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nykyhetken    talouselämössä    ovat    moninaiset    ja     vaativat.
Nömä     tehtävät,     olkoot    ne    luonteeltaan    minkä    laatuisia
tahansa,    pystyy    parhaiten    suorittamaan     pankki,    jolla   on
takanaan    miespolvien    kokemus,    suuret    pöäomat    ja   nyky-
aikainen   pankkikoneisto.   -    Töllainen   pankki   on

Maan    vanhin    liike-   ja   talletuspankki.

Omac    varat   yli     1.100   milj.   mk.



pyrinnöt
tarvitsevat   menestyäkseen   myös   lujaa
aineellista  pohjaa.  -  Tämän  taloudelli-
sen  perustan  luominen,  nimenomaan  sil-
mällä   pitäen   suomalaiskansallisen   hen-
gen    viljelyä,    on    ollut    KANSALLIS-
OSAKE-PANKIN  toiminnan  johtomotii-
vina  siitä   asti,   kun  pankin   ovet  1890-
luvun   alussa  yleisölle  avattiin.

Suomalainen   sivistyneistö   puolestaan
on tuntenut KANSALLIS-OSAKE-PAN-
KIN  omaksi  pankikseen,  jonka  puoleen
voi luottava,sti  kääntyä kaikissa pankki-
alan  asioissa.

tL=:=======-:L--===:--`
MAAN   SUURIN   TALLETUSPANKKI



EEMIL  HYNNINEN.

Muistosanoja.  jotka  Sosia]i,T)oliitt].sen  Yhd].styksen  kokouksessa

lokakuun  24  päivänä  1947  esitti

Leo  llcwmaja.

Njiden  miesten  i`iveihin,  jotka  meidän  maassamme  ovat  sosiaali-

polit].jkan  aloilla  työskenne]leet,  on  tullut .tuntuva  aukko,  kun  toh-
tori   Ee77%.Z   Zry7".ne7t,   pari   viikkoa   sitten   ]opullisesti   siii`tyi   pois

joukostamme.  Se  ansiokas  e]ämäntyö,  jonka  hän  moiienlaisissa  eri
tehtävissä  suoritti,  vclvoittaa  nieitä,  ensi  kerran  hänen  kuolemansa

jä]keen kokoontuessamme,  palauttamaan mieleemme hänen clämän-
juoksunsa  pääkohtia.

Kun  ko]mekuudetta  vuotta  sitten  Mikke]in  ]yseon  ensi  ]uokalle
läänin   pohjoisosasta    saapui   eräs   hi]jainen   maalaispoika,    ei   hän
a]uksi  toveripiii`eissään  paljon  huomiota  herättänyt.  Vain  ahkeraksi

ja  hyvin  sopuisaksi  hänet jo  kohta  todettiin.  Mutt,a  c.i  kauan  kestä-
nyt,  ennen  kui.n  huomattiin,  että   Eemil  Hynnisen   opinnot  men;s-
tyivät  pa]jon   paremmin  kuin  muiden.   Saipa  hän  joskus   sellaisen
todistuksenkin,  ettei siinä  muita  arvosanoja  kuin kaikkein  korkeim-

pia   o]]ui,kaan.   Tu]tuaan   sitten   ylioppilaaksi   mainitusta   lyseosta,
jossa  klassilliset   kie]et  o]ivat  valta-asemassa,   o]i  luonno]lista,   että
etevän   oppi]aan   mie]i   lähinnä   suuntautui  juuri   niihin.   Mutta  jo
alusta   pitäen   opinto-ohjelmaan  ja   vähitel]en   etualalle  tulivat   his-
toria  ja  fi]osofia.   P\Täihin   hän  tarttui  sel]aisella   perusteel]isuudel]a,

että  tiedemiehen  ui`a  näyt.ti  tulevaisuudessa  itsestään  selvältä.   Jo
verraten  aikaisin  hän,  nähtävästi  toveripiirinsä  `t.aikutuksesta,  jossa
kansantaloude]]iset  opinnot  olivat  pääharrastuksena,  otti  tämänkin
oppiaincen  ohjc]maansa.   Se  vei  hänet  lähemmäksi  nykya.ian  o]oja
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ja  tehtäviä,  valmistaen  häntä   monille  työaloille,  joilla   hän  myö-
hemmin  joutui  toimimaan.

Jo  opintovuosina  Eemil  Hynnisessä  todettiin  hyviä taipumuksia

].a   taitoa   self`ä  kirja]liseen  että   suulliseen  esitykseen.   Täten  hänen
ensimmäisiä  julkisia  tehtäviään  tuti  olemaankin  esitelmien  pitämi-
nen,  hänet  kun  lähetettiin  opi)ikouluihin  maan  ei`i  puolille  selvirtä-
mään  i`ajttiusasiaa  nuoi`isol]e.  Tämäkin  oli  valmistuksena  si]le  vas-
t,aiselle  työalalle,  jolla  hän  sitten  elämänsä  viimeisen  vuosikymme-
nen  ajan  toimi.

Suoritettuaan   filosofiankandidaattitutkinnon   Hynninen   ryhtyi
suunnitte]emaan väitöskirjaa ulkotyöväen palkkasuhteiden kehityk-
sestä,  ja  siihen  hän  kokosi  aineistoa  mm.  tekemällä  matkoja  maa-
seudu]Ie.  Mutta  väliin  tuli  monenlaisia  muita  telitäviä  sekä  oi)into-
matka   Saksaan  ja   Ranskaan   asti.   Täteii   hänen   omat   kirjalliset
työnsä keskeytyivät hänep toimiessaan puolen vuosikymmenen  ajan
Pellei`vo-Seui`an  kirjallisena  sihteei`inä  ja  samalla  maanviljelyslyseon
kansantaloustieteen  opettajana.  Läheiset  suhteet,  joihin  hän  näinä
aikoina joutui  maatalousmiesten johtaviin  piireihin,  olivat  tärkeänä
edellytyksenä sil]e, että muiToskautena  kolme vuosikymmentä sitten
maataloustuottajien   pei`ustettua   oman  järjestönsä  Hynnisestä   tuli
tämän  keskusliiton  sihteeri  ja tutkimustoimiston johtaja,  niin ikään

puolen   vuosikymmenen   ajaksi.    Näinä   vuosina   hän   m}/-ös   edusti
maataloutta   siinä   tullitai`iffikomiteassa,   jonka   työn  tulokseiia   o]i
maamme  ensimmäinen  itsenäinen  tullitariffi  vuonna   1919,  ja   hän
kirjoitti  sen  osan  komitean  mietintöä,  joka  käsitteli  maatalouden
tullisuo.i.elua.  Toiseen  maatalouspolitiikan  päähaaraan  ]iittyi  häneii
työskente]ynsä silloisen sosialihallituksen tilasto-osastossa,  jossa  hän
suoritti  tutkimuksen   Suomen   maataloust}öväen  oloista   palkkaus-
vuonna  1919-1920.

Näihin   aikoihin   maisteri   Hynninen   vihdoinkin  sai   tilaisuuden
saattaa    päätökseen    väitöskirjatyönsä   ja    suorittaa   filosot`ianlisen-
siaattitutkinnon.     Mutta    toimittuaan    väitöskirjatyössään    toisen-
laisten   sosiaalisteii   olosuhteiden   selvittehjänä   hän   sentään   tunsi
itsensä  lähinnä   maatalouskysymysten   tutkijaksi.   Tämän   väestön-
osan  elinehtojen  hyväksi  hän  tahtoi  edelleen  työskennellä.   Siihen
tarjoutui  hyvä tilaisuus,  kun  hän keväällä  1924  pääsi  Suomen edus-
tajaksi  Rooman  kansainväliseen  maat,alousinstituuttiin ja  maamme
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sikäläisen   lähetystön   maata]ousattaseaksi.   Sie]Iä   Villa   Umbei`ton
kauniin rakennuksen kirjallisten aarteiden keskellä hän viihtyi hyvin

ja  kokosi  itselleen  eri  maiden  maatalouso]oista  hyvin  monipuoliset
tiedot, joita  hän sitten käytti  hyväksi  myöhemminkin maata]ouden
etujen  valvojana  toimiessaan.

O]eskelu  Roomassa  keskeytyi  vuonna  1927,  jolloin  tohtori  Hyn-
ninen kutsuttiin kulkulaitosten ja y]eisten töiden ministeriksi y]ijoh-
taja  Sunilan  muodostamaan  ministerist,öön.   Niistä tehtävistä, joita
hänen  tällä  vastuullise]Ia   paikalla   oli   hoidettava,   o]ennainen   osa,
nimittäin  yleisten  töiden  jäi`jestäminen,  Iähinnä  työttömyyden  tor-

jumista  silmäl]ä pitäen, kuului sosiaalipolitiikan tärkeimpiin aloihin,
ja   niitä   hän   hoiti   ansiokkaa]1a   taval]a.   Myöhemminkin   hän   otti
osaa  työn  puutteesta   aihcutuneen  vaikean  ongelman   selvittelyyn

ja  va]tion  toimenpiteiden  suunnitteluun  tällä  alalla.
Siirryttyään   tava]Iiseen   kansalaistoimintaan  tohtori   Hynninen

palasi  Pellervo-Seui`an  töihin,  ja  kahdeksan  vuoden  ajan  hän  seu-
i`an  toimitusjohtajan  asemassa  työskeme]len  oli  maalaisväestömme
osuustoiminnallisten   pyrintöjen   keskeisenä   henkilönä.   Tällä  alalla
esiintyviin  tehtäviin  hänen  laajat  tietonsa  ja  sovitteleva  luonteensa
teki  hänet erityisen sopivaksi,  varsinkin niiden ristiriitojen keskellä,

joita  niihin  aikoihin  myös  osuustoimintaväen  omassa  keskuudessa
o]i.  Maala].sväestön yhteistoiminta, erityisesti silmällä pitäen sen  aat-
teellista  puo]ta,  näytti  olevan  hänelle  oikea   työala.

Mutta ju]kiset tehtävät vaativat jälleen tohtoi`i  Hynnisen arvossa

pide.ttyä  työkykyä  toiselle  taholle.   Vuonna   1932   professori   Kivi-
mäen  johdo]Ia   muodostettaessa   uutta   hallitusta   hänet   kutsuttiin
sen  jäseneksi  ja  sos].aaliministeriön  pääl]iköksi.  Tällä  täi`keällä  pai-
kal]a   hän   sitten   toimikin   kauemmin   kujn   yksikään   edeltäjänsä,
eroten  ministeriöstä  vasta  vuoden  1935  lopussa.  Nämä  vuodet  oli-
vat   sosiaalihal]innolle   menestyksellisen   toimi]inan   aikaa,   jolloin
useita  tärkeitä  uudistuksia  pantiin  toimeen,  etenkin  huoltolainsää-
dännön ja tapaturmavakuutuslainsäädännön alal]a.  Tämä ajanjakso
on   kaikilla   niillä,   jotka   si]Ioin   joutuivat   yhteistyöhön   ministei`i
rlynnisen  kanssa,  hyvin  mieluisassa  muistossa.

Maan  hal]ituksesta  toisen  keri`an  luovuttuaan  tohtoi`i  Hynninen
sitten jo  verraten  pian  siirtyikin  tava]laan  uudelle  työalalle,  mutta
se]]aiselle, jolle  hänen nuoruuden  aikuiset raittiushari`astuksensa  oli-
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vat   olleet   ei`äänlaisena   valinisLuksena.   Vuonna   1937   hänestä   tuli
Oy   Alkoholiliike   Ab:n   sosiaalijohtaja.   Siitä,   mitä   hän   tällä   työ-
a]alla  sai  aikaan,  on erityisesti  mainittava  se laaja  kirjal]inen  hanke,

johon   hän   ryhtyi   mahdollisimman   asiallisen   selvibyksen   aikaan-
saamiseksi   alkoholikysymyksen   eri   puolista.   Hynninen  puolestaan
kirjoitti  siihen  laajan  esityksen  i)Hyöty-  ja   etunäkökohdat  maail-
man  alkoho]iliikkeessä  ja  sen  aiheuttamat  haitat  kansojen  i`aitista-
mispyrkimyksille>).   Tutkielmansa  lopussa   hän  tuli  siihen   myöntei-
seen  tulokseen,   että   useat  tekijät   nykyään   vaikuttavat   voimak-
kaasti  väkijuomien  käytön  pysyttämiseksi  kohtuullisissa  i`ajoissa  ja
sen  vähentämiseksi  aste  astee]ta.  Tätä  kehitystä  hänen  mielestään
myös  osaltaan. tukee  ja  jouduLtaa  määräperäinen  i`aittius-  ja  valis-
tustyö,   jota   tai`mokkaasti   suoritetaan   melkein   kaikkialla   sivisty-
neessä   maailmassa.

Se  suui`i  luottamus,  jota  toritorj   Hynninen  eri  tahoilla  nautti,

ja  se  asiantuntemus, jota  hän oli  puheeiia  olevalla  alalla  osoittanut,
johti   siihen,   että   vuonna   1940   Alkoholiliikkeen   toimitusjohtajan
paikkaa  täytettäessä  hänet  valittiin  tähän  vastuulliseen   toimeen.
Se  vuosikymmen,  jonka  ajan  hän  tuli  työskeniielleeksi  kysymyk-
sessä  olevalla  alalla,   oli  monistakin  syistä   vaikeata   mui`i`oskautta.
Niitä  päämääriä, joihin  i)yrkiminen valtion  omistaman  Alkoholiliik-
keen   tehtäväksi  oli  asetettu,  tällaisissa  oloissa  oli  vaikeaa  saavut-
taa.   Mutta   niinä   vuosina,   jolloin   valtio   on   ollut   kovasti   tulojen
tai`peessa,  Alkoholiliike  on rahallisessa  suhteessa  menestynyt  hyvin,
muodostuen  erittäin  tuottavaksi  tulolähteeksi.

Monenlaisten   täi`keiden   tehtäviensä   keskellä   Eemil   Hynninen

jatkuvasti  suoritti  paljon  arvokasta  kirjallista  työtä.  Useita  vuosia
hän  uhrasi  Suomen   Osuuskauppojen   Keskuskunnan  historian  kii`-

joittamiseen.   Tieteellistä  tutkimustyötä  kohtaan  hän  säilytti  har-
taan   mielenkiintonsa   elämänsä   loppuun   saakka.   Pitkät   ajat   oli
vii`eillä  kysymys  hänen  valmistautumisestaan  yliopistoon  periistet-
tuun   maatalouspolitiikan  professorinvirhan,  mutta  tästä  suunni-
telmasta   hän  sittemmin  luopui.   Vuosikymmenen  ajan  hänen  tie-
teellisenä  työnään  oli  erään  ihmiselämän  syvimmän  ongelman  sel-
vittely,   joka  läheisesti  liittyi  hänen  aikaisempiin  filosofisiin  ja  his-
toriallisiin  opintoihinsa.  Niiden tuloksena oli laaja teos »Uskontomme
historiallisena   ilmiönä  ja   sen  pei`usarvoti).   Jo   se   laa].a   kirjallisuus,
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johon  hän tämän  tutkimuksen  valmistamista  vai`ten  oli tutustunut,
on  selvänä  todistuksena  siitä,  miten  vakavalta  kannalta  hän  nämä
asiat  oli  ottanut.  Viime  aikoina  hän  suoritti  myös  kaunokirjallista
työtä,  joka  on  osoituksena  hänen  kii`jallisen  toimintansa  monii)uoli-
suudesta.

Mitä  Eemil  Hynninen  mei`kitsi  monien  tärkeiden  yhteispyi`intö-

jen   tukena,   esim.   yhteiskunnallisen   korkeakoulun   perustamisvai-
heissa  ja sen monivuotisena opettajana tai vakuutusalan toimihenki-
lönä,   niin   ikään   Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   esimiehenä   ja
varaesim].ehenä   sekä   Pienviljelijäin   Keskusliiton   puheenjohtajana

ja   varapuheenjohtajana,  siihen  voidaan  tässä  vain  lyhyesti  viitata.
Kokonaan   ulkopuo]elle   näiden   muistosanojen  on   jätettävä  hänen
osanottonsa    kansainväliseen    yhteistyöhön,    vai`sinkin    maatalous-
miesten   asioissa.

Eemil   Hynnisen   elämäntyö   laai.entui   hyvin   monihaai`aiseksi,
mutta  keskeisessä  asemassa  siinä  oli  toiminta  sosiaalisten  olosuhtei-
den   kehittämiseksi,   vai`sinkin   maalaisväestön   tilaa   kohottamalla.
Aivan  kuin testamentikseen hän viimeksi julkaisemassaan teoksessa
»Maalaiselämän  peruskysymyksiä»  esitti  mielipiteitään  niistä  tehtä-
vistä,  joita   meidän  tällä   alalla  olisi  suoritettava.   Niistä   hän  teki
selkoa  myös  laajahkossa  kii`ja]lisessa  esityksessään,  jonka  hän  val-
mjsti   sosiaaliministei`iölle   kansainvälisessä   yhteistyössä   käytettä-
väksi.   Hänen   lämmin  hai`rastuksensa  nimenomaan  maalaisväestön
elinehtojen   parantamiseen   tuli   hänen   toiminnassaan   eri   aikoina

jatkuvasti    näkyviin.   Ne,   jotka   henkilökohtaisesti   tulivat   hänen
kanssaan tekeinisiin, säilyttävät hänen ystävällisyydestään ja hyvän-
tuulisesta  suhtautumisestaan hankaliinkin tilanteisiin mitä kauneim-
man  muiston.   Pysyvämmäksi  muistomerkiksi  jäävät  hänen kirjalli-
set   teoksensa,   jotka   varsinkin   sosiaalisella   työsaralla   säilyttävät
hänen  nimensä  kaukaisiin  aikoihin.
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Kirjoittanut

_4.  E.  Tud,eer.

U]komaankaupalla  ja  vai`sinkin  viennillä  on  ei`ittäin    keskeinen
asema  Suomen  talouselämän  kehityksessä.   Toisaalta  niissä   kuvas-
tuvat  tuotant,okoneiston  kehittyminen  ja  siinä  ilmenevät   i`akenne-
muutokset  sekä  kansan elinkannan muutokset,  toisaalta  ne  välittä-
vät    ulkomailla    ilmenevät    taloudelliset    muutokset    maahamme.
Seuraavassa  on  tarkoituksena  esittää  eräitä  piirteitä  viennin  kehi-
tyksestä   Suomen  itsenäisyyden   aikana   näitä   näkökohtia  silmällä

pitäen.
Viennin  markkamääräistä  kehitystä  valaisee  seuraavalla  sivulla

oleva   kuvio,   jossa   asianomaisen   pilarin   korkeus   oso].ttaa   kunkin
vuoden  viennin  kokonaisarvoa.  Fsitys  alkaa  vuodesta  1925,  koska
uikomaankauppa    siiioin    ensimmäi;iä   ri=a=iTriåri-;ot-å-a    seLr-ä`ri=6en~

mäkauden jälkeen alkoi olla ±9±±±aL!i±±LnLiåEbapj±y_ovakava.
Kuvioon   on  myös   otettu   eri  vuosien  viennin  volyymia   esittävät

pilarit.
Vientiarvoja  esittää  täsmällisemmin  alla  oleva  asetelma,  johon

samalla  on  otettu  viennin  volyymia  ja  hintoja  esittävät  indeksit.

Vuosi                              Milj.mk Volyymi-            Vientitavai.ain
indeksi               hintaindeksi

1935=100                   1935=100

65                         138
67                        136
75                         136
74                           136
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6430
5404
4457
4632
5298
5286
6241
7223
9380
8398
7710
2875
4322
5991
8713

6332
5228

23 051

Niinkuin   tästä   näkyy,   vientiai`von   kehitys   muodostaa   kolme
selvää aaltoa ynnä neljännen aa]Ion alkupuolen.  A]uksi vienti lisään-
tyi   5 570  milj.  markasta  vuonna   1925  nousten  kahteen  huippuun
6 320 miljoonaan vuonna 1927 ja 6 430 milj. mai`kkaan vuonna 1929.
Tätä   nousua   seurasi   jyrkkä   lasku   vientiarvon   painuessa   4460
miljoonaan  vuonna  1931.  Seuraavana  vuonna  vienti  edelleen  pysyi
alhaisella  tasollaan,  mutta  sitten  se  jälleen  alkoi  paisua  saavuttaen
uuden,   entistä   paljon   koi`keamman   huipun   vuonna   1937,   jolloin
vientiai'vo   oli   9380   milj.   markkaa.    Seuraavina   vuosina    vienti

jälleen   pieneni,   vuonna   1939   sen   johdosta,   että   maailmansodan
puhkeaminen alkoi katkaista normaaleja kauppasuhteita ja kauppa-
teitä.  Viime  vuosina  vieiinin  kehitys  tapahtui  sodan  merkeissä  ja

johtui  sen  luomista  ei.ityisistä   olosuhteista.   Niihin  palataan  tuon-
nempana.  Tässä  on syytä  lähemmin tarkastaa  tämän kuvion  kahta
aikaisempaa   aaltoa.

Jokainen,   joka   on  seui`annut   maamme  taloudellista   kehitystä
itsenäisyytemme  aikana,  tuntee  kuviossa  esiintyvät  aallot.   Nehän
ovat   suui`in   piirtein   samat   kuin   yleisessä   suhdannekehityksessä
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ilmenevät nousut ja laskut.  Tuiinettu tosiasia  onkin,  että  ulkomaan-
kauppa yleensä ja crityisesti vienti on täkäläisen suhdannekehityksen
täi`keimpiä  tekijöitä.  Suomcn  pienissä  oloissahan  suhdannevaihtelut
vain  vähäiseltä  osalta  johtuvat kotoisista tekijöistä  vaan pääasiassa
suurten   valtioiden,   tärkeimpien   k;uppatuttujemme   suhdanteiden
kulloisesLakin   kehityksestä.   Ta   välittäjänä   on   e:p±i±i¥sj2j£ij2P±i
Kun  ulkomailla  vallitsee  nousukausi,  kun  sie]lä  tavaroiden  kysyntä
kiihtyy   ja   hinnat   iiousevat,   silloin   myös   Suomen   vienti   nousee
kukoistukseeT], vienti paisuu määrältään ja -tuotteista saamiemme
hintojen   noustessa -vielä   enemmän   ai`voltaan.   Ulkomailta   näin
tulevat   varat   jakaantuvat   lukemattomia    teitä   myöten   ympäri
maan  mitä  erila].simpiin  väestöpiireihin,  joiden  hyvinvointi  ja  osto-
kyky  lisääntyvät.  Siten  Suomessakin  syntyy  nousukausi,  ns.  hyvä
aika.   Kun   ulkomailla   tapahtuu   käännc  ja   laskukausi   painaa   lei-
mansa   tärkeimpiin   vientimarkkinoihimme,   silloin   kysytään   tuot-
teitamme  vähemmän,  ja  silloin  myös   vienti   supistuu  määrältään

ja   vielä   jyi`kemmin   arvoltaan,   ja   täälläkin   syntyy   huono   aika,
lamaka`isi.  Tämä  on  yleinen  sääntö,  mutta  siitä  on  poikkeuksia.

Kun  seui`aa  viennin  kehitystä,  voi  siten  todeta,   että  sen  ai`vo
vuodesta  1925  vuoteen  1929  kohosi  noin  15  °/o.  Tämä  johtui   yksin-
omaan  vientimäärien  rtaisumisesta,  volyymi-indeksin  mukaan  noin
21  °/o,   kun   sitä  vastoin  hinnat  tuona  ajanjaksona  pysyivät   entisel-
1ään,   jopa   alenivatkin  hiukan.   Yleinen  suhdannekäänne  tapahtui
tosiasiallisesti   jo   aikaisemmin,   vuonna   1928,  vaikka  sen  vaikutus
Suomen  vientiin  myöhästyikin.  Vienti  sui)istui  sitten   laskukautena
kahdessa   vuodessa   ai`voltaan   melkein   kolmanneksella    eli   31  °/o.
Tästä  johtui  suurin  osa  hintojen  alenemisesta,  mikä  oli  noin  24  °/o,
mutta  viety  tavai`amääräkin  supistui   noin   10  °/o.   I-Iintain   laskua
tapahtui hitaassa tahdissa vie]ä  seui`aavinakin vuosina,   mutta tava-
ramäärän  jälleen  lisääntyessä,  suureksi  osaksi  Englannin   slummin-

puhdistusten   aiheuttaman   vilkkaan   rakennustarvikkeiden    kysyn-
nän takia,   viennin  määi`ä  kasvo.i ja  vientiarvo  alkoi kohota.  Sittem-
min nouseva  suunta  paipoi leimansa  ulkomaiden   suhdannekehityk-
seen  ja  samalla  myös  vientiimme.  Vuoteen   1937  mennessä   hinnat

#;'           nousivat   lähes  30  °/o.   Tavaramäärältään  vieiiti  kuitenkin  lisää]ityi
tuntuvasti  voimakkaammin,  nimittäin  me]kein  70 °/o.  Siten  viennin
ai`vo  oli  noussut   enemmän  kuin  kaksinkertaiseksi.  Tämä   nousu  on
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kuitenkin   vain    osaksi   katsottava   suhdannenousun   aiheuttamaksi.Ilnieis esti sT;-itäili=:=:ä=-ä
tapahtuneesta  rakennemuutoksesta,  teollistumisesta,  joka  oli  oman-
sa   lisäämään   se   ä   vientiä   että   tuontia.   Se   tosiasia,   että  viennin
arvo  jälkimmäisen  aallonhai`jan  kohdalla   o]i  iioin   46  °/o   suurempi
kuin    edellisen   aallonharjan   kohdalla,   vaikka   keskihinnat   olivat
alemmat,  vahvistaa  tätä  toteamusta.  Vuoden  1937 i.ä]keen tapahtu-
nut    viennin   supistuminen   johtui   taas   yksistään   tavaramäärien
vähenemisestä,  kun  sitä  vastoin  hinnat  osoittivat  lievästi  nousevaa
suuntaa,  mihin  yltyvä  suursodan  uhka  osaltaan  vaikutti.

Vuoden  1939  vientiin  vaikuttikin toisen maailmansodan puhkea-
minen, mutta koko laajuudessaan tämä vaikutus tuli näkyviin vasta
vuonna  1940, jolloin viennin  ai`vo  oli vain 31  °/o edellisestä huipusta.
Näin jyrkkä  oli  aleneminen  siitä  huolimatta,  että hinnat  tuntuvasti
nousivat.  Määrältään  vienti  vuonna 19/±0 olikin vain vajaa neljännes
mainitusta  huipusta.  Seuraavjna  vuosina  viennin arvo taas nopeasti
nousi,  ]iiutta  tämä  oli  suurimmalta  osaltaan  silmänlumetta.  Vienti-
määrät  tosin  hiukan  lisääntyivät,  mutt,a  pysyivät  kuitenkin  aivan
pieninä, ja vaikka hintojen nousu osaksi johtui yhä yltyvän tavaran-
puutteen  aiheuttamasta  hintojen  noususta  ulkomailla,  se   suurelta
osalta   kuvasti   vain   Suomen   markan   ostokyvyn   heikkenemistä.
Kuvion  kolmas  aalto  ei  siten  enää  ole  säännöllinen  suhdanneaalto,
vaan  se  kuvastaa  varsinaisesti  sodan  luomia  poikkeusoloja,  lähinnä
näiden vaikutusta niin vientimääi`iin kuin hintoihin ja rahan ai`voon.
Tämän aallQn viimeirien vaihe, harjan taittuminen uudeksi laskuksi,

johtui  valtiollisen  aseman  perini)ohjaisesta  muuttumisesta  syksy]Iä
19/±4.    Sen   johdosta   kaupankäynti   Saksaan  ja   sen  liittolaismaihin
kokonaan  loi)pui,  eikä   uusia  suhteita  saatu  solmituksi  e]inen  kuin
vuoden  viimeisinä   viikkoina.  Vuonna   1945  vienti  volyymiltaan  oli

pa]jon   pienempi   kuin    minään   edellisenä   vuonna   ja   sen   arvokin
nousi  hintainnoususta  huolimatta.   Vuonna  1946  alkoi  uusi,  neljäs
aalto;  ja  tätä   nousua   on  jatkunut'  kuluvanakin  vuonna.   Viennin
volyymi  nousi  tuntuvasti  vuoden   1945  poh].a]ukua   suuremmaksi,

ja   kun   hintataso   inflaation   johdosta   kohosi,.  vientiai`vo   saavutti
ennätyksiä.  Viennin  vo]yymi-indeksi  nousi  kuluvan  vuoden  yhdek-
sän   ensimmäisen   kuukauden aikana  62:een, joten  se on  vain puolet
viime  koi`keasuhdanteen  aikana  saavutetusta  vientimääi`ästä.   Tämä
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suhteellinen  pienuus  on  tietenkin  osaksi  seurausta  siitä,   että  tuo-
tantomme  ei  vieläkään  ole  päässyt  täyteen  tehoon.   Mutta  siihen
on vaikuttanut osaltaan sekin, että näihin lukuihin ei  ole  sisällytetty
sotakorvaustavarain  vm.  sellaisten  viennin  määrää  ja   arvoa,   vaan
on   otettu   huomioon   vain   vapaa   eli   kaupallinen   vienti.    Vaikka
sotakorvaustavarajn   vienti   tietenkin   suuresti   rajoittaa   vapaata
vieiitiä  ja  vaikuttaa  sen  määi`ään  ja  rakenteeseen,  on  se  niin  oma-
laatuinen,  ettei  ole  katsottu  olevan  syytä  tässä  käsitellä  sitä.

Äsken  mainittiin,  että  viennf n  kehityksessä  voimakkaiden  suh-

gåral:eTåi,hate|::å::;s,:invna::'iåeeil:sea:,eåanses':atospi`atslå:i:c,a,ian:[nunkvei:`:t:isi
ai`vo   tutkittavana    olevan    ajanjakson   ensimmäisenä    viisivuotis-
kautena   keskimäärin   oli   6042   milj.   markkaa   vuodessa,   se   sotaa
edeltäneenä   viisivuotiskautena   keskimäärin    oli    7 790   miljoonaa.
Nousu oli siten 1748  miljoonaa eli lähes 29  °/o ja olisi ol]ut suurempi-
kin,   elleivät  hinnat  jälkimmäisenä   kautena   olisi   pysyneet   vähän
alemmalla  tasolla  kuin  edellisenä.  Viennin. osoittamiin  i.akerinemuu-
toksiin   palataan   edempänä.

Ulkomaankaupan    kansantaloudellinen   merkitys   on   Suomessa
suurempi kuin useimmissa muissa maissa, mikä tietenkin  on seurausta
tuotantomme  me]koisesta  yksipuolisuudesta.  Voidaan  siten   todeta ,
että  vieiiti   viirieisinä  vuosina  ennen  sotaa  ai`voltaan  vastasi  noin
20-24 °/o  samanaikaisen  kansantulon koko määrästä.  Ja jos  vientiä
veri`ataan   iiiiden  tuotteiden  valmistukseen,  joiden  yleensä  voi  edel-
lyttää    tulevan    kysymykseen   ulkomaankaupassa,   saadaan   paljon
suuremi)ia suhdelukuja.  Vieniiin arvo oli  näet  noin  puolet  maatalou-
den,   kalastuksen   ja   met,sästyksen,    metsänhoidon    ja    teollisuuden
tuotannon  i]ettoai`vosta.  Suhde]uku vaihte]i ennen  sotia  48 ja  53  °/o:n
välillä.   Kummatkin  suhdeluvut  vaihtelevat,   tosin  melko  alitaissa
rajoissa,  suhdanteiden  mukaan  nousten  hyvinä  ja  laskien huonoina
aikoina.

Edellä    on    tarkastettu    maamme    kokonaisviennin    kehitystä.
Jos   mieli   saada  kuva  viennistä,  ei  voida  tyytyä  tähän,  vaan  on
eriteltävä   vienti   tavaroiden   laadun,   määrämaan   ym.    täi`keiden
näkökohtien   perusteella.   Tarkastettakoon  aluksi  viennin  jakaantu-
mista   tärkeimpien   tuotanLoalojen   mukaan   neljään   pääryhmään.
Tätä  jakoa  valaisee  äskeinen  kuvio,  jossa  kunkin  vuoden  vienti  on
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jaettu   sen   mukaan,   pa]jonko   siihen   sisältyi    1)  puutavaroita   ja
puuteoksia,  2)  paperiteol]isuustuotteita,  3)   eläimistä  saatuja  ruoka-
tavaroita  ja  /t)   muita  tavaroita.

Pikainen  silmäys  tähän  kuvioon   osoittaa,   että  kaikki   viennin

i)ääryhmät  ovat  olleet  vaihtcluiden alaisia,  toiset  voimakkaammin,
toiset   heikommin,   ja   että   muutoksissa   on  havaittavissa   toisaalta
suhdamevaihteluita,     toisaalta      talouse]ämän     rakennemuutosten
aiheuttamaa   pitkäaikaista   kehitystä.

Niinkuin   näkyy   tästä    kuviosta,   ovat   kaksi   eiisiksi   mainittua
ryhmää,  puutavarat ja puuteokset ynnä  paperiteollisuuden ti.iottect

yljvoima].sen  tärkeitä  Suomen  viennissä.   Edellisen  osalle  tuli  keski-
määrin     koko     kaksikynmcnvuotiskautena    44.5  %,    jälkimmäisen
osalle jonkin verran vähemmän e]i  37.3  °/o viennin arvosta.  Yhteensä
metsän   tuotteet   siten   edustivat+E±±J4=e]i   enemmän   kuin   neljä
viidennestä    maamme    vienn].n    kokonaisarvosta.    Tämän    viennin
rinnal]a  muu  vienti  oli  sufiteemsen  vaatimatonta.  E]äimistä  saadut
i`uokatavai`at   edustivat keskimäärin 6.7  °/o ja muut tavarat yht6ensä
11.5  °/o  viennin   arvosta.

Viennin  ].akaantuminen  näihin  ryhmiin  ei  kuitenkaan  ol]ut  sa-
manlainen  koko  ajanjaksona,  vaan  ilmeni  siinä  ennen  sotaa  selvää
kehitystä.    Päälinjana    oli    paperiteollisuuden    tuotteiden    viennin
mei`kityksen    huomattava   lisääntyminen    sekä    kokonaisarvoltaan
että   suhtecssa   muihin   ryhmiin.   Kun   vuosina   1925-29   puheena
oleva   i`yhmä   edusti   28.5  °/o  viennin   arvosta,   vastaava   suhdeluku
vuosina   1935-39  oli  kohonnut  41.9  °/o:iin.  Vuosina  1938  ja  1939  se

jopa   sivuutti   puutavarain   viennin   kohoten   tärkeimmäksi   vienti-
i'yhmäksi.  Mainittakoon  vielä,  että  kun  puutavarain  ja  puuteosten
viennin arvo viisivuotiskautena  1925-29 keskimäärin oli 3 368 milj.
markkaa,   se   vuosina   1934-39   keskimäärin   oli   vähän   pienempi,
3 217  milj.  markkaa.  Voidaankin  osoittaa,  että  tämä  vienti  jo  edel-
]isenä   viisivuotiskautena   oli   sivuuttanut   huipputason,   jonka   ala-

puolella  se  sen  jälkeen  on  r)ysytellyt.  Sitä  vastoin  paperiteollisuus-
tuotteiden  vientiarvo  on  noussut  `1722  milj.  mai`kasta  tutkittavana
olevan    ajanjakson    ensimmäisenä    `,'iisivuotiskautena    3176    mi]j.
markkaan  sotaa  lähinnä   edeltäneenä   viisivuotiskautena.   Sotavuo-
sina   kummankin  ryhmän  vienti   suuresti   väheni,   papei`iteo]Iisuus-
tuotteiden  aluksi  enemmän  kuin  puutavarain  vienti,  mutta  vuosina
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1943   ja   1944   se  jä]leen  oli   ensimmäisellä   sij€`lla.   Itsenäisyytemme
aikana   näin  tapahtunutta  kehitystä  voi  pitää  kansantaloudellisesti
edullisena,   sillä  sehän  merkitsee  sitä,   että  viemme  ulkomaille  täi.-
keintä  raaka-ainettamme,  i)uuta,  pitemmälle  ja]ostetussa  muodossa
kuin  aikaisemmin.   -  Suursodan  päätyttyä   kehitys   sikäli  kulkee
entistä suuntaa,  että  paperiteo]Iisuustuotteiden vientiryhmä vuonna
1946  edusti  jopa   48.6  °/o   vapaan   vieniiin   arvosta.

Toisia,   vähemmän   silmiinp].stäviä   kehitysljnjoja   ovat  e]äimistä
saatujen    ruokatavaroiden    suhteemnen    taantuminen    1930-luvun

jälkipuoliskolla  ja  »muiden  tavaroidem  viennin  suhteellinen  voimis-
tuminen.   Tätä  kehitystä  jatkui  sotavuosina,   kun  karjataloustuot-
teiden  tuotanto  monista  syistä jyrkästi  supistui,  niin  ettei  viennistä
voinut   olla   puhettakaan,   vajkka   se   viimeisinä   rauhanvuosina   oli
o]]ut  600-700  mil.]..  markkaa.   Menihän  kehitys  niin  pitkälle,  että
niukkojenkin   voiannosten   jakaminen   oli   mahdollista   vain   ulko-
mailta  tuodun  tavaran  turvin.   Toiselta  puo]eii  neljännen  i`yhmän
so.   »muiden   tavaroiden»   merkitys   viennissä   lisääntyi   jo   rauhan-
vuosina, mutta erityisen voimakkaaksi nousu muodostui sotavuosina.
Tu]ihan   näiden  tavaroiden  vien]iin  osa]le  vuosina  1942-1944  noin
neljännes    viennin   kokonajsarvost,a.   Kun   tämän   i`yhmän   viennin
ar'vo  1920-luvulla  yleensä  oli  noin  300-400  inilj.  mai`kkaa,  se  vii-
meisinä  vuosina  ennen  sotaa  oli  900  mi]joonan  paikke;Ila  nousten
sitten, tosin hintojen kohoamisen johdosta, päälle 2 000 milj. markan
vuonna  1943.  »Muiden  tavaroiden»  viennin  aikaisemi)aan  norisuun

palataan  edempänä.  Tässä  on  vain  syytä  todeta,  että  uusin  nousu
epäilemättä  pääasiallisesti  johtui  sodan  luomista  poikkeuksellisista
o]oista.  Ilmeistä on myös, että jos sotakorvausteollisuuden tuotte;den
vienti  otettaisiin  huomioon,  tämän  ryhmän  merkitys  näinä  vuosina
esiintyisi    huomattavan    suui`ena.    Todennäköisesti -ja    toivotta-
vasti -talouselämässämme  nyt  tapahtunut  rakennemuutos  vasta-
kiii  tulee  viemään  siihen,  että  vientimme  pysyy  monipuolisempana
kuin  ennen  suui.sotaa.

Tämän jälkeen  on  syytä  silmäillä  puheena  oleviin  ryhmiin  kuu-
luvien  tuotteiden  viennin  herkkyyttä  suhdannevaihteluille.   Ensik-
sikin  voidaan  todeta, että  eläimistä  saatuien  ruokatavai`oiden
nissä  ei  ole  havaittavissa  suhdannevaihteluiden  mukaisia  muutok-
sTa"Tälri ttiotantohan  on  sangen rl]PPu-
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matonta  suhdanneaallon nousuista ja laskuista, vaa]i  seuraa lähinnä
sääsuhteita   ja  satojen  vaihteluita.  On  myös  ilmeistä,  että  vaikka
ulkomainen  kysyntä ja sen mukaan hinnat seuraisivatkin suhdanne-
vaihteluita,    niin   kotima;nen   kysyntä   samalla   tava]Ia   lisääntyisi
hyvinä    j.a   supistuisi   huonoina   aikoina,   mikä   vähentäisi   viennin
vaihtelemista  ulko.mailta  tulevan  kysynnän  mukaan.

Stii___s=!ia_a_n]:_ft_o.i._B.ehn__.LryJL3päkp±±:±±£ize=aiE_ja±±Lu±!±£es±s±£±_¥i=e_n.t=i_~LQa
herkin suhdannevaihteluiden vaikutuksille. Tämän vieimin  ai`vo

nousi   ensiksi  3012 vuonna   1925  3 711   miljoonaan
vuonna  1927,  mutta  väheni jo  seui`aavana  vuonna,  siis   aikaisemmin
kuin  muu  vienti.  Aliminilleen  se  painui  vuoniia  1932,  jolloin  se   oli
vain   1657  milj.  mai.kkaa,  so.  55  % pienempi  kuin juuri  mainittuna
h`iippuvuonna.   Sitten  sc jäl]een alkoi lisääntyä, kun rakennuspuuta-
vai`an    kysyntä    Englannissa   vilkastui,   nousten   3 020   miljoonaan
vuonna    1934,    sekä    saavutti,    seuraavana    vuonna    tapahtuneen
takaiskun jälkeen, vuonna  1937 uuden huipun,  4157  milj.  markkaa.
Tällöin  puutavarain  viennist,ä  saatiin  maahamme  varoja   21/2  mil-

jardia   enemmän   kuin   vuonna   1932.   Selvää   oii,   kuinka    suui`essa
määrässä  täinä  seikka  oli   omaiisa  kohott,amaan  hyvinvointia  laa-

joissa   maamme   väestöpiireissä.   Viimeisinä   rauhan`'uosina   tämän
rvhmän  vienti  jälleen väheni noin kolmanneksella.

Jos   sitten   tarkastaa   kolmatta   tavararyhmää,   paperiteollisuus-
tuotteiden  vientiä,  panee  merkille,  että  siinä  tosin  vojdaan  havaita
suhdannevaihteluiden  merkkejä,  mutta  että  pitkäaikainen  kehitys-
linja, voimakkaasti nouseva suunta, antaa yleisleiman kehit}-skululle.
Tämän  ryhmän  viennin  arvo  kohosi  1537  milj.  mai`kasta  vuonna
1925  1901  miljoonaan vuonna  1929 ja laski sitten lamaan menncssä
1828 miljoonaan vuonna 1931.  Vähennys oli siten vaille /i  %,  kun se

puutavarain kohdalla,  niinkuin mainittu,  oli  55  °/o.  Paperiteollisuus-
tuotteiden  viennjn  lisääntyminen  seuraavaan  huippukohtaan  men-
nessä   oli  hyvin  voimakas.   Mainittu  vienti  nousi  näet   3630  milj.
mai`kkaan  `/.uonna  1937  ja  oli  silloin  melkein  kaksi kertaa  niin  suuri
kuin edellä käyneenä pohjavuonna.  Vuoteen `1939 mennessä tämäkin
vienti supistui,  mutta vain 7  %,  siis huomattavasti  vähemmän kuin

puutavarain   vienti.
Myös   »muiden  tavai`oiden»  vieiinin  arvossa  ilmenee  selvää  suh-

dannekehityksen   vaikutusta,   vaikka   muutokset   ovat   suhteellisen
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pienet.   Pienimmillään  vienti  oli  vuonna  1926,  vain  324  milj.  mai.k-
kaa.   Huippu   saavutettiin  säännönmukaisesti  vuonna  1929,  jolloin
viennin  arvo oli 421 miljooiiaa.  Uuteen aallonpohjaan puheena oleva
vienti  painui  vuonna  1931  noustaksensa  sen jälkeen  vuosi  vuodelta
aina   981  milj.  markkaan  vuonna  1937.  Tässäkin  ryhmässä  oli  vii-
meisinä   rauhanvuosina   havaittavissa   vähenemistä,   mutta   se   oli
lievää,  vain  9 °/o.

Kolmannen  aallon  aikana,  siis  sotavuosina,  tapahtuneisiin  muu-
toksiin ei ole syytä puuttua tässä mielessä, koska ne eivät ole yhtey-
dessä   suhdannevaihteluiden   kanssa,   vaan   riippuvat,   niinkuin  jo
on todettu,  sodan luomista erikoisluontoisista olosuhteista.  Haitatta
voidaan  myös  sivuuttaa  sodanjälkeinen  kehitys,  koska  vielä  ei  ole
käytettävissä  tietoja kokonaiselta suhdannekaudelta ja koska yleen-
säkin   muiden   tekijäin   vaikutus   vientilukuihin   on   ei`ittäin   suui.i.

Vientitavai`oiden  jako  neljään  pääryhmään  antaa  ylimalkaisen
käsityksen  viennjn  rakenteesta.  Tarkemman  kuvan  saamiseksi  on
paikallaan   tarkastaa   itsekunkin   ryhmän   kokoonpanoa   kiinnittä-
mällä  huomio  siihen,  mitkä  ovat  tärkeimmät  vientituotteemme  ja
millä tavoin niiden vienti  ;n kehittynyt.

Edellä on osoitettu, että  puutavarain ja puuteosten vienti ennen
sotaa  ai`voltaan  jonkin  vei`ran  taantui.  Sama  suunta  ilmenee  myös
tärkeimpien  tämän  ryhmän  tuotteiden  viennin  määrissä,  niinkuin
voi  havaita  vertaamalla  toiselta  puolen  vuosien  1925-29,  toiselta

puolen  1935-39   vientilukuja.   Niinpä   väheni  hiomapuiden  vienti
1500 000  m8:stä  1100 000 m8:iin eli 26.2  °/o, soirojen vienti 1900 000
m3:sta   1500 000   m3:iin  eli  21.6  °/o,  lautojen  vienti  2 400 000  m3:stä
1900000    m3:iin    eli   21.5  °/o   ja   laiikarullien   vienti   6000   tonnista
5 700   tonniin   eli   4.8  °/o.   Toiselta   puolen   propsin   vienti   lisääntyi
tuona   aikana   1 400 000   m3:stä   1  700 000   m3:iin   eli   22.o  °/o.   Vielä
huomattavammin  lisääntyi  ei`äiden  puuteosten vienti.  Siten faneei.ia
vuosina 1925-29 keskimäärin vietiin 66 000 tonnia vuodessa,  mutta
vuosina  1935-39  152 000 tonnia, joten lisäystä oli noin 130 %.  Kan-
nattaa  panna  merkille,  että  faneerin  vienti  säilytti  sotavuosina  ase-
mansa  paremmin  kuin  yleensä puutavaroiden, joiden vienti määi'äl-
tään  supistui  viidesosaan,  jopa  kymmenesosaan  viimeisten  i`auhan-
vuosien  tasosta.   Ei`ikoisasemassa  on  ns.  muiden  puuteosten  vienti,

joka   sotaa   edeltäneinä    vuosikymmeninä   pysyi   me]ko   tasaisena,
2



236                                                                            A.   E.   TUDEE}{

vähän  päälle  4 000 tonnin suuruisena,  mutta  sotavuosina  äkkiä  pai-
sui   moninkertaiseksi   nousten  keskimäärin  54 000  tonniin,   vuonna
1943   lähennellen  jopa  100 000  tonnia.  Tämä  valtava  nousu  i.ohtui

pääasiallisesti   erilaisten   puutalojen   viennistä.
Jos  sitten  siirtyy  tai`kastamaan  toiseksi  tärkeintä  vientii`yhmää,

paperiteollisuutta,  voidaan  aluksi  todeta,  että  kaikkien  tähän  pää-
i`yhmään  kuuluvien  alaryhmien  vienti  on  tässä  esitettynä  ajankoh-
tana lisääntynyt voimakkaasti, kaksin-jopa lähes kolminkertaiseksi.
Mainittakoon,     että    esim.    mekaanista    paperivanuketta    vuosina
1925-29  keskimääi`in  viet,iin  u]komaille  109 000  tonnia,  mutta  vii-
meisenä  viisivuotiskautena  ennen  sotaa  tasaluvuin  258 000  tonnia
eli  136  °/o  eiiemmän.  Selluloosan  vienti  lisääntyi  vielä  voimakkaam-
min,  nimittäin  389 000  tonnista  1060 000  tonniin  eli  172  °/o.  Myös

painopaperin vienti lisääntyi i)uheena olevana ajanjaksona enemmän
kuin   kaksinkertaiseksi.   Keskimääi`äinen   vienti   oli   näet   edellisenä
viisivuotiskautena  158 000  tonnia,  mutta  jälkimmäisenä  jo  357 000
e]i  116  °/o  suurempi.  Sen  sijaan  muunlaisen  paperin  samaten  kuin
myös  puupahvin  vienti  ei lisääntynyt  yhtä voimakkaasti  kuin  edel-
listen tuotteiden, nimittäin vain runsaasti'70  °/o. Muita paperi]aatuja
vietiin    näet  puheena  olevina   viisivuotiskausina  66 000  ja  112 000
tonnia,   puupahvia  taas   46000  ja  80000  tonnia.   Siis  tässäkin  on
havaittavissa   hyvin   kauniisti   nouseva   kehityslinja.    Sotavuosina
kaikkien   juuri   mainittujen  tuotteiden   vienti   väheni   murto-osaan
rauhanaikaisesta johtuen pääasiallisesti tuotantovaikcuksista.  Vähe-
neminen  oli  suhteel]isen  pientä  muunlaisen  paperin  ja  puupahvin
osalta, joiden vienti aleni 35 ja 39  °/o, mutta hyvin tuntuva tärkeim-

pien tuotteiden kohdalla,  nimittäin  74*5 °/o.
Sodan  jälkeen   ei   näiden   tärkeimpien  vientiryhmien   tavaroita

ole  saatu  tuotetuksi  niin  runsaasti,  että  vienti  nousisi  määrältään
sodan edelliselle tasolle, vaan vientimäärät ovat yleensä vielä  sangen
vaatimattomat.   Poikkeusasemassa  ovat  vain  puutalot  ja  -parakit,

joiden  vienti  on  noussut  ennätysmäärään.
Eläimistä   saatujen  ruokatavai`oiden   vientiä   sanottiin  vanhaan

aikaan  maamme tärkeimmäksi, ))luonno"seksi» vienniksi -ja kai se
useita    vuosikymmeniä   sitten   onkin   ollut   siinä   asemassa.   Tähän
i`yhmään   kuuluvista   vientiartikkeleista   ansaitsee   neljä   mainintaa.
Tärkein    on   voi,   jonka   vienti   \'anhastaan   on   ollut   melko   suui'i.
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•  Eikä    siinä   kulunejnakaan   vuosikymmeninä -tilapäisiä   heilahte-

luita  ]ukuun   ottamatta -tapahtunut  sanottavaa  kehitystä  suun-
taan   tai  toiseen,  vaan  se  pysyi  noin  14 000  tonnin  paikkeilla  vuo-
dessa.    Sen   sijaan   muiden   tähän   ryhmään   kuuluvien   tuotteiden
vienti   on  lisääntynyt  voimakkaasti  maamme  itsenäisyyden  aikana.
Juuston    vienti   lisääntyi   siten   2 700   tonnista   viisivuotiskautena
1925-29   aina   5 700  tonniin   viimeisenä   viisivuotiskautena   ennen
sotaa,  so.  noin  111  °/o.  Lihan  vienti  taas  kasvoi  vastaavana  aikan;
2 300 tonnista  8 700 tonniin,  siis lähes  nelinkertaiseksi.  Muistamme-
han,  että  vuosisadan  vaihteessa  ja  vielä  niin  myöhään  kuin  1920-
]uvulla tuotiin maahan suuret määrät ns. amerikansilavaa -ja nyt,
so. viimeisinä vuosina ennen sotaa, sianliha, pekoni, oli lihan viennin
tärkein   artikke]i.   Vielä  jyrkempi  muutos   on  tapahtunut  muiiien
viennissä.   Vielä   1920-Iuvul]a   munien  vienti  oli   merkitystä  vailla,
mutta  viimeisinä  rarihanvuosina  se  oli  noussut  noin  8 000  tonniin.
Tätä tulosta voi i]itää hyvänä, kun ottaa huomioon, ettei ole kulunut
montakaan   vuosikymmentä   siitä   ajasta,   jolloin   munien   kulutus
maassamme  suurelta  osalta  perustui  niiden  tuontiin  Venäjältä. -
Kaikkien tämän ryhmän tuotteiden vienti  on  sotavuosina painunut
olemattomiin,  ja  sen  sijaan  on,  sikäli  kuin siihen on ilmennyt mah-
dol]isuuksia,   koetettu  tuoda  näitä   elintarvikkeita  ulkomailta  vai-
kean   elintai`vikkeiden   puutteen   poistamiseksi,   ja   tätä   tilannetta

jatkuu  edelleen.
Mitä  vihdoin tu]ee ne]jänteen vientiryhmään,  »muita tavaroita)),

kuului  siihen  mitä  erilaisimpia  tuotteita.  Näistä  on  syytä,  vuoden
1938  viennin  mukaan,  mainita  tärkeimmät  ryhmät,  sellaiset  kuin
metallit  ja  metalliteokset  242  mjlj.  markkaa,  vuodat  ja  nahat  107
mi]joonaa,  kivi-  ja  maalajit  sekä niistä  valmistetut teokset  102 mil-

joonaa,  koneet  ja  laitteet  sekä  kuljetusneuvot  68  miljoonaa, langat
ja   punontateokset  50  milj.  markkaa,  kankaat  ja  seka]aiset  kudon-
tateokset  43  miljoonaa,  räjähdysaineet,  ampumatarvikkeet ja  syty-
tysvä]ineet   39  miljoonaa,  asfaltti,  terva  yms.  aineet  31  miljoonaa,`
marjat ja keittiökasvit 28 miljoonaa, jne. Tavaroita on lukemattomia,
eikä   niitä   voj   käydä  luettelemaan.   Mainittakoon  vain  muutama,

jonka   kehitys   ansaitsee  erityistä  huomiota.   Kuparia  vietiin  1920-
]uvulla   ulkomaille  muuLamia  satoja  tonneja  vuodessa,  mutta  1930-
]uvun  jä]kipuolisko]la   tämä  vientiartikkeli  on  saavuttanut  joltisen-`
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kin  merkityksen  vientimäärän  kohotessa keskimääi'in  9 000 tonniin,
vuosina   1938  ja  1939  päälle  13 000  tonniii.  Vuonna  1940  kuparin
vienti  kohosi  lähes   15 000  tonniin,   mutta   sen  jälkeen  se  nopeasti
supistui. Graniittilohkai`eiden vienti oli kauan määrältään melkoinen ,
onhan kysymys painavasta tavarasta.  Enemmän huomiota ansaitsee
graniittiteosten  viennin  nopea  lisääntyminen  3 300  tonnista  lähes
2.0 000   tonniin   vuodessa   e]i   noin   kuusinkertaiseksi.   Myös   tervan
vienti   oli   1930-luvun   jälkipuoliskolla    noin   50  °/o   suurempi   kuin
1920-1uvun alkupuolella,  nimittäin 1 200 tonnia vastaten 800 tonnia.
Mainittakoon,  että  eräät  teollisuudenhaarat  sellaisinaan  ovat  suh-
teellisen   paljon  lisänneet.  vientiään,  vaikka  ei  voida  osoittaa  mää-
rättyä  ei`ikoisasemassa   olevaa   tuotetta.  Siten  mineraaliteollisuuden
tuotteiden vienti  ai`voltaan kasvoi runsaasti  nelinkertajseksi,  metal-
liteollisuuden  noin  kuusinkertaiseksi  sekä  kutomateollisuuden  run-
saasti   seitsemänkertaiseksi.   Mutta   kun   näiden   tuotteiden   vienti
1920-luvulla oli aivan mitätön, ei tulos suhteellisen suuresta noususta
huolimatta  ollut loistava,  vaan näiden tuotteiden vienti oli edelleen
hyvin vaatimaton.  Ainakin mitä tulee  metalli-ja koneteollisuuteen,
sodanjälkeiset    vuodet,    kun    sotakorvaukset    otetaan    huomioon,
tulevat  merkitsemään  suui`ta  muutosta.

Viennin  pääosana  ovat,  niinkuin  edellisestä  voi  päätellä,  erilai-
set  raaka-aineet  ja  puolivalmisteet.   Viimeisinä  rauhanvuosina  tuli
näiden osalle noin kolmeneljännestä koko  viennistä.  Tämä  suhde on
viime vuosikymmeninä pysynyt melkeiii muuttumattomana. Toisella
sijalla ovat kulutukseen tarkoitetut valmiit teollisuustuotteet. Niiden
osuus  oli  noin  16  °/o,  mikä  suhdeluku  näyttää  olleen  hita.asti nouse-
massa.  Myös koneiden ja kuljetusneuvojen viennissä voidaan havaita
nousua,  mutta  se  oli  siitä  huolimatta hyvin vaatimaton tehden vain
yhden  prosentin  viennin  arvosta.   Sen  sijaan ravinto-ja  nautinto-
aineiden   vienti    osoittaa    suhteellisesti,   joskaan   ei   absoluuttisesti
vähenevää   suuntaa.    Näiden   osuus   oli   viimeisinä   rauhanvuosina
vähän   päälle   7  °/o.

Viennin  rakennetta  voisi  tarkastaa   monelta  kannalta,  ja  vain
riittävän  monipuolinen  valaiseminen  voi  antaa  siitä  oikean  kuvan.
Tässä   ei   ole   tilaisuutta   kaikinpuoliseen   katsaukseen.    Kuitenkin
on  muutamalla  sanalla  kosketeltava  viennin  jakaantumista  määi`ä-
maiden  mukaan.  Kaikkihan  tietävät,  että  lso-Britannia  tässä  suh-
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teessa  on kauan ollut ensimmäisellä  sijalla,  aivan  omaa luokkaansa.
Ja  huorr;attava  on,  että  tämän  viennin  suhteellinen  merkitys  itse-
näisyytemme  aikana  yhä  kasvoi  nousten  38  °/o:sta  viennin  arvoa
1920-1uvun  alussa  451/2  °/o:iin  viimeisinä  vuosina  ennen  sotaa.  Toi-
sella  sijalla  oli  eiinen  sotaa  Saksa,  jonne  i`unsaasti  121/2  °/o  viennis-
tämme  suuntautui.  Kolmannella  sijalla  o]ivat  Amerikan  Yhdysval-
lat,  johon  viime  aikoina  ennen  sotaa  ]ähes  9 %  maamme  viennistä
kulki  ja  jonka  merkitys  i7ientituotteimme  vastaanottajana  melkoi-
sesti lisääntyi.  Järjestyksessä yhä pienenevin suhdeluvuin seurasivat
sitten  Ruotsi,  Belgia,  Ranska,  Alankomaat  ja  Tanska,  joiden  mer-
kitys  vientimme  määrämaina  ennen  sotaa  oli  vähenemässä  viennin
suuni,autuessa    yhä    enemmän    Englantiin   ja    Yhdysvaltoihin. -
Sotavuosina,   kun   yhteydet   tärkeimpiin   vientimaihin   katkesivat,
joutui  vienti  suuntautumaan  pääasiallisesti  Saksaan  i.a  sen  kanssa
yhteistoiminnassa  oleviin  maihin.  Tämä  asiaintila  oli  pojkkeuksel-
Iisten   olosuhteiden   aiheuttama   ja   ohimenevä.   Sodan   päätyttyä
vientimme   jälleen   on   pyrkinyt   vanhoihin   päämääriinsä,   suuriin
]änsivaltioihin,   jotka  tarvitsevat  meidän  tärkeimpiä  vientitavaroj-
tamme.  Sen  ohella  on  Neuvostoliitto  saanut  erittäin  huomattavan
aseman  kauppavaihdossamme,   koska   sotakorvaukset   on  suoritet-
tava  tavaroina  ja  muutenkin  viennillä  itään  on hyvät  kehitysmah-
domsuudet.   Osoittaahan  kokemus  aikaisemmilta  vuosikymmeniltä,

jolloin  neljännes,  jopa  kolmanneskin  maamme  viennistä  suuntautui
Venäjälle,   että  siellä   on  hyvät  markkinat  monille  tuotteillemme.
Onkin ollut  aivan luonnotonLa,  että kauppavaihto läheisen naapui`i-
maan  kanssa  viime  vuosikymmeninä  on  ollut  iiiin  vähäinen,  kuin
se   on  ollut.

Edellä   on   valaistu   toisaalta   suhdannevaihteluiden   ja   viennin
]äheistä yhteyttä, toisaalta Suomen talouselämän rakenteessa tapah-
tuvien  muutosten kuvastumista viennin kehityksessä.  Vientilukujen
yksityiskohtainen  tarkastelu  antaisi  tietenkin  mielenkiintoista  lisä-
valaistusta  näihin  kysymyksiin,  mutta  siihen  ei  nyt  ole tilaisuutta.
Toise]ta   puolen   edellyttää   oikean   käsityksen   saaminen   viennin
merkityksestä    suhdannevaihteluiden    syntymisessä    ja    talouselä-
mämme  kehityksessä  myös  tuonnin  vastaavien  ilmiöiden  tarkasta-
mista,  koska  vain  siten  voidaan  saada  kaikinpuolinen  kuva  viime
vuosikymmenien   ulkomaankai+pasta   ja   siinä   ilmenevistä   kehitys-
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linjoista  ja  i`akennemuutoksista.   Tuollainen  selvitys  ei  kuitenkaan
kuulu  tämän  kirjoituksen  puitteisiin.

Siitä  huolimatta  on  tarpeellista  lyhyesti  viitata  ei`äisiin  tuonnin
rakenteessa tapahtuviin muutoksiin sekä viennin ja tuonnin väliseen
suhteeseen,  so.  kauppataseeseen  ynnä  maamme  ulkomaisen  maksu-
taseen  muodostumiseen.

Niinkuin   viennin,  niin  myös  tuonnin,  määrältään  tärkeimpänä
ryhmänä  ovat  raaka-aineet  ja  puolivalmisteet,  joiden  osalle  1930-
luvun loppupuo]el]a tuli 45  °/o tuonnin arvosta.  Kun tämä suhdeluku
vielä  1920-luvun  a]ussa  oli  vain  30  °/o,  saa  selvän  käsityksen  siitä,
kuinka  suuressa  määi`ässä  teollistuminen  on  edist}rnyt  maassamme.
Samaa  osoittaa  koneiden  ja  kuljetusneuvojen  tuonnin  huomattava
lisääntyminen.   Vielä   1920-luvun   alussa  niiden  tuonti  oli  vain  noin
12  °/o  koko   tuonnista,   mutta   1930-1uvun  lopussa  vastaava  suhd;-
luku  jo  nousi  20:een.   Mitä   tulee   kulutusta   i)alveleviin   teollisuus-
tuotteisiin,  niiden  ai`vo  viimeisinä  vuosikymmeninä  ennen  suui.sotaa
vaihteli   vain   vähän   pysyen   noin   viidenneksen   korvilla.   Näiden
tavaroiden   tuonti   lisääntyi   siten   samassa    suhteessa   kuin   koko-
naistuontikin.   Toisessa   asemassa   on  ravinto-   ja   nautintoaineiden
tuonti,  joka supistui sekä kokonaisai`voltaan että suhteelliselta  osuu-
deltaan. Vielä  parikymmentä  vuotta ennen sotaa tämä ryhmä edusti
noin  40  °/o tuonnista,  mutta sen jälkeen se nopeasti supistui painuen
viimeisinä  vuosina  ennen  sotaa  14  °/o:iin.  Tämä  väheneminen  joh-
tuu   ensi   sijassa   oman   maataloutemme   voimistumisesta   ja   orna-
varaistumjsesta.  Edellä  on jo lihan ja  munien viennistä  puhuttaessa
viitattu  näin  tapahtuneeseen  rakennemuutokseen.  Vielä  tärkeämpi
on  viljanviljelyksen  tehostuminen  siinä   määrin,   että   ennen  sotaa
aloimme   olla  riippumattomia   ulkomaisen   viljan  tuonnista.   Tämä
maata]oustuotannon  tehostuminen  perustuu,  paitsi  uutisviljelyksiin

ja  parannettuun  tekniikkaan,  suurelta  osalta  ulkomailta  tuotuihin
lannoitteisiin  ja  väkirehuihin.  Sotavuosinahan  olosuhteet  taas  ovat

pei`in juurin  muuttuneet,  ja  vielä  nytkin  olemme  mitä  suurimmassa
määrässä  riippuvaiset  monien  sellaisten  elintarvikkeiden  saannista
muista  maista, joita itse voisimme  tuoti,aa.  Todennäköisesti tuotan-
non ja  u]komaankaupan  rakenne  nä].ssä  suhteissa i)alaa lähemmäksi
sodanedellisiä    suhteita,    kun    siirtymäkauden   vaikeudct    saadaan
voitetuiksi.
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Todettakoon  vielä,  että  vienti  ja  tuonti  eivät  näytä  kehittyvän
aivan   samalla   tavalla   suhdannevaihteluissa.   Nousukautena   tosin
molemmat  lisääntyvät,  mutta  kun  vienti  suhdannehuipun  jälkeen

jyrkästi  laskee -vientihän  tuo   kansainvälisen  suhdannekäänteen
maahamme-jatkuu   tuonnin   nousua   jonkin   aikaa    aiheuttaen
tuntuvassa  määrässä  tuontivoittoisen  kauppataseen.  Näin  tapahtui
varsinkin  vuosina  1928 ja  1929,  jol]oin tuonnin  enemmyys  oli lähes
1800  ja  600  milj.  mai`kkaa.  Lamavuosina.tai)ahtui  sitten  käänne,
kaurjpatase   muuttui   vientivoittoiseksi.   Viennin   enemmyys   nousi
siten  vuonna   1930  150  miljoonaan  ja  vuonna   1931  jopa   melkein
1000  milj.  markkaan.  Seuraavina  vuosina  edullista  kauppatasetta

jatkui;  viennin  enemmyys  nousi  vuosittain  toiselle  tuhannelle  mil-
joonalle.  Uuden  suhdaiinehuipun  lähetessä  vientieneminyys  kuiten-
kin  alkoi  sup;stua,  vuonna  1937  se  oli  vain  73  milj.   markkaa,  ja
vuonna  1938  tuonti  jälleen  ai`voltaan  ylitti  viennin.

On   miclenkiintoisaa   vei`i`ata   1920-luvun   pääasiallisesti   tuonti-
voittoista ja 1930-1uvun enimmäkseen vientivoittoista kauppatasetta.
Ilmeistä.  on,   että  muutos  suurelta  osalta  johtui  siitä,   että  ensim-
mäisen  maailmansodan jälkeisenä  aikana  saadun  ulkomaisen luoton
vai`assa  vähitellen  ]isättiin  kansantaloute.mme  tuotantokykyä.  Kun
1930-1uvun   alkuvuosien   lamakauden   aikana    alhaiseksi    painunut
kansan  elinkanta  a.luksi  kohosi  hitaasti,  vienti  lisääiityi  tuontia  voj-
makkaammin.  Tästä syystä  maamme ulkomainen  maksutase,  jonka
tärkein    ja    määräävin    tekijä    kauppatase    on,    muodostui    edul-
liseksi,   vai`sinkin   kun   eräät   sen   muutkin   tekijät,   ennen  kaikkea
kauppalaivaston  rahtitulot,  lisäsivät  kansantaloutemme  ulkomaisia
tuloja,   samalla  kun  ulkomaiset  koronmaksut  vuosi  vuodelta  supis-
tuivat.   Kun  maksutase  vuosina  1925-29  inerkitsi  maallemme  noin
1800  milj.   markan  menoa,   se  vuosina   1930-39   osoitti  yhteensä
9 500  miljoonan   tulojen  enemmyyttä.  Tämän  nojalla  voitiin  1930-
luvulla  maksaa  i)ois  pääosa  maamme  ulkomaisista  veloista.

Sotavuodet  aiheut,tivat  taas  jyrkän  käänteen,   kun   vienti  koti-
maisen   tuotantoelämän   tyrehtyessä   supistui   ja   tuonnintarve   oli
suui`i.  Tuontienemmyys  nousi  siten  vuonna   1940   noin  6 300  milj.
markkaan  pysyen  myös  vuosina  1941 ja 1942 melkein yhtä suurena,
vähän  vaille  6  miljardin  määräisenä.  Viimeisinä sotavuosina  tuonti-
enemmyys   jonkin  verran  supistui,  mutta  kauppatase  oli  kuitenkiii
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suuresti   passiivinen.    Siten  vuosina   1940-44   maksutaseen   menot
olivat  yhteensä  n.  17 700 mi]j.  markkaa tuloja suuremmat maamme
vastaavasti   velkaantuessa.

Nyt  on taas  uusi  vaihe  alkanut,  kun  itäiselle  naapurillemme  on
suoi.itettava   sotakorvaukset,  mikä  merkitsee  suurta  vastikkeetonta
vientiä.   Tämä  aiheuttaa  kansantaloudellemme  ja  ulkomaankaui)al-
lemme  uusia, vaikeita ongelmia. Niiden käsitteleminen ei kuitenkaan
kuulu  tämän  kirjoituksen puitteisiin.



RAHAN  MÄÄRÄ  ]A  HINTATASO.

Esitelmä,  jonka  Kansanta]oudellisen  Yhdjstyksen  kokouksessa
lokakuun  22  päivänä   lö47  piti

T.  A. Wiherhei,mo.

Bresct.cbnj-7TZÅrro7}{n    teos    »The   Economics   of   lnf]atio")   tarjoaa

nykypäivien suoma]aiselle miltei liiankin mie]enkiintoista luettavaa.
Saksan  suurinflaatiota  ensimmäisen  maailmansodan  jä]keen  va]ais-
taan  siinä  monelta  näkökanna]ta.  Tekjjä  toteaa,  että  tämän  suur-
inflaa`tion i]miöitä  on  selitetty  monellakin  tavalla.  Toiset  ovat  näh-
neet  siinä  i`ahan  kvantiteettjteoi.ian todennuksen,  toisten  taas  väit-
täessä,  että  niin  Saksan  kuin  muidenkin  maiden  kokemukset  suur-
inflaatioista   osoittavat,   että   kvantiteettiteoria   ei   loogisesti   iiitä
selittämään konkreettisia tosiasioita,  vaan pikemminkin vie ei.hee]Ii-
siin  päätelmjin.

Niinpä   on  lausuttu  (Nogcwo  ja  De  Bordes),  että  vastoin  kvanti-
teettiteoriaa   hinnat  eivät jääneet,  passiivisiksi  elementeiksi  vaihdon

yhtälössä.    Hinnat   nousivat   yhtälön   u]kopuolella   olev;en   tekijäin
vaikutuksesta,  ja  hintojen nousu se aikaansai maksuvä]ineiden mää-
rän  kasvamisen.  n4®.!che/jin mukaan  on väärin ajate]la rahan kvanti-
teettia   annetuksi  tosiasiaksi,  jota   rahaa  ]iikkeeseen  laskeva  viran-
omainen   kontrol]oi   ja  johon  tuottajain  ja  kuluttajain  on  mukau-
duttava.   Päinvastoin  on  niin,   että  jos  liikkeeseen  lasketun  rahan
määrä   on   epäsuhteessa   hintatasoon,    niin   elinkeinoelämä   itse   ]uo
uutta  rahaa  ja  uusia  järjestelmiä  voidakseen  käyttää  o]emassa  ole-
van  rahan  täydel]isemmin.

Bresciani-Turroni  puolestaan   on  toisel]a   kanna]la.   Hänen  mie-
]estään   Saksan  kokemukset  osoittavat,  kuinka  pei`ustava  merkitys
on    sen    rahan    kvantiteetilla,   jonka    hallitus    laskee   ]iikkeeseen,
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kun pyritääii  säätämään kotimaan h;ntojen ja valuutan  ulkomaisen
arvon  tasoa.  Vain  legaalisen  rahan  jatkuva  liikkeeseen  laskeminen
teki  mahdolliseksi  hintojen  keskeytymättömän  nousun  ja   Saksan
markan  ulkomaisen  ai`von  jatkuvan  alenemisen.   Tästä   on  hänen
mielestään  todisteena  sekin  seikka,   että  kun  Saksan  hallitus  vih-
doin   mari`askuussa   1923  ryhtyi   tarmokkaasti   panemaan  tojmeen
i`ahareformia,  niin  het:.  uuden i`ahan liikkeeseen ]askemisen ]akattua
valuutan kurssi ja hiiinat vakautuivat, eikä mikään ulkoinen va;ku-
tus  vaihdon  yhtälöön  kyennyt  saamaan  aikaan rahan  arvon  alene-
mista.  Rahan kvantiteetin ankai`a kontrolloiminen teki Saksan halli-
tukselle  mahdolliseks;  pysyttää  rentenmai`kin  arvo  vakaana,  vaik-
kei  sil]ä  ollut  kultakatetta.  Bi`esciani-Tui`i`oni  viittaa  lisäksi  ei`äisjin

jo  ennen  vakauttamistakin  esiintyneisiin  vaihe].siin,  jollojn  paperi-
i`ahan  liikkeeseen  laskemisen   supistaminen  sai  aikaan  ainakin  tila-

päisiä  pysähdyksiä  rahan  ar'von  alenemisprosessis§a.  Hän  huomaut-
taakin,  että  eräät  kvantiteettiteoiian  arvostelijat  eivät  ole  oivalta-
neet  tämän  teoi`ian  perimmäistä  ajatusta,  sitä,  että  rahan  kvanti-
teetin rajoittaminen  on  välttämätöntä  hintarakennelman  stabilitee-
tin  kannalta.  Vetoaapa hän Walras'n tasapainoyhtälöihin ja lausuu,
että  jos  ai`von  standardina  on  paperiraha,  niin  yhtälöiden  luku  jää

yhtä  pienemmäksi  kuin  tuntemattomien  luku,  mistä  seuraa,  että
hinnat  tulevat  epävakaiks]..   Rahav].i`anomaisten   ryhtyminen  i`ahan
kvantiteetin   i`ajoittajaksi  antaa  tuon  puuttuvan  yhtälön,  ja  siten
tämä  toimenpide  kuuluu   talouden  tasapainon ehtoihin.  Saksan  esi-
merkki hänen mielestään on todistuksena siitäk;n, että i'ahan vakau-
tum].secn    e;   päästä   taloudellisen   jällcenrakentamisen   tietä,   vaan

päinvastoin   talouden   vakautumisen   ennakollisena   pei`usehtona   on
inflaation  pysähdyttäminen.  Sama  esimei`kki osoittaa,  että jos  raha-
viranomaiset   harhautuvat  ajattelemaan,  että  elinkeinoelämän  hai`-

joittama  rahan  ja  luoton  kysyntä  yksinään  i`iittää  legitimoimaan
uusicn  sete]ien  liikkeeseen  laskemisen,  ja  elleivät  vii`anomaiset  pane
tiettyjä   rajoja   paperirahan  liikkeeseeti   tu]olle,  niin  hintojen  nousu

jatkuu,   kunnes   päädytään   astronomisiin  lukuihin.   Niinikään  hän
selittää  todenneensa,  että  rahan  kiertonopeus  -jolla, kuten tiede-
tään,   on  ollut  täi`keä   asema  kvantiteettiteoi`iassa  - riippuu  halli-
tuksen   toimenpiteistä   inflaation  aikana.  Paniikin  sattuessa  kiert,o-
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nopeus   huimasti   kiihtyi,   mutta  luottamuski`iisin  mennessä   ohi  se

jälleen  hidastui.
Voidaan   epäilemättä   yhtyä   Bresciani-Turroniin,   kun  hän  lau-

suu,  että  luottamus
teen.   Huomiota

on  mitä  täi`keimpänä elementtinä  otettava  vai`-
aitsee  niinikään  hänen  väitteensä,  että  ha]litus

voi  synnyttää   pysyvästi   luottamusta   rahan  ai.voa  kohtaan   vain,

jos  yleisö  tietää,  että  rahan  liikkeeseen  laskeminen  tapahtuu  anka-
rissa     rajoissa;.     jos     liikkeeseenlaskut    jatkuvat,    niin    luottamus
luhistuu.

Kannattanee  selostaa myös hänen ]oppupäätelmänsä `sitä kohtaa,

jossa  hän  korostaa,  että  panemalla  rajoituksia  monien  yhteiskunta-
piirien  kulutukselle  Saksan  inflaat].o  antoi  osalle  maan tuotantovoi-
mia    tilaisuuden   päästä   va]mistamaan   uusia   tuotaniionvälineitä.
Suui`i osa tästä  uudesta  pääomasta  paljastui  kujtenkin  myöhemmin
hyödyttömäksi,   sillä   määrä   oli   kasvanut   }aadun   kustannuksella.
Inflaatio hidasti kriis;ä jonkin  aikaa,  mutta  tämä  puhkesi myöhem-
min  ajaen  miljoonia  työttömiksi.  Sosiaalisista  ja  moraalisista  seu-
raamuksista mainittakoon valtavien henkisten ja siveellisten arvojen
menetys,  keinotte]un ja  säännöllisen  työn karttamisen yleistyminen
-  puhumattakaan  säästäjäin  ja  palkansaajain  kohtalcsta.

Tässä   esitelmässä   ei   ole   aikomus   käsitellä   kvantiteettiteorian

yleistä   pätevyyttä.   Viitattakoon  kuitenkin  siihen  tosiasiaan,  ettätämän sitkeähenkisen teoi`ian ±iEäj±a-
ilmetessä,  kun  taas  def]aatiokausina  sen  ystäväin

=ivit harvengat,. Aiheutuulo nimenomaan jälkimmäinen ilmiö siitä,
jia  inflaatioiden

että  deflaation  vallitessa  ei  raham.äärän lisääminen  näytä  vaikutta-
van  yhtä  välitt,ömästi  hintoihin  kuin  sen. supistaminen  inflaatio-
vaiheessa,  se on kysymys, johon ei tässä yhteydessä voida s}-\-entyä.

Tarpeen  on  myös  muistuttaa,  että  Bi`esciani-Tui`i`onin  huomiota
ansaitsevasta puolustuksesta riippumatta  kvantiteettit,eoi`iaan näyt-
tää  sisältyvän eräitä pahoja  ajatusvaikeuksia.  Ensinnäkin on Lodet-
tava,  että  se  operoi  kokonaisrahamääi`än  käsitteellä,  vaikka  nyky-
maailmassa  tämä On Cennettavlssa,  |oS

rahalla  tarkoitetaan  maksuvälineitä.  Näitähän  on  erittäin  monen-
1aatuisia  ja   monenluonteisia.   Niitä   ovat  tietysti   ensinnäkin  kova

::å:'i:e:et::.i:raoht: , ,:.us:taa Foys::s|:i::;cit; nveJ`asie:it;i:epnaä påte-rf{iEJ;:::    ?
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Maksuvälineitä   on   toisin   sanoen   niin   monia   lajeja,   että   niiden

yhteenlaskeminen   kokonaisrahamäärän   ta].   kokonaismaksuväline-
määi`än  toteamiseksi  on  erittäin  vaikea  tehtävä.  Mutkikkaimman
ongelman  synnyttävät luotolliset
tunut  kvantiteettiteorian

\/   = i> cJi

maksuvälineet,  joista  on  muodos-
iv]-ä,  koska  ne  ehkä

å:nesissi:e:i:roavhaatmräa±ir±¥våi¥;-::;ti£;e:,t:-:=:=:j.åptä£;:eililsTay:;iep:g_l±_s__i_.v_ai=±±,9.P`=¥=h=t_..ä_!f¥=¥uj`:.`tg._jä_Sep].S.tä.`_r!ip-

[utiuj_q=  Monia  muitaTtTii-`=iä-L-i`;~tiili~ri-k'si-ä-` 6-ri  i;ai:k6 Jtä.riäP;±±Lmj±t_OLn__P.±¥.t±_Fi__g=  Monia  muitak]n  muistutuks]a  on  pakko  tehdä
tätä  teoriaa  vastaan.

Jonkin   vei`ran   todenmukaisemmalta   näyttää   muuan   vanhan
kvantiteettiteorian  j ohdannainen, jossa  kokonaistu]o
on  yhtälön  toisena  puolena,  hintatason ja  sosiaaliproduktin  välisen
tulon  muodostaessa  toisen  puo]en.   Tällä  kaava]la  on  se  etu,   eLtei
enää   tarvita   hanka]ia   i`ahamääi`än   ja   kiertonopeuden   käsitteitä.
Siinä vain selitetään, että aikayksikön kuluessa väestön käytettävänä
oleva,  sosiaaliproduktiin  oikeuttava  maksuvälinemäärä  (= tulo)  on

yhtä  suuri  kuin  sosiaaliprodukti  kertaa  hiiitataso.  Voidaan  myös
ajatella,   että   vaikkei   maksuvälineiden  määrän  ja  hyödykeviri`an
arvon  välillä  hevin  voi  olla  välitöntä  yhte},'ttä,  kuten  kvantiteetti-
teoria  edellyttää,  niin  sitä  ilmeisemmin  täl]ainen  yhteys  vallitsee
tulon ja  hyödykevirran  kesken.  Mutta  kuten K/.ezd PÄi.!i.p ja  Jf77.ge7.
Pederse7}   nähdäkseni   sjtovasti   ovat   osoittaneet,  ei   tämäkään  teo-
i`ia   ole  suinkaan  moitteeton.  Vain  niissä  tapauksissa,  jolloin  tuloa
luova    kysyntä   perustuu   hintareagentteihin,   kuten   Philip   sanoo,
hintatason   voidaan   otaksua   muuttuvan   proportionaalisesti   tulon
kanssa.   Muu   osa  tulonmuodostusta  synnyttää  hinnannousua,  joka
vastaa  vain  sitä   tuottavuuden   alenemista,  minkä  tuotannon  laa-

jentuminen   aiheuttaa,   kun   taas    vaihtomäärän   nousu   neutralisoi
loput.  Tärkeätä  on  kuitenkin  havaita,  että  uuden  tulon  ]uominen

johtaa välttämättä hinnannousuun, jos vamtsee täystyöllisyys; silloin
nimittäin työntekijäin täytyy olla hintareagentteja. Ja tämä tapaus-
han  meitä  nykyjsin  erityisesti  kiinnostaa.

Jotkut   tutkijat   ovat   tahtoneet   erää]Iä   tavalla   rajoittaa   tätä
tuloteoriaa  kiinnittämällä  huomion  vain  siihen  tulon  osaan,  joh
käytetään  kulutushyödykkeitten  kysyntään.  Eri.Å  Li.7tdcbÅZ,  joka  on
tämän,  menoteorian,  kehittäjiä,  esittää  yhtälön,  jossa  toise]la  puo-
le]]a   on  tulo  minus   säästetty  osa  ja  toisella   puolella   kulutushyö-
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dykehintataso  kei`taa  näiden  hyödykkeiden  määrä.   Siten  koi`ost,e-
taan  kulutushyödykkeiden  kysyntää  hinnanmuodostuksen primää-
risenä  tekijänä.  Ki`itikoidessaan  tätä  teoi`iaa  Pedei`sen  huomauttaa,
että jos  on  olemassa  joutilasta  kapasiteettia,  ei  mikään  estä  kysyn-
nän kasvua  aikaansaamasta kulutushyödykkeiden tai`jonnan kohoa-
mista,  joten  hintojen  ei  tarvitse  nousta  proportionaalisesti.  Nyky-
tilanteen kannalta  voinemme kuitenkin todeta tämän muistutuksen
epäajankohtaiseksi,   koska  voidaan  edellyttää,   että  tämän  hetken
täystyöllisyystilanteessa  kysynnän  kasvu  voi  vain  vai`sin  suppeissa
rajoissa  aiheuttaa  kulutushyödykkeiden  tarjontaa.

Ai.velenkin,  että  niiden  teoriojen  varassa,  joita  kvantiteettiteo-
reettisen  ajattelun pohjalta  on kehitetty,  voidaan sangen tyydyttä-
västi  luonnehtia   ainakin   ei`äitä   sellaisen  inflaation   piirteitä,   joka
tapahtuu  täystyöllisyyden  merkeissä.

Ennen  kuin  menemme  eteenpäin,  on  aihetta  lausua  muutama
sana  kysymyksestä,  millä  tavoin  täystyöllisyys  ja  inflaatio  liitty-
vät  toisiinsa.   Onko   näiden  samanaikainen  esiintyminen  vain  sat-
tuma,  vai voidaanko  ajatella toisen ilmiön joll.akin tavoin  aiheutta-
neen  toisen'tai  niiden  kesken  yleensä  esiintyvän  vuorovaikutusta?

Jos  pidämmc lähtökohtana sitä tosiseikkaa, että inflaation aikana

yleisön  käsiin  virtaa  ostovoimaa  suhteellisesti  enemmän  kuin mark-
kinoille   saapuu   kulutushyödykkeitä,   on  vallan  luonnollista,   että
tämä   kysynnän   ja   tarjonnan   suhde    käynnistää   siihen   saakka

joutilaina   olleita   tuotantovoimia   ja   lisää   siis   työ]1isyyttä.   Näin
tapahtuu,   sikäli   kuin   samanaikaisesti   harjoitettu   .valtion    sään-
nöstelytoiminta   ei  pane  rajoja  työllisyysasteen  kasvulle.   Ja  siten
voidaan   myös   edellyttää,   että   jo   inflaation   varhaisemmassa   vai-
heessa synt,yy voimakas työl]isyysasteen kohoamistendenssi.  Samoin
vojdaan  ajatel]a,  että  mikäli   hiiitojen  säännöstely  on  er'äiden  e]in-
täi`ke,iden   tuotteiden   kohda]la   kehitetty   jokseenkin   tehokkaaksi,
tämä   työ]lisyysasteen   kohoamispyrkimys   suuntautuu   suhtee]lisen
heikkona   näiden   hyödykkeiden  tuotannon   alueelle,   mutta   ]eviää
sitä    voimakkaampana    hinnaiisäännöstelyn    ulkopuolelle   jääneille
aloille.  Esimerkkejä  tälla;sesta  kehityksestä  ei  puutu  meidänkään

parhaillaan  tapahtuvassa  inflaatiossamme.  Voidaan todella havaita,
että   yritteliäisyys   on  ollut   erityisen   vilkasta   moninaisilla   yleisen
huoltotilanteen   tukemisen   kannalta   toisarvoisilla   aloilla,   kun  sen

kA Lm C(q5g )
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sijaan   tuotannon  lisääminen   on   kohdannut   me}koisia   vaikeuksia
sellaisten hyödykkeiden  kohdalla,  joita  kipeimmin tarvittaisiin  elin-
tärkeän   kulutuksen    turvaamiseksi.    Nämä    vaikeudet    ovat   tosin
osittain  saattaneet  johtua  siitäkin,  että  jä]kimmäisten  tuotannon-
alojen  joukossa  on  sellaisia,  joita  on  nimitettävä  hintareagenteiksj,
toisin   sanoen   niillä   kysynnän   voimistuminen   ej   ]isää   ensi   sijassa.
tuotantoa  vaan  korottaa   hintoja.  Mutta  pääsyynä  ]ienee  kuitenkin
ollut  se  seikka,  et,tä  hinnansäännöste]y  on  tehnyt  tuotannon  lisää-
misen  näillä  aloilla  vähemmän  houkuttelevaksi  kuin  eräi]lä  muilla
aloilla,   sellaisilla,   missä   säännöstely  ei   ole   o]lut  yhtä   valpasta   ja
tarkkaa.  Voidaanpa  esimerkkejä  tästä  nähdä  samankin  elinkeinon

piiristä,   kuten   maataloutemme   ei`i   tuotannonhaarojen   tarkastelu
osoittaisi .

Samalla  kun inflaatio  näyttää  pyrkivän  nostamaan  y]eistä  työl-
]isyysastetta,   on   aihetta   otaksua,   että   päinvast'ainenkin  vaikutus-
suhde   on  olemassa.   Työllisyysasteen   kohoaminen  saa  aikaan,   että
tuotannontekijöistä maksettavat h].nnat ja vuokrat pyrkivät kohoaJ
maan.   Työpalkkojen   nousutendenssi   on   tästä   ].Imeisin,   iriutta   ei
suinkaan  ainoa  todiste.  Yleensäkin  voidaan  ede]Iyttää,  että  entistä.
heikommin tuottavia laitoksia  ja  menetelmiä  joudutaan  käynnistä-

ri        mään,  mistä  seurauksena  on,  että  yhteiskuntaan  virtaa  suhteelli-

`        sesti enemmän ostovoimaa kuin hyödykkeitä, toisin sanoen inflaatio
saa  uutta  yllyl%ttä.

Kun  vihdoin  päädytään  vaiheeseen,  jolle  on  ominaista  niin  kor-
kea  täystyöllisyyden  aste kuin ylimalkaan  on käytännössä  mahdol-
lista,  voidaan  odottaa,  että  äsken  mainitut  tendenssit  yhä  kiihty-
vät.  Yhä  useammista  aloista  tulee  hintareagentteja,  koska  pullon-
kauloja  ilmaantuu  yhä  tiheämpään  tuotannon  piiriin,  ja  seurauk-
sena  on  hintojen  nousun  entistäkin  voimakkaampi leviäminen.  Eri-
tyisen  väkevästi  tämä  tendenssi  toteutuu  työpalkkojen  kohdalla.
Mutta  samalla  nähdään,  että  ellei  i`ahapalkkojen  kohoaminen  enää
sanottavastj  korota  reaalipalkkatasoa,  -  erityisesti, jos  verotus  on
voimakkaasti   progressiivinen  -  alkaa   i`ahapalkkojen  ansaitsemis-.
halu   heikentyä.    Ilmiötä    voisi   kuvata   toisinkin   ja   sanoa,   että
reaalihyödykkeitten  saannin  osoitta.utuessa  ]iian  hankalaksj  tai  kal-
liiksi  muodostuu  loma-ajoista  yhä  houkuttelevampi  hyödyke;  jät-
täytymäl]ä  osaksj  totuttua  työpäivää  tai  -viikkoa  pois  työstä  oste-
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taan vapaa-ajkaa. Toisena samanluonteisena ilmiönä voidaan havaita
työpaikan   levoton   muutteleminen   ja   siis   se]Iaisten   tilaisuuksien
etsiminen, missä työvoiman kysyntä  on kiihkeimmillään ja tarjotut
työehdot  ovat  edullisimmat.

Lyhyesti  sanoen,  jos  yleisön  käsiin  joutuva  tulo-  ja  ostovoima-
määrä    hei`keämättä    paisuu    nopeammin    kuin    tarjonta    kasvaa
kulutushyödykemarkkinoilla,  leviää  kysynnän  aalto  kautta  mark-
kinain  ja  synnyttää  ne  ilmiöt,  jotka  tällaiselle  kysynnän  tehostu-
miselle  ovat  ominaisia.  Merkittävä  seikka  on,  että  vain  suhtee]]i-
sen   vähäinen   osa    uutta   ostovoimaa   maltetaan   rahana   säästää.
Lienee  niin,   että   säästämistoiminta   useimmissa   tapauksissa   edel-
Iyttää t].ettyjen jollakin tavoin konkreettisten säästötavoitteiden ole-
massaoloa, vain suhteellisen  harvojen yksilöiden pystyessä harjoitta-
maan   umpimähkäistä,   epämääräisten   tulevaisuudenhyödykkeiden
saantia  tui.vaavaa  säästämistä.  Aikaisemmin  oli  oma  asunto  varsin
taval]isena  säästämistavoitteena.  Näin  näyttää  parhaillaankin  ole-
van  asian  laita  maaseudulla  ja  yleensä  sie]lä,  missä  reaalisia  mah-
dol]isuuksia  asunnonrakentamistoimintaan  on  ol]ut  olemassa.  Kau-

punkien i`akennustoiminnan lamautuminen  on riistänyt  nämä  ti]ai-
suudet  kaupunkilaisilta.   Kieltää   ei  voida,  että  rahan  arvon  alene-
misen   pelkokin   on   ollut  omansa  hidastamaan  säästämistä.   Mutta
toisaalta   esim.   henkivakuutuskannan   nopea   kohoaminen  viittaa
siihen,   että   juuri  täsmällinen   säästämistavoite   synnyttää   säästä-
mishalua,  sillä  vakuutusmaksuihin  sijoitettu  i`ahahan  ei  ole  inflaa-
tiolta   sen  paremmin  turvassa   kuin  pankkiinkaan  talletettu  raha.

Tässä  yhteydessä  lienee  paikallaan  toistaa  se  monesti  lausuttu
tosiasia,   että   tehokkaimmin   tällaista   liiallista   ostovoimaa   sitoisi

_ ---- ~=-~±.C_=, _     __ ...- +±``z±-+=T-====.F,-~=.+ .,... _~=a`>`. *--_  . :L____`..`.
1aip`>ojen   avu)]a.   Se

+ailitsi
sellainen ±_T.9±±i+i9.ka_£e±°j?±t<e.gp.TIIE.g`ipai9±e_n
suhteellinen  i`auhallisuus,   joka   vielä   jokin   aika  takaperin
i`ahamme arvon kehityksen vaiheilla, lieneekin selitettävissä suureksi
osaksi  siten,  että  noihin  aikoihin  mai.kkinoillemme  saapui  luotolla
rahoitettua tuontitavaraa. Likimain samanlaatuinen vaikutus epäile-

tmu:tttaaiiså:t¥;ri:å=Eå:-]9äa£-:;-åäi-S;!ra,T:±:::-äi:]iå¥-#:-:å-:-S-ak96t¥tri:-:in-
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On  sitten  lausuttava  muutama  sana siitä  kilpajuoksusta,  joka

parhaillaan  on  käynnissä  palkkojen  ja  hintojen  kesken.   Jo  edellä
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havaittiin, että palkkojen nousutendenssi on monistakin syistä hyvin
voimakas  'ja  että  niin  muodoin  sillä  agitaatiolla,  joka  yhä  kiihdyt-
tää    palkankorotusvaatimuksia,    on   varsin   edul]iset   toimintaolot.
Näihin   suotuisiin   olosuhteisiin   kuuluu   sekin   seikka,   että   näihin
saakka   ei  tuotannonharjoittajilla,  työnantaji]la,  ole  ollut  ehdotonta
omakohtaists inti`essiä palkkaliikkeiden hillitsemiseksi. Tuottajanhan
kannattaa   pitää   tietty   aika   tuotantoaan   käyni}issä   vielä   senkin

jälkeen,  kun  läheskään  kaikkia  kustannuksia  ei enää saada myynti-
hinno;`lla  peitetyiksi.  R;ittää,  kun vä]ittömät kustannukset saadaan
maksetuiksi.   Tällaista  vaihetta  ei  tosin  saa  kest,ää  kauan,  mutta

juui.i mainittu seikka useissa tapauksissa  selittänee, miksi työnanta-
jain  reagointi  ei  tähän  saakka  ole' ollut  voimakkaampi.   Mutta  sitä
ilmeise,mm].n  ollaan  siirtymässä  vaiheeseen,  jolloin  pelkkien  juokse-
vien  kustannusten  peittäminen  hinnoil]a  ei  enää  i`iitä.   Tämä  mer-
kitsee,  että  asianomaisilla  aloilla ja  asianomaisissa yrityksissä tarvi-
taan  i)oikkeuksellisen  suui`ta  myyntihintojen  kohottamista.

Tässä  kohdin  on  syytä  hetkeksi  palata  niihin  seurauksiin,  joita
koituu  täystyöllisyystilanteesta.   Edellä  jo   viitattiin  täystyöllisyy-
delle olevan ominaista,  että sen vallitessa joudutaan käynnistämään
suhteellisesti  heikosti  tuottavia  ]aitoksia ja  menetelmiä.  Todellisuu-
dessa  onkin  niin,  että  täystyöl]isyys  joudut.aan  lunastamaaii  vai`sin
kallii]1a  hinnalla,  ainakin  mikä]i  on  kysymys  inf]aation  ajasta.  Sen
sijaan  että  niille  työttömille,  joita  vamaan  ilmaantuisi,  .ios  käyn-
nissä   pidettäisiin  vain   »tehokkaasti»  toimivia  tuotantolaitoksia  ja
elinkeinoyrityksiä,   vai`attaisiin  selvän  ja  ennako]ta  harkitun  ohjel-
man   mukaisesti   työtä,   joudutaan   ylläpitämään   hintatasoa,   joka
t,ekee  kannattavaksi  varsin  heikoinkin  edellytyksin  t,oimivan  tuo-
tannon.  Inflatoriiien täystyöllisyys on kuin umpimähkään toteutettu
työttömyysvakuutus.   On  myös  muistettava,  ettei  tällaisesta  epä-
tei`veestä tuotannosta  virtaa  yhteiskuntaan pelkästään palkkatuloa,
vaan   monia   muitakin   tulonlajeja.    Jos   käyttäisimme   tu]omääi`än
sijasta  termiä rahamäärä,  voisimme  sanoa,  että täystyöllisyys  levit-
tää  epäterveessä  määrässä  rahaa  yhteiskuntaan,  vaikka  puhuminen
j)epäterveestä   määrästä»   on   tietysti   varsin    epätäsmällistä   kjelen-
käyttöä.

Näin   ollen   onkin  jo   esiintynyt  vaatimuksia,  että  säännöstelyn
suojai`akenne   on  poistettava,  inflaatio  keskeytettävä  lopettamalla
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sen  rahoittaminen  ja sallittava vapaan kilpailun suorittaa elinkeino-
elämässä iie puhdistukset, jotka ovat tarpeen. Työttömyyden aiheut-
tamat   vauriot   olisi   saman   ajattelun   mukaan   hoidettava  sosiaali-

poliitt,isin  huo]totoimi.n.
Säännöstelyn tarkoitukseiia nykyoloissa ljenee toisaalta  kohtuul-

|isen  elinkannan  tui.vaaminen  kuluttajille  mahdollisimman  alhaisiin
hintoihin,   toisaalta   t,oimintavaikeuksien   poistaminen   yrittämisen
tieltä.   Mitä  ensinmainittuun  seikkaan  tulee,  1ienee  selvää,  että  sitä
on   jatkettava   sekä   jakelun  että  hintojen  sääi}nöstelyn  muodossa
niin   kauan  kun  ei  ole  takeita  siitä,  että  vapaa  järjestelmä  antaisi
riittävän turvan kuluttajille. Huomautettakoon  kuitenkin, että osto-
voiman  v].rratessa  i`unsaana  yhteiskuntaan ja  elintärkeiden  kulutus-
hyödykkeideii   imiessä   siitä  vain   suhteemsesti   vähäisen  osan,  seu-
rauksena   on  hintarakennelman  nouseminen  sit,ä  kor.k`eamma]Ie  vä-
hemmän täikeiden  hyödykkeiden  kohdalta.` Tämä  seikka saa aikaan

paitsi   epämuodostumia  hintarakennelmaan,  jotka  a].kanaan  voivat
tuottaa   moniakin   pulmia,   myös   uusia   palkankorotusvaatimuksia,
eritoten  jos   esim.   elinkustannuslaskelmaan  sijoitetaan   suhteel]isen
runsaasti   vähemmänkin  tärkeitä  hyödykkeitä  ja  jos  tätä  indeksiä
käytetään   palkkakehityksen  ohjeena.   Ongelmat  kär.].istyvät   aivan
tavaltomasti,   jos  todella  ryhdytään  soveltamaan  se]laisLa  ylikom-

pensoimismenetelmää,  jota  meillä  on  äskeisessä  palkkapäätöksessä
hahmoit,eltu.

On tavallista,  että  sitä  jäiinit,ystä,  joka  va]Iitsee  yhteiskumassa
tulojen vii`ran laajetessa  kulutushyödykkeitten  virtaa  voimakkaam-
maksi,  tai`kastetaan  lähinnä  juuri  kulutushyödykemarkkinain  kan-
nalta.  Inflaatiota  kuvataan ja ajatel]aan ennen kaikkea näillä mai`k-
kinoilla  esiintyväiiä  ilmiönä.  Samoin  nähdään  rahamäärän  tai  t,ulo-
määi.än  ja  hintatason  välinen  suhde  lähinnä  kulutushyöd`rkemark-
kinain    ilmiönä.     Edellä    inainittu     menoteoi`ia    on    siitä    yhtenä
osoituksena.

On   kuitenkin   tarpeen   ott,aa   varteen   myös   ne   kehitysiliniöt,

joita  tapahtuu  muilla  mai`kkinoilla,  njillä  markkinoilla,  joilla  kysy-
jinä    esiintyvät   elinkeinonharjoittajat.   Kys}7nnän   vilkkaus   näillä
markk].noilla  riippuu  tietysti  ennen  kaikkea  lopullisten  kuluttajain
kysynnästä,  mutta  määi`äoloissa  voi  myöskin  varastopolitjikka  vai-
kuttaa e]inkeinonharjoittajan menettelyyn. Normaa]ioloissa on vasta
3
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toissijaineu   vaikutus   yrittäjän   haltuun   saapuvalla   monetäärisel]ä
ost.ovoimalla.  Mikäli  on  kysymys  juoksevaa  tuotantoa   varten  tar-
vittavien  raaka-aineiden  ja  työvoiman  ym.  kysynnästä:  eikä  inves-
tointitarkoituksessa harjoitetusta kysynnästä, voidaan noissa oloissa
edellyttää,  että yrittäjä  saa  käytettäväkseen tar\..itsemansa  määrän
ostovoimaa   -   jos   hän   pysyttelee   totunnaisissa   mittasuhteissa.
Voidaanpa   edc]lyttää,   että   mi]]oin   yrittäjäl]e   syystä   tai   toisesta
kertyy poikkeuksel]isen paljon ostovoimaa,  hän ei sitä ilinan  muuta
käytä  juoksevien  tuotannontekijäin  ostoihin,  vaan  siir`tää  ))}.]imää-
räisenJ)  erän  tietyssä  mielessä  investointivai`antoihinsa.  Ennen  kuin
hän   tekee  investoiinista   koskevan   päätöksen,   hän   i)ysyttää   liian
ostovoiman  joutilaana   omassa   hal]ussaan,   rahalaitoksessa   tai   he]-

posti   mai`kkinoitavien  arvopapei`ien   muodossa.   Tämä   kaikki   mer-
kitsee,  että yrittäjäin kohdalle  muodostuu  eräärilaisia  patoja,  joihin
ajoittain  kerääntyy  pienempiä  tai   suurempia   ostövoimamääi`iä  ja

joista  ne  pääsevät  niarkkinoil]e  harjoittamaan  kysyntää  vasta  tai.-
kan  harkinnan  jälkeen.  Nuo  padot  toimivat  myös  iskunvaiinenta-

jina,  jotka   saattavat  tuntuvast,ikin  lieventää   ostovoiman  vii.rassa
ilmenevjä  aaltoliikke].t,ä.

Inflaation  aikaiia  voidaan  edellyttää,  että  yi`ittäjät  em.immäi-
sinä  havaitsevat  rahan  arvon  huononemisen.  Tämä  saa  heidät  kii-
rehtimään  käteisvarojen  muuntamista  reaaliarvoiksi.  Mutta  enncn
kujn  valikoimatonta  reaaliarvoihin  pakenemista  ilmenee,  yrittäjät
tietysti i,ai`koin  tutkivat,  mitä  mahdollisuuksia  on joutilaitten varo-

jen  sijoiLt,amjseen   niin,   että   ne   samal]a   palvelisivat   asianomaisen
totunnaista   liiketoimintaa   ja    hankkisivat   luonno]lisen   korkonsa
tämän  yhteydessä.  Vieraalle  alalle  tapahtuvia  investointeja  karte-
taan  niin  pitkälle  kuin  suinkin.  Omaa  tuotantoa  koetetaan  laajen-
taa,  mikäli  vähänkin  tilaisuuksia  avautuu.  Tuotteiden  kysyntähän
on yksityisen }rrittäjän kannalta inflaatiotilanteessa yleensä rajaton,

joten pääkysymykseksi t.ulee, miten hankkia tarvittava lisätyövoima
ja lisäraaka-aineet sekä elikä lisätuotantokoneistokin.  Kannattavuu-
de,sta  sitten  riippuu,   kuinka  laajäksi  tojminnan  hsä)'s   kehitetään.
Niin  kauan  kuin  hinnansäännöste]y  sallii  kaikkien  tuotani,okustan-
nusten  varteenottamisen  hinnoittelussa,   tuotanto   laajenee,   mikäli
materiaaliset  i`esurssit   sen   salli`Jat.   Vasta   jos   myyntihinnat   sään-
nöstel]ään  niin  a]hajsiksi,  että  nc.  hädin  tuskin  peittävät  tiuoksevat
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kustannukset,    tilannearviointi    muutt,uu   ja    laajentamispyrki[nys
lakkaa.

Tässä  ei  ole  mahdollista  yksityiskohtaisesti  kuvata,  mi]Iä  tavoin

yrittäjäin  käsiin  saapuvan  ostovoiman  määrät  meillä  sodan  aikana
ja   sen  jälkeen   kehittyivät,   mutta   on   kuitenkin   huomautett,ava,
että   sodan   varhaisemmassa   vaiheessa   ilmen].   melko   runsastakin
ostovo;man joutilaaksi jättäytymistä.  Kun verotusta sitten voimak-
kaasti  ]isättiin  ja  kun  uusien  varastojen  hankkimjnen  a]koi  vaatia

yhä  suurempia  ostovoimamääriä, jäi tuo  vaihe  jokseenkin  lyhyeksi.
Tilanne  kehitt}ri  kuitenkin  vai.sin  eri  tavoin  ei`i  aloi]la  ja  eri  liik-
keissä,  joten  yhtenäistä  kuvaa  tapahtuneesta  ei  ole  helppoa  muo-
dostaa.   Yleisiiiirteenä   voitaneen   kuitenkin   mai]iita,   että   tilanne
muuttui  ratkaisevasti,  kun  sota  päättyi  ja  kun  jonkin  ajan  kulut-
tua   voitiin   ryhtyä   laajempimittaiseen   vai`astojen   hankintaan   ja
toiminnan  yleiseen  paisuttamiseen.  Tällöiii  vaihtui  ostovoiman run-
saus  nopeasti  niukkuudeksi,  ja  toiminnan  i'ahoittamisessa  oli  yhä
enemmän  turvauduttava  luottoon.  Kun  vihdoin  hinnansäännöste]y
toisaalta  ja  tuoLantokustannusten,  erityisesti  työi)alkkojen,  kohoa-
mirieii  toisaalta  alkoivat  kiristää  kannattavuutta  yhä  ahtaamnia]le,
ei  useiden  }.ritysten  kohdalla  enää  voitu  puhua  edes  suhteellisesta
ostovoiman   tai   i`ahan  i`unsaudesta,  vaan  rahan  niukkuus  ti]Ii  toi-
mintaakin  säätäväksi   tekijäksj.

Ka].ken  kaikkiaan  voitaneen  lausua   meidän  inflaatiomme  saa-
vuttaneen  yhdessä  täystyöllisyyden  kanssa  vaiheen,  jossa  ostovoi-
man  runsautta  ei  enää  yleensä  i]mene  yrittäjien  keskuudessa,  vaan
näiden   toiminta   sen  sijaan  nojautuu  yhä  suuremmassa  määi.ässä
Iuottoon.    Toisin   sanoen,   inflatorista
nyt melkoisessa  mittakaavassa

nnen kuin

täystyömsyyttä   rahoitetaan

menemme  eteenpäin,  voitaisiin  kysyä,  mistä  §itten
voi  aiheutua,  ettej  se  raha-ja  ostovoimamäärä,  jota  niin  runsaasti
tiedetään vii`taavan yhteiskuntaan, liakeudu ja tarjoudu elinkeinon-
hai`joittajain  palvelukseen.   On  vastattava,   että  tällaist,a  hakeutu-
mista  kyllä  tapahtuukin,  siitähän  on  todistuksena  luoton  pajsumi-
nen.  Ostovoima  tarjoutuu  ei`äänlaiseksi  epäsolidaariseksi  pääomaksi

yrittäjäin   lyhytaikaisia  luottotai`peita  rahoittamaan.  Mutta  myön-
nettävä  silti  on,   että  siii`tämiskoneisto  toimii  vajavaisesti.   Lienee
iiiin,  että  ku]uttajain  haltuun  jää  nykyisinkin  varsin  suui`ia  raha-
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määi`iä  jouti]aiksi.  Toisaalta  on  se]vää,  et,tä  iiimenoinaan  se  ]yhyt-
aikaisen  luoton  tarve,   jota   kulutustavarain  tuonti   aiheuttaa,   on
soveliaimmin tyydytettävissä normaalin kauppapankkiluoton avulla,
koska  sellainen  luotto  ei  asiallisesti  lisää  markkinoilla  olevaa  osto-
voimamäärää niin pitkäksi  aikaa,  että sen  varassa  ennättäisi tapah-
tua  hintatasoon  vaikuttavia  muutoksia.

Elinkeinotoiminnan   luoton   tai`ve   on  nykyisin   niin   suui`i,   että
keskuspankin    säännöstelemästä   ja    ohjaamasta   luottopolitiikasta
olennaiscsti  i`iippuu,  kuinka  suuressa  mittakaavassa  yritteliäisyyttä
voidaan   harjoittaa.   Siitä   toisin   sanoeii   myös   i`iippuu,   miten   pit-
källe  nykyistä  inflatorista  täystyöllis}ryttä  rahoitetaan.

Maan  rahapoliittisen  johdon  on  suhteemsen  vaikeata   säännös-
tellä   elinkeinotoiminnan  rahoittamjsta,   niin   kauan  kuin  yi.ittäjillä
oii  edes  joiikin  vei`i`an  hallussaan  joutilasta  ostovoimaa.   Sitä  kiin-
teämmän  otteen  se  voi  saada  rahamarkkiiiain  kiristyessä  ja  ede]Iä
mainittujen   patoutumien   ku].vuessa.

Tämä  ylimalkainen  katsaus   antaa  jo   viitteitä  sen  seikaii  suh-
teen,  mihin  ne  konLraktiiviset  toimenpiteet  olisi  suunnattava,  joi]la
inflaatiokehit}rstämine  voitaisiin  koettaa  hillitä.

Näimme  Losin,  etl,ä  yi`ittäjäin  hallussa  ei  enää  ole  ma].nittavja
määi.iä  ostovoimaa,  joka   saattaisi  kiihdyttää  inf]aatiota,   ellei  täl-
laisena  kiihdyttämisenä  i)idetä  monjen  yrittäjien  tojmintaa   koko-
na].suudessaan  tai  ositt,ain.  Mutta  se,  mitä  ede]lä  on  sanottu,  osoit-
taneekin,   että   tieLty   osa   elinkeinotoimintaa   aivan   ilmeisesti   vai-
kuLtaa. nykyoloissa   inflaatiota   kijhdyttävästi.   Vain   ani   hai`voissa
tapauksissa  tämä  aiheutuu  siitä,  eLtä yrittäjät  koettaisivat  sijoittaa
reaaliarvoihin  joutilaita  varojaan,  vLäi|p_ääLtekijänä  on  kuluttsjain
hai`joittama  kysyntä,  jota  }-rittäjät  koettavat   tyyd}rttåä.  Tämä -`se

pariee   yrittäjät   ki]pailemaan   keskenään   niukoista   tuotannonteki-
jöi;tä ja laai.entamaan toimintaansa siinä määi`in,  että edel]ä kuvat-
tuja inl.latorisia  seui`aamuksia  koituu.

Kuten  sanoLtu,  toiminnan  i.ahoittamisesta  määrää  tätä  nykyä
keskusi)ankkimme.   LTos   se   i`}rht}.y  voimakkaasti   supistamaan   luo-
tonantoa,  on  siitä  nykyoloissa  vääjäämättömänä  seurauksena  tuo-
tannon ja  muunkin taloustoiminnan väheneminen.  Jos  se »vähentää
rahan määrää!}, niin vaikutukset tuntuvat e_n_n_empitJsiää myös hinta-
tasossa.     Näinhän     havaitsimme     Bi`esciani-Turronin    päättelevän.
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Mutta   eikö  tulos  sittenkin  tunnu  vähintäänkin  epävarmalta?  Jos
»rahan   \;'ähentäminen»   supisLaa   tuotantoa,   niin   ajateltavissa   kai
on,   että   päädytään  myös  kulutushyödykkeiden  tarjonnan  vähene-
i]iiseen.   Jos   taas   luottoa   ej   kir].stetä   kulutushyödyketuotannolta,
niin  äskeinen   hait,ta   vältetään,   mutta   sen   sijaan   tulee   kysymys,
i`iittäkö   sitten  kylliksi  sellaisia  aloja,  joilta  luotto  voitaisiin  kieltää
ta i  ainakin  supi staa.  Q_nha_p  ltaiffl¥äjiLjLti±±i±ipåJS;åaLEH9PEtL±±9±g±

::=I::å:::jå:::iåiosia:na;a'|`,o.S|t`seiåe,?å::aåenkgeei|'i:a:lervai:ksaTsue``:ai:ee:1nne:;
tässä   ole   mahdollisuutta.

Seurauksena   luoton   saannin   tiukentamisesta   olisi   epäilemättä

joka  tapauksessa,  että  joukko  yrityksiä  lopettaisi  tai  ainakin  tuii-
tuvasti  i`ajoittaisi  toimintaansa.  Ei  tosin  ole  jlman  muut,a  varmaa,
että   jäljelle   jäävät   olisivat   kansantaloudellisesti   tai   muutenkaan
elinvoimaisimpia   ja   hyödyllisimpiä,   koska  luoton  kieltäminen   on

jokseenkin  sokea  toimenpide,  joka  ei  ota  varteen  juuri  muuta  kuin
`yrityksen  likviditeettiaseman.  Ne  ohjeet,  joita  keskuspankki  jo  on
antanut  luottolaitoksi]]e,   osoittavat  kuitenkin,   eLtä  tätä   sok;utta
voidaan     sentään    tai`koituksenmukaisin    toimenpit.ein    melkoisesti
auttaa.  Ja  joka  tapauksessa  jä]jelle  jäävien   yritysten  toimintaolot

paranisivat,  kun  kiihkein  kilpailu  tuotantovoimisi,a  lakkaisi  ja  kun
monissa tapauksissa toiminta-astekin muuttuisi suotuisammaksi.

Jos huomio kiinnitetään siihen tasapainon puutteeseeii, jota ilme-
nee  kulutushyödykemarkkinoilla   ostovoiman  ylittäessä   tarjonnan,
tarjoutuu    tietysti    kaksikin    hypoteettista    vaihtoehtoa.    Toisena
on  hyödykkeiden  tarjo]Ie  tulevan  määrän  lisääminen,  toisena  osto-
voiman  supistaminen.

Ensinmainittu  vaihtoehto  näyttää  ensi  ajattelemalta  ehkä  täy-
sin   n`ahdottomalta.   Meillähän  jo   vallitsee  mitä  tiukin  täystyöm-
sy).-s,   eikä   sanot,tavia   mahdollisuuksia   liene   kulutushyödykkeiden
t,uotannon lisäämiseen  kotimaassa  aivan  lähiaikoina.  Sadon i)ai.ane-
ininen lienee  mei`kittävin  mahdol]isuus.  Toisena  on  viennin  ja tuoii-
nin  välisten   hintasuhteiden  jatkuva   kehitys   edulliseen   suuntaan.
Kolmanteiia   mahdollisuutena   olisi  sellaisen  vakautumisen  aikaan-
saaminen  oloissa,  että  ne  tavaravarastot,  joita  kaikista  valvonta-
toimeiipiteistä   huolimatta   pyrk].i   inflaation   uhatessa    kei`tymään,
virtaisivat  markkinoi]Ie.

Jc-~a
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Mitä   taas   tulee   ostovoiman   supistamiseen,   lienee   vaiii   kaksi

i)äämahdol]isuutta   olemassa.   Toisena   olisi   palkkojen   alentaminen.
Mutta   ymmäri`ettävistä   syistä   tämä   tie   on   kokonaan   ummessa.
Toisena mahdollisuutena olisi työ_|l±y¥E±[>a|ki]]±
mä].neu  lieneekin  ainoa  mahdollisuus,  jol]a

ElsEisijE¥_FPHil,-_t:ii_iF:.:e_¥yii±äiTi__äiiii_±I]:äiäjE13¥±
on  käytännöllistä  mei`ki-
;~+=aHä-ä*ri=ii;ärif:==Tvieiätystä,

iT6ii-äTis:i-iL~--riai-rii`ta  sella;set  toimenpiteet,  jotka  edistävät  säästämis-
toiminnan vilkastumista ja yleensä pidättymjstä kulutuksesta. Nyky-
tilanteessa  ei  näihin  inahdollisuuksiin  kuitenkaan  Jiene  paljon  luo-
tettava.

Niinikään olisi ainakin kustaiinustason kohoamisen hillitseiniseksi
aihetta  tutkia,  voitaisiinko  löyLää  keinoja,  joiden  avulla  Lyönanta-

jien välmius  suostua jopa ))mustiinkin  i)alkkoihin»  Iaimenisi.  Palkan-
säännöstelyn  suhteen  on  meillä  saatu  huonoja  kokemuksia,  mutta
näitä ovat lisänneet juuri äskenmainitut »musi;].en i)alkkojenj) maksa-
miset.   Ehkä   tätä   koskevat   toimenpiteet   olisivat   yhdistett,ävissä
muihin  täystyöllisyyden  tai  ylityöllisyyden  asteen  a]entamista  tai`-
koittaviin  toimenpiteisiin.

Vihdoin   on   lausuttava   pari   sanaa   koi`kokannasta.    Koska   ei
voitanc  edellyttää,  että  vähäinen talletuskoron nostaminen sanotta-
vasti vaikuttaisi yieisön säästämishaluun,  ei myöskään o]e  odotetta-
vissa,   että   kulutushyödykemarkkinoille   saapuva   ostovoimamäärä
tätä  tietä  paljonkaan kutistiiisi.  Korkopo]iittiset  vaikutukset ilmen-
nevät lähinnä  niissä  vaikutuksissa,  joita  korkokannan  ylentämisel]ä`
voi  olla  luoton  kysyntään.  Nykyoloissa,  jolloin  niin  suuri  osa  yri-
tykse,n   toimintaan   tarvittavista   varoista   joudutaan   hankkimaan
luottoteitse,   korkokannan  kohoamisella   tietysti   on  vai`sin  merkit-
tävä  vaikutiis ja  ainakin suurempi kuin kcveiden i`ahaoloje.n aikana.

Lopuksi  muuan  seikka.  Varsinaisella  maksuvälineiden  määrällä,
siten  kuin  se  tämän  esitelmän  alussa  määritettiin,  ei  liene  mahdo]-
Iista  säädellä  talouse]ämän  toimintoja  eikä  vaikuttaa  hiritatasoon.
Mutta   nimenomaan   inflat,orisen    täyst,yömsyydeii   aikana   esiintyy
ti]aisuuksia, joita rahaviranomsisten on mahdollista  käyttää pyrkies-
sään ]uott.o-ym.' p()Iiittisten  keinojen  avuTla   himtseniään  inf]aatiota.


