osa verorasitusta indeksistä, kuri taas päinvastaisessa tapauksessa, välillisiä
veroja koroitettaessa, ei ei`ottamista tapahtuisi.
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Toinen asia on julkaista virallisen laskelman rinnalla, yhtenä kysymykseen tulevana vaihtoehtona, täydentäviä indeksilaskelmia
ilman välittömiä veroja. Varsinkin silloin kun lasketaan useita
indeksisarjoja eri tuloluokkia silmäl]ä pitäen ja siten saadaan näkyviin progressiivisten veroasteikkojen vaikutukset, voi tällaisilla rinnakkaisilla indeksisarjoilla, joista välittömät vei`ot on jätetty pois,
olla mielenkiintonsa.
Vuosien 1940-41 vaihteessa tapahtui pari muutosta elinkustannusindeksin laskemistavassa. Sitä alettiin laskea kuukausittain,
kun sen sijaan laskeminen aikaisemmin oli suoritettu neljännesvuosittain. Samalla siirryttiin uuteen peruskauteen, elokuu l938 -heinäkuu 1939 ± 100. Aikaisempi peruskausi, vuosi 1935, oli tosin
vielä jokseenkin lähellä. Tämän vuoden hintatasolle antoi kuitenkin
lamakausi jossakin määi`in leimaiisa, ja indeksi oli siitä sodan alkuun
mennessä kohonnut 9 pistettä suhdannenousun takia. Tämä nousu
muuttui hyvin pian yleisön tietoisuudessa sodanaikaisen hintojen

nousun osaksi -ihmisillähän on niin lyhyt muisti -jolloin hintojen nousun laajuutta tarpeettomasti liioiteltiin. Siirtyminen uuteen
peruskauteen tapahtui siis yksinomaan psykologisista syistä.
Jotta voitaisiin jossakin määrin tarkkailla indeksilaskelmien
oikeellisuutta, katsottiin tarpeelliseksi ryhtyä suorittamaan sodanaikaista kulutusta valaisevia tut,kiriiuksia. Valtioneuvosto asetti
kevättalvella 1941 allekirj oittaneen puheenj ohdolla toimivan indeksi`
komitean, jonka kahdesta jäsenestä toinen edusti työnantajia ja toinen työntekijöitä. Keväällä 1943 on komiteaan tullut lisäksi maataloustuottajien edustaja. Tämän komitean ehdotuksesta on syksystä 1941 lähtien kahdesti vuodessa, marras- ja huhtikuussa, toimitettu lyhytaikaisia tutkimuksia kahden viikon kulutuskaudelta
kerrallaan. Tässä suhteessa on käytetty hyväksi niitä kokemuksia,

joita saatiin lyhytaikaisista ruokakulutustutkimuksista vuonna
1928. Tällaisia pistokokeen luontoisia, kaksiviikkoisia pikatutkimuksia järjestettiin nimittäin silloin samanaikaisesti suui`en elinkustannustutkimuksen kanssa, joka kohdistui koko vuoteen 1928. Kun
kaksiviikkoisten tutkimusten tuloksia vei`rattiin kokovuotisen tutkimuksen tuloksiin, osoittautui, että nämä kävivät keskenään varsin yksiin ja että lyhytaikaisten tut,kimusten avulla saatettiin melko
hyvin jälkeenpäin arvioida koko vuoden ku]utus. Lyhytaikaiset
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tutkimukset ovat käsittäneet hiukan yli 500 suhteellisen korkea]la
tu]otasolla olevaa työ]äisperhettä ei`äissä tyypillisissä asutuskeskukSISsa.

Nämä uudet lyhytaikaiset tutkimukset ovat antaneet sangen
mielenkiintoisia tuloksia, varsinkin siihen nähden kuinka säännös-

telyjärjestelmää on voitu ylläpitää. Kulutettujen tuot,teiden määrät
ja hirinat on melko rehellisesti merkitty ti]inpitokirjoihiii. Tästä
aineistosta on valittu ne perheet, jotka ovat lähimain noudattaneet
säännöste]ymääräyksiä. Näitä on kutsuttu ))säännöstelyperheiksii).
Heidän kulutuksensa pohjalle on laadittu ravintoainebudjetti, joka
kuvastaa pula-ajan kulutusta. Kun soveltamalla erikoista indeksikaavaa, ns. Pc!c}schen kaavaa, on tai`kistettu virallista indeksiämme

pula-ajan budjetin pemstuksella, on havaittu, että molemmat indeksisai`jat ovat olleet yllättävän yhtäpitäviä. Ei`otus on säännöllisesti
vaihdellut yhden tai parin pisteen tienoilla. - Paaschen kaavassa
on olennaista, että vertailun lähtökohdaksi otetaan viimeksi todettu
kulutusbudjetti ja selvitetään, kuinka hintataso olisi kehittynyt,
jos kulutuksen kokoonpano rauhan aikana olisi ollut sama kuin nyt
sota-aikana. Näissä tai`kistuslaskelmissa on tietysti käytetty samoja hintailmoituksia kuin virallisessa laskelmassa, siis pääasia]lisesti hinta-asiamiestemme ilmoittamia rajahintoja.

Kysyttäneen nyt, miksei indeksikomitea siirtyn)ri uuteen budjettiin jo tällä asteella, kun mainittu yhtäpitävyys virallisen indeksisai`jan ja lyhytaikaisen tutkimuksen budjettiin perustuvan ir`deksisarjan väli]lä ensi kertaa todettiin. Syitä tähän on ollut kaksi.
Ensinnäkiii on huomattava, että ensimmäinen, marraskuussa 1941
toimitettu tutkimus antoi tulokseksi melko epätyydyttävän kaloriarvon, 2 880 kaloria kulutusyksikköä ja päivää kohden, kun vastaava luku noi`maaliaikoina oli noin 3 400. Ei pidetty sopivana ottaa
uuden indeksin lähtökohdaksi ravitsemuksen kannalta niin heikkoa
ja kokoomukseltaan huonoa budjettia. Edelleen oli aineistossa joitakin epätasaisuuksia - mm. Iihan jakelu sattui ensimmäisellä tutkimuskaudella olemaan poikkeuksellisen runsas -minkä johdosta
sen todistusvoimaa ei vielä pidetty riittävänä niin täi`keään ja
ai`kaluontoiseen tarkoitukseen kuin indeksin uudistusta varten. Pistokokeena t,ällä tutkimuksella kuitenkin o]i suuri arvo.
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Toineii, huhtikuussa 1942 suoi`itettu tutkimus vahvisti suurin piirtein kuvaa kulutustilanteesta, vaikkakin vaikealaatuinen peruna-

pula -joka ei kuitenkaan, merkillist,ä kyllä, ollut niin yleiiien kuin
miltä se nä}rtti helsinkiläisten näkökulmasta -- alensi edelleen kulutukseii kaloriarvoa, 2 760 kaloriin.
Mainittakoon, että Tanskassa siiri`yttiin kesällä 1942 uuteen
indeksibudjettiin, joka oli saatu samana keväänä toimitetusta
neliviikkoisesta kulutustutkimuksesta.
Syksyllä 1942 asetettiin

Ruotsissa asiantuntijakomitea tutkimaan samaa kysymystä, j a tämän
vuoden helmikuussa sen mietiiitö oli valmis. Ruotsin indeksinuudistus on sittemmin toteutettu viime huhtikuussa lasketusta neliännesindeksistä lähtien.
Tällä välin harkittiin myös meillä tarkasti mahdollisuuksia siii`-

tyä uuteen punnusjäi`jestelmään, joka rakentuisi pula-ajan kulutuksen pohja]le. Mari`askuussa 1942 suoritettu tutkimus, joiika tulokset valmistuivat kuluvan vuoden kevättalvella, antoi sysäyksen
kysymyksen positiiviseen ratkaisuun. Viime syksyn hyvän huoltotilanteen johdosta kulutus osoitti nousua. Sen kaloriarvo oli säännöstelyperheiden kohdalta 3060. Tämän ohessa kulutuksella oli
entistä tasaisempi leima.
Indeksikomitea on näin ollen katsonut
ajan tulleen myös meillä ryhtyä valmistelemaan indeksilaskelmaii
uudistamista.
Ennen kuin siirrytään selostamaan niitä periaatteita, joita tälIöin aiotaan seurata, voidaan mainita, että indeksilaskelmassa on
tämän vuoden alusta alkaen otettu käytäntöön kausitasoitus eräiden kausiluontoisten tavarain hintoihin nähden. Tämä oli suorastaan välttämätöntä, kun palkkataso viime syksyn palkkasäännöstelyssä sidottiin indeksiin. Kausitasoitus koskee kalan, munien sekä

perunoiden ja juurikasvien hintoja. Kalan ja munien hintojeii tasoituskertoimet perustuvat rauhanaikaisen kolmivuotiskauden hintavaihteluihin, jota vastoin perunoiden ja juurikasvien suhteen aiotaan soveltaa yksinkei`taisempaa meiietelmää siten, että heinäkuun
hinnat pysytetään muuttumattomina myös elo- ja syyskuussa,
minkä jälkeen taas käytetään todellisia hintoja tavalliseen tapaan.
Uuden indeksibudjetin tärkeimpänä osana on i`avintobudjetti,

joka rakentuu suoi`anaisesti ruokakulutustutkimuksiin. Punnusluvuiksi otetaan kulutettuien määrien keskiarvot huhti-ja marras-
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kuussa 1942 toimitettujen tutkimusten mukaan. Tavaraluettelo
muuttuu siis huomattavasti rauhan aikaan verrat,en, samoin eri
tavaramäärien keskinäiset suhteet. Kun tietoja on hankittu yksityisten perheiden tuloista, muuttuu myös ravinnoii osuus kokonaisbudjetista. Se nousee jonkiii verran nyt sovelletusta suhteesta.
Tässä yhteydessä suoritetaan tarkisl,us myös muideii budjetin
menoerien osalta. Valitettavasti on meillä tässä kohdin käytettävissä heikompi ja epätasaisempi aineisto. Asuntomenoryhmä, so.
vuokra ilman lämpöä, joka on perustunut vuoden 4928 asuntokaiitaan, nousee hiukan. Se on ollut aivan liian alhainen siitä syystä,
että asuntokanta ja sen mukana vuokraprosentti ovat kuluneiden
viidentoista vuoden aikana voimakkaasti kohonneet asutuskeskuksissamme. Asuntomenojen osuutta tarkistettaessa on pohjaksi otettu
vuoden 1938 perusteellinen asuntososiaalinen tutkimus, jossa tarkoin tutkittiin erikoisesti vuoki`ien osuutta kokonaismenoista.
Lämpö-ja valoryhmän osuus kokonaisbudjetista on pysynyt entisellään, vaikkakin sen kokoonpanossa on tapahtunut joitakin muutoksia. Tämän suhteen on voitu nojautua polttoainejake]ua koskevaan aineistoon, jonka kansanhuoltoministei`iö on luovuttanut käytettäväksi. Välittömien verojen osuus on noussut mm. sen jo]idosta,
että veronkannon katsotaan tulleen tehokkaammaksi viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana.
))Vaatetusmenojen» sekä »muiden menojen» osuudet vähenevät

prosenteissa ]askien jonkin verran, ja niiden kokoonpano muuttuu
pula-aian takia voimakkaasti. Tavaraluettelot erikoisesti saavat
aivan toisen muodon, ja korjausmenoille annetaan hiukan enemmän
painoa.

Yksityiskohtaisia tietoja siitä, minkänäköisiksi budjetti ja tavaraluettelo tulevat, ei vielä voida esittää. Alustavasti on budjetti
laadittu seuraavasti:
Ravinto..............................

Vuokra (ilman lämpöä)
Lämpö

,ia

valo

................

........................

Vaatetus............................
Vel`ot,................................

Muut................................

Yhteensä
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Uusi tavaraluettelo käsittää suunnilleen 125 tavaraa ja palvelusta vastaavan luvun ollessa nyt noin 110. Jo niiden laatimiseksi
suoritetut esivalmistelut osoittavat, että kehitys on kulkenut samaan suuntaan kuin Tanskassa ja Ruotsissa. Muutokset ovat kuitenkin meillä yleensä vielä voimakkaampia ja niissä on se]vempi
pula-ajan leima kuin näissä maissa.
Siirtyminen uuteen budjettiin ja sen liittäminen ketjumenetelmän avulla vanhaan aiotaan toteuttaa seui.aavasti. Ensin lasketaan
budjetti käyttäen uusia punnuksia ja esim. tämän vuoden maaliskuun hintailmoituksia. Tästä budjeLista tulee uusi baasisbudjetti.

Kun sitten lasketaan toukokuun indeksi, verrataan toukokuun
hintailmoitusten mukaista budjettia baasisbudjettiin, so+eltaen
Laspeyresin kaavaa. 0lettakaamme, että menojen summa on noussut maaliskuusta toukokuuhun 1 °/o. Koska maaliskuun indeksi
vanhan menetelmän mukaan oli 185, on nousu siitä lähtien uuden
budjetin mukaan, siis 1.85 pisteltä, pyörein luvuin 2 pistettä.
Toukokuun indeksiksi tulee silloin 487. Näin o]]en hyväksytään
tähänastinen indeksin nousu vanhan budjetin mukaan, mutta jatketaan sarjaa uuden budjetin mukaan. Menetelmä on sjis sama kuin
vuonna 1937 kytkettäessä vuoden 19'14 indeksisarja uuteen sarjaan, jossa vuosi 1935 oli peruskautena.
Suunniteltu indeksinuudistus voidaan luonnehtia melko lieväksi.

Se halutaan toteuttaa lähinnä siitä syystä, että indeksilaskelman
perusta siten tulee varmemmaksi ja teoreettiselta kannalta kiistattomammaksi. Kun elinkustannusindeksi on joutunut yleisen mielenkiinnon polttopisteeseen, on tietenkin välttämätöntä, että sen
rakenne on niin virheetön kuin mahdollista. Jos hintakehitys jatkuu jotensakin sopusuhtaisena ja tasaisena, niin ettei joidenkin hintojen sallita nousta hyvin voimakkaasti ja yksipuolisesti, muutokset
tuntuvat uudessa indeksissä suunnilleen samalla tavalla kuin tähänastisessa. Sitä vastoin uusi indeksisarja tulee herkemmäksi kuin
vanha esim. perunain ja kalan hintoihin nähden ja jonkin verran
vähemmän herkäksi maidon, voin ja sianlihan hintojen vaihteluihin
nähden, kun sen sijaan nykyinen sarja on herkempi viimeksi mainittujen tarvikkeiden hintojen osalta. Ravinnon osuuden tullessa suuremmaksi uudessa kuin vanhassa budjetissa uusi sarja i,ulee yleensä
jossakiii määrin hei`kemmäksi elintarvikkeiden hintojen vaihtelui-
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hin nähden, mutta vähemmän herkäksi esim. vaatetustavaroiden
hintoihin nähden.
Eräs kysymys, joka esim. Ruotsissa käydyssä indeksikeskusteIussa on ollut etualalla, on indeksilaskelinissa käytettävän kaavan
valinta. Valittavana on mm. ollut joko aritmeettinen tai geometrinen keskiarvo. Ketjumenetelmässä voi esim. Laspeyresin kaava aritmeettisin keskiarvoin vähitellen antaa liian korkean tuloksen, jos
ketjumenetelmän käyttö usein toistuu. Kun kulutuksen mukautuminen on normaalijoustava, geometi`inen kaava johtaa oikeampaan
tulokseen. Toisaalta on huomautettu, että verraten pitkälle kehittyneen pula-ajan talouden vallitessa, kuten meillä nyt on asianlaita,
on us6in pakko lisätä juuri niiden tavaroiden kulutusta, joiden hinnat ovat voimakkaimmin nousseet. Tästä syystä tu]emmekin luultavasti edelleen käyttämään aritmeettista kaavaa, todennäköisesti
Laspeyresin ja Paaschen kaavojen yhdistelmää.
Ruotsissa on edellytetty sovellettavaksi hyvin laajaa korvaamismenetelmää sinä aikana, joka kuluu, kunnes indeksibudjetti uudelIeen tarkistetaan sääiinöllisten kulutustul,kimusten perustuksella.
Nämä korvaamismenetelmät, joiden avulla se osa säännösteltyä
tavai`aa, jonka määi`ä on muuttunut, korvataan iollakin samanarvoisen säännöstelemättömän tavaran määi`ällä, ovat kuitenkin hyvin
teoi`eettiset ja vaikeat soveltaa meidän oloihimme. Jo]1ei tällainen
koi`vaaminen käy päinsä, täyty}r Ruotsin periaatteiden mukaan laskelma-aikana saatu pienempi annos siii`tää myös baasisbudjettiin
samalla tavoin pienennettynä. Luulen, että voimme tulla toimeen
ilman tämänkaltaisia hienouksia, siksi kunnes taas joudutaan tai`kistamaan indeksibudjettia niiden muutosten perustuksel]a, joita
vastaiset kulutustutkimukset osoittavat. Kuinka usein tällainen
tai`kistus ja sen aiheuttama uusi kytkentä on meillä toimeenpantava,
on vielä selvittämättä. Voitaisiin ajatella ket].umenetelmää kei`ran
vuodessa, sitten kun edellisen vuoden huhti- ja marraskuussa toimitettujen kulutustutkimusten tulokset ovat valmiit.
Tai`koituksena on myös näiden säännöllisesti uusiintuvien tutkimusten avulla
koettaa tai`kistaa bud.ietin muidenkin osien kuin ravinnon kokoonpanoa. Hankimme siis tietoja myös vuokran suuruudesta, polttopui•den ja vaatetustavarain ostoksista ym.
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Niinkuin jo alussa on huomautettu, on elinkustannusindeksi
hintatason muutosten mittapuuna monissa suhteissa epätäydellinen väline. Sen i`ajoituksena on jo se, että se aivan luonnollisista
syistä
ottaa
lukuun
ainoastaan
lailliset hinnat, rajahinnat.
Hinta-asiamiehet eivät yleensä i]moita muita hintoja. Punnus-

järjestelmä sisältää myös uuteen budjettiin siirtyniisen jälkeen säännösteltyjen tavaroiden osalta ainoastaan laillisesti sallitut, »säännöstelyper'heiden» kulutuksessa esiintyvät määrät.
On epäilemättä epäkiitollista koettaa puristaa hinLatason vaihte1evat muutokset yhden ainoan menobudjetin puitteisiin, vaikkakin
tämä edustaa niin tyypillistä ia lukumäärältään huomattavaa yhteiskuntaryhmää kuin asutuskeskusten vauraampaa työläisluokkaa.
Oikeastaan pitäisi tämän hintakehitystä valaisevan kuvan täydennykseksi laatia useita budjetteja, todellinen i)köyhänmiehen
budjetti)), alemman virkamiehen budjetti, ylemmän virkamiehen
budjetti jne. Tällöin tulisi selvemmin näk}wiin erityisesti vei`otuksen vaihteleva vaikutus ei'i tulotasoissa.
Myös pei`heen kokoonpano, siis lapsiluku, vaikuttaa huomattavasti iiideksibudjetin punnusjärjestelmään. Kun annokset on määrätty erilaisiksi lapsille ja aikuisille ja vielä ei`ilaisiksi eri-ikäisille

lapsille, on helposti ymmäri`ettävää, että tällöin voidaan aiatella

puniiusluvuissa monia vaihtoehtoja. Tilanne muuttuu vielä mutkallisemmaksi, jos otettaisiin käytäntöön hinnanalennuksia lapsille.
Jos vii`allisen indeksin ohella laskettaisiin joukko rinnakkaisia indeksisarjoja edellä viitattuun tapaan, se aiheuttaisi kuitenkin epäi1emät,tä sekaannusta nykyisissä olosuhteissa, ja vaatisi sitäpaitsi suuria kustannuksia, minkä vuoksi tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi
ole otettu harkittavaksi.
Lopuksi kosketeltakoon sitä arvostelua, jota eri tahoi]ta on kohdistettu indeksilaskelmiin. Se on ollut maanviljelij äpiireissä ei`ikoisen
ankai`a, kun sen sijaan työväestö näyttää viime aikoina osoittaneen

joltistakin luottamusta elinkustannusindeksiin. Arvostelu maataloustuottajien taholta on kuitenkin huomattavalta osa]ta aiheutunut
vääi`inkäsityksistä ja numcroajattelun vaikeudesta, mikä onkin
osittain ymmärrettävissä, kun kysymys on indeksin liian suuresta herkkyydestä nyt niin ajankohtaisten, suunniteltujen meiierituotteiden hiiitojen koroitusten suhteen. Tällä taholla on erikoisesti
4
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huomautettu, että indeksi on noussut liikaa, kun rauhanaikaiset
määrät on pysytetty muuttamattomina budjetissa. Tämä väit,e
johtuu selväst,i hinta- ja menoindeksikäsit.teiden sekoittamisesta
toisiinsa. Elinkustannusindeksimme kaltaisessa hintaindeksissä eivät absoluuttiset määi`ät ole ratkaisevia, vaan niiden keskinäinen
suhde. On sentähden turhaa odottaa, kuten eräillä maanviljelijätahoilla todella on tehty, että indeksin nousu pysähtyisi tai muuttuisi suoi.astaan laskuksi uusiin punnuksiin siirryttäessä tai että
esim. maataloustuotteiden hintoja voitaisiin koroittaa, ilman että
tällaiiien koroitus tuntuisi elinkustannusindeksissä. Tällöin vaaditaan mahdottomia indeksilaskelmiltamme. Toinen asia on, että
uusi indeksilaskelma tulee, kuten edellä jo alleviivattiin, jonkin veri'an herkemmäksi perunain ja kalan hintojen ja vähemmän herkäksi
meijerituotteiden ja sianlihan hintojen muutoksiin nähden. Viljatuotteiden osalta herkkyys jää suunnilleen samaksi kuin tähän asti.
Indeksinuudistuksen vaikutukset voivat päinvastoin eräissä ta-

pauksissa muodostua aivan toisiksi, kuin mitä maataloustuottajien
taholla odotetaan. Kun toivotaan, että meijerituotteiden hintojen
yksipuolisen koi`oituksen avulla saataisiin aikaan tuotannon nousua, johtaa tämä tietenkin kulutuksen lisääntymiseen, inikä taas
aikanaan tulee näkyviin tutkimuksissamme. Kun punnusjärjestel-

män seuraava tarkistus tapahtuu, joudutaan näiden tuotteiden
punnuksia tässä tapauksessa lisäämään suhteessa muiden tavaroiden punnuksiin. Tästä seuraa, että indeksin herkkyys näiden tavaroiden hinnanmuutoksiin nähden ].älleen lisääntyy, ts. palaamme
takaisin juuri siihen tilanteeseen, johon maanviljelijät nyt ovat niin

tyytymättömiä.
Palkannauttijain taholla ollaaii tietysti tyytymättömiä indeksiin sentähden, ettei se reagoi kyllin voimakkaasti elinkustannusten
kallistumiseen, joka heidän oman kokemuksensa mukaan on ollut suurempi. Niinkuin edellä esitetystä jo lienee ilmennyt, c;vat mahdollisuutemme huomioida kaikkia hintatason muutoksia hyvin rajoitetut. Tämä ei koske ainoastaan salakaui)pahintoja ja -määriä.
Teknillisistä syistä on myös mahdotonta oikealla tavalla ottaa lukuun ei`ilaisten uutuuksien, enemmän tai vähemmäii ylellisyysluontoisten tarvikkeiden sekä tuntuvien kausivaihteluiden alaisten tai
vain joillakin paikkakunnilla esiintyvien tavai'oiden hintoja. Ali-
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tuiset laadunmuutokset aiheuttavat myös miltei ratkaisemattoman
pulman.
Kysymys sinänsä on sellaisen menoindeksin laskeminen, jota
voitaisiin suoranaisesti käyttää palkkapolitiikan perustana. Sellaista on yritetty Tanskassa ia myös Sveitsissä, mutta tulos ei tunnu
vakuuttavalta. Meil]ä on toistaiseksi tyydyttävä sellaiseen hintaindeksiin, jota nykyinen ja myös uudistettu elinkustannusindeksimme edustavat, ja koetettava verotuksen ja kulutuksen vaikutusta koskevien rinnakkaisten laskelmien avulla päästä likimääräisiin tuloksiin. Kahden kolmanneksen korvaus hintatason kallistumisesta, mihin periaatteeseen palkkasäännöstely rakentuu, osoittaa
karkeasti katsoen juuri sitä suhdetta, miiikä pitäisi vallita hintaindeksin ja menoindeksin käsitteiden välillä.
Näin on suurin piirtein indeksikysymyksen laita tällä hetkellä.
Indeksikomitea ei vie]ä ole saattanut työtään päätökseen eikä myöskään ottanut lopullista kantaa indeksinuudistukseen nähden. On

joka tapauksessa toivottavaa, että tämä uudistus voidaan panna
täytäntöön, jolloin voitaisiin ainakin osaksi riistää aseet siltä arvostelulta, joka on kohdistunut indeksilaskelmia vastaan.

puuRflflKfl~fllNEEN HINTnKysyMyKSESTÄ
HINTflsÄÄNNÖSTELYN KflNNflLTfl.
Kil.joittanut
Erik Törnqvist.
Suomen metsiä ei ole syyttä sanottu maan »vihi`eäksi kullaksi».
Maamme teollisuudessa on puu i`aaka-aineista täi`kein. Katsaus
viralliseen t,eollisuustilastoomme antaa tästä lukuisasti todistuksia.
Mainittakoon tässä muutamia.
Vuonna 1938 oli maan koko teollisuuden käyttämän kotimaisen
raaka-aineen arvo (puolivalmisteita lukuun ottamatta) 4.7 miljar-

dia markkaa.
Tästä yksinomaan puuteollisuus ja paperiteollisuus
käyttivät lähes 80 °/o eli 3.7 miljardin markan arvosta.
Selluloosasta ja paperista möivät teollisuuslaitokset ennen sotaa
valtaosan ulkomaille. Saha-ja vaneriteollisuuden myynti ulkomaille
oli vieläkin huomattavampi. Vertaamalla teollisuus- ja ulkomaankauppatilaston lukuja toisiinsa voidaan arvioida, että sahatavarain
ja paperin kotimainen kulutus vuosina 1940 ja 1941 nousi suunnilleen sodan edellisiin määriin. Sen sijaan vanerin ja selluloosan

ja varsinkin puuhiokkeen kotimainen käyttö on supistunut sotavuosien aikana. Tuotannon pienentymisestä on ollut seurauksena,
että kotimaisen kulutuksen suhteellinen osuus koko tuotannosta
sodan aikana on suui`esti lisääntynyt, eniten sahatavaroissa, joiden
kotimaisen käytön voidaan arvioida nousseen noin 20 °/o:sta vuonna
1938 n. 50 °/o:iin vuonna 1941. Myöskin paperin kotimaisen kulutuksen osuus on suunnilleen kaksinkei`taistunut.
Puuraaka-aineen merkitystä teollisuuden valmistuksessa valaisevat seui`aavat luvut, jotka osoittåvat kotimaisten raaka-aineiden
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(puolivalmisteiden) arvon osuutta tuotannon bruttoarvosta k eskimäärin eri teollisuusaloilla koko maassa vuosina 1938 ja 1941:
f}¢¢Åcb-cbj7te

1938

Sahat ja höyläämöt

..........

Sulfiittiselluloosatehtaat ........

1941

80.2°/o

68.9 °/o

50.5 °/o

47.3 °/o

Puol,i,palmi,st;e
Paperitehtaat

................

Puusepän-ja huonekalutehtaat..
Laatikkotehtaat

..............

50.4°/o

42.4°/o

35.8 °/o

42.3 °/o

77.5 °/o

62.4°,'o

Yleensä on siis valmistusaineiden osuus tuotannon arvosta pie-

nentynyt, mikä osoittaa, että tuotteiden hinnat ovat nousseet
enemmän kuin raaka.-aineiden hinnat. Tuotantomäärä on kaikilla
aloilla samalla huomattavasti pienentynyt, mikä on korottanut
tuoteyksikköä kohden laskettavien kiinteiden kustannusten osuutta
hinnasta. Yllä olevassa asetelmassa esitetyt prosentit osoittavat,
että tämä kiinteiden kustannusten nousu on ainakin osaksi saatu
korvatuksi vastaavasti korkeammilla hinnoilla. Samalla se osoittaa,
että puuta tai puusta valmistettuja puolivalmisteita käyttävissä
teollisuuksissa valmistusaineet yleensä ovat hyvin suurena osana
kaikista valmistuskustannuksista. Näiden aineiden hintakehityksellä on tämän takia myöskin aivan ratkaiseva merkitys valmiiden
tuotteiden hintakehityksen kannalta.
Hirtiakehtiys.
Puuraaka-aineen hinta on normaaliaikoinakin vaihdellut huomattavasti. Tästä ovat osoituksena mm. valtionmetsistä huutokau-

palla pystyyn myytyjen sahapuiden keskihinnan vaihtelut. Vuoden
1935 keskihinnan ollessa mk 2: 45 oli vastaava hinta vuonna 1936
mk 5:66, vuonna 1937 mk 8: 06 ja vuonna 1938 mk 4: 27 engl. kuutiqjalalta. Taulukossa 1 on esitetty Tilastollisen päätoimiston laskemaan tukkuhintaindeksiin sisältyvien metsätalous- ja paperiteollisuustuot,teita koskevien i`yhmien indeksit vuosilta 1936-1942.
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Taulul€ko 1. Mstsäkalous- Sekä papertieoltisw:ustwtteiden himanvaihblul puosina 1936-1942; 1935 = 100.
Kotimai.kkinatavarain

1

Vientihinnat

tukkuhinnat
Vuosi

Paperivanuke, Pa perivanuke,

Kotim.
metsätalous-

pahvi ja
paperi

tuotteet

''`''

'

'

'`

''`\

......

237

233

1942 ......

275

264

jouluk.1942 ......

308

304

jouluk.1941

kesäk.

pahvi ja
paperi

Nousu:

1937-XII 1942
1938-XII 1942
XII 1941-VI 1942
VI 1942-XII 1942

8 7 0/o

83 0/o

1 1 2 0/o

113%

1 6 0/o

13%

1 2 0/o

1 5 0/o

Taulukosta käyselvil]e, euä nä;den tuotteiden hinnat vuonna
193`,7 olivat suhteellisen koi`keat. Metsätaloustuotteiden ja puutavai`a-

ryhmän yhtäläinen kehitys johtuu siitä, että ne käsittävät suurimmaksi osaksi s-aman tavaravalikoiman.1
1 Eri ryhmien kokoonpano on seuraava:
K o 1 i m a r 1¢ k i n a 1 a u a i. a 1 :

M etsä[aloustuotl ee l

Sahapuu, havuVaneripuu, koivuPaperipuu, mänty„
Ratapölkyt

Parrut
Koivuhalot

kuusi-

P uulauai.al

Paperivanuke, pahi)l ja

pape,.i
Sahatavara, höyläämätön Sulfiittiselluloosa

ja höy]ätty suurtavara
Vaneri
Kaikki metsätaloustuotteet paitsi halot

Pahvi ja kartonki
Sanomalehtipaperi
Puupitoinen paperi, keskilaatu
Voimapaperi
Pergamiinipaperi

Kokonaan valkaistu,
i]uusta vapaa paperi.

PUURAAKA-AINEEN HINTAKYSYMYKSESTÄ HINTASÄÄNNöSTELYN KANNALTA

155

Metsätaloustuotteiden hinnat ovat vuoteen 1938 vei`rattuna nousseet 112 °/o. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että teollisuustuotteiden vastaava nousu oli 118 °/o, johon nousuun kuitenkin sisältyi
10 °/o:n liikevaihtovei.on aiheuttama korotus. Jos tämä eliminoidaan,
on teollisuustuotteiden hintojen nousu n. 97 °/o.
Taulukosta käy myös selville, että nousu kaikissa ryhmissä on
huomattavasti pienempi verrattuna vuoteen 1937 kuin vuoteen
1938. Lisäksi huomataan, että puutavarain kotimarkkinahintojen
koko nousu vuodesta 1935 on tuntuvasti suui`empi kuin paperiteollisuustuotteiden ja että näiden viimeksi mainittujen tuotteiden
vientihintojen nousu on suurempi kuin kotimai`kkinoilla myytävien
tuotteiden.
Taulukkoon 2 on mei`kitty eräitä markkamääräisiä hintoia,

jo tka on laskettu ulhmaankauppatilaston perusteella. Ne tarkoittavat keskihintoja (fob), jotka saadaan, kun määrättyjen vientinimikkeiden kokonaisai`vot jaetaan vastaavalla vientimäärällä.

Taulukko 2. Eräi,den puufcwarain ia papertieouisw:w}tuotieiden vi,erii,ti,larston mukcLisst ylM{khötimcti.
X-XI I

Vientinimike
1938

1942

40-010
40 -01 1

40-020

1942

Paperipuu, kuusi-k.m8 240:-328:Propsi, mänty
„
226: 294: Parrut, veistetyt,
nelisärmäiset
„
382: 744: -

326:-36°/o
286: 27 °/o
794: -108 °/o

V i e n 1 i t a i) a r `i 1:

Paperii)anuke, pahui ja paperi

Puulai)ai.at

Pahvi.ja kartonki
Sulfaattise)luloosa

Paperipuu
Parrut, nelisärmäiset
Lankut

Käärepapei'i

Soirot

Sanomalehtipaperi

Laudat
Rimat
Laatikkolaudat
Koivukepit

Sulfiittiselluloosa

Vaneri

^rot{s.tt

1942
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X-XII

V ienliniTnike
1938

1942

40-026

Lankut,
mänty-,höylääm.

40-030,-034Soirot
„
40-038,-42 Laudat„
40-064/72
40-070

1942

Nousu

1942

std. 2602:-4298:-4518:-

„
„

„
„

Vaneri
,, koivu-, ristiinliimattu

2331:-3956:-4143:2312:-4107:-4269:-

k.m81850:-4178:-4951:-

3553:-4150:-

43-004,-006 Sulfiittiselluloosa,

valkaistu ja val-

43-004

:=:::
44-013

kaisematon,kuiva tonni 2030:-4 240:-5 450:S:a,valkaistu,kuiva „
4 600: -5 650: -

:;ari:::|aeiå:;;p,;ri ,,''
Voimapaperi

|95.o:-å:::::= å:å:::=
„

3140:-4900:-6480:-

168

C//o

|65 o/o
106

°/o

Seuraavassa koetamme verrata näitä hintoja nykyisin voimassa
oleviin, kansanhuoltoministei`iön vahvistamiin taikka sopimusluontoisiin kotimai'kkinain hintoihin.
P a p e r i p u u j a p r o p s i. Metsänomistajain ja metsäteollisuuden edustajain kesken 21/9 1942 sovittu kuusipaperipuun hinta
on pinokuutiometriltä 240 mk 2-meti`isestä ja puhtaaksi kuoritusta,
mikä vastaa 250 mk 1 metrisestä kuitenkin niin, että Pohjois-Suomessa on kalliiden kuljetuskustannusten takia hinta 10 mk alempi.
Merenrantatehtaan hintaan rinnastetaan hinta vapaasti rautatievaunussa vientisatamassa ja jokisuulla erottelun päätyttyä. Vastaava vientihinta fob on n. 10-15 mk korkeampi. - Taulukossa 2
on hinnat laskettu kiintokuutiometriltä, joka 2-metrisen kuusipaperipuun osalta valtioneuvoston vahvistaman noi`min mukaan
vastaa 1.37o pinokuutiometriä. Hinta 240 mk p.-m3:ltä vastaa täten
mk 328: 80 k.-m3:1tä, mikä on melkein markalleen ;ama kuin kuusipaperipuun keskimääräinen vientihinta vuoden 1942 aikana. Viimeisen neljänneksen keskihintakin, mk 326: -, on lähellä tätä
hintaa. Näyttää siis siltä, ett,ä edellä mainit,uissa neuvotteluissa
olisi koetettu asettaa kotimarkkinahinta täsmälleen silloisen vientihinnan tasolle. Kuitenkin voitaneen pitää »sopimushintaa» runsaan-

puoleisena, varsinkin kun otetaan huomioon, että fob-hinta vastaa
jonkin vei`ran koi`keampaa hintaa kuin hinta vapaasti satamassa.
Mäntypropsin ja kuusipaperipuun vientihintöjen välinen suhde
vuonna 1938 vastaisi propsin hintaa mk 3C)7:-vuoden 1942
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viimeisellä neljänneksellä, hinnan ollessa taulukon 2 mukaan kui-

tenkin jonkin verran alempi eli koko vuoden aikana mk 294: ja viimeisellä neljänneksellä mk 286: -. Propsia eli kaivospölkkyjä
ei oll6nkaan myydä kotimaahan. Tästä syystä ei niille edellä mainituissa neuvotteluissa liene katsottu tarpeelliseksi määrätä sopimushintaa.
P a r r u t. Sahattujen parrujen hinnat on alla mainitun kansanhuoltoministeriön päätöksen mukaan määi`ätty samoiksi kuin vastaavanlevyisten soirojen. (Kts. seui`aavaa kohtaa). Veistetyille pari`uille ei ole vahvistettu hintaa.
Lankut, soirot ja ]audat. Päätöksel]ä 10 päivältä
syyskuuta 1942 kansanhuoltoministeriö on vahvistanut sahattujen

puutavaroiden hinnoitteluperusteet ja ylimmät hinnat. Siinä mainitut hinnat tarkoittavat hintaa (ilman liikevaihtoveroa) vapaasti
rautatievaunussa, aluksessa tai muussa kuljetusvälineessä eräiden
nimeltä mainittujen rannikkokulutuskeskuksien rautatieasemil]a tai
satamissa ja vastaavat siis sangen läheltä fob-hintoja, vaikkakin
ovat jonkin verran alhaisemmat. Tämän päätöksen mukaan vaihtelevat lankkujen, soirojen ja kapeasoirojen hinnat vientilaatua olevan U/s-tavaran kohdalta leveydestä riippuen standartilta 4100 ja
5100 mai`kan sekä lautojen ja kapealautojen 4 450 ja 5 500 mai`kan
välillä, kvinttatavaran, sahauksesta lankeavan sekä puolipuhtaan
(2 X 4") tavai`an hinnan ollessa vastaavasti alhaisempi. Taulukossa
2 olevat vientikeskihinnat aikana X-XII 1942 .vastaavat seui`aavien laatujen vahvistettuja hintoja.
V ienlinimikkeen
laalumerkintä
Lankut, niänt,y-, höyläämätön
Soirot,
„
„

Laudat,

„

„

V ientihinla v ahi)islellu
Laatu
X-X111942
hinla
4 518: -4 500: -U/s vientilaatu 6L/2 /6"
4143:-4100:„
3L/8/3"

4269:~{:::::=

sahauk:s'esta
\t\nkeeNaL

3]/åp'
5 L /a /5"

Yhdistelmästä käy selville, ett,ä kotimai`kkinahinnat sangen
hyvin vastaavat vientihintoja. Lankkujen hinta vastannee täsmälleen vientihintaa samoin kuin ehkä myös soirojen ja kapeasoiro'jen
hinta, sen sijaan lautojen vientihinta vastaa suhteellisen alhaista
luokkaa olevien lautojen kotimaista hintaa. On kuitenkin otettava
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huomioon, että melkoinen määrä kapealautoå.a, puo]ipuhtaita lautoja (2 X 4", hinta 3700 mk) sekä kvinttatavai`aa voi sisältyä
vienti`in.

V a n e r i. Vanei`in kohdalta taulukkoon 2 ensimmäiseksi mer-

kitty hinta on kaikkien vänerilaatujen, niin hy'vin vaneriviilujen
kuin ristiinliimatun vanei`in (ihiyös kimpivanerin), keskivientihinta.
Vuoden 1938 vientitilastosta eri laatujen vientimäärät eivät käy
erikseen selville. Kun viennin kokoonpanossa on vuoden 1938 jälkeen voinut tapahtua sellaisia muutoksia, iotka vaikuttavat keskihintaan, nousuprosentti ei ole aivan tai`kka.
Lokakuun 26 päivänä 1942 hyväksyi kansanhuoltoministeriö
uuden koivuvanerihinnaston kotimarkkinoita varten. Siinä olevat
hinnat tai`koittavat kuluttajain maksettavia vähittäishinto.ja, joihin
sisältyvät sekä kaupan palkkio (25 °/o, johon sisältyy 5 °/o vähittäiskaupan ]iikevaihtoveroa) että tuotta].an maksettava liikevaihtovei`o

j,a 2 °/o kassa-alennusta. Fob-hintaa vastaavana hintana voitaneen
pitää niitä hintoja, `jotka saadaan, kun kaupan palkkio sekä liikevaihtovero vähennetään, toisin sanoen vientihinnat ovat 67.5 °/o
kotimaisista vähittäishinnoista.
Vuoden 1942 viimeisen neljänneksen kaikkien laatujen keskivientihinta on taulukon 2 mukaan 4 951 mk vastaavan ristiin]iimatun koivuvanerin hinnan ollessa 4150 mk. Nämä hinnat vastaavat
yllä esitetyn mukaan 7 335 ja 6148 markan kotimaisia vähittäishintoja. Kun hinnat, jotka on vahvistettu m2:1tä vaihdellen eripaksuisille vanerilaaduille, lasketaan k-m3:ltä, saadaan tulokseksi,

että seuraavien vanerilaatujen hinnat lähinnä vastaavat edellä
mainittua keskivientihintaa 6 148 markkaa: Laatu A/BB, paksuus
25 mm, hinta 6 096 mk; 815 mm, 6174 mk; 8/8812 mm, 6 091

mk; 8/8 8-210 mm, 6 090 mk sekä laatu 88 4 mm, hinta 6 088 mk.
Mainittakoon lisäksi, että 10 mm:n paksuisen standardikokoisen
vanerilevyn kotimainen vähittäishinta k. -m3 :1tä vaihtelee seui`aavasti:

A

A/BB

8

8/88 8/88-2

88

88/88-2 88~2

10 mm 7 990: -7 025: -6 655: -6 260:-6 090: -5 750: -5 580: -5 410: -

Täst ä hintavertai]usta voitaneen todeta, että voimassa olevat
kotimar kkinahinnat me]ko ]äheltä vastaavat aikana X-XII 1942
todellisuudessa saatuja vientihintoja.

.
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Edellä tehty vei`tailu kotimaisten ja ulkomaisten hintojen välil]ä
on vanerin osalta kuitenkin hyvin epätarkka, mikä johtuu siitä,
että viime vuoden viimeisellä ne]jänneksellä voitiin viedä ulkomaille huomattaviakin määriä vaneria aikaisemmin sovittuihin hinto ihin, jotka olivat alhaisemmat kuin silloin vallitsevat kauppas opimushinnat. Elokuussa 1942 Saksan sopimushinta nousi 700 mk,

mikä nousu ei varmaankaan koko määrällään vaikuttanut vie]ä
vii meisen neljänneksen keskivientihintaan. Nykyisin (1. 3. 43) voi-

massa olevat ristiinliimatun koivuvanerin sopimusvientihinnat Saksaan, Hollantiin ja Be]giaan myytäessä vastannevat 4 470 markan
keskihintaa k-m3:ltä, joka muunnettuna kotimaiseksi vähittäishinnaksi edellä esitetyn mukaisesti vastaa 6 622 markan hintaa. Tanskan sopimushinta on n. 5 °/o korkeampi, ja muille maille myytäessä
hinta on vieläkin korkeampi. Toiselta puolen ei tehtaiden tarvitse
antaa suurinta alennusta, 25 °/o, kaikille kotimaisille osta'jilleen,

joten vientihintaa vastaava keskimääräinen kotimarkkinahinta on
jonkin verran korkeampi kuin 67.5 °/o vahvistetuista vähittäishinnoista. Hintaa 4 500 mk voitaneen pitää koivuvanerin kotimaisena
keskimyyntihintana tehtaille. Kun ulkomaisen myynnin alin hinta,
Saksan hinta, on samansuuruinen ja muiden maiden hinta tätä
korkeampi, ei
kotimarkkinahintoja voitane pitää ulkomaisia
hintoja korkeampina.
S e 11 u 1 o o s a. Syyskuun 1 päivästä lähtien vahvisti kansanhuoltoministeriö 17. 9. 42 selluloosalle seuraavat ylimmät tuottajan

myyntihinnat vaunuvapaasti lähetysasemilla kotimaahan tapahtuvia
myyntejä varten:
sulfaattiselluloosa, valkaisematon 3 100 mk tonnilta
sulfiittiselluloosa,
„
3 200 „
„
valkaistu
4100

Vei`rattaessa näitä hintoja taulukossa 2 ilmoitettuihin keskivientihintoihin , jotka ovat vuoden 1942 viimeiseltä neljännekseltä
valkaistulle 5 650 mk ja valkaisemattomalle sulfiittiselluloosalle
3 240 mk, voidaan todeta, että valkaisemattoman selluloosan
hinta on ainoastaan 50 mk korkeampi, kun sen si].aan valkaistun
selluloosan hinta on 1 550 mk tonnilta korkeampi kuin vahvistettu
kotimainen hinta. Todellisuudessa lienee asian laita niin, että vienti-
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hinnoista saadaan vastaavat kotimaiset hinnat vähentämällä niistä
muutamia kymmeniä markkoja tonnilta, joten erotus on vielä jonkin verran edellä esitettyä korkeampi.
Jos arvioidaan, että kotimaisen ja ulkomaisen myynnin suhde
nykyisin on 20: 80, saadaan tulokseksi, että valkaistun selluloosan
keskimyyntihinta tehtaille olisi noin 5 200 mk tonnilta.
Sanomalehti
a v o i m a p a p e r i. Kansanhuoltoministeriön päätöksellä 18.
42 korotettiin sanomalehtipaperin pei'ushintaa (ilman liikevaihtoveroa suurissa erissä myytäessä) 1 päivästä syyskuuta lähtien mk:sta 2: 64 mk:aan 2: 85, jonka lisäksi
vuoden 1943 alusta lukien toimitettaville paperierille hyväksyttiin
edellä mainittuun hintaan 20 pennin koi`otus eli mk:aan 3: 05 kilolta

Sen sijaan voimapaperin perushinta vahvistettiin muuttumattomaksi
6 markan hintaan kilolta.
Vertaus taulukossa 2 esitettyihin vientihintoihin osoittaa, että
kotimarkkinahinnat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin ulkomaille tapahtuvien myyntien keskihinta. Vuoden 1942 viimeisen
neljänneksen vientihinta oli sanomalehtipaperille 4 000 mk ja voimapaperin vastaava hinta 6 480 mk tonnilta. Sanomalehtipaperin
kotimainen perushinta oli samanaikaisesti 1 150 mk eli 29 °/o halvempi, voimapaperin vastaavan hinnan ollessa 480 mk eli 7 °/o
halvempi. Vuoden 1943 alusta on erotus sanomalehtipaperin hinnan noustua 200 mk tonnilta edelleenkin 950 mk. Kuten taulukosta 2 käy selville, on hinta vuoden 19421oppupuolella ollut huomattavasti korkeampi kuin koko vuoden keskihinta.
Jos arvioidaan, että paperin kotimaisen ja ulkomaisen myynnin
nykyinen suhde on n. 30: 70, saadaan sanomalehtipaperin keskimyyntihinnaksi tehtaille 3 715 mk tonnilta. Voimapaperin vasta ava
hinta samoin edellytyksin on 6 336 mk.

Pwuicwarai,n hinioi en säämöstdg.
Niinkuin edellä esitetystä käy selville, ovat paperipuun sekä
sahatavarain ja vanei.in kot,imaiset hinnat suui`in piirtein muodostuneet ulkomaille tapahtuvassa myynnissä saatujen hintojen mukaisiksi. Sen sijaan on paperiteollisuustuotteiden, selluloosan ynnä
sanomalehti-ja voimapaperin kotimaiset hinnat hintasäännöstelyn
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avulla viime syksystä lähtien pidetty vientihintoja alhaisemmalla
tasolla. Tämä on osaksi tapahtunut sillä perustee]la, että kustannushintaa määrättäessä ei ole otettu todellisia kustannuksia tuoteyksikköä kohden huomioon, vaan yleisten hintasäännöstelyperiaatteiden mukaisesti pidetty pohj ana normaaliaikaisen täyden tuotantotehon mukaisia kustannuksia, jolloin kiinteiden kustannusten nousu
ei ole tullut vaikuttamaan hintaan, osaksi on puuraaka-aineen
hintaa pidetty hinnoittelussa todellisesti »markkinoilla» vallitsevia
hintoja jonkin verran alhaisempana.
Puuraaka`-aineiden hintojen säännöstelemiseen vaikuttaa edellä
selostettu asiain tila hyvin huomattavalla tavalla: On ensinnäkin
osoittautunut välttämättömäksi ryhtyä toimenpiteisiin toisaalta
kotimaisen kulutuksen tui`vaamiseksi j.a toisaalta sen rajoittamiseksi.
Siten on sanomalehtipaperin käyttö kuluvan vuoden alusta kansanhuoltoministeriön päätöksellä 26.11. 42-vähennetty 10 °/o vuonna
1942 kulutetuista paperimääristä, samalla kun paperin käytön valvonnan helpottamiseksi asetettiin erityinen toimikunta. - Tammikuussa 1943 valtioneuvosto valtalain nojalla antoi kaksi päätöstä,

joissa kansan'huoltoministeriö sai valtuudet määrätä yhdyskunnat,
yhteisöt ja yksityiset, joilla on hallussaan puutavai`aa tai puutuotteita, antamaan tiedot niiden laadusta, määrästä ym. Edelleen, että
sahatavaraa saavat myyntiä varten valmistaa ainoastaan kansanhuoltoministeriön hyväksymien keskusyhteisöjen alaisina toimivat elinkeinonharjoittajat sekä että, milloin väestön toimeentulolle välttämättömän tuotannon turvaamiseksi tai maan talouselämälle tärkeän viennin ylläpitämiseksi katsotaan tarpeelliseksi,
elinkeinonharjoittajien on luovutettava sahatavai`ansa tuotantoa
vart,en tai valtiolle.
Viimeksi mainitun päätöksen nojalla onkin
helmikuussa annettu määräykset, jotka merkitsevät, että 60 °/o
sahatavai`atuotannosta on myytävä ulkomaille. (Vrt. edellä siv.
152). - Selluloosan kotimaisen kulutuksen turvaamiseksi on
keskusmyyntijärjestöjen avulla i`yhdytty vastaavanlaisiin toimenpiteisiin.

Toiseksi vaikuttaa se seikka, että ulkomaisessa myynnissä noudatetaan toisia hinnoitteluperusteita kuin kotimarkkinahintoja määrättäessä, myöskin itse puuraaka-aineen hinnan muodostumiseen.
Vientihinnan ollessa korkeamman kuin kotimainen hinta kannattaa
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tuottajan maksaa korkeamman hinnan puuraaka-aineesta, kuin
mitä puunja]osteen kotimainen hinta sellaisenaan edellyttäisi. Raakaaineen keskimääräinen hinta muodostuu tällöin viennin ja kotimai`kkinain punnitun keskimyyntihinnan pohjalla (vrt. edellä).
Toisaalta tällainen hintojen ei'oavaisuus voi vaikuttaa ei.i tavalla
eri tuotantolaitosten keskimyyntihintaan. Silloin kun vientihinta
on korkeampi kuin kotimainen hinta, voi sellainen tuotantolaitos,
joka myy melkein kaikki tuotteensa ulkomaille, maksaa koi`keamman hinnan raaka-aineestaan kuin sellainen laitos, jonka myynti

pääasiassa tapahtuu kotimaahan. Kun metsänomistajat tietenkin
mieluummin myyvät ensiksi mainitulle, voi tästä olla seurauksena.
että jälkimmäisen on pakko maksaa sama hinta kuin edellinen
maksaa, mutta kun tämä hinta o.n korkeampi kuin jalosteen vahvistettu kotimainen hinta edellyttää, pakottaa tämä hänet hake`maan hinnankorotusta tuotteilleen. Täten tulee yksistään vientihinnan korkeammuus vähitellen vaikuttamaan koi'ottavasti myös
kotimaisiin hintoihin. Nähdäkseni ei onnistuta pitämään kotimaisia
hintoja alhaisemmalla tasolla vientihintoihin vei`i.attuna muulla
tavoin kuin siten, että järjestetään puheena olevien tuotteiden
myyntiä varten clearing-keskuksia, joiden avulla puunjalosteiden
myyntihinnat kaikille tuottajille tasoitetaan edellä mainittuun viennin ja kotimarkkinain punnittuun keskihintaan.
Sama koskee
myös sellaista ehkä pakottavaa tapausta, että kotimai.kkinahinta
on vientihintaa koi.keampi.
Edellä sanotusta seuraa myöskin, että jos puuraaka-aineen hinnan säännöstelemiseen ryhdytään hintasäännöstelyviranomaisten
toimesta, on raaka-aineiden hinnat määrättävä valmisteiden vientihinnan ja kotimaisen hinnan edellyttämälle punnitulle keskitasolle.
Jos nimittäin hinnat vahvistetaan tätä alhaisemmiksi tai korkeammiksi, ].outuvat aina toiset tuottajat hyötymään ja toiset häviämään, mistä taas seui`aa ainainen pyrkimys hintojen nostamiseen
tai määräysten rikkomiseen. Tällainen hinnanvahvistus edellyttää,
että perustetaan edellä mainitunlaisia clearing-keskuksia, ainakin
jos vienti- ja kotimaan hinnan ei`otus on suui`ehko.
Puuraaka-aineen hinnan alkutekijä on luonnollisesti kasvavan

puun myyntihinta eli kantohinta. Mutta toiselta puolen ei tämä
hinta useimmit,en ole mikään itsenäinen hintateki].ä, vaan se muo-
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dostuu pyöreästä puusta maksetun hinnan pei`usteella eräänlaisena
jäännöksenä, kun kaukokuljetusreittien vai`silla, sahalaitoksilla tai
muissa käyttökeskuksissa pyöreän puun hinnasta vähennetään teko-,
kuljetus-, työnjohto- yms. kustannukset. Toise-lta puo]en se on
voinut eri vuosina suui`esti vaihdella normaaliaikanakin, niinkuin
edellä osoitettiin. Puuraaka-aineen hinnan säännöstelemistä varten
orikin ainoastaan tarpeen, että vahvistetaan ne hinnat, jotka
saadaan maksaa pyöreästä puutavarasta kuljetusreittien varsilla
tai käyttökeskuksissa, ja ne kustannusperusteet, joilla kantohinta
voidaan johtaa näistä hinnoista.
Ne sahatukkien ja paperipuiden hinnat, joista edellä mainituissa metsänomistajien ja puuteollisuuden edustajien välisissä neuvotteluissa sovittiin, tai`koittavat hintoja merenrantasahalla tai
vapaasti vaunussa vientisatamassa tai jokisuulla ei'ottelun päätyttyä. Sovitun hinta-asteikon mukaan on toiseen laatuluokkaan kuu-

]uvien mäntytukkien, joiden keskitukki täyttää kuoren alta mitattuna 7 1/2 tuumaa, hinta kuutiojalalta mk 13: 95 ja samankokoisten
kuusitukkien mk 13: 25. Lehtipuun hinnoista ei tehty mitään sopimusta.
Kuusipaperipuun hinnaksi sovittiin, kuten edellä jo
mainittiin, 240 mk 2-meti`isistä puista, ja mäntypapgripuun vastaavaksi hinnaksi sovittiin 224 mk pinokuutiometriltä.
Suorittamatta yksityiskohtaisempia tutkimuksia ei voida sanoa,
vastaavatko nämä sopimushinnat puunjalosteiden vientihintojen ja
kotimaisten hintojen pei`usteella edellä selostetun mukaisesti laskettavjen raaka-aineiden hintoja. Asiantuntijain avulla tällaisen tutkimuksen suoi`ittaminen ei liene vaikeata. Papåripuiden osalta sen
suorittaminen olisi ehkä vieläkin tärkeämpi kuin sahatukkien ja
sahatavarain suhteen, koska, niinkuin edellä on osoitottu, paperi-

puusta valmistettujen jalosteiden kotimaisten ja ulkomaisten hintojen välillä on huomattava ero. Myös lehtipuiden, etenkin vanerikoivun, osalta tällaisen tutkimuksen suorittaminen olisi hyvin tai.peellinen.

Valtioneuvoston 17 päivänä lokakuuta 1942 antamien hintasäännöstelyohjeiden mukaan ei puuraaka-aineen hintoja ole korotettava sitä tasoa koi`keammaksi, josta yllä. mainituissa neuvotteluissa
sovittiin. Tämä ohje ei kuitenkaan toistaiseksi sido yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Syynä siihen, ettei kauppoja ole kaikkialla saatu
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suunnite]man mukaisesti päätetyksi, on väitetty olevan ensinnäkin
se n, että näitä suosite]tavia hintoja erikoisesti havupuutukkien ja
kuusipaperipuiden osalta on metsänomistajien taholla pidetty a]haisina, varsinkin kun aikaisemmin syyskesällä päätettiin joitakin
kauppoja, jotka ylittivät sittemmin tehdyn sopimuksen edellyttämän hintatason.
Niinkuin edellä on selostettu, vientihinnat vaikuttavat aivan
ratkaisevasti puheena olevan alan hinnanmuodostukseen. Voidaan
esittää epäilyjä siitä, onko tarkoituksenmukaista nykytilanteessa
ollenkaan pyi`kiä ohjaamaan puutavarain ja puunjalosteiden kotimaisia hintoja ulkomaisista hinnoista riippumatta, niin kauan kuin
hinnat ulkomailla ovat nousemassa. Kuitenkin lienee kaikesta
edellä esitetystä käyn)ri selville, että näiden tavarain hinnanmuodostumisella on aivan ensiärvoinen merkitys koko hintatasomme

kannalta. Jos vakavasti pyritään pysähdyttämään hintatason nousua,
on tämän takia myös välttämätöntä ryhtyä sellaisiin säännöstelytoimenpiteisiin, jotka toisaalta turvaavat tuotantoa i`aaka-aineen
jatkuvalta hinnannousulta, mutta toisaalta eivät aseta vientiämme
vaikeuksiin.
Erikoista huomiota puuraaka-aineen hintakysymys ansaitsee
tulevaisuutta s'ilmällä pitäen juuri sen takia, että se niin läheisesti

liittyy ulkomaankauppamme ja valuuttakursseja koskeviin probleemeihin. Ei voida nimittäin pitää todennäköisenä, että ulkomaiset
hinnat tulevaisuudessa jatkuvasti nousevat, vaan päinvastoin on
mahdollista, että jo nyt on saavutettu sellainen taso, jonka yli
vientihinnat eivät 'enää tuntuvasti nouse. Jos kotimaiseen hintaan
vaikuttavat kustannukset, kantohinta, työpalkat ym. kuitenkin
jatkuvasti .kohoavat, tulee näin ollen ehkä ennen pitkää sellainen
tilanne, jolloin vientihinnat eivät vastaa kotimaisia kustannuksia.
Viennin suuren merkityksen vuoksi ei voida tällöin myöskään jalosteiden kotimaisten hintojen korottamisella korvata vientitavarain
tuomaa tappiota, mikä järj`estely muistakin syistä on vaikeasti
toteutettavissa ilman erikoisen pakottavia syitä. Kun valtion avustuksiakaan ei liene mahdollista saada viennin ylläpitämiseksi täl1aisessa tapauksessa, on jäljellä ainoastaan yksi mahdollisuus, nimittäin ulkomaisten valuuttakui`ssien korottaminen. Tällaisen toimenpiteen vaikutus hintatasoon lienee ilman muuta selvä. Hintasään-
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nöstelyn vähitellen saavuttamat tulokset i`aukeaisivat yhdellä kertaa tyhjiin. Jos sen sijaan voidaan saada vakavuus aikaan myös
puutavarain ja puunjalosteiden hintoj6n kohdalla, on hyvin mahdollista, että luottamus meidän rahamme arvoon ulkomailla säilyy

ja täten vältytään valuuttakurssien muuttamisesta.

K I R J fl L L I S U U T T fl.

V iLHo A.NN ALL^, Nuu¢aiäwen l,asi,t;ehdas 1793--1943. K:nstarrrLnsosake-

yhtiö Otava. Helsinki 1943. Siv. 176.

Tämän vuoden alkupuolella tuli kuluneeksi 150 vuotta
nykyään toiminnassa olevista lasitehtaista vanhimman,
Nuutajärven lasitehtaan perustamisesta. Puheena oleva
tapaus on lähinnä ollut aiheeiia Nuutajärven tehtaan

maamme
nimittäin
mei`kkihistoi`ian

ilmestymiseen. Sopivampaa kirjoittajaa kuin tri VL.Jho A7t7tc}J¢ ei

tälle teokselle olisi hevin voitu löytää, sillä hänen tutkimuksensa
ovat, kuten tiedetään, jo pitkän aikaa kohdistuneet inaamme lasiteollisuuden ei`i vaiheiden valaisemiseen. Niinpä lienee hänen tarkoituksenaan aikaisempien tutkimustensa lisäksi ennen pitkää perusteellisemmin käsitellä muidenkin vanhimpien lasitehtaidemme
taloushistoriallist,a kehitystä.
--Nuutajärven tehdas edustaa maamme lasiteollisuudessa monessa kohdin varsin mielenkiintoista ja yleisessä tietoisuu`dessa ehkä

liiankin huomaamatta jäänyttä kehityksen kulkua. Kuten tekijä
osoittaa, Nuutajärven syntyyn oli olennainen vaikutus jo 1700luvun puolivälissä toimintansa aloittaneella Åvikin lasitehtaalla,
jonka perustajan poika Jcbcob WjzhGzm DGpor}£ yhteistoiminnassa

sihteeri fJcbr¢!cZ FtwwÄ/.ejmin kanssa ryhtyi tämän uuden tehtaan
luomista toteuttamaan. Alku oli silloisista kehittvmättömistä olosuhteista johtuen vaatimaton, mutta vähitellen Nuutajärven syrjäisestä tehtaasta kehkeytyy ajan oloihin katsoen ei.ittäin huomattava teollisuuslaitos. Tämä vaihe tehtaan historiassa alkaa, silloin
kun yrityksen omistajaksi ja johtajaksi viime vuosisadan keskivaiheilla tulee varatuomari 4c!oZ/ Tömgre7}. Luvussa ))Voimakas yrittäjäpersoonallisuus» tekijä kuvaa hyvin eloisasti Törngrenin toimintaa ja saavutuksia Nuutajärven lasitehtaalla. Tömgren oli suui'ten mittojen mies, ajastaan edellä oleva, aina uusia suunnitelinia
tarmokkaasti ja valppaasti toteuttava yrittäjä, jonka luonteelle
vanhoja totuttuja uria kulkeminen oli täysin vierasta. Hän parantaa ja kehittää ripeästi tehtaan tuotantomenetelmiä, ja saadakseen
valmisteiden tason tyydyttämään kaikkein suurimpiakin vaatimuk-
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sia hän hankkii tehtaaseen runsaasti ulkomaista työväkeä. Kuvaus
näiden ulkomaalaisten - ranskalaisten, belgialaisten ja saksalaisten - lasinpuhaltajaLin ja muiden ammattimiesten työskentelystä
ja vapaa-aikojen vietosta kaukaisessa sisämaan tehtaassa muodostaa, niin tekee mieli sanoa, suoi`astaan kulttuurihistoi`iallisesti antoisan ja paikoitellen varsin huvittavan osan tehtaan vaiheiden
esityksessä.

Törngrenin toiminta Nuutajärven tehtaan johdossa ei ollut pitkäaikainen. Kirjoittaja huomauttaa, että Törngrenin tapaiselle kiihkeästi uutta luovalle yrittäjäpersoonallisuudelle Nuutajärvi sittenkin tarjosi liian vähän liikkuma-alaa. Niinpä Tömgren siirtyykin

tuskin kymmentä vuotta Nuutajärvellä vaikutettuaan toteuttamaan
uusia, entistä laajakantoisempia teollisuussuunnitelmiaan. Hänen
pysyväksi ansiokseen Nuutajärven historiassa jää kuitenkin, että

hän kohotti vaatimattoman, melkeinpä käsityöpajaan verrattavan
laitoksen, maamme johtavaksi lasitehtaaksi, jossa höyi`yvoima ja
uudenaikaiset lasinvalmistusmenetelmät olivat käytännössä
ja
jonka tuotteet saivat ulkomaillakin ihailevaa tunnustusta osakseen.
S3 aika, jonka Törngren toimi Nuutajärvellä, tuli merkitsemään
tehtaan varsinaista kukoistuskautta, sen loistoaikaa. Törngrenin
jälkeiselle kehitykselle on enemmän kuin uusien aloitteiden teko
ollut luonteenomaista asioiden kulku entiseen totunnaiseen tapaan.
Näitä vaiheita käsittelevälle luvulle tekijä onkin antanut nimen
i)Tasaisesti eteenpäinJ). Törngrenin seuraajaksi Nuutajärven omistajana tuli eversti rors£e7t Cos££cznczGr, joka oli yhteiskunnallisesti

valveutunut, kaikkia hyviä pyrkimyksiä suosiva henkilö, mutta
ionka harrastukset kohdistuivat Nuutajärvellä lähinnä tehtaan
maa- ja karjatalouden edistämiseen. Teollisuuspuolen hoitaminen

joutui toisten miesten huostaan, jotka kylläkin olivat alansa tuntevia henkilöitä, mutta joilla ei aina ollut riittävää päätösvaltaa
eikä itsenäisyyttä asioiden johtamisessa. Tehtaan laajentumista
olivat omansa myös ehkäisemään sellaiset tekijät kuin kilpailun
kiristyminen kotimaisilla markkinoilla ja Venäjälle tapahtuvan
viennin vaikeutuminen. Uusin lasiteollisuutemme kehitys on työntänyt Nuutajärven jossain määi`in syrjään, ja Nuutajärven tuotanto
on nykyään jäänyt verraten vaatimattomaksi, vaikka tällä laitoksella
tietenkin on jatkuvasti oma tehtävänsä puheena olevan teollisuuden
alalla.

Tri Annalan teos ei rajoitu suinkaan yksinomaan Nuutajäi`ve n
lasitehtaan ulkonaisten vaiheiden kuvaamiseen. Lukija saa myöskin
samalla käsityksen tapahtumiin vaikuttaneista yleisistä taloudellisista tekijöistä, nimenomaan tuotantomuotojen ja kaupallisten olosuhteiden muutoksista. Tätä yleistaloudellista taustaa olisi toivonut

laajemmaksikin - varsinkin kun tiedämme, mitkä edellytykset

a,`
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tekijällä on tällaiseen tehtävään - mutta toisaalta on kylläkin
ymmärrettävää, että tämä olisi helposti särkenyt ne puitteet, jotka
teokselle sen juhlajulkaisun luonteesta johtuen on täytynyt asettaa. Erikoinen tunnustus on tekijälle lausuttava siitä, että hän on
rohjennut poiketa tällaisten teosten tavanmukaisesta kuivan juhlavasta tyylistä ja tehnyt kirjastaan ei vain asiallisesti pätevän, vaan
myöskin hauskan ja helposti luettavan.
M. St,röri.mer.

F . BT]R]AM, Den produktiva akt,ivi,teten i dess /örhålla,nde ti,ll konjunktz#t4!¢ecÅZ..7tge7z. Skrifter utgivna av Ekonomiska Samfundet i
Finland 111. Holger Schildts Förlag. Helsingfors 1941. Siv. 283.

Suomi ei, kuten tiedetään, ole mikään kansantaloudellisen tutkimuksen luvattu maa. Päinvastoin on et,enkin teorian viljelyä maassamme miltei ainutlaatuisella tavalla laiminlyöty. Sitäkin ilahdui,ta`vampaa on yllä mainitun kaltaisen tutkimuksen ilmestyminen.
Toistaiseksi tri Bwr/.cmin teos ei kuitenkaan ole kotimaassa saanut
osakseen sitä huomiota, jonka se kieltämättä ansaitsisi. Eräissä
Skandinavian maissa se sitä vastoin on jo ehtinyt saada suopean
vastaanoton.
Burjam on ottanut tehtäväkseen selvitellä tuotantotoimintaa
(deri pi`oduktiva aktiviteten) sen eri ilmenemismuodoissa sekä niitä
vaikutuksia, joita tämän toiminnan vaihteluilla on suhdannekehitykseen. Kuten tekijä johdantoluvussa huomauttaa, ei kaikinpuolista tutkimusta ole tässä suhteessa vielä suoritet,tu. Yleensä kansantalousmiehet ovat tyytyneet kiinnitt,ämään huomiota vain eräisiin
tuotannollisiin toiminnan puoliin, pyi.kimättä analysoimaan sitä
kokonaisuudessaan. Niinpä esim. suhdanneteoreetikot useimmiten
rajoittuvat vain sijoitustoiminnan selvittelyyn ja siten ikäänkuin
pysähtyvät puolitiehen. Tämä koskee mm. Keynesin ja Hai`rodin
teoi.ioita, joita Burjam vei`raten laajalti ki`itikoi.

Yleisesti katsotaan, että vilkastuva tuotantotoiminta merkitsee
kiihoketta suhdannekehitykselle ja päinvastoin, mutta Burjam
esittää, että tuotantotoiminta on luonteeltaan s e k ä suhdannekehitystä edistävää e t t ä ehkäisevää. Tuotantotoiminnan lopullinen
rierkitys suhdannevaihteluille riippuu kulloinkin näiden eri suuntiin pyrkivien tendenssien nettovaikutuksesta.
Perinnäinen käsitys kansantalousteoriassa on, että tarjonta
ikäänkuin luo oman kysyntänsä, so. tuotantotoiminnasta syntyy
yhtä pa]jon uutta tuloa kuin tarvitaan tuotannon tulosten ostamiseen. Tekijä pyrkii osoittamaan, että näin ei aina ole laita. Hänen
ajatuksenjuoksunsa on seui`aava. Tuotantotoiminnasta aiheutuu
joukko kustannuksia, jotka kokonaisuudessaan arvoltaan vast.aa-
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vat tuotannon tulosta. Nämä kustannukset edustavat samalla tuotannosta syntyvää tuloa. Tuotantokustannukset (tekijän terminologian mukaan i)producentkostnadsvärde») käsittävät seuraavat teki-

];äLtå|ilJa|p£i:,aeti,s,koråt:k?eu,ouktrafii:å.t,:!kräaaä)a-kJLa.|te:ruvkesaeit?ei#åinsietk:
erät sekä yrittäjän voitto vastaavat yhdessä tuotannon arvoa ())producentvärde»). Jos valmistuneet hyödykkeet välittömästi ja kokonaisuudessaan myydään markkinoilla, tuotannon tulos vastaa tai'kalleen yhteiskunnan kokonaistuloa. Osa tuotannon tuloksesta ei
kuitenkaan tule välittömästi, kokonaisuudessaan tai laisinkaan
myydyksi. Tällöin yhteiskunnan kokonaistulolla ei tietyn ajan kuluessa tai lainkaan ole vastinetta valmiissa tuotanon tuloksessa. Tällä
tavoin ikäänkuin vapautuu tuloa, josta tekijä käyttää nimitystä
»vapaana oleva» (fristående) tulo. Tärkeä merkitys tulojen »vapautumisen» kannalta on tuotantoajan pituuden lisäksi myöskin sillä
ajalla, joka kestää tulon syntymishetkestä siihen ajankohtaan, jolloin tulo lopullisesti käytetään. Tekijä suorittaa analyysinsa yhteydessä mielenkiintoisen yrityksen arvioida yhteiskunnan kokonaistulon todellista »elinikää».
Samoin kuin tulo on i}vapaatai), jos sillä ei ole vastinetta valmiissa tuotannon tuloksessa, myöskin viimeksi mainittu on »vapaata)),

jos sillä ei ole vastinetta juoksevassa tulossa. Vapaana olevaa osaa

tuotannon arvosta (producentvärde) edustaa se osa kustannuksista,
jonka yritykset ovat koi`vauksena osallistumisesta tuotantoprosessiin suorittaneet sellaisena ajankohtana, joka on kauempana ajassa,
kuin mikä vastaa tuotantoprosessista syntyvän tulon keskimääräistä
»elinikää».

Syntyykö vapaata tuloa vai vapaata tuotannon arvoa, riippuu
tuotantotoiminnan luonteesta. Sen perusteella, miten ja missä määrässä tuotannon tulokset saatetaan markkinoille, Burjam erottaa
kolme erilaista tuotantotoiminnan lajia. Nämä ovat y)kokonaisuudessaan myyväJ) (helförsäljande), i}erissä myyvä» (ratföisäljande) ja
i)ei myyvä» (ickeförsälj`ande) tuotantotoiminta. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu ensi si].assa valmiiden kulutushyödykkeiden sekä raaka-

ja tarveaineiden valmistus. Tuotannon tulokset saatetaan markkinoille ja ne asettavat vaat,imuksia ostokykyyn nähden suunnilleen
samassa tahdissa, kuin työpalkat maksetaan ja maksut tarveaineista
ym. suoi`itetaan. Toinen ryhmä käsitt,ää kestävät kulutushyödykkeet, kuten asunnot, liikennevälineet ym. Tuotteet - oikeastaan
vain niiden käyttöoikeus - myydään markkinoilla vähin erin, jol1oin suuremmassa ja pienemmässä määrässä syntyy vapaana olevaa
tuloa. Kolmannessa tapauksessa on kysymys sellaisesta, pääasiallisesti
yhteiskunnan suoi`ittamasta tuotannosta, jonka tuloksia ei markkinoilla laisinkaan myydä. Tällaisia tuotteita ovat tiet, sillat, kana-
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vat yms. Puheena olevien laitosten ja rakenteiden tuottamisesta
syntyvä tulo on kokonaisuudessaan vapaata.
Sillä seikalla, syntyykö vai)aana olevaa tuloa vai vapaana olevaa tuotaimon årvoa, on suhdanteille ratkaiseva merkitys. Vapaana
olevan tulon syntyminen parantaa suhdanteita, jota vastoin vapaana
olevan tuotannon ai`von syntyminen vaikuttaa suhdannekehitykseen
epäedullisesti. Teoksen keskeisimmän osan muodostaa tutkimus
siitä, minkälaisten edellytysten vallitessa tuotantotoiminta synnyttää enemmän tuloa kuin tuotaniion arvoa ja päinvastoin. Tällöin kiinnitetään huomiota myöskin yrittäjänvoiton ja -tappion mei`kit}rkseen, Säästämistoimintaan ym.
Teoksen loppuluvut on omistet,tu suhdannekierron analysoimiseen, jolloin tekijä mm. pyrkii osoittamaan, että talouspulien puhkeaminen voi aiheutua erilaisista tekijöistä. Erilaisten pulien selitysten ei tarvitse sulkea pois toisiaan, vaan ne edustavat vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Suhdannetekijät ovat luonteeltaan endogeenisia ja eksogeenisia. Edellisillä on ratkaiseva mei`kitys, jälkim-

mäiset sitä vastoin vaikuttavat vain edellisten kautta. Burjam kritikoi ankarasti ns. monetäärista suhdanneteoi`iaa, joka ani,aa pankki1uotolle suui`en merkitykseii suhdannevaihteluissa. Tämä onkin
sikäli täysin ]oogillista, kun hän itse voimakkaasti korostaa tuo-

tantotoiminnan vaihtelujen primääristä merkitystä tässä suhteessa.
Tekijä arvelee edelleen, että koska tuol,antotoiminnan vaikutus suhdanteisiin riippuu siitä, minkälaisina yhdistelminä sen eri lajit esiintyvät, suhdannevaihteluita voidaan säännöstellä luomalla tietoisesti
sopivia yhdistelmiä.
Esiteltävänä olevassa tutkimuksessa on käyty käsiksi todella
tärkeään probleemiin. Voidaan panna merkille, että ostokyvyn
syntymiseen ja tulonmuodostukseen liittyvät kysymykset ovat esittäneet yhä keskeisempää osaa viime vuosien raha- ja suhdanneteoreettisessa keskustelussa. Toisaalta näiden kysymysten tietee]linen
käsittely on vie]ä monessa suhteessa alkuasteellaan.
Burjamin tutkimus on suhdannekysymyksistä kiinnostuneelle
lukijalle sangen mielenkiint,oinen eikä vähiten siitä s}'ystä, että
tekijän ajatukseni.uoksu kulkee monessa suhteessa varsin itsenäisiä
teitä. Tiukka loogillisuus on myöskin kokonaisuutena katsoen teoksen ansioita. Tekijä osoittaa vakuuttavasti, että luonteeltaan erilaatuinen tuotantotoiminta s}J.nnyttää erilaista tuloa. Niin ikään lukija
mielellään uskoo, että erilaatuisen tuotantotoiminnan vaikutus suhdanteisiin tällöin muodostuu erilaiseksi. Kyseenalaista kuitenkin
toise]ta puo]en on, ovatko nämä oivallukset sinänsä uusia ja käänteentekeviä. Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, että teoksessa
tuskin nimeksikään viitataan esillä olevien kysymysten aikaisempaan käsittelyyn tieteellisessä keskustelussa. Lukija kuitenkin pai-
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koitellen kaipaisi kirjallisuusviittauksia, ei tietenkään osoituksina
tekijän oppineisuudesta, vaan voidakseen niiden avulla helpommin
muodostaa itselleen käsityksen asianomaisten probleemien asemasta ja merkityksestä kansantaloustieteestä. Tuskinpa kohtuullinen »akateemisuus» tässä suhteessa myöskään olisi vaarantanut
tutkimuksen itsenäisyyttä.
Selostajan käsityksen mukaan Burjamin tutkimuksen vai`sinaisena heikkoutena on tietty epäselvyys itse probleemin asettelussa.
Tekijä ilmoittaa tutkivansa niitä vaikutuksia, joita tuotantotoiminnan eri lajeilla on suhdanteisiin. Yleensä suhdannevaihteluilla
ymmärrettäneen teollistuneen ajan talouselämälle olennaista poljentoa, joka muodostaa erittäin monisäikeisen, toisistaan riippuvaisten heilahdusilmiöiden kudoksen, mutta jossa juuri tuotantotoiminnan supistumisella ja laajenemisella tiettävästi on keskeinen
asema. Kun Burjam käsittelee tuotantotoimintaa totaalisena kategoriana, näyttää siltä, että hänen systeemissään »selittävä» tekijä
(tuotantotoiminta) samalla sisältyy »selitettävään)) ilmiöön (suhdannevaihtelut). Toisaalta taas tällainen käsitys ei tunnu oikeutetulta, koska tutkimuksessa nimenomaan pyritään osoittamaan,
kuinka tuotantotoiminnalla jo sinänsä ei`äissä tapauksissa on suhdanteita huonontava vaikutus. Mutta jos taas suhdannevaihtelujen
tunnusmerkkeihin ei kuulu tuotantotoiminta sellaisenaan, lukija

joutuu todel]a ymmälle ja haluaisi saada tietää, mitä tekijä suhdanteista puhuessaan lopulta tarkoittaa. Mainittakoon, että Burjam
esittää myöskin graafisesti ei`äitä fiktiivisiä suhdannekäyriä (s. 262),
mutta ei ilmoita, minkälaisista komponenteista ne on muodostettu.
Sanalla sanoen suhdannevaihtelut esiintyvät Bui`jamin teoksessa jossain määrin abstraktisena ja hämäränä ilmiönä, jonka i`ealisesta
sisä]löstä lukijan on vaikeata muodostaa itselleen käsitystä. Yleensäkin tietty abstraktisuus on leimaa antavana piirteenä puheena olevalle tutkimukselle.
Aikaisemmin mainittu loogillisuus ei myöskään ole estänyt eräiden yksityisten ristiriitaisuuksien syntymistä. Niinpä tekijä ei`äässä
kohden (s. 166) lausuu, että »kokonaisuudessaan myyvä» tuotantotoiminta aina on luonteeltaan suhdanteita huonontava, kun taas
pari sivua myöhemmin esitetään ne edellytykset, joiden vallitessa
tämä tuotantotoimiiinan laji parantaa suhdanteita. »Ei`issä myyvästä» tuotantotoiminnasta taas huomautetaan sivulla 100, että
»se voi olla .ia aina aluksi sinänsä on suhdanteita parantavaa», mutta
sivulla 118 sitä vastoin, että se »aina ja kaikissa olosuhteissa on suhdanteita huonontavaa». On vaikea sanoa, ovatko tällaiset ristii`iitaisuudet näennäisiä, so. johtuvatko ne epäselvästä kielenkäytöstä,
vai onko tekijä näissä kohden todella erehtynyt: Selvää on, että
tutkimuksen arvo niistä käi`sii. Huomautettakoon lopuksi, että Bui`-
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jamin kirjoitustapa on poi,kkeuksellisen ras,k.asta. Totta puhuen tämän esittelyn kirjoittaja harvoin on joutunut pureksim,aan vaikeaii}min sulavaa ruotsinkielistä tekstiä.
Kokonaisuutena ottaen tri Burjamin teos joka tapauksessa on
kunnioitusta hei`ättävä henkinen voimannäyte. Siitä voidaan liioittelematta sanoa, että se on omansa rikastuttamaan kotimaista kansantaloudellista kirjallisuutta. Lisäksi se epäilemättä on yleisestikin
katsoen arvokas suoritus ja sisältää paljon sellaista, mitä voidaan
käyttää hyväksi suhdanneteoriaa edelleen kehitettäessä.

Mikho Tammi,nen.
A.. M. Mcls.LAc -J. G. SMi", Den ekonomi,ska teorir.rs gruruker.
Inledning till studiet av prisbildnings- och fördelningsteorin.
Tidens Förlag. Stockholm 1941. Siv. XII-384.
Teos, jonka alkuperäisen, Prjncetoiiissa vuonna 1937 julkaistun laitoksen nimi on lnti`oduction to Economic Analysis, on toinen
®

:åaDkeaj:|`.iåånenk,u:fsiEkci:iaoamfcäss:tc::,äys,s:.sså:ja,seskai.jäTnos;=tmeasli:teäpn:::
yleiskatsauksen taloudellisten ja yhteiskunnallisten laitosten kehitykseen ja toimintatapaan. Ilmoitettavana oleva osa käsittelee,
niinkuin sen alkukielinen nimi osoittaa, taloudellisen analyysin perusteita. Seuraavissa osissa tekijät ilmoittavat käsittelevänsä ei`ilaisia taloudellisia ilmiöitä ja taloudellisia riippuvaisuussuhteita.
Tekijäin peruskäsitys on institutionalistinen ja tämä peruskäsitys
on läpikotaisin määrännyt heidän tapansa käsitel]ä hinnanmuodostus- ja jakaantumisprobleemeja. Heidän tai`koituksensa on, niinkuin he selittävät, i.akentaa silta sen kuilun yli, joka monasti ei`ottaa taloudellisen teoi`ian todellisuudesta. Teorian ja todellisuuden
välinen vastakohtaisuus johtuu heidän käsityksensä mukaan ensi
sijassa siitä, että oppikirjoissa - tavallisesti pedagog.isista tai`koi-

tuksenmukaisuussyistä - otetaan lähtökohdaksi olettamus, että
taloudel|ista järjest.elmää kokonaisuudessaan luonnehtii vapaa kil-

pailu. Tätä todellisuudenvastaista olettamusta tekijät pyrkivät
välttämään ja asettavat siitä syystä pääpainon niiden monopolististen ainesten käsittelyyn, jotka ovat nykyaikaiselle taloudelliselle
toiminnalle luonteenomaisia. Heidän tutkimuksensa kohteena ovat
siten hintojen sopeutumisilmiöt monopolin tai monopolistisen kilpailun vallitessa.

Teoksen pääasiallisena aihe,ena on kysynnän, tarjonnan ja hinnanmuodostuksen analysoiminen yksityisillä mai`kkinoilla. Tekijät
ovat niinikääh kiinnittäneet erityistä huomiota palkkoja, vuoki`ia,
koi`ko,a ja yrittäjän voittoa määrääviin monopolistisiin aineksiin.

KP+ÅH,.ISpturTA

173

Nykyaikaisen raha- ja suhdanneteorian kysymyksiä tekijät koskettelevat ylimalkaisemmin, ja kansainvälisen kaupan teoi`ia jää
kokonaan tämän osan aihepiirin ulkopuolelle. Kaikki tämä saa luonnollisen selityksensä siitä, että puheem olev.a tutkimus ei ole taloudellisen teorian kokonaisesitys, vaan osa laajemmasta sarjasta.
Teoksen viidessä ensimmäisessä luvussa tekijät luovat perustan,

]ri:];es;shseäsi:tveun;s:,åkteenkt£;¥tathamhymöoh;:re=€;]te;;t#Saennnsåiraäi:SnäneetntsaåT:
ei.ilaisia hinnanmuodostukseen vaikutt,avia markkinatapauksia, selVittelevät kuluttajain kysynt.ään vaikuttavia tekijöitä ja esittävät
tuotantokustannusten ei`ittelyn. Tämän valmistelevan käsittelyn
jälke.en he joutuvat tutkimuks.ensa keskeisimpään osaan, hintojen
sopeutumisen analysointiin .erilaisten edellytysten vallitessa mai`kkinoilla.

Seui`aavissa luvuissa tekijät tutkivat, miten yksityisten tuottajain kustannukset yhdessä kulutussuhteiden kanssa määräävät
tuotannon volyymin ja hinnan. Tässä mielessä he aluksi rajoittuvat
tutkimaan kulloinkin vallitsevaa tilannetta tai lyhytaikaisia muutoksia. Tällöin on lähtökobana sen s`elvittäminen, millä e,dellytyksillä t,asapaino on mahdollinen yksityisen yrityksen saavuttaessa
suurimman mahdollisen nett.otuoton, sekä millaisiksi suhteet silloin
muodostuvat kilpaileviin yrityksiin, markkinain vaihdellessa vapaasta kilpailusta täydelliseen monopoliin. Perustavaa laatua olev,ana otaksumana tekijäin esityksessä on tällöin, että tuotannon
teknilliset .edellytykset muuttuvat siksi hitaasti, että tällaisia lyhytaikaisia sopeutumisilmiöitä tutkittaessa voidaan jättää tutkimatta,
miten tuotantovolyymin muuttuminen vaikuttaa kiinteisiin ja keskimääräisiin kustannuksiin. Näihin tekijät kiinnittävät huomiota
vasta siinä tapauksessa, että aja.njakso on riittävän pitkä tekemään
mahdolliseksi huomattavia tuot,annon edellytysten muutoksia.
Niideii edellytysten, joiden vallitessa kysyntä, tarjonta ja hinta ovat
lyhytaikaisesti tasapainossa, ei niin ollen voida ilman muuta päätellä synnyttävän tasapainoa pitemmän ajanjakson kuluessa. TälIaisten pitempien ajanjaksojen kuluessa erilaiset tekijät alituisesti
vaikuttavat tasapainoa kohti, mutta ne ehtivät harvoin vaikuttaa
täydellä painollaan, koska tasapainon edellytykset lakkaamatta
muuttuvat. Näitä siirtymis- ja sopeutumisilmiöitä tekijät yksityiskohtaisesti tutkivat, ensin siinä tapauksessa, että vapaa kilpailu
vallitsee, ja sitten siinä tapauksessa, että monopolistinen kilpailu
on mai`kkinoille tunnusomaista. Dynaamiset muutokset, jotka aiheutuvat teknillisestä parannuksesta tai kulutuksen siirtymisestä, ovat
tällöin luonnollisesti sangen täi`keällä sijalla.

Suhdanneteoi`ia ei, niinkuin jo mainittiin, varsinaisesti kuulu
esillä olevan tutkimuksen alaan, mutta.tekijät esittävät kuitenkin
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analyysinsa pohjalla käsitykseiisä suhdannevaihtelujen syistä. He

toteavat, että suhdannevaihtelut ovat kiinteästi yhteydessä odotettujen voitonmuutosten kanssa. Sellaiset muutokset voivat aiheutua satunnaisista tapahtumista taloudellisen järjestelmän ulkopuolella tai itse järjestelmässä tapahtuneista muutoksista. Tekijät panevat sen ohella melkoista painoa ihmisten psykologisille ja nimenomaan joukkopsykologisille reaktioille, jotka saattavat sekä jyrkentää että lieventää taloudellista aaltoliikettä, ja huomauttavat
siitä, että taloudelliset laitokset vaikeuttavat joustavaa sopeutumista muutoksiin. Tässä korostuu tekijäin institutionalistinen peruskäsitys.
Erityistä huomiota ansaitsee se seikka, että tekijät ovat mahdollisimman tarkoin käyttäneet hyväkseen uusinta kehitystä marginaalianalyysin alalla. Heidän onkin onnistunut järjeste]mällisesti, keskitetysti ja helppotajuisesti esittää taloudellisen analyysin viimeaikaiset tulokset ja soveltaa niitä koko hintajärjestelmän yhtenäiseen

kä sittelyyn. Harvinaisen selvän ja helppotajuisen esitystavan ohella
tekijäin ansioksi tulee erityisesti se seikka, että he ovat tehneet esityksensä myös sellaisen lukijan tajuttavaksi, joka ei ole perehtynyt
marginaalianalyysin vaatimaan matemaattiseen esitystapaan, sijoittamalla matemaattiset selvitykset varsinaisesta esityksestä erillisiksi huomautuksiksi, joiden sivuuttaminen ei vaikeuta esityksen
seuraamista sinänsä.
Ruotsintaja, £ei./. B/.ö.rÄ, on niinikään suoi`iutunut hyvin tehtävästään ja p}'stynyt löytämään tekijäin käyttämille monille termeille sopivat vastineet.
H. Hormi,o.
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Finanzprobl{me d€s Augenblicks.

von Dr. A. E. Tudeer.
Info]ge des Krieges sind die, Staatsausgaben auf ungefähr das
Ftinffache gegeiitiber der Vorkriegszeit gestiegen.
Durch Steuererhöhui]gen und Einftihrung iieuer Steuern konntei} anderseits die
ordent,Iichen Einnahmen stark erhöht werden. 1942 konnten damit
fast zwei Drittel aller Ausgaben gedeckt werden. Ausserdem wui`de
in verschiedenen Foi`men Kredit bei der Allgemeinheit und am Geldmarkt aufgenommen. Doch liess sich ein Teil der Ausgaben auf diese
Weise nicht decken, so dass man gezwungen war, den Kredit der
Zentralbank in Anspruch zu nehmen. Da dies eine gefährliche, zur
lnflation ftihrende Massnahme ist, besteht also die wichtigste finanzund währuiigspolitische Aufgabe darin, Mittel und Wege ausfindig
zu machen, die Ausgaben ohne T\Totenfinanzierung zu decken. Darauf zielte der neue allgemeine Finanzplan vom Juni 1942, zu dessen
Ergänzung im April 1943 ein zweiter Finanzplan aufgestellt wurde.
In dem letztei`en ist davon ausgegangen, d€`ss sich die Steuerbelastung kaum mehr steigern lässt. Statt dessen wäre die BesteueTung durch Eiitwicklung des Steuerapparates und dui`ch Erhebung
der Steuern an der Einkommenquelle wirksamer zu gestalten, denn
auf diesem Wege liessen sich die staatlichen Steuereinnahmen erhöhen, rirähi`end gleichzeitig die Besteuerung gerechter wtii`de.
Den I-Iauptpunkt des Finanzplanes bildet der Vorsch]ag einer
Zwangsanleihe. Das Finanzkomitee ist beztiglich der Foi`men derselben zu dem Schluss gekommen, dass die Zwangsanleihe 3 °/o des

gesamten steuerpf]ichtigen Eigentums und die Anleihezeit 4-5
Jahre zu betragen hätte. Dadurch wtirde der Staat etwa 3000 Mil].
Mai`k an Einnahmen erhalten. Weiter wird auch eine gleichzeitige
Zwangsanleihe auf Grund der Einkommen in Vorschlag gebracht.
Ausserdem ist vorgeschlagen, ein Fiinftel der auf Grund des Konjunktursteuergesetzes ei`hobenen Beträge als Anleihe. und nicht
als Steuer anzusehen.
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Gleichzeitig hat man versucht, das freiwillige Sparen zu fördern.
So ist vorgeschlagen woi.de, die Bankeinlagen und Obligationen sowie
die Einnahmen aus den Zinsen von diesen bis zu einer bestimmten
Grenze ftir die nächsten Jahre als steuerfrei zu erklären. Ein weitei`er Vorschlag geht darauf aus, das Recht, einen Teil der
gezahlten Lebensvei`sicherungsprämien abziehen zu können, auszudehnen, um auf diese Weise die Versicherungstätigkeit zu ermuntern und so die dem Staat zufallenden Anleihemittel zu erhöhen.
In dem Finanzplan wird weiter vorgeschlagen, gewisse lndustrieaktien des Staates an die Allgemeinheit zu verkaufen, um den Staate
dadurch eine neue Einnahmequelle zu ei`öffnen und vor allem die
Kaufkraft der Allgemeinheit teilweise zu binden. Das Bestimmungsrecht des Staates iii der betreffenden Gesellschaft wtirde dadurch

nicht bertihrt werd6n.
Schliesslich enthält das Finanzprogramm den Vorschlag, ein
besoiider.es Organ bei der Regierung einzusetzen mit der Aufgabe,
die Tätigkeit der Staatsvei.waltung und der staatlichen Behöi`den zu
rationalisieren und auf diesem Wege Ersparungen zu ei`mögli`chen.

Die staatliche Anleihe,tätigkeit in Finnland während des Krieges.
von DT. K. 0. Al,ho.

Wenn man die Kriegsfinanzierung in Finnland näher untei.sucht,
stellt man fest, dass der Kredit hier viel mehr ftir die Deckung der
Ki.iegsausgaben des Staates bedeutet hat als in den meisten Ländei`n,
fur die Angaben voi`Iiegen. In Finnland hat der Kredit, und zwar
vor allem der von der Zenti`albank erhaltene Kredit, lange Zeit
geradezu eine dominierende Rolle bei der Befriedigung des staatlichen Geldbedtirfnisses gespielt.

Es lassen sich drei Phasen in der Kreditaufnahme und Kreditaufnahmepolitik des Staates während des Krieges unterscheiden.
Chai`akteristisch ftir die erste war die lnanspruchnahme kurzfristigen
Wechselkredites. Der erste finnisch-russische Krieg 1939-40 wui`de
fast ausschliesslich mit Hilfe des von der Finnlands Bank gewährten
Ki`edites finanziei`t. Dann versuchte maii Kredit in der Hauptsache
von den [Iandelsbanken zu erhalten. Im Frtihjahr 1941 begann die
zweite Phase der Ki`iegsfinanzierung in Finnland, die dui`ch das
Be3treben gekennzeichnet wird, langfristige Obligationsanleihen
dii`.ekt von der Allgemeinheit zu erhalten. Diese Anleihen wui.den
jedoch keine eigentlicheii Volksanleihen, da das grosse Publikum
nur verhältnismässig wenig zeichnete, während die Obligationen in
erster Linie von den Geldinstituten, und zwar vor allem von den
Handelsbanken tibei`nommen wurden. Die Banken kaiil.{cn liebei`
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kurzfristige Obligationen, als dass sie die Staatswechsel zu niedri-

gerem Zinssatz diskontierten.
Vorzugsweise aus diesen Grtinden
geschah in der staat,lichen Finanzpolitik im Herbst 1942 eine g`rund1egende Veränderung. Die Ausgabe von kurzfristigen, ktindbaren
Obligationen wurde ganz eingestellt u.nd an ihre Stelle ti.aten Wechsel
bei der Kreditaufnahme in den Banken. Der Verkauf mittelfristiger
Obligationen direkt an das Publikum wurde fortgesetzt, aber die
umfangreiche Propaganda eing`eschränkt. Im Zusammenhang mit
dieser neuen Anleihepolitik Wird augenblicklich die Frage einer
Zwangsanleihe auf Gi`und des Vermög`ens erwogen.
Die Geldinstitute haben bisher eine bedeutende Rolle in der
staatlichen Anleihetätigkeit gespielt und sind auch weiterhin von
grosser Bedeutung. D.er Krieg und die Beteiligung an der Kriegsfinanzierung haben wesentliche Sti`ukturveränderungen am Geldund Kreditmarkt zur Folge gehabt. Besondere Beachtun'g verdient
das starke Anwachsen der Scheckkonten in den Ha.ndelsbanken.
Dies hat dazu gefiihrt, dass die I-[andelsbanken vor allem kurzfristjge Anlagen suchen mussten, wodurch das Bestreben des Staates, von kurzfristiger zu ]angfristiger Finanzierung iiberzugehen,
erschwert wurde. Es liegt darum im lnteresse der öffentlichen Wirtschaft, dass die den Banken zufliessenden Mittel auf Depositenkonten angelegt werden. T\Toch mehr zu begriissen wäre es vom Standpunkt einer gesunden Finanz- und Kreditpolitik, wenn die Anlagen
in den Geldinstituten stäi.ker ))gebunden» werden könnten, als heute
der Fal] ist.
Was die a]lgemeine Entwicklung der Zinssätze in Finnland
wähi`end des Krieges betrifft, so lässt sich eine gerihge Steigerung
des Zinsfusses feststellen. Er wäre offenbar noch mehr in die Höhe
g.egangen, wenn nicht im Januar 1941 eine allgemeine Regelung der
Zinssätze durchg`eftihrt woi`den wäre. Diese Entwicklungstendenz
ist dadurch beeinflusst worden, dass der Staat lange Zeit i`echt hohe
Zinsen ftir seine Anleihen zahlen musste. Besondei`s in die Augen
fällt der hohe Zinssatz ftir kurzfrist,igen Kredit und vor allem ftir
kurzfristig.e Obligationen, der lange 7jeit aimähernd 6 °/o betrug.
Theoretisch und auch vom Standpunkt der pi`aktjschen Währungspolitik ist die Frage besonders interessant, wie die F].nanzierung
der Staatsausgaben das Preisniveau und den Geldwert beeinflusst.
Das Anschwellen der Ausgabenwirtschaft des Staates steigert die
Kaufkraft der A]Igemeinheit. Die pi`eiser]iöhende Wirkung des letzteren Umstandes ist jedoch verschieden, je nachdem wie die Staatsausgaben finan\ziert werden. Geschieht dies durch steuern oder durch
solche direkt von der Allgemeinheit erhaltene Anleihen, dass sich
die ft.ir den Vei`brauch vorhandenen Mitte] entsprechend verringern,
so wird das Preisniveau durch das Anschwellen der Ausgabenwii`t-
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schaft nicht wesentlich beeinflusst. Die iibrigen Finanzierungsmittel
dagegen haben eine preissteigende Wirkung, da sie eine fortlaufende Steigerung der im Umlauf befjndlichen zahluiigsmittelmenge
verursacheii. Dies ist vor allem der Fall, wem der Staat seine
Ausgaben durch Kreditaufnahme bei der Zenti`albank finanziert.

Der Lebenskostenindex im Kriege.
von Biirochef C. Jt4oczee7?.

In dem Aufsatz wird der Charakter des Lebeiiskonst,enindex als
Pi`eisindex betont. Der Lebenskostenindex spiegelt die Veränderungen im Kleinhandelsniveau wiedei`. Unbedirigt notwendig ist, dass
der Pi`eisindex auf unveränderten Warenmengen am Ausgangspunkt
wie zu dem Zeitpunkt dös betreffenden Vergleiches der Preisentwicklung fusst. Die absoluten Warenmengen spielen hiei`bei keine entscheidende Rolle, wohl aber das Verhältnis der verschiedenen Warenquantitäten zueinander in dem Budg.et, das man zu Grunde legt.

jahrDa|SgfFdå::o%iå?:|-gååuvnognå::fi:åies:£::1ecEååiå:::gel|=gglsre:2:
wurde, hat es bisher nicht als notwendig angesehen, eine Refoi`m des
Lebenskostenindex voi`zunehmen. Dazu hat auch der Umstand
beigeti.agen, dass die Zusammensetzung des Nahrungsmittelbudgets
nach der ersten Verbrauchsuntersuchung, die im Herbst 1941 vor-

g.enommen wui`de, um die lndexberechnung zu kontrollieren, nicht
befriedigend ausgefallen ist. Seit dem Herbst 1942 ist jedoch eine

Änderung im 7jusammenhang mit der Stabilisierung der Lebensmittellage und der teilweisen Erhöhung der Leberismittelrationen
eingetreteii. Der Nährwert, in Kalorien ausgedrtickt, ist gestiegen.
Darum ist der Zeitpunkt ftir ein lndexrefom giinstig.
Die Prinzipien, die beim Ubergang zu dem neuen Ausgabenbudget
angewendet werden sollen, das a]so auf dem beiden letzten Verbi`auchsuntersuchungen fusst, sind folgende. Die bisherige lndexsteigerung ist als solche anzuerkennen, aber später hat der lndex nach
den Veränderungen des neuen Budgets zu variiei`en. Diese Prozedur,
die augenblicklich in Dänemark und Schweden unter der Benennung
)}Verkettung)) angewendet wird, ist auch in Finnland befolgt worden,
da der friihere finnische Lebenskostenindex mit dem Jahre 1914 als
Ausgangspunkt an die jetzige lndexreihe aiikntipfen wtirde.
Die geplante Zusammensetzung des lndexbudgets zeigt, dass
der Anteil der Nahrungsmittelausgaben an den Gesamtausgaben
unbedeutend steigen wird, so dass diese Reihe etwas genauer die
Veränderungeii wiedergeben wird als der jetzige lndex. In bezug
auf die wichtigsten Nahrungsmittel sei erwähnt, dass der lndex
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empfindlicher gegeii Veränderungen der Preise ftir Kartoffeln und
sonstige Hackfriichte sowie Fische, weniger empfindlich dagegen
gegeniiber Preisveränderungen bei Molkereierzeugnissen und Speck
wtirde. Auf die Pi.eise ftir Getreideerzeugnisse wui`de der geplante
lndex ungefähr ebenso wie der bisherige reagieren.
Der Anteil der Wohnungsmiete an der Ausgabensumme wtirde
etwas steigen. Die,'Berichtigung geschieht auf Grund des Ergebnisses
der letzten wohnungssozialen Untersuchung. Der Ausgabeposten
»Heizung und Beleuchtung» wiirde dagegen im Verhältiiis zum Gesamtbudget unvei.ändei`t bleiben. Der Posten ))direkte Steuern» wurde
steigen. Ei]ie Verringerung wdrde v-or allem bei dem Posten »sonstige
Ausgaben)) stattfinden.
Es ist beabsichtigt, das Warenverzeichnis der neuen lndexbei.echnung in mehreren Punkteii zu ergänzen und zu ändern, wodui`ch
die Preisunterlage breiter wiirde: die Anzahl Waren und Dienste,
derö`n Preise den Lebenskostenindex beeinflussten, wurde auf ungefähr auf 125 steigen.

Die Frage der Rohholzpreise vom Standpuiikt der Preisregolung.

von Mag. Erih Törnqpist.
Das Holz ist der wichtigste Rohstoff Finnlands. Der Pi.eisent-wicklung beim Rohholz ist darum bei der Regelung der Pi.eise besondei`e Beachtung zu scheiiken. Bisher wai`en nur die Preise ftir
fertige Erzeugnisse der Reglement,ierung unterworfen. Verfasser
behandelt in dem vorliegenden Aufsatz die Fragen, die zu entscheiden
sind, wenn auch die Preise ftir Rohholz festgesetzt wei`den sollen.
Vor allem sind die Probleme zu erwägen, die sioh aus dem Unterschied zwischen den ausländischen und den heimischen Preisen
ergeben. Verfasser vertritt die Ansicht, dass, wenn die Preise ftir
fertige Holzerzeu8nisse stabilisiert werden sollen, auch die Preise
ftir Rohholz regleinentiert werden mtissen. Wegen der gi`ossen
Bedeutung, welche die Ausfuhr von Holzindustrierzeugnissen ftir
Finnland hat, ist es vom wähi.ungspolitischen Standpunkt aus
wichtig, dass die oben besprochene Preisi.egelung durchgeftihrt wird.

R I I P P U MAT O N
TALOUDELLINEN

ASEMA
on jokaisen järkevän kans`alaisen päämäärä. Se
saavutetaan
vain
säästäväisyydellä, tallettamalla säännöllisesti osa tuloista pankkiin. jokainen talletus, on askel suurempaan riippumattomuuteen.
Sitäpaitsi käytetään pankkeihin talletettuja varoja maamme taloudellisen elämän
kehittämiseen, joten jokainen tallettaja myötävaikuttaa maamme taloudelliseen edistykseen.

Valitkaa pankiksenne maamme vanhimmat säästölaitokset,

säästö`pankit

tahi niitten

omis.tama

Säästöpankkien
Keskus-Osakei pankki
Helsinki,
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oppikirja
RURIK PIH,KALA:

MAA
TIEDE
Yiiopistomme maanvilj elystaiouden professori
Rurik Pihkala on laatinut edustamastaan tieteestä perusteellisen yleisesityksen. Siinä selviteuään paitsi erilaisia tutkimusmenetelmiä
måataloustieteissä, luonnon ja ilmaston vaikutusta maata-louteen, maataloustyötä, pääomän
` osuutta maataloudessa ja erflaisia maatalouden
talousi ärjestelmiä. Tekij än selkeä, sanonta tdkee
kirian miellyttäväksi lnkea.
384 sivua.
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SELVÄN SUUNNAN
eläriälleen on valinnJt se, joka
tarkoitustaan ` vastaavalla henkivakuutuksella on turvannut
perheelleen toimeentulon sil.tä-

kin varalta, ettö hönen elämö,m
työnsö ennen iltaq katkeaisi.

MI-YHTI
Maan

suurin

henkiöakuutuslailos
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