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Maatalouspolitiikka  on  vanhimpia  korkeakouluopetukseen  sisäl-
tyneistä maatalousoppiaineista, mutta samal]a  aine, jonka itsenäisen
olemassaolon   tarpeellisuudesta   ja   jonka   s].sällöstä   on   ollut   jossa].n
määi`in  ei`ilaisia  käsityksiä.  Itsenäisenä  oppiaineena  se  on  esijntyn}'t
Saksan   yliopistojen   opetusohjelmissa   jo    noin    100    vuotta    sitten.
Eräissä   toisissa   maissa  siihen. sisältyviä  asioita  on  opetettu  toisc]]a
nime]lä   kulkevien   oppiaineiden   puitteissa.   `i\Tiinpä  esim.  Ranskassa
se   sisältyy  »maalaistaloudent)   (6conomie   rurale)   opetukseen   ja   Yh-
dysvalloissa   sekä   Suui`-Bi`itanniassa   laajemmassa  mie]essä  käsitetyn
maanvi]jelyksen   taloustieteen    (agricultural   economics)   opetukseen.
Maanviljelyksen taloustieteessä käsitellään maata]ouden kysymyksiä
viimeksi mainituissa  maissa etupäässä kansantaloudel]iselta kannalta,

ja  maatalouden  yksityistaloutta  koskeva  tiede kulkee nimel]ä )}fam
management»  eli  inaatilan  hoit,o-oppi.

Yhopisto-opetuksessa   on  luonnollisesti  tarpeen   antaa   oppi]aille
monen]aisia  tietoja  esim.  yhteiskumallisen  ja  taloudellisen  e]ämän
ei`i  muodoista,  niiden  organisaat].oista  ja  jnstituutioista  sekä  näjden
kehityksestä  kotimaassa  ja  muual]a.  Tiedot  esim.  vallitsevasta  maa-
talouspoliittisesta   lainsäädännöstä   ovat .oppilaille   hyödyksi   heidän
tulevissa   käytännöllisissä   tehtävissään.   Mutta   on   kysyttävä,   eikö
maata]ouspolitiikka   tälle   asteelle   jääneenä   sittenkin  puuLteelliscsti
täyttäjsi   tehtäväänsä   yhteiskiinnassa.[  Eikö   sitäkin   ole   pidettävä

1   Virkaa]iastujaisesitelmä   He]singin   Ylio])istossa   11.   2.1948.
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tieteenä,   jolle   kuuluu   tehtäviä   myöskin   aktiivisen   tutkimustyön

piirissä.
Ajatellessamme,   mitä   maatalouspolitiikka   tieteenä   oikeastaan

sisältää,    vaikuttaa   jossain    määi`in    häiritsevästi    pol].tiikka-sanan
useampikäsitteinen  merkitys.  Jokapäiväisessä  kielessä  sillä  harvoin
tarkoitetaan tiedettä.  Eräät käsittävät sen lähinnä taidoksi, hallitse-
misen  taidoksi  eli  valtiotaidoksi.   Tunnettu  on  sanontatapa,  jonka
mukaan  politijkka  on  »taitoa  pyrkiä  saavuttamaan  sellaista,  mikä
on   mahdollista   saavuttaat)   eli   kuten   J14yrczcb!   sanoo   i)det   möjligas
konsti).  Mutta  luulisin,  että  yleisimmin  mainittaessa  sana  politiikka
syntyy    mielikuva   jonkinlaisesta    toiminnasta,    nimenomaan   val-
tiollisesta  tai  yhteiskunnallisesta  toiminnasta,  joka  tähtää  määi`ät-
tyihin  käytännöllisiin  päämääriin.

Poliittisen   toiminnan   tarkoituksena   on,   tai   ainakin   sillä   aina
uskotellaan sitä olevan, koko yhteiskunnalle yhteisten materiaalisten
tai  immatei`iaalisten etujen  saavuttaminen.  Se  eroaa  tässä  suhteessa
taloudellisesta  toiminnasta,  millä  pyritään  saavuttamaan  etuja  toi-
min.nan  subjektille  tai  sen  taloudellisen  yhteisön  jäsenille,  jota  toi-
minnan   subjekti   edustaa.   Ke].noihin   nähden   poliittinen   toiminta
eroaa  taloudellisesta  sikäli,   että  se  käyttää  tai  pyrkii  käyttämään
apukeinonaan  mm.  yhteiskunnallista  lainsäädäntöä  ja  varoja,  jotka
on  otettu  yhteiskunnan  jäseniltä  vastjkkeettomasti.  Taloudellisessa
toiminnassaan yhteiskunnan jäsen voi yleensä turvautua vain omaan
toimeliaisuuteensa  ja   omaisuuteensa,   toisinaan  myös   monopoliase-
mansa antamaan vaikutusvaltaan.

Poliittinen  toiminta  suuntautuu  kahteen  suuntaan:  J)ylöspäin)) ja
»alaspäiny); toisaalta  sillä pyritään saavuttamaan vaikutusvaltaa val-
tion johtoon, toisaalta valtion johto pyrkii erilaisi]la keinoilla, useim-
miten  lainsäädännön,  taloudellisten  houkutuskeinojen,  kasvatuksen
tai`  propagandan   avulla    vaikuttamaan   kansalaisten   toimintaan.
Yhteiskunnassa  esiintyy  toisinaan  joukkotoimintaa,  jo]la   pyi`itään
suoranaisesti,  ilman  valtion  puuttumista,  saavuttamaan  taloudelli-
sia  etuja   määrätyille  ryhmille.   Sellaisia  ovat  usein  palkkaliikkeet,
varsinkin  mikäli ne kärjistyvät lakoiksi.  On mielipide-eroavaisuuksia
siitä,  nimitetäänkö  tällaista  toimintaa  poliittiseksi  vaiko  taloudelli-
seksi.  Oman  käsitykseni  mukaan  tämäntapainen  toiminta  on  luon-
teeltaan  lähempänä  poliiLtista  kuin  taloudellista  toimintaa,  vaikka
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siinä  ryhmän  etu,  kut,en  käytännöl]isessä  politiikassa  usein  muuten-
kin,  on  asetettu yhteiskunnan edun  edelle.

Poliittiselle   toiminnalle   on   melkein   aina   ]uonteenomaista,   että
sil]ä   pyritään   aikaansaamaan   suotaviksi  katsottavia  tai   vastusta-
maan  epäsuotaviksi  katsottuja  muutoksia  yhteiskunnassa  tai  talou-
dessa.  Juoksevien  hallinnollisten  asioiden  hoitaminen  ei  y]eensä  ole

po]itiikkaa,   ei   ainakaan   silloin,   kun   siinä   noudatetaan   kiinteästi
määrättyjä  ohjeita.  Politiikka-sanan  eräs  merkitysvivahdus  viittaa
toimintaan,  joka  sovelletaan  jossain  määrin  joustavasti  val]itsevaan
tilanteeseen  ja  joka  siis  tavallaan  noudattaa  vähimmän  vastuksen
]akia.

Poliitt,isen toiminnan motiiveille asetetaan yleensä, enemmän kuin
taloudellisen   toiminnan   kohdalla,    eetil]isyyden   vaatimus.
Politiikka  tieteenä  on  joskus  määritelty  etiikan  haaraksj,  jonka  ai-
heena  on  valtion  hallitsemisen  oikea  tapa,  ts.  sellainen  tapa,  joka
edistää  sen  menestystä,  rauhaa  ja  turval]isuutta.   Mielenkiintoinen
on  esim.   Wc}gc77}cLJmin  sanonta  tekniikasta,  taloudesta  ja  valtioval-
Iasta.]   Tekniild{a    osoittaa,    mitä   voidaan   tehdä,   talous,   riitä
k a n n a t t a a,  tehdä ja valtiovalta, mitä on lisäksi   m o r a a ] i s e s t i
o i k e i n   t e h d ä.   Sanonta  ]ienee  tuskin  aivan  sa.ttuva,  vaikka  on
totta,  että  valtioiden  harjoittama  talouspo]itiikka  on  oman  kansan

piirissä  ainak].n jossain  määrin  pyrkinyt  noudattamaan eetil]isyyden
vaatimuksia,   eikä  ole  ainakaan  sanoutunut  irti   etiikan  ve]voituk-
sista  kuten ulkopolitiikan  alalla, jossa  valtiot  on joskus katsottu tie-
teisopissakin  etiikan  lakien  yläpuolella  oleviksi.  Politiikka  tavojtte-
lee  kuitenkin  y]eensä  enemmän  tarkoituksenmukaisuutta  kuin  sitä,
mikä  tai`kasti   ottaen  on  oikein.   Sehän  noudattaa,  kuten  sanot,tu,

yleensä vähimmän vastuksen lakia.
Maatalouspolitiikka  on  se  osa  talouspo]it].ikkaa,  jonka  tarkoituk-

sena  on  vaikuttaa  maataloustuotantoon  ja  kansantulon  jakautumi-
seen,  paitsi  yhteiskunnan  kokonaisetua  erityisesti  myös  maatalous-
väestön  parasta  silmällä  pitäen.  Maata]ouspoliti].kka  ei  tällä  tavoin
määriteltynä  ole  ainoa  poliittinen  t,oiminta,  joka  tähtää  inaatalous-
väestön  hyvinvoinnjn  kohottamiseen.   Onhan  sellaistakin  valtioval-
]an  ja  yhteiskunnan  taho]ta  organisoitua  toimintaa,  jolla  pyritään

1  ERNST   `WA.Gi`±`iANN,  ``Tirtscha|lspoli{ische   Slralegie.   Ht\mburg   1937.  S.18-19.
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parantamaan mm.  maatalousväestön terveydellisiä ja sivistyksellisiä
oloja.  Toisaalta  maatalouspolitiikkakaan  ei  ole  vain  maatalousväes-
töä  vai`ten,  vaan sen tarkoituksena  on  tuottaa  hyötyä  koko  yhteis-
kunnalle.

Maatalouspolitiikalle  tieteenä  kuuluu  ilmeisesti  lähinnä  käytän-
nöllisen   maatalouspolitiikan  tutk].minen.   Kysymys   on,   missä   mie-
lessä  tätä  tutkimusta  ensi  sijassa  harjoitetaan,  ja  tästä  i`iippuu  lä-
hinnä,  m;nkälaisia tutkimuksen kohteet yleensä  ovat.

Tutkimust}ötä  tehdään,  kuten  monesti  on  sanottu,  joko  tiedon
itsensä  takia  tai  niiden  hyvien  asioiden  vuoksi,  joita  tiedon  avulla
voidaan  saavuttaa.   Tämä  ei  sulje  pois  sitä,  etteikö  tiedon  itsensä
takia   harjoitettu   tutkimus   saattaisi   monessa   tapauksessa   kantaa
hyvinkin  runsasta  hedelmää  ratkaisemalla  kysymyksiä,  jotka  ovat
erittäin   suurimerkityksellisiä   juuri   hyvien   asioiden   saavuttamista
silmällä  pitäen.

Maatalouspoliittinenkin   tutkimus    voi   liikkua    lähempänä   tai
kauempana välittömistä käytännöllisistä päämääristä.  Siinä voidaan
kuvail]a   esim.   jossain   maassa   harjoitettua   maatalouspolitiikkaa,
tutkia   sen   motiiveja   ja   vaikutuksia,   sen   riippuvaisuutta   muissa
maissa  esiintyneistä  virtauksista  jne.  Siinä  voidaan  edelleen  tärkas-
tella  erilaisten  maata]ouspoliittisten  menetelmien  y]eistä  tarkoituk-
senmukaisuutta  määrättyjen päämäärien  saavuttamisessa joko  puh-
taastj  teoreettisen  analysoinnin  tai  eri  maissa  ja  eri  aikoina  saavu-
tettujen kokemusten perusteella.  Tällaisessa tutkimuksessa on pyrit-
tävä  menettelyjen  syy-ja seui`aussuhteiden kaikinpuoliseen ymmär-
tämiseen,   siis   tyydyttävän   teorian   muodostamiseen.   Vasta   tällä
edellytyksellä voidaan, jos se ollenkaan on mahdollista, käyttää saa-
tuja  tuloksia  hyväksi  suunniteltaessa  jonkin  toimenpiteen  sovelta-
mista   uusissa   olosuhteissa.   Kun   mm.   yhteiskunnalliset   olot   sekä
kansan  mentaliteetti  voivat  tutkituissa  tapauksissa  olla  huomatta-
vasti  erilaisia  kuin  niissä  tapauksissa,  joissa  toimenpidettä  aiotaan
uude]leen  soveltaa,  voidaan  muuten  tehdä  pahoja  virheitä  toimen-

piteeseen ryhdyttäessä.  Esim. yksityiskohtaisen säännöstelyn toteut-
tamjsmahdollisuus  on riippuvainen  monista  sellaisista  sosiaalipsyko-
logisista  seikoista,  jotka  puhtaan  kansantaloustieteen  harjoittajalta
ovat  helposti  voineet  jäädä  huomaamatta.  Kun toimeni)iteiden vai-
kutus lisäksi on riippuvainen siitä asteesta, jossa se toteutetaan (esim:



48                                                                            K.  U.  PIHKALA

tullin  korkeudesta  tullipolitiikassa  tai  annosten  suui`uudesta  sään-
nöstelypolitiikassa),   ei  tutkijan  tehtävä   ole  ollenkaan   helppo,   jos
hän tutkimuksillaan haluaa palvella käytäntöä.

Kun vaikeudet eivät kuitenkaan saa säikähdyttää maatalouspo]i-
tiikan tutkijaa, joka työllään tahtoo hyödyttää maatansa,  on hänen
tarpeen  vaatiessa  käytävä  käsiksi  sellaisiinkin  tehtäviin,   joista   ei
ennakolta   varmuudella   voida   tietää,   johtavatko   ne   käytännössä
käyttökelpoisiin  tuloksiin.  Mutta  varsjnkin jos  tutkjjoita  on  vähän,
olisi   sitä   ennen   selvitettävä   itselleen,   eikö   yhteiskuntaa   voitaisi
enemmän  hyödyttää  oman  maan  talouspolitiikkaa  välittömästi  pal-
velevilla  tutkimuksilla.

Jotta  kävisi selville,  minkä luontoisia  maatalouspoliittisen tutki-

jan   edessä   olevat   kysymykset   käsitykseni   mukaan   tällä   hetkellä
saattaisivat  olla,  esitän  seuraavat  esimei`kit.  Voidaan  ajatella,  että
hänen  vastattavakseen  annetaan  esim.  seui.aava  kysymysryhmä:

1.  Onko  maataloustuotteiden kulutusta lisättävä?
11.  Jos on, onko tähän pyrittävä tuonnin vai kotoisen tuotannon

lisäyksellä?
111.  Jos  kotoisella  tuotannolla,  mitä  seuraavista  keinoista  käyt-

täen:
a.  Uudisi`aivauksia?
b.  Väkilannoitteiden  käytön  lisäämistä?  Ja  mikäli tätä kei-

noa käytetään, onko esim. typpilannoitteet pyrittävä tuot-
tamaan kotimaassa?

c.  Väkirehujen käytön lisäämistä karjan i`uokinnassa?
d.  Peltojen salaojittamista?

IV.  Jos  jotain  edellä  mainituista  yksityistaloudellisista  keinoista
halutaan käyttää, mitä maatalouspoliittisia keinoja on sovel-
lettava,   jotta  yksityiset   maanviljelijät  to].misivat   halutun

päämäärän mukaisesti?

Tai toisena vaihtoehtona  kysymysryhmä:

1.  Onko pienviljelijäin elintaso kohotettava samalle tasolle kuin
muiden väestöryhmien elintaso?

11.  Jos   on,   mitä   mahdollisuuksia   pienviljelijällä   on   itse   lisätä
tulojaan?
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TII.  Jos  on  m€`hdollisuuksia,  mitkä valt,io`'alla]i  toim(mi.>itcet  ov{`i,

omansa  edistämään  näitä  p},.rkim}rksiä?
IV.  Jos   L`i   ole   näitä   mahdollisu`iksia,   oiiko   `J.altio`'al]mi   [iirvau-

dul l,a\/.a  s`ioraiiaiseen  :`vustamiseen`!'

On  ollul  eiiiiiiclis\'\'ttä  siitä,  onko  tieteel]isen  iuLkiiiiukse]i  iehtä-

vän`ä    asetLi`€`    lalouspoliiiikalle   i)ä-ämääriä,   esiii`.   sellaisia   kuin   tuo-

tannon   tai   kulutuksen   kohott,aminen    tai   korkeamman   e]int,ason
hankkimineii  jo]lekin  väestör}rhmälle.  Vai  onko  tutkijan  L}r}'dyttävä
vain  ki`iitikon  osaan,  t`iLkimaan  niiden  ei`ilaisten  i)äämäärien  toteuL-
tamismahclollisuuksia,  joiti`   esim.   poliittisteii   puolueidcn   Lah()1ta   ()ii

esitetty.
Mm.   So/)izJcw.t  on   eräässä   teoksessaaii   osoitLanut,   iiiitc]i   `.aikeat:`

on  yleensä    asettaa  talouspoliliikallc   Lieleellisesti  määriLeltäviä   i)ää~

määriä.r    `'riiet,täcssä   t,ätä  tulee  vasl,aan  joukko  k}.s}'myksiä,  joihin
vasiaamincn     cdell\.ttää     määrättyjen     inaailmankat,somuksel]ist,en
ih€`nteidcn   oinaksumisLa.   Mikä   arvo   on   asetet,ta\'€\   esim.   korkeallL`

e]intasolle,    `.ksilön    vai)audellc    tai    kansakiinnaii    t`irvallisuudelle?

Tai:  mitä  ]tidetään  t,ärkeämpinä,  tämän  hetken  `raiko  tulcvaisuuden
tari)eita?  '1`.`i:  olisiko  kaikkien ihinistcn elettävä samanlaisissa olo].ssa,

vai   samLaanko   (`i.ilaisuutta   \rksilöidcn,   }'hteiskumiallisten   r}.hmjen

tai  ei`i  kansojcn  elintasossa?  .Jos  sallitaan,  ]tiillä  pe]`usteilla  niitä  sal]i-

taan,   erilaisLen   tmi)eidet`ko   vai   suorjtusten   perusteella?   Tai   viel€i:

mikä   ai`vo   on   annetiava   vai)aa-ajallc   verrattuna   niihin   €`ineeHisiiii

hyödykkeisiin,   joiLa   vai)aa-aikaa   suiiisLaimlla   maticlolliscsti   voit,€`i-

siin  tuottaa?   Jne.
Maailm€`nkat,somuksellisia   ihanteita   ej   voida   oinaksua   ainakaan

yksinornaaii,  jos   ollenkaan,  tieteellisen   tutkimuksen  perusteclla,  ne
saavutetaan  enemmän  tai  vähemmän  intuitiivisesti.   Tässä   valoss:`
voidaan } ]nmärtää esim.  ,Sc;w.//in lausunto, jonka mukaan maatalous-

po]itiikkaa   voidaaii   pitää   t,ieteenä   ainoastaan   sillä   edellytyksel]ä,
että  se  rajoit,tuu  lausumaan  ai`voste]uja  ainoastaan  keinojen  tarkoi-
tuksenmukaisuudesL€``    mutta  välttää  arvoai`vostelmia.2

6`c/}¢c/f  kat,soo   kuitenkin,   cLtä   maatalouspolitiikan   t`itkijalla   on

1   WEi``.ER  So.`iBAii'i..  Dr.c  d7.c{.  .`'({/{.o/tc{Jökonom!.ett.  Altenl)ui`g  1930.  S.  67  ja  s,eui..

2  `NALTi.`.i`  Sc"T:i.`.   Uber  \Vesen  und  Besonderheiten  der  A{ii`arpolilik.  ArchLv  fr\r

Sozialwissensc`hz`ft   tin(l   Soziali]olitik   53,   s.    489.

4
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Iupa  asettaa   i`iaatalouspoljti].kallc   uusia,  t,ranssi`eiidei`tLisia  päämää-

i.iä,  edell}.ttäcii,  että  nämä  csiteLään  olettamuksiiia  ja  vaihtoehtoina,

joiden    ar`/.oa    ei    }'ritetå   tä}rdelliscsti    lodistaa.L    Hänen   mielestään
tutkijalla   on   suui`enimat   edell}.t}'kset   ku].n   monilla   muilla   aseLtcia

nämä    ]>äämääi.ät    oleinassa    ole`-ien    mahdollisuuksien    mukaisiks]..

EIlei   t`itkija   uskalla   tällaisocn   i`yht}.ä,   me]i(ittäå   hän   mahdoll].s`iu-

tciisa  aktii`/-].sesti  `-ailuttaa  clä`.ään  elämään.

Jt4Jy/.dczJ  esittää  puolestaan,  että  arvoai``'osl,elmi(m  aselLelussa  läh-

dcttäisiin   sosiaalipsykologisista   tutkimuksistti,   joissa   i)}-ritään   scl-
vittämään    ci.i   kansankeri.()sten    todemnen   asennoituminen   heidän
keskuudessa€in  vallitseviin   ttlosuhteisiin  sekä   heidän  iodennäköjnen
aseiinoiLuinise]isa    otaksiitulla    ta`.alla   muut,tuneihin   olosuhteis].].n.2.

On   ilmeistä,   että   rakentavalle   lalousi)olitiikallL`   olisikin   eneminän
hyötyä  täinäntapaisista  t,utkimuksisia  kuin   csim.   ituolueohjelmissa
csitett},.jen   tavoittciden   arvostelusta.    Kokeinuksia   t,äniäntapaisen
tutkimusL}'ö]i   inei`kit}rksestä   ei   liene   kuit,e]ikaan   ai:ii\kaan   Eui`()()-

i)an   maissa    paljon   saav`il,ett,u.    Tri   GciJJtÅpin   kehttäinå   mielii)i(]c-
tutkimus  on  ]iähdäksciii  er:iänlai]ien  askel  tähän  suunt,€`an.

Yleisesti   katsoen   voidaan   tal()uspolitiikaii   ])äämääi.äksi   useidcn
englantila].sten   taloustutkija].n,   cnnen   muita   J'J.goLm  ta`.oiii   ascltaa
hyviiivoinnin   kohottaminen.3   L\luLta  raha-{iF`.oilla  ii`it,at,t€`vaa  talou-

dc]lista  h`.vin`/.ointia  ei  saa  kohottaa  vaai`anLamal]a   ei-taloudellista
hyvinvointia,  jota  ei  voida  mitata  i`ahalla.   Tällaista  vaai.aiitaniista
voidaan  ajatella  tapahtuvaksi.,  esini.  im.lloin  t}'ö  on  lii€m  raskast.i  t,ii
epätervcemstä.

II}'`'invoinnin  koliott,amineii  on `-lcensä samalla tuotaiinon koliot,~

tamista,   niut,ta   nimenomaaii   sellaisen  tuotamion,   joka   ci   vähennä
ci-taloudellista  hyvinvointia.   Mutta  monessa  tapauksessa   se  on  sa-
malla   entistä   oikeudenmukaisenii)aan   tulo]ijakaantuiiiisecn   p}.rki-
mystä.   Tutkijan   tehtävänä   on   se]vittää,   ]``ikä   l,uotaiito   ja   niissä
laajuudessa   on   objektii`isesti   ar`'osteltuna   h}'vin\J-ointia   cdistävää,
sekä   toisaalta,   initkä   ovat   minimi\.aatimukset,,   jotta   h}'vinvtjinti
alimmissak].n  tuloluokissa  voitaisiin  ylläpitää.  .Tos  tutkija  nojaut`icn

1  HF.BBF.RT   SciiACK,   Agmrpo/i.(i.Å.   a/s    \I'i-`sscriscÅ(r//.   Jahrbuchcr   fi.ir   Natit>nal-

ökoiiomie  und  Statistik,121,  s.  552.
2i  GUN`^R  M¥RD^T.,   Velenskap  och  polilik   i  nalionalekonomin.  S.  921.

3  \'rt.  .-\.  C  .PiGou,  Econom{.cs  o/   Wcl/orc.   S.10  ja  seiir.
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esim.   i`avinto!.}.siologi:m   tuloksiiii   oLt,£`a   laskeaksec]-i,   mitkä   minin`i-

iiiäärät  eri  elintar`'ikkeit,a  tai`vita.in  maansa  olosulilcih;n  so\,-eltuvan

tervcel]iscn  kansanra`.itseimiksen  €`ikaansaamiseksj,  ja  asettaa  maa-

talousi)olitiikan  pääinääräksi   iäinåii  minimimäärän   takaaniisen  kai-

kille   kansankerroksille,   1ie]iec   se   hänelle  sallitta`/.{`,   ilma]i   i`ttä  hän

sillå   iiicnet,tä   iiiajnei,taan   lictc(m  harjoitLajana.

Seuraa`.a   askel   esimei.kkinä   olc`J+].en   k}-s}.mysten   sel`7it,tämisessä

oli vastauksf.n hankkim].nen k`'s\.m`rkseen siitä,  onko  laskeLtuiin elin-
tarvikkeiden  minimiiiiäärään  p}Tir,Lävä  kotoisLa  t,`iotantoa  kohott€`-

ii`ami   vai   lisäämällä   niiden   la\rai`oiden   tuotanLoa,   .i.oita   ulkomaa]i

kaupassa  \.oid:`an  \-aihtaa  elintarvikkeisiin.  Täinän  kysym}rksen  sel-
`.ittäim.ncn  vaalii  `'€`rsin  monipuolisia  tutkimuksia.   `Tiini)ä  on  se.lvi-

iciiä`-ä   ennen   kaikke:`   oina]i   iii€`i`n   tuoiannon   tcknillistalouclelliset,

j:`    sosiaalisct    olosuhtcel.    iiiutta    jossai]i    iiiääi.iii     inyöskiii    ]nuissa
itiaissa,   erit}risesti  vientimaissa  `'allitsevi`t  olosuhLeet  ja  ni].ssä  esiiii-

tyvät   kehJ.tyssuunmt.    Esini.   `/-oin   tuot,aiitokust€`imukset    U`idessa

Scc]anniss{`  ja  Tanskass€\  sekä  Tehnän  tuot,a]iLokustannukset   Kana-
dassa  ja  Yh(l}-svalloissa   }'miä   niissä  esiint,`.vät  kchit}.ssuuniiat  o`7at

imft`La]ousi)ohtiikkaimiie   suuiitausta   vai`tcn   merkit}rksellisiä.   Puun

ja   ]iuiisla   `'aln`istett`ijen   tuotteiden   hintakchityksen   se`iraamjn(`n
lieiiec   väh].ntää]i   yhtä   Lärkeää,   koska   puutaloustuotteet   ovat   täi`-

ke'impiä  vaihtotuotteit€`mHie,  koska  m  antaval lisälu]oja  ii'iaatalo`is-

`-äestöllemii`e    j€i    koska    maaf,aloustuotannon   lisääm;]icii    uudisrai-

`.au]{si]Ia  \.rti  eräisså  tapaul{siss:`  aiheutt€`a  vähc]mystä  metsätuloissa.

Mikäl;    l,utl{ija    Lulee   siihc`n   raLkais`iun,   et,lä   kotoista   Liiotantoa

on  lisätLä\,.ä  ~--i`atkaisu,  jota  ]i} k)isin  siiositellaan  iiiiltci  kaikkian`,

iiiissä  on  vajausta   elintarvikeomavai`aisuudessa  --  on  hänen  sel\Ji-
tettävä,  iiijl,å  aikaisemmin  inainit`iista  yksityistaloudemsisLa  menct-

tel}'t:ivoista  on  pidettävä  k€`nsantaloudelliselLa  ja  sosiaaliselta  kaii-
nalta  cdumsimi)ina.  Tällöin  on  punnittava  vastakkain  csim.  se]laisia

seikkoja   kui]i   mcnettcl}'n  aiheuttainan  lyövoiman   Lai`ve,  ulkomais-

ten  tuotarito`'äliiieid(m  tuonnin  välltämättöin}-}.s  j€i   siilien  t,arvitla-
`,'an  valuutaii  ii`ääi`ä,  sijoitettavan  pääomin  suui.uus   tuottoon  vci`-
i.at,Luna  jiie.   .\`Ienettel}ien  loi>umneii  arvoslelu  i`iippuu  m}-öskin  sd

laisista  scikoista  kuin,  onko   i,yö``.oiinasta  pu`itett,a  vai  onko  työti,ö-
in`;.vs   uhka€`massa,   init(.n   terveellisi,ä   työ   kussakin   tai)a`iksessa   on
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t}/öntckijöjclcii    k€`mialta`   mit,eii    nopeasi,i    t`iotannon   lisä}-s    \.oidaan

saada  aikaan  jne.
Tai   silmällä   piläen   loisL€`   esjincrkkiämme,   jossa   oli   vei`ratLa\-a

keinoja  pien`-iljeli.jäin  elintason  kohoLtainiseksi,  on  tutkittava,  mitä
iiiahdollisuuksia  piem.iljelijöillä  on  t}-önsä  tuottavuuden  lisäämiseen

joko   kullakin   crikse(m   t,ai   }rhte;stoiminnass:i   keskenään   tai   toise]t{i

puolen    mitä    edii]Iisia    j€i    haiiallisia    seut`a`iksi+\    olisi    suoi`anaisesi{`
avusluspo]il,iikasia.

Vasta   tämäii    jälkeen   oii    lutkijaii    r`'hd},rtlä\-ä    tarkasLelcmaai`,

iiiitkä   t  a  1  o  u  s  p  o  ]  i  i  L  1  i  s  e  L     k  e  i  n  o  1,   olisivat   sopivimi)ia   ase-

tctun  i)ääiiiäärän  saavut,tamiseksi.   J{ejiioja  t)n  arvosteltava  sckä  iii;-

den  tehokkuudcn  mukaan  it,se  päämäärän  saavuLtaiTiisessa  etLä  nji-

den  vaikutusten   m`ikaan,  joita  ne  mahdol]isesti  aihcuttavat  t,a]ous-
elämän    muilla    aloilla    sekä    ei-taloudellisessa    h`-vinvoinnissa.    Jos
•L€`Iousi)oliitt].sena   keinona   halutaaii   kä`.ttää   esiin.   i)akko€``   voidaaii

kysyä,   eikö   sen   aihcut,Lama   vaimiden   i`ajoiLus   Loisinaaii    vähennä

hvvin`/.oinnin   k()konaismäärää   enemniäii   kuin   sen   avulla   inahdo]li-

sesti   saata\/-a    tuol,aiinon   kasvu   silä   lisää.   KULen  t,äst.ä   huomataaii.

ei   tä]läkään   al`ieella  voida   kokonaan  `'ältt,ää   ai`voai`vostelmia.

Lopuksi  ]ienec  \.jelä  s\.\-tä  koi`ostaa  oman  iii€`an  maatalousolojui

L€`i.kan    tunt,einuksei`    mcrkit.\-stä    käyLännölliselle    maatalouspolit,ii-

kalle.   Ennen   kuin   \.oidaan   suos].tella   muui,oksia   maataloustuotair
toon    tai    ]naaLa]ous\JäesLö]i    sosiaalisiin    oloihin,    on    vält,tämät,önli\

tarkoin   Luntea   t,odemnen   t,ilann(`   iriaan   eri   osissa   ja   ei'ii}.}'ppisissä

Lalouksissa.    Tutkijan    kävtettä`issä    ole`.a    t,ieLoaineist,o    ei    meidäii
oloissamine  kuiienkaan  ole  kovin  i)erusteemneii,  ja  iiopeast,i  muutt,u-

vissa   olosuhteissa   se,   on  saat,Lanut   olla   suoi`ast,€`i`n   hämmäst}-ttä\Jäii

heikko.    MaataloutLa   koskevat   Lil€\stot,   ant{r`vaL   tietoja   vain  osasi{`

niitä  joukkoilmiöiiä,  joita  olis;  s(?urattava  ]`iittävän  perustan  saam].-

seksj   tuLkimuksille.   Tilastojen   luotetta`/'uudessa   on   sitä   paitsi   pal-

jonkin   Loivomiseii   \.ai`aa.   Taloudemsia   tuloksia   koskeva   kirjanpiLtt-
tutkimus  on  ulottunuL  \'ain  ete\..impien  maanviljelijöiden  talouksii]i,

.i.oiden   ]uku  on   \-ajn   n.   2°/oo   talouksicn  koko  lukuiiiäärästä.   Asioiia
seuranneet   tieiä`-ät,   kuinka   heikoilla   iierustcilla   viimc   vuosina   (>n

pitän}.t tehdä  iärkeitä  ratkaisuja,  jotka  koske`Jat  maatalouden  vci`o-
perusteiden  inää}`äämistä,   hintojen   säåniiöstel}.ä   jne.   Milloin   ticdot
ovat   i)uut,t,uncet.   oii   uskon   tä`-t`.ii}.t    astiia   tilallc,   ja   näi]i   ollen   fi
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olo   ihiiieteltävää,   etlä   mielipiLeet   ratkaise\.iss{`   \.:`llioni`l;missä   ovaL

`isein   olleet  j}`rkästi   \Jastakkaisia  ja   että   i.i`[kaisut   o\'at   ollecL  toisi-

n.'`an   sattuinanvai`aisia  ja  vähemniän  onnislunL`il€i.

Ljenee  s\-\-iä  mainita,  että  inaataloutta  koske`J:`sstr`  t,ilasiossa  kai-

\':`tiaisiin  muuii   ni`iassa   tarkempia  tieLoja  kotieläinL(m  tuotannosta,

kuin   miikä   voidaan  saada   1{otieläinten  luviiii   ,ja   \'crraten   miclival-

laisten    }-ksi]ötuotaiito€`rvioiden    i)ei.usLce]la.     L.:(lellccii     r,ar`rittaisiin

jal,luvia   Lietoja   maatalo`iden   itiirissä   harjo].[,ctLav€`sla   raken]iustoi-
mirimsL:i,    sivueliiikejnoisLa,    ]{iitcii    puut€irhatalo`tdesta,    kalastul{-

sesl,a  ja   kotiLeollisuudesla,  ede]Ieen  esim.   iiiaalalousväestön  i`ahalai-

ioksiin    Lekemistä    ialletuksisl£`,    maat€`lo`istuol,teiden    kulutuksesia

itsc  vil.i.elmillä,  varastojen  vaihtehiista  ja  maanlijriLojcn  kehitvksestä.

l'udisraivaus])o]itiikkaa   siliiiällä   ])itäen   ol].si   väliiämätöntä   iietää,

iiiissä   laaju`idessa   `Jiljel}'ske]poiset   maat   ov€`L   itarhaassa   kasvuiässä

tilc\J€`ii  iT`e[,sän  peittämiä.   Maataloudeii  cdell`.i,\.kset  Pohjois-Suomen

st)illa    olisi    perusteellisesti   selvitettävä,   ,ia    salaojit`iksella    saatav€`a

liiot,on  ]isä}tstä  sekä  työn  säästöä  01isi  (mtislä  Lai.keminjn  l,utkit,tava.

.'\s`ituslo.svin}'ksemme,    inikäli    sitä    haliit;`an    oll(mkacm    käsitellä

l:il()uspoliittisena   k}-s).m?.kscnä,   aiilaisi   ilin(`isesLi   aih(`I,ta   moniiiikin

iius;in  tutkimuksiin.

\'tutta  maatalousi)oliiLiiseii  t`iLkimukscii  jiitresseihn  kuu]`iu,  et,tä

l{`lt)ude]lisen  ja  `rhLeiskunmlhsen  elämär`  iiiuitakin  puolia  kuin  maa-

i,{\loutta  koskeva   iilaslo  ja  iniiu   tieioaincs  saaLaisiin  entistä  täydelli-

s(,`iiHnäksi   ja   valaisevammaksi.   SamanLai)aisct   vii`alliseL   kirjanpito-

tui,kii`iukset   teollisuudcn  j.a  kaupa]i  crj  hai`rojcn   kannallavuudesta,

j()lk`isi:i    on     iehL}-    maalaloudesta,     lekisiväL    iii€`hdo]Iiseksi    cntist,ä
ol)jekl,iiviseiiimin   ar`'osLclla   maatalouden   i`seiiiaii   muidcn  elinkeino-

`i(|i   riiinalla.   .\Iaataloust).öntekijäin,   pieiiviljelijöiden  ja   inuun   maa-
talous`/'äestöii  sosiaalisten  t)Iojen  vertailu  iii`iidcn  clinkeinojen   palvc-

lukscssa  olevien  olojhn  olisi  samasta  s\-Tstä  tarpec]i  vcaaLiina.

Voidaaii   k\rs}rä,    i`iisså    määrin    m`at€`lo`isoloja   koskevat   tutki-

iiHiksel   on   kaLsotLav€`    maaLalousi>oliLiikaii   :`laan   kuulu\i.jksi   tutki-

iiHiksiksi..  Tällä  seikallahaii  on  tode]]isuudessa   io].si`rvoinen  mci`kitys,

it:..iåasiahaii   oii,   i.l,lä   niitä   lehdään  jii  L`tt,ä  iiiilä   kä}'letään   pei.iisl,aiia
maataloiispoliittisissa   [,`itk;muksissa   ja   kcäTiännölliscsså   maatalous-

iHtlitiilq`ssa.    [\Iaiiiitl,iikoo]i    kuitcnkiii,    elLä    ii`ideiiiiiiissa    esityksissä
m   \.hä  eneiiHnän  iilki`iiiil  `'oillaa   alaa  sti   (;`c/t/i/(7.(/in   ii`i`illä  jo  \'.   4.922
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esittämä   käsitys,   jonka   mukaan   maatalouspolitiikka   tieteeiiä   on
käsitettävä    maanviljel?-ksen    kansantaloustieteeksi,    jonki`     i)iiriin
kuuluu  myöskin  maata]ousolojen  kehityksen  tutkiminenL  tai,  kutcn
JZowazd   ]ausuu,   kaikki   ]naataloutta   koskevat   kansanta]oudelliset
kysymykset.2

1  HA`.NEs   GEBHARD,   il4c{afc{/ouspo/[.![.[.kÅ.a.   Taltiotieteiden   käsikirja   11,   s.   404.

2  0sKi\R Ho`NrALD,  Einftlhrung  in  die  Agrari)olilik.  T3er\\  1946,  s.  8.
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TM.^'i:Ti LEppo..  Johdat,us finanssipolitiikl«icm. V\lreTneT SödeTström Osa`-

keyhtiö,  Poi`voo-Ile]sinki  19/±7.  Siv.  333.

Suomenkielinen   taloustieteellinen  kirjallisuus,  joka  kokonaisuu-

i|9rsjs.aiå:|kisn.;:|tvuavrissitnanj,l:kal;as:i,.op?npeyr|t:;eks:tyyhkäs:sfii.opk:t:1lsi:i|kasiiseotp?::
nänsä  ansiokkaat,  mutta  korkeamman  akateemisen  opetuksen  tar-
koituksiin tuskin soveltuvat suppeat työt kuin esimei`kiksi Homc!/.am
»Finanssit,ieteen  alkeet» jätetään  huomioon  ottamatta,  ei  vai`sinaisia
om.`kielisiä  esityksiä tästä  aiheesta  liene juuri  muita  kuin  E.  Jvepo77-
jz.n7tcm  vuonna.  1930  ilmestynyt  i)Julkinen  talous»  -  monessa  suh-
teessa   jäntevästi   ja   johdonmukaisesti   kehitelty   ja   omaperäinen
(eräissä   suhteissa   liiankin   omapei`äinen!)   systeemi,   joka   kuitenkin
tällä  hetkellä  on  jo  etenkin  eräiltä  osiltaan  vanhentunut  -  sekä
Å-.  WL.JzgrGnin vuonna  1936 ilmestynyt »Finanssiopi)i)).  Jälkimmäineii
]icnee kuitenkin oikeastaan käännös ruotsinkielestä. Tämän lisäksi oii
eräitä käännöksiä suui`ista sivistyskielistä. Näihin kuuluu mm. ¢. EÄc-
bergin  finanssiopin  esitys,  joka  jo  niin  vai`hain  kuin  vuonna   1898
ilmestyi  suomenkielellä  itsensä  K.  J.  S!åhzbergin kääntämänä  ja  jot;`
on  paljon  käytetty  oppikirjana.  Selvää  on  tietysti,  että  tieteenhaa-
ramme   kehitys   on   sen   jälkeen   paljossa   kulkenut   tämän   te()kse]`
ohtse.

Kun  I-Ielsingin ylioi)iston nykyinen finanssiopin professori nyt  oii
julkaissut  useamman  vuoden  työn  tuloksena  uuden  suomenkielisen
fimmssiopin  yleisesityksen,  on  tällaista  teosta  näin  ollen  jo  suuresti
kaivattu.  Omakielisellä  perusteoksella  on  opiskelijoiden  tarvetta  sil-
mällä  pitäen  useitakin  etuja,  ja  sitä  paitsi  todella  hyvistä,  tieteen
kehityksen uusimmat tulokset huomioon ottavista finanssiopin yleis-
esityksistä  on suuremmillakiii kielillä tällä  het,kellä  puutetta.  Uutee]i
tulokkaaseen tällä alalla tutustuu näin ollen suui`ella mielenkiinnolk\.

Professori Leppo jakaa esityksensä neljään i)kirjaany), joista ensim-
mäisessä  käsitellään  julkisen  talouden  }.leistä  luonnetta  ja  sen  as(.i-
maa kansantalouden kokonaisuudessa sekä toisaalt,a julkista taloutta
käsittelevän   ticteenhaaran   asemaa   yhteisk`intatieteiden   järjestel-
]nässä.   Lähtien   siitä   Et.rm   Jt-cu.Z¢n   ilmaisemasta   käsit}.ksestä,   että
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}siinä    määi`jn    kuin   h;siorjallis-sosi€\:\]isia   ;liiiiöii,ä,    kicl(?lliseii,   oikcu-

dellisen,  taloudcllisen  }rm.  kehit,`.ksen  ilmiöitä  \-leeiisä  `.oidaan  selit-
i.ää,  on  i)s}.kologia  iiiäärätt}-antainaz`n  lopullis.et  scl\it\-kset)),   Lekijä
rakcntaa   s`-sLeeminsä   erit`.isen   Larveteoi`ian   ]johjt`Ila,    Leoriaii,   .].ota
hän jo  aikaisemmin  on  kehit,ell}'t  joitakin  `;.uosia  sitt(`ii  ilmesi}.neessä
s€`ksankielisessä  teoksessaan  >)Der  private  uncl  der  öffentlil`he  AnLcil
{`in   Volkseinkommen>).   Kirjoittaja   o]i   vanhast,aan   lunLenut   hari`as-
t,usta   iii}-ös   yhteiskuiimllisen   ai.vojäi`jesL}'ksen   määi`ä}'t}miisen   }ii`o-
bleemaaii,  ja   hän   osaa   mielenkiintoise]la   ta`/.alla   osoit,taa   Lämän   ja
t,icttyjen   finanssiopillisten   prol)leemien   välisc`]i   `.hte}.den.   -~   Tässä
ciisimmäisessä   kirjassn   käsitellään   s(.ikkapei.äisesti   m}'ös   kansaiita-
loustieLeesså   n)-k}'isin   iiiin   huoiiiatia`'an   sijan  saavutta]icidtm   kmi-
santuloprobleemien  ja  julkistm  ialouden  k`-s`.m}'sten  välisiä  `'ht(`}.k-
Sla.

Koskeieltuaan  \'ielä  julkjsten  tulojeii  ja   menojen  ei.it\.istä   luoii-
nt`,tta  sekä  k}'`srin}-sLä  julkist,en  menoje]i  aiheuttam€`sta  rasiLuksesia
Lckijä   siirt};.y   toisessa   kirjassa   käsittelemään   l)udjettia.   Käsittääk-
sc)ii  juuri   täinä   kirja   --  ei`äiden   ensimmäisessä   osassa   käsitelt`'jen
sosiaalips}'kologisieii,  julkisen  talouden  in`ohlcemain  sivuavien  k()h-
t;en.  ohella  --    on  se,   missä  tekijä  on  i)erusteemsiimnin  paneiiiunut
probleemeihiiisa.    Teht`'ään   ensin   luotetlavalt,a    tuntuvalla    tavalla
ylcisesti   selkoa   budjct`in   t,ehtävist,ä   ja   sen   i.€`ktmicen   kehii}.ksestä
iekijä  aiitaa  varsin  }i.ksit`'iskohi,aisen  kuvauksen  kaikkien  Skaiidina~
\/.i€`n  maiden  ja  Suomcn  budjetLien  i`akenteesla  ja  niistä  --Skandi-
n:`viassa  tunnetusti   ]iionessa   suhteessa  v€\rsin   i]iodcrneista   -  i)ei`i-
:iatteisia,  joit,a  b`idjetin  rakeniiotta  kehitettäessä  on  p}'ritty  seui`aa-
maan.  Tämän  seikkai)eräiscn  >)havaint,om!`Lci`iaaliii»  pohjalta  lähticn
t,ekijä   i)yrkii    tämän   jä]keen   .intamaan   \rast,auksen   k}.s}-myksee]i,
minkälainen budjetiii rake]iteeii t,ulisi olla, ininkälainen olisi ts. oltava
l)udjetin ))ideaalit},.ypin», jos t,ätä  sanaa  saa  tässä yhte}.dessä  käyttää.
Teoksen  painoi)iste  t,untuu  olevan  juuri  tässä   osassa.   Tekijä  lie]iee
Lällä  hetkellä  eräs  Pohjoismaiden  budjettien  parhaita  tuntijoita.

Teoksen  kohnas  kirja,  y)Finanssipolitiikan  ta]oudelliset  ja  sosi:`a-
]iset  vaikutukset)),  sisältää  tekijän  esityksen  useista  sellaisista  pei`iii
ajankohLaisista probleemeista, joiden ympärillä  1930-ja  1940-lukujen
taloust,ieteellinen  keskustclu   on  keskeisel]ä   t,avalla   liikkunut.   SiLen
tulevat   käsitellyiksi   esimerkiksi   sellaisei   tieteel]iscn   mielenkiinn(tn

itolttoi)isteessä viime aikoina olleet kysymykset kuin kys}.m)'s finans-
sii)olitiikan   vaikutuksesta   t,oisaalta  rahanarvoon,   toisaalta  tuotan-
Loon  ja  t}.öllisyyteen.  r\Tiinikään  tehdään  selkoa  julkisen  velan  prob-
reemeista   sekä   })ohditaan   sosiaalii]oliiLtisesti   merkit}rksemstä  k}rsy-
mystä finanssipolitiihsta tulojen tasoittajana.  Viimeisenä tulee tässä
kirjassa  käsitel]yksi  eräs  finanssiopin vanhoista  keskusi)robleemeisLa,
]iimittäin  k}-sym}.s  verojen  kohtaannosta.  Tekijä  ]aajentaa  problee-
iiijn  asettelua  kuitenkin  i)e]kkää  veron  kohtaantoa  koskevan  kys)--
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inyksen  i)uittci(len  ulkop`iolcllc  ja  i)ohtii  t,ässä  }'hLe}-dessä  m}'ös  kys`,'-
mystä  julkisten   muiojen   kohtaannosLa,   ls.   k)rs}.ni}'stä   siitä,   kenen
hvväksi  >)julkisista  ilniaisi`m}cist,a>)  €`iheutuvat  edut  loijulta  koit`ivat.

`Teljäs  ja  viimeinen  kirja  käsitt,elee  vcrotust,a.  Tekijä  joutuu  tie-
i,}'sti   vei`o-oi)in   esil,)rkscssään   i)aljossa   €`inmentamaan   niin   sanoak-
seni   tieteen  `.hLeisestä  `,.{`rastosLa,   muLr,a   hänellä   o]`   runsaasti   m}..ös
:iinakj.n  suoinenkie]isessä  kirjallisuudessa  uutta  sanotiavaa.  Siten  esi-
merkiks;  ~  \-ain  erääscen  yksiLyiskohia€m  viiiatakseni  -sel]ainen
]`ykyisjn  niiii  t,ärk.äksi  \'erojärjcstelinien  osaksi  muodosLunut  vero-
t,yyppi   kuin   liikcvaiht,o\J.ero   saa   osakseen   seikkai)eräistä   valaisua,
kuten   iekijälLä   Losin   [,ä]iiän   ver()inuodon  vanham   crikoisluntijana
soi)ii   odotLaakjn.     --   Varsin   miclenkiinioista   on   tekijän   ityrkimys
osoittaa  verojärjesle]mieii  kehil,}'ksen  ]`iii)puvuus  }Thteiskunnallisissa
voimasuhteissa   lai)ahLuvisl€`   muutoksista.   Tällaiset   kohdaL   esiL}rk-
sessä   antavat   sille    LieLL}'ä   väi`;ä   ja    samalla    tictL}t.ä   t)s).v}T}-sulottu-
\7uutt,a»  ja  kohoLl,aval,  sen  i)elkän  kuivan  ja  latt,ean  selontt?on  lasoa
korkeammalle.

Lei)on   tutkimuks(m   eiLtämät,ön   €`nsio   nimL.iioiriaaii   sen   kä\rllöä
oi)pikirjam  silmällä  pitäen  on  niielestäni  ennen  muut,a  se,  että  `aloit-
televa  ]ukija  saa  siiLä  -budjettik`/'s}.m}J.ksiä,  vero-oppia  jne.  koske-
vien    traditionaaljst,en   finanssiopin   ])rol)leemien   rinnalla   -   ]iiiliei
ensi  kei`taa  suomeiikiele]lä  csitetL`'nä  ainakin  alustavan  johdatuksen
siihen   runsaase,en   prob]ematiikka.an,   joka   finanssipoliittisten   k}/-sy-
inysten   }t'mi)ärillä   (useimmiLtm   }rleisen   kan`sant,aloustieteen   erjkois-
ongelmina,   finanssioi)pihan   csiint}'}'   vain   verraLen   hai`voin   it,senäi-
senä tieLeenhaarana)  on  i)uolenaLoisLa,  pai`ina \riime vuosik}.inmenenä
kehiti}r-nyt.   Täl]aisia  koht,ia. ovat  esim.   esitys  kansF`ntulon  ja  julki-
sen  talouden  välisisiä  suhteist,a  ja  etenkin  kys}rm`-l#et  finanssipc`1i-
[,iikan   vaikutuksesta   rahanarvoon,    tuotantoon,   t,yöllisyyteen   jne.
Nämä  i)rob]eemiL  ovat  tosiii  i,ällaisessa  }.Ieisesit}rksessä  jääneet  ver-
raten  sui)peasLi,  eräissä  tapauksissa  milt,ei  vain  viiltauksenomaisesti,
käsitellyiksi,  muiLa  opiskelijalla  on  joka  ta])auksessa  täinän  teoksen
luettuaan    helpomrti    orienl,oit,ua   ja    päästä    eteeni)äin   i`}'ht}-essään
näihin  keskeisi;n  k\-s`-mvksiin  Lodenteolla  syventymään.

Kii`janesittel}-,  joka  i}'}-tyisi  i)elkkääii  kiitåsta  jakavaan  referoiii-
iiin,.  ei  ole  ]-taljonkaan  ai``J'o;nen.   Esittel}-n laaiijan velvollisuutena  on

ityrkiä  nost,amaan  esille  myös  sellaisia  kohtia,  joissa  hänc]]ä  on  i,oi-
nen  käsit}'s  kuin  esitelt,ävän  teoksen  kirjoitiajalla.

ValiLet,Lavasti  tällaisen  selosLuksen  puilteet  eivät  salli  kovin  I€ia-

jan  keskustelun  herättämistä,  niuiia  viiiaLtakoon  kuiienkin  eräisiin
kohtiin.   MiLä  Lulee  cnsjnnäkin  aivan  pei.uskäsitLeisiin,   on  ollut  hiu-
kan  vaikea  ?-ht\.ä  Lekijään  häiicn  ilman  muuta  samasiaessaan  käsit-
teet  finanssiop])i  ja  toisaalta  I.inanssipolitiikka  Lai  y)oi)iii  finanssipoli-
t;ikas[,a>).  .\llckirjoitt€`nut  nåkisi  mie]uimmin,  että  y)fjiianssiopiji»  olisi
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1aajempi  käsite,  joka  sisällyttäisi  itseensä  sekä  vain  syy-yhteyksiä
ja säännönmukaisuuksia j`ilkisen talouden ilmiöissä selvittelevän var-
sinaisen  »fjnanssit,ieteen»  että  finanssipoliittisten  keinojen  tarkoituk-
senmukaisuutta pohtivan J)finanssipolitiikany). Asiallisesti esiteltävänä
oleva  teos   edustaa   finanssioppia  tässä   laajemmassa   mielessä,   eikä
pelkkää   )}finanssipolitiikkaay),   siten   kuin   tämä   käsite   juui`i   edellä
rajoitettiin.   Mutta   tietenkään   ei  i)elkistä  käsit,teiden  nimityksistä
kannata  yleensä  tehdä  riitaa.   Pääasia  on,  että  käsitettä  johdonmu-
kaisesti  kä},.tetään  siinä  ja  vain  siinä  merkityksessä,  kuin  se  kerran
on  määritelt}r.  Käsitteiden  päälle  liimatut  nimilaput ovat siihen ver-
rat,tuna  toisarvoinen ja  loppujen lopuksi  sovinnainen  asia.

Lepito korost€\a, kuten tällaisessa julkaisussa aivan välttämätöntä
•on,  fimnssipolitiikan  lopullisina  tavoitteina  olevien  päämääi`ien  sa-
moin  kuin  traditionaalisessa  vero-opissa  runsaasti  pohdittujen  vei`o-
tuksen   oikeudenmukaisuuskäsitvsten   relativisuutta.    Vaikka    alle-

åäe:t:;::¥:tso;l:l::1nnsk:ttr::Sas::t:s¥:ep:::ok;ä:o:l::ifi:ekt#|t|il:::1e:;::;e:||`i:::
tehnyt itselleen selväksi sen, että ei`ilaisia oikeudenmukaisuuskäsityk-
siä  ei  voida  todistaa  oikeiksi  tai  vääriksit).   Täyttä  yksimielisyyttä
tässä  >)ai`voarvostelmien»  relativiteettia  koskevassa  kysymyksessä  ei
näet  suinkaan  tälläkään  hetke]1ä  vallitse;  esimerkiksi  sellainen  aina-
kin julkaisujensa ilmestymisen ajankohdan perusteella kaikkein »mo-
demeimpiin»  Iuettava  teoreetikko  kuin  Röi)k3  asettuu  tässä  kysy-
myksessä  toise]1e kannal]e kuin  mitä  relativiteettiteorian perustajat,
esim.   Max  Webei.,  ovat  edustaneet.  Toinen  asia  on,  että  Röpke  ei
o]e  ~  tosin  kysymyksessä  on  vain  pintapuo]inen  ensilukcminen  ~
saanut ainakaan allekirjoittanutta vakuuttuneeksi aj atuksenkulkuns.r`
selkeydestä ja riidattomasta  pätevyydcstä tässä kysymyksessä.

Tämäntai)aisessa   yleisesityksessä   voidaan   tietysti   aina   olla   ei.i
mieltä  sjitä,  miten laajasti  mitäkin  ci`ikoisprobleemia  on käsiteltävä,
minkälaiset  on  toisin  sanoen  oltava  esityksen  eri  osien  keskinäisten
))painosuhteiden».  A]lekirjoittanut  ei  ole  voinut  olla  toteamatta,  että
sen  laajaperäisen  ja   epäilemättä   asiantuntevan  käsittel}'n  jälkeen,
minkä   budjettikysymykset   Lepon   tutkiinuksessa   saavat,   sellainen
viime   aikojen    tieteellisessä   keskustelussa   varsin   keskeisellä   sijalla
o]lut  kysym}'s  kuin  finanssiriolitiikan  vaikut,us  tuotantoon  ja  työlli-
syyteen  on  kuitattu  melko  vähällä.  Pelkäi  kvantjtatiiviset  vertailut
ontuvat  tietysti  tällaisessa  k};'s}.m}.ksessä  varsin  i]ahasti,  mutta  vii-
tattakooii kuitenkiii siihen,  etLä teoksen VIIl  luku,  ))V€\ltion budjetit
Pohjoismaissay),   sisältää   yksinään  tekstiä   noin   70   sivua,   Xl   luku,
»Finanssipolitiikan   vaikutukset   tuotantooii   ja   t}.öllisyyteeny),   sitä
vastoin  noin  5  sivua.  Totta  o]i  tosin,  että  tätä  jälkiminäistä  kysy-
mystä   on   jossakin   määi`in   koskctoltu   muua]lakiii   kuin   i)elkästään
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sille  omistetussa  hi`r'ussa.  Ja  totta  on  sekin,  että  useimmissa  finanssj-
oi)in  esityksissä  ci  iällc  k},.s}/-m}.ksel]e  ole  omistettu  edes  viittä  sivm
-tavallisesti  ei  si\ruak€\an.  i\Iut,l,a  se, joka  pitää  Lepoii työn ansiom
inoniin   vast,aaviin   \J-e]`rat,t`ina   juuri   sitä,   että   tällaiset   »modernil»

problemnat  iiLlevai  siinä  )'1ipäänsä  käsitellyiksi,  olisi  kernaasti  näh-
n`.t  niiiä  pohdittavan  vähän  seikkapei`äisemminkin.

Ajankohtajnen  k}'sym}.s  finanssipolitiikcm  vaikutuksesLa  i`ahaii-
€`rvoon o]i niinikään käsitelt}. i`ielko  supi)easti.  Viiineisen kirjan vert`-
tuskysymykset  saavat  paljon  enemmän tilaa,  mutta  kys}'ä  saattaisi
ymmärtääkseni,  miksei  esimerkiksi  pohjoismaisille  verojärjestelmil]e
voitaisi  yhtä   h}'vin  vi\i`iia   samanlaista   ei`ikoisselostusta  kuin  poh-
joismaiden  budjeteille]{in.   En  tahdo   lällä  saiioa,  että  se  olisi  täl]ai-
sessa  teoksessa  mitenkään  välLiämätöntä,  i)ikemminkin  ehkä  i)äin-
vastoin,  ]nutta  olen Lehn)-t,  iämän viittauksen vain osoittaakseni  sit{i
h`1litsevaa   asem€\a,  jonka   budjettikysyiii}.kset   ovat   Lepon  esityk-
sessä  saaneet.

AllekirjoiLtaneen sallitt,aneen kosketel]a myös eräsLä itseään sivua-
vaa  yksityiskohtaa  esite]tävässä  teoksessa.  Lert])o  huomauttaa, ja on
siinä  pei`iaatteellisesti  ei)äilemättä  aivan  oikeassa,  ct,tä  ei  pitäisi  tyy-
t}'ä  vain  verorasit,usta  koskeviin  selvittel}rihin,  va<m  samanaikaisesti
olisi  toise]ta  puolen  p}rrittävä  osoittamaan  m  edut,  joita  ei`i  veror`-
maksajar}-hinil]e   koituu  ju]kisisLa   menoisLa.   'rällöin  hän  joutuu  ai.-
`rostelemaan  sitä  kannanottoa,  mikä  tästä  k}-s}-m+'ksestä  on  esitett}-
allekirjoittaneen  vhdessä  G.  Modeenin kanssa  ]aatimassa,  fy}.sil]isten
henkilöidcn   \-ci.oiasitusta  vuosina   `1938  ja   19/i5  koske`'{`ssa   LULkiel-
in<issa.   Siinä   Lodettiin,  eLLä  periaatteellisesti  losin  tällaiset  julkisista
mcnoista  koituvat  edut  tulisi  verorasitust,a  neutralisoivana  tekijänä
ottaa  huomioon  ja  että  tiet}-istä  menojeii  r}/.hmisLä  tällainen  selvit}.s
o]isi  k?-l]in  luotettavcasti  laadittavissa,  mutta  että  `.1eensä  on  vai`sin
vaikea  osoittaa,  missä  iiiääi`in  erilaiset  valtion  menot  iodella  koit\i-
`-iit   hyödyksi   kullekin   `-eronmaksajaryhmälle.   Lei)i>(i   katsoo,   että
Lällaiset   vaikeudet   o\J-i`L   voitettavissa.   Saattaa   hyvin   ollakin,   että
vai`oi`asitustut,kimuksia  ryhdytään  y-leisesti  täydentämään  Lämänta-
paisilla   se]vityksillä.   Mut,ta   asioiden  luoniiosta  johtuu,   ett,ä   n].ideii
•on  ositt,ain  pakko  nojata  melkoisen  ei)äobjektiivisiin  ja  mielivaltai-
siin  perusteisiin.  Kun  Leppo  esimerkiksi  katsoo  voivansa  edell}'ttää,
että i)julkisen vallan tui`vallisuus-ja järjestysmenoista koituva  hyöt}.
tulee   tasaisesti   kaikkien  yhteiskunnan  jäsenLen   hyväksiy),   on   alle-
kirjoitta]Tut  jatkuvasti  sitä  mieltä,  että  tällöin  on  kys}-]nys  käsit,yk-
sestä,  jolla  ei  voi  olla  varsinaista  tieteellistä  pätevyyttä.

I{irjan  esittel}'  on  usein  tapana  päättää  fraasilla,  jonka  mukaaii
tehdyt  huoinautukset  eivät  tietenkään  alenna   esiteltävän  teoksei+
arvoa,  ja  allekii.joittanut  käyttää  sitä  tässä  tapauksessa  varsin  mic-
•]ellään.   Kvantitatiivisesti   kö}-hän   ja   tähän   asti   laadultaan   melko
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\-aatimattom.m  suo]iialaisen  fimnssiopillisc]i   kii`.jal]isuudeii   Laust,€`lta
katseltuna   Lci)on  teoks(|,n   ilinesl,}rmistä   oii   ter`'ehclittä`.ä   ilolla.    Ni-
iTit>nomtaa]i yliopist()llisena  oppikirjaiia  sc  tulee  vai.im`s[i saainaan laa-

jiin  ja  h}-öd},'lliseii  kä}'töii.   `-1eisesit`-ksenä  sc  ei  t,osi]i  `'oj  antaa  kaik-
kiin   käsittelemiinsä  i)robleemoihin  t}.lijeiitävää  `J.ast,austa,   mutta   se
{`\'aa  joka   tapaiiksessa  poi`tt,eja  ja  Tiitoittaa  l,ei.t,ä  niille  opiskelijoille,

jotka   i)}.rki`-ät   finanssiopjmsten   k}-s\-m}.ste]i   s}.\/.ällisempään.   oma-
kt)htaiseen   hallinLaan.   Sc   muodosLaa   t,oisin  sanoen  nimensä   mukai-
scsti  \-€`rsin  t,er`.etullee]i  ja  t,ai`peemsrn  .].()hdat,iiksen   li]ianssioiiin  kcs-
keisiin   iH.t)bleenieihjii.                                                                                     ,/ ,..,,.,, „„.,„

'1`.   .Ji'.\'.`'ii,A:   /n/.{cm!i.o.   F:iisiimiiäiiien   osa:    lnl.Iaatioiclcn   esijnLymjiieii

ja  i]iide]i  i.ahanar\..oteoi`eett,inen  selit}-s.  Suomen  inflaatio  vuosina'1939--19/i6.  Suoinen  Paiikin   taloustieteellisen   lutkimus]aitoksen

julkaisiija,   Sai.ja  8:  8,   I]elsinki   '1_948.   Si`..   30/i.

Inflaatio  on  eitäilemä[tä  niin  iricjllä  k\iin  ]iLuuallakin  iiiaailtm\ssa
i`).kyhetkcllä   ei.äs  kaikkein  keskcisimmistä  kys).m}J.ksistä  sekä  kä}r-
i,ännöllisen    ialouspo]itiikan    eltä    Leoi.cett,iscn    pohdiskelun    i)iirissä.
\'iin   r>a]jon   kuin   tät,ä   aihetLa   onkin   kirjallisuudessa   sel`t-itelt}',   ei
:iinakaan  t,ämän  kirjoittaja  kuiLenkaan  tunne  yhtään  esitystä,  jossa
;iiflaat,iot,a   olisi   p}-ritty.   käsittelemään   edes   kutakuinkin   j7t  ea?Censo,
ts.   kiiiinittämällä   huomiota   lämän   ilmiön   kaikkiin   ta]oude]lisiin   ja
st)siaalisiin   u]ott,uvuuksiin.   Niin   ikään   voidaan  t,odet.a.   et,tei   inflaa~
Lion  i`ahanarvoteoreettisesta   se]ityksestä   ole   olemassa  `mitään  }'hLe-
iiäjst,ä   kokonaisesi.i\'stä,   vaan   k\'s\-m}/.stä   on   joko   kosketelt,u   vain
`.leisen i.ahanar\/'otebrian puitti`is;a .tai  toisaalt,a  cnenimän Lai  vähein-
;'nän   kasuistisest.i   määrättyjen   hist,oriallist€n   inl.laatioLapahLuinien
k`ivauksen }.hte}-dessä.  Joit,akin  huomattavia  y)inflaatiomonografi(>.jat}
ti]i   tosin   olemass€\;   tunnet,uin   niistä   lienee    /J/.escj¢rLj-7TL47`t'or}in   t)'l`he
I+:conomics  of  lnf]at;onJ),  jossa  ensimmäisen  iiiaailmansodan  jälkeinen
S€`ksan  suui`inflaatio  on seikkaperäisesti kuvattu,  inuiia mitään y]cis-
t.sitysiä  ci,  kuten  sanott`i,  tiettä`-ästi  ole  ainakaan  suui`illa  kult,tu`iri-
kieli]]ä  ju]Iuistu.

Sit,ä  suureinmalla   t}.}.d}-l.yksellä   oii   l,ei`\'(hdiLtävä   tohloi`i   ./L4;ttw.-
/m  aloitetta laatia inflaatioilmiösiä  ei.äänlaiiicn kokonaisesit},.s, joiika
tinsimmäinen  osa   äskett,äin  on  i]inest}'n}-t.   i\Tiinkuin  kir.jan  nimcst,ä-
kin   selviää,   kirjoittaja   käsitLelee   tässä   teoksensa   edelhsessä   os:`ssa
iiif'laatioiden  historiaa`  int`laalioilmiön  rahanarvoLeorecttista  selit`'sLä
sekä  Suomen  inflaatio`kehtystä  t,ojsen  maailinansodan  aikana  ja  sen
jä]keen.  Jälkimmäisessä  osassa  on  taas  t)tarkoituksena  tutkia  inflaa-
tit)n  sosiaalisia  ji\  ta]oudel]isia  \'aikutuksia,  inflaation  ehkäis`.keinoja

j:`   )opuksi  niitä   i)oliiiiisia  ja   sosiaalii)s}rkologisia  edel]ytyksiä,  jotka
t`:ilianar`.oteoi`i.an     inl.Iaatioselit`.ksissä     \r-lee]isä     sivLi`iLetaaii`     m`itia
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jot,ka   \'-ast,a   Leke\'äl,   inflaati()ilmiön  sv`J-einmässä   mielessä  \-mmärret-
t,äväksi.))

Ohjelina  t)n  silen  \/.arsiii  inilLa\J.a,  joi)a  niinkin  laaj€`,  eLtä  jo  enn€`-
kt)]ta   on   selvää,   etLei   sen   kaikkia   puolia   ole   500--600   sivunkaan
puitteissa  mahdollista  mitenkään tyhjentävästi  käsitellä.  Pyrittäessä
k(tkonaiskuvan  luomiseen  inflaatioilmiöstä  tä}'t}/-}/.  tekijän  suunnitLt`-
]emaa komi)osiLiota  kuitenkjn sell.aisenaan  pitää  onnistuneena, joskin
toiselta  puolen  oii  olemassa  vaara,  että  teoksen  arvo  itsenäisenä  t`iL-
kimust,yönä jossakin  määrin käi`sii  näin  s`iuresta  inoniuloLteisuudesi n
tämän  laajuisessa  esiL}rksessä.

Esiteltävänä  olevan  ensiminäisen  osaii  johdannossa   teki.jä  ensiii
alustavast,i    määriLtelec    inflaation    Lalouselämän    kehitysvaiheeksi,
jolle  on  tunnusomaista   rnaksuvälineiden  määi`än  .ja  rahatulojen  pai-
s`iminen  sekä  \'leisen  hntaLason  nousu.   Joskin  edellä  mainit`it  tui]-
nusmerkit saat`tavat o]la oniiiiaisia  ta`J.allisen noususuhdanteen »rah:\-

puolen>)  kehit}t'ksel]c,   ei   iekijän   käsityksen   mukaan  tällöin   kuite]i-
kaan  ole  s}.ytä  rMihua  inflaat,iosta  sanan  vai`sinaisessa  merkityksessä.
T\Toususuhdanne   eroaa   inflaatiosLa   ensinnäkiii   siinä,   että   edellise(`ii
säännönmukaisesti  liitt}.}. m}rös  t  ``  o  t  a  n  n o  n voimakasta lisäänt\--
mistä,   kun   seii   si.jaan  inl.laation  valljtcssa  tuoLanto  saattaa  suuresl.i-
kin  alentua,  muLta   iiioncLäärinen  ekspansio  jatkuu  siit,ä  huolimatt:`
voimakkaana.  Toiscm  erona  on  se,  eLtä  noususuhdanLeessa  ekspaTi-
sjoprosessin  päätt}.minen  L€`pahLuu  eräässä  mjelessä  »itsestäänJ),  aut()-
maattisesti,  kun  [aas  iiiflaaiioon  liitt}'vä  paisuminen  sitä  vastoin ji.iä

jolm  p\.s}/'väiseksi  tai  vic  inflaation  kiiht}'essä  rahaiiai.von  täyde]li-
seen  luhistumiseen  ja  sen  ,iälkcen  uuden  rahayksikön  omaksumiseei].
--Tarkan rajan  vetämineri  noususuhdanteen  aikana  esiint}-vän  el{s-

pansioprosessin   j€`    hintojen   ]iousun   sekä    toiselta   puolen   »oikea]it)
inflaation   välille   on   kuitenkin   vaikeata,   jopa   mahdotontakin;   ii,s`e
asiassahan  ede]lä  inainittu  tuotantonäkökohta  ei  muodosta  mit,ään
selvää  kriteei`ioia  näiden  ilmiöiden  erottamiseksi   toisistaan:   nous`i-
suhdanteessakin  hintojen  kohoaminen  alkaa  \'oimakkaimmin  tuntit:;
vasta  sitten,  kun  tuotanto  c i  enää  voi  kasvaa.  L`'\inoaksi  eroksi  jää-

:£e]a:`ak.ä=F.tå;jL:j_TL¥Täc;;:eLå_£sn:j±c;Lne±:=:±å:::p:ååå::=±gä:¥+rs±:å¥tL#j,t;
nifä-iäFi|¥tii.äma`jE;ä-;ii~S€=t-o`i%_FHW€ä-='ö-i`bslih`fe`iäe~ri

ååi:-åT:'iliåfJ:-å:-i:,,åäi:shiti-?lEt-åee-s§is,ä-haF{dseulliå:isnsåiclteanp:åriå:.sååni;l::|asttoarini:.,.:
tomuuden  vuoksi  säännönmukaisesti  katkeaa,   kun  se  t,aas  jälkim-
mäisessä  tapauksessa  pääsee  päinvasLaisesta  s}-ystä  esteettömämmin
kehittymään.   K}.s}.mys  on  siis  viiine  kädessä  v€`in  aste-erosta,  jollei
»vai`sinaiseeny),  esiin.  sotien  }-hteydessä  esiint}-vään  int'laatioon  tav€`l-
Iisesti  liittyvää  »niukkuushinnannousua»  katsota  inflaation  elimelli-
seksi  aineosaksi  (`'rt.  edempänä).
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kii`jansa   cnsimmäiscssä,   jnt.]aat,ion  histoi`iaa   käsitlelc`i.ässä  osas-
tossa  toht,o]`i  Jiiiiiiila  tekee  a]`iksi  l}.h}-esti,  mut,L{` li\.`'in onnistuneella

ja   valaisevalla   tavalla   sclkoa   metallirahakannan  `\.iilliiessa   esiint\--
iieist,ä  inflaatioista,  jotka  ovat  johtuneet  job  i`ahaiiictallien  måäriin
äkillisestä  lisäänt)-misestä  tai   tahallisista   nietal[ii`ahaii  huonoimuk-
sista,    paperii.ahainfla€`iioista    ennen    ensimmäistä    maailmansoLaa,
ci.äistä   Ruotsi-Suoinen  historiaan  sisält}-vistä  inflaatioka`isisia  sckä
tmsimmäisen   maailmansodan   ja   sen   jälkivaiheiden   aikana   esiinL`--
ncistä  inflaatioilmiöistä.   Tämän  jälkeen  seuraa  esitys   ioiseii  niaail-
mansodcm vaikutuksista  i.ahanarvooii  eri  maissa,  so.  johta\'issa  suui'-
\.alloissa  sekä   Unkai`issa,   Ki`eikassa  ja   Romaniassa,  joissa   viiineksi
inainituissa  valt,ioissa  ].nflaatio,  kuten  t`iimettu{i,   on  viiiiieksi  kulu-
neina  vuosina  päässyt  riistäyt)'mään  pisimmälle,  Unktii`issa  tä}-delli-
seen  i`ahanarvon  i`omahdukseen  ja   uuden  raha}/'ksikön  kä)'täntöön
ottamiseen  asti.

`Tiinku].n   Lekijä   ilsc   lausuu,   ei   täiiiän   osasLon   lai`koiLuksem   si-
iiänsä   suii]kaan   ole  \.arsinainen' inf]aation  hisLorian  kuvaaminen  ja
s}'),'-}-hLeyksien  anal}'sointi,  vaan  sen  tehtävänä  on  }-ksistään  m`iu
tamin  ääriviivoin  esitellä  ei.äitä  histoi`iallisia  inflaatiotai)ahLumia  ja
se  »tosiasia-aineisto>),  jonka  }-`mmärrettäväksi  t,ekemisecn scn jälkt.oi
kuvattu  r.ahanarvoLe()ria  ja  t,äniän  pohjalLa  kehitehy  inflaatioselit,}.s
ityrkij.   Näinkin  ollen  olisi  kuitenkin  toivonut,   että  iniii.  ja   nimtm-
omaan  Suomessa  ensimmäisen  maailmansodan  aikam  ja  sc]i  jälkc(`n
i,apahtunutta  inflaat].okehitystä   olisi   analysoitu  s}.vemmin   ja  yksi-
L}-iskohtais(mmin kuin vajaan neljän sivun puitLeissa on mahdollisLa.
'l`ällaisesta  syvemmälle poraut,u\-asta käsitte]yst,ä  o]isi ilmeiscsti olluL

€`inakin  se  hyöt}.,  että  t,äten  ohsi  saaLu  arvokasl,a  vei.t,ailuaineisim
:ina]ysoitaessa    meil]ä    parhai]Iaankin    jatku`'aa    iiiflaatioLa,    joiika
kuvaus  muodostaa kir.].an kolmanneii pääosaston.  Tällaisen vei`tai]im
suorittaminen  olisi  nähdäkseni   ollut   moiiestakin  s`/'}rstä  i)a].kalla:ui,
t:ikä vähiten sen vuoksi,  että nämä  mo]einmat  meidän  kannaltamii`e
kiinnostaviinmat   inflaatiotapahtumat   ovaL   määrättyjeii   inf]aatio-
muotojcn,  so.  t,oisaalta  i)voittoi)-  t,oisaalta  J)kustannusinflaat,ion»  viii`-
`in  lajityyi)illisiä  edustajia,  samalla  kun  niiden  Lalouspoliittiset »p\iiL-
icet,»  niin  ikään  kuvastavat  ensimmäise]i  ja  toisen  maailmansodan
{`ikaisia,  Loisistaan  huomatta`'asti  eroavia  talouspoliittisia  järjesLi`l-
miä.   Inflaatioilmiön   syvempi   }'inniärtäminen   ja   selittäniinen   o]isi
tältä   pohjalta   käsittääkseni   kä}Tnyt   i)ai`eminiii  ijä].nsä  kuin  aset,ia-
inalla   tekijän  Lavoin  ensimmäiscn  osaston   ])a].noi)isleen  viiiiie  viio-
sina   eri   maissa   Lai)ahtunecn  rahanai`von   aleiiemisen   kuvaamis(He.
Niin   mielenkiintoista   kuin   onkin   [utustua   inflaat].okehii}rkseen   ci`i
i)uolilla  inaai]maa  päättyneen  suiii`sodan  aikana  ja  sen  jäll%en,  jää
tekijän  ote  tältä  osall,a,  kuteii  hän  itsekin  h`iomauttaa,  kuvailukoh-
teiden   monilukuisuuden  ja  lähdeaineiston   rtuutteemsuudcn  vuoksi
pabstakin  `.arsin  pintapuoliscl#j,  samalla   lmi   näiltå   \'iideltäk`-m-
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mciielLä   sivulta   henkii   eräänlajnen   keskciieräis).}rden   ja   väliaikai-
suudcn   tunnelma,  kun  kuvaus  on  useimmissa  tapauksissa täytyn`rt
prosessin  jatkumisen  vuoksi  jättää  puolitiehen.

Edellä   mainitun   johdattavan   historiallisen   katsauksen   jälkccn
seui`aa  kirjan  teoreettinen  osasto,  jossa  kirjoittaja  i`ahanai.voteorian
pohjalta i)yrkii etsimään vastausta k?,'sym}/-ksiin, niistä yleisen hinta-
tason  kohoaminen,  ts.  hint,aiiiflaatio,  johtuu  ja  mitkä  tekijät  inää-
räävät  yleisesti  katsoen  rahanai`von  vaihtelut  suuntaan  tai  toise,tm.

Dogn'iihistoriallisessa  katsauksessa,  joka  muodostaa  tämän  os:is-
ton alkupuolen, selostctaan ensinnä rahanarvoteorian kehitystä kvan-
titeettiteoi`ian   syntyvaiheista   alka(m.    r\Taiivi,   mekaanineii   kvant,i-
ieettiteoria, kiertonopeuden käsitteen keksiminen, tavarapuolen nier-
kityksen koi`ostaminen sekä  tuotantokusbannusteoreet,tiset  näkökoh-
dat  esitetään   Bodinista   Locken,   Cantillonin,   Ricardon  ja   Smithin
kautt,a John SLuart Millin i`ahanai`voteoreettiseen synteesiin johta`'aa
kehityslinjaa  noudattaen.  Sen jälkeen  selostetaan  Fisherin kuuluisaa
yhtälöä  ja  niitä  lisiä,  joita  suuret  ruotsalaiset  i`ahateoreetikot  Cassel
ja  Wicksell  sckä  nykyaikaisen  kansantaloustieteen  ehkä  huoniatuin
edustaja,  Ioi.di  Keynes  ovat  kukin  kohdaltaan  tuoneet  kvantiteetti-
teoi`eettiseen  ajatusrakennelmaan.

¥¥t5ii:`i-L:::Ii::;.l:`c;a::ii:oiea;::s-;¥i!`;i¥;g:?::-:;:##d:ä¥i.-;
vaan yhteisk`innan en virta  asetettuna

å-å#yåågtnit±åäij,i'{g;atsaus Pnai`voteoreettinen
esittämiseen  lähinnä  siinä  muodossa  kuin  Key

E::t::ksienn:'::`tr;å:l:såsån|:h#Islå:'''å:;åå'::£;:ål,'),:t,.teiirejrooitkae''|:iti;rnoes|.t,€|,|:
inän   kvantiteet,titeoi`ian  ja   tuloteorian  välillä   ole   niin  suui`i,   kuin
toisinaan  on  tahdottu  väittää:  jos  näet  rahamäärä  ja  kiertonopcus
määritellään   tietyllä   tavalla,   Fisherin   yhtälön   vasen   puoli,   MV,
antaa tulokseksi juuri sen yhteishnnan kokonaisi.ahatulojen määi.än,
jonka tu]oteoi`ia tahtoo t,ehdä i`ahanarvoa koskevan erittel`.iisä lähtö-
kohdaksi.

Kokonaisuudessaan  kirjassa  esiLeLty  dog.mihistoriallinen  katsaus
antaa  selkeän  ja  valaisevan  kuvan  rahanarvoteorian  päävirtausLen
kehityksesLä.  Tällaisella  sclostavalla  esityksellä  ei tietenkään sinä]isä
ole esiteltyjen yksityisten tutkijain teoksiin pereht}'ncille paljonlwin
olennaista   uutta   tarjottavana.   Asiantuntevasti   i]unnittuna  rahan-
arvoteoi`icm  »i)unaisen  langan»  kokonaisesityksenä  se  ansaiLsee  kui-
tenkin  kaiken  kiitoksen,  varsinkin  kun  ulkomaisessakin  kirjallisuu-
dcssa  tämänlaatuisen  yleiskatsauksen  tarve  on  huutava.   Tärkeim-
pänä   huomautuksena   voitaisiin   ]ausiia,   että   csit}'s   olisi   iliiieististi
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voilt,an\(t,,  j()s  sii]iä   l;i\.istet}-miiiin  ja  ))siil{iLctiimniin>)  olisi   ])}rsyttä)'-

d}.tt}-    `-ksinomaan    kääiteltävän    pääong`elman,    inl.1aatioselit},-kseii,
kannalt{`    olennaisimman    kehit\.kseiiku]`iii    kuvaamisess£`.    Tällaist`-
iiaan  tuntuu  siltä,  että  tekijä  v.ai`sinki]i   Kc}'ncsin  .ijatusten  ja  ka€`-
vojen  selostaniiscssa   on   paikka   pailmin  eks}rn}.i   liialliseen  }r|#it},.i*-
kohtaisuut,eeii,   inikä   jossakin   iiiäärin   liäii`its.c   kuvaiiksen   }-htenåi-
s`-yttä  ja  ]{iinteyttä.

Teoi`eetLisen  osan jälkimiiiäisen  piioljskon  muodostaa  sitien  vai.si-
m`inen  ))inflaaLioteoi`eettinen»  selit};.ss}.ntcesi,  .iossa  kirjoittaja  selvii -
telee   jnflaation   s\-nt\'mistä   `'apaan   hjimanmuodostukseii   vallitess;`
sckä  t,oisaalt,a  sää.nnö.st,e]}.taloudessa.

Inflaatioselit}-ksensä   r)ohjaksi   t,ohtoJ`i   J`iimila   csiti,ää  oinan  kaa-
`'misa  hint,at,ason  \.leisestä  määi.ä\-t\'misestä:

T ---(\.  +  s  + 4  k,  +  \,'  +  IJ,_llt

joss:`    b   ±  }-leimm    hinlataso,    '1`   ±  i.ahatulojen    suiiiiii£`,    `;-±  \Jcrol,
s  ±  säästäminen,  4  k   =  kassojen  lisä}'s,  V  ±  valtion  menojcn  edus-
taina  k}'synLä`  L   ±  luott(>a  kä}'ttämällä  i`{`hoiteitu  k}.s}.ntä  ja  I-It   ±
tuotantoitrosessiii   t,u]os.    \-htälön   oilwaiiinioleisen   jäsenen   osoilt€ij:`
edustaa tät,en  kokonaiskys}rntää ja nimittäjä  kokonaistarjontaa.

Yhtälössä  siis  /!  kasvaa  (ts.  }.leinen hintat,aso  nousee)  siinä  taitauk-
sessa,    et,tä   1.   osoit,taja   kas\Jat`   nimittäjän    p}.s}.essä   inuut,t,umatt,(t-
man€`,  2.   molempien  kas\/.aessa  osoittaja  kasvaa  voinicakkaammin,  :}.
osoittaja   kasvaa  nimittäjän   s£imanaikajsesti   sur>isLuessa,   /i.   osoitt,€t-

jan   pys)'essä   muuttumattomaiia   niinittäjä   supist`ui.   5.   molemr>ieii
s`ipistucssa  nimittäjä  siii)istuu  `'oimakkaammin.

siss:'r#,i.t:eit.g`iiön|t:ååtifis-:iFäYå:gå-<3-:iöQrii;':-aisi:i`-ta,','ypi:;1|`{`ål-n`i'`::-;:,:j`,?na:'aL,:sissa   l,Tj?`  `-3L,-`jöiioi-ri-   hi
äl,ää.:,i_€!p-_ä:ilt-si__S_sTa-:-,I_-j`it_ii`tT9T,-,{`?;S)-,m}.6.]-liul-{Jf,|,u-±t!il,

:.i¥rs!¥t:-:i,,,;,;:;:|::.:;;äh_å#-:näh-:o::c:;:.:is.a::i:``.::d.s:t,ädl:k:I_r.,:i_:i!:,|;:i::;`l,:
(Vrt.  cde]lä  esitettyä  inflaat,ion  määritelmää.)

Lähtieri   siitä,   että   eräänlaiscn   moi`etääriscn   tas€`painotilan   v(ti
sanoa  vallitsevan,  kun  v  =  V,  s  ±  [j ja  r=l  k   ± 0,  kirjoittaja selvittc-
]ee  tämän  jälkeen  kokonaisk}'s}.imän  p]`iiiiäärist,ä  riaisumist:`  valtioii
menojen  lisääntymisen  ja  ]uottoekspansion tietä, t,s.  silloin kun  1., > s

].a  V > v.   Soveltamalla   inflaatioselitykseensä  uudenaikaisen  suhdair
neteor].an    ojvalluksia,    multiplikaattoi`i-   j€\    akseleraatioi)eriaatteit:i
hän osoitLaa  sitten,  millä tavoiii tämä  iti`imäärinen  kokonaisk}'synnäii

pa].suminen  vapaan  hjnnanmuodostuksen  \'.€`lliiessa  johtaa  rahatulo-
jen,  T:n,  sekundääi`iseen  kas\'amiseen.  Saiiialla  kirjoiLtaja  kuitenkim
korostaa,  ettei  T, joka  olennaiselta  osalLaa]i  im`odostiiu  t}'öpa]koista,
s`iinkaan  aina  inflaat,iokehit,`-kscssä  paisii  \-ain  s(`ktmdäärisestj,  vaan

Pa]Su
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et,tä  ensisijaisella  työpalkkojen  korott,amisclla  useinkin  --ja  etenkin
säännöstelytaloudessa     -  on  voimakas  vaikutus  kokonaiskysynnän
]aajenemiseen  (»palkkay)-eli  y)kustannusinflaatio))).

Kaikessa  ]yhykäisyydessäänkin  vaikuttaa  tohtori  Junnilan  esii-
tämä inflaat,iosclit}rs  h}'vin hai`kitulLa ja inflaation  olennaisimmat  tc-
kijät  huomioon  ottavalta  t}.öltä,  j
kannalta  olisi ilmeisesti ollui

a   lnal{SUSU

oskin  vai`sinkin  mcidän  maammc
suoLavaa  l,`it

teista   eri   olosuhLcissa   {\iheu rri-=nTni.iaatioiiTi
E1-,#

pi::is:is:=:i:ai#uik:ii:±i-fE-no=å#-sipa±i#jå#n¥g;-:-:-:H:es-#s¥,:i¥-`::
vä]ineen ryhdyttäessä analysoimaan toisen maailmansodan aikana ja
sen  jä]keen  Suomessa  tapahtunutta  inflaatiota,  jonka  kuvaaTnisellc
kirjan loppupuo]i  on  omistettu.

KirjoitLaja   ei   kuitcnkaan   aloila   aiialyysiään   suoi`aan   kehiLt,ä-
iiiänsä  i)inflaatiokaavany) pohjalta,  vaan  tekec  ensin  selkoa  inflaaLion
i)uhtaasti   monetäärisestä   puolesta,   so.   maksuvälineistön   paisumi-
sesta  Suomessa  vuosina  1939-`1946.  Tämän jälkecn  seuraa  varsinai-
nen  kokonaiskys}.nnän  paisumiscn  erittely,  jossa  cnsin  kiinnitetään
huomiota  V:n ja  L:ii,  s().  valtion  menojen ja  Suomen  Pankin luoton-
annon  kehitykseen  k}Tsynnän  inimäärisen  kasvamiseii  aiheuttajina.
T:n,  yksityisten  rahatulojen  summan,  suureneininen  esitetään  sittc]i
prof.   Vcbz£e). Ljr}c!beJ.gin  vuosilta  1939-`19/i5 suoi`ittamien kansantulo-
ai`vioiden   perusta]]a,   minkä   lisäksi   kirjoittaja   selvittää   myös   väli-
rauhanjälkeisen  palkkakehityksen   mcrkiLystä  itsenäisenä  inflaatio-
tekijänä. Edelleen sisältyy tähän osastoon katsaus tarjonnan supistu-
miseen ja  siitä  aiheutuneeseen ))niukkuushinnannousuuny) sekä hinta-
kehiLykseen  ja  hinnansäännöstely`'n  käsiteltävänä  olevan  inflaatio-
kauden  aikana.

Loppukatsau]{sessaan kji`joiLtaja  LOLeaa, el,tä alkusysäyksen koko-
naiskysynnän  paisumiselle  ja  inflaatiokehitykselle  antoi  mejllä  val-
i,ion  menojen  voimakas  lisäänLyminen.  y)V:n  ja  L:n  kasvu  tu]i  täten
v:n  ja  s:n  kasvua  v(tiinakkaammaksi,   ]nikä  jo   ensi   vaiheessa   mer-
kitsi kokonaiskysynnän  ]aajenemista ja pani samalla alulle kysynnän
paisumisen  kertaantuinisi)roscssin,  mikä  johti  T:n,  },-ksityisten  raha-
tulojen, kasvuuni).  Välirauhan jälkeen kokonaiskysynnän kasvamisen
tärkeinimäksi  aiheuttajaksi  tuli  kuitenkin  T:n  t)sisäsynLyinent) paisu-
minen työpalkkojen tavattoman voimakkaan nousuii vuoksi.» Tämän
ohella   vaikuttj   myös   vahva   luottoekspansio,   joka   vei   siihen,   että
L:n  kas\'ua  ei  voitu  taaskaan  ~  sen  paremmin  kuin  sodan  aikana-
kaan   --   tvvd\.ttää   s:n   avulla,   säästövaroja   amnieni,amal]a,   vaan
Suomen  Pc;iiki;i  oli  jälleen  astuLLava  väliin  ja  luol,ava  'uut,ta  rahaa'
....  Tämä  ilmiö  on  kuitenkin  osaksi  vain  seurausta  työi)alkkojen ja
niidcn  mukana  kustannustason  tavaLLomasta  kohoamiscsta  eikä  siis
v€`rsinaisesLi   aktiivinen   inf]aatioiekjjä  .  .  .   inflatoi`isen   kokonaisk`--

5
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synnän   kasvun   ohella   vaikutti   samanaikaisesti   yleistä   hintatasoa
kohottavasti  myös  niukkuustekijä,  hyöd}'ketarjonnan suuri  supistu-
minen teollisuus-ja  maataloustuotannon  alenemisen  sekä  ulkomaan-
kaupan kutistumisen  seurauksena.y)

Kirjoittajan  inflaatioanalyysi  on  ilmeisesti  kaikissa  olennaisissa
kohdissa oikeaan osuva ja nykyaikaisia tutkimuslinjoja noudattcleva.
Hänen  viakseen  ei  myöskään  ole  luettava  sitä,  että  analyysin  kes-
keisen  jäsenen,  kokonaiskysynnän  suuruuden,  mittaaminen  meikä-
läisen,  i`eaalimenctelmään  pohjautuvan  kansantulolaskennan  pei`us-
teella  -ja  muistakin  syistä  -  on  tuloksilt,aan  niin  epämääräinen
ja  suuria  virhemahdollisuuksia  sisältävä,  kuin  se  tode]lisuudessa  on.
Näinkin  ollen  esityksestä  saa  kuitenkin  varsin  selvän ja  havainnolli-
sen  kuvan  niistä  tekijöistä,  jotka  määräävimmin  ovat  vaikut,taneet
meillä  parhaillaankin jatkuvan inflaatiokehityksen  muotoutumiseen.
Tältä  osalta  huomautukset kohdistuvatkin vain  ei`äisiin kokonaisuu-
den  kannalt,a  toisarvoisiin  yksit}/'iskohtiin  eikä  niitä  tilan  säästämi-
seksi  liene  syytä  tässä  esitellä.

Yleisvaikutelmaksi  tohtoi`i  Junnilan  tutkiinuksesta  jää,  et,tä  kii`-
joittaja  on  siinä  tunnustusta  ansajtsevalla  tavalla  i)yrkinyt  ja  myös
onnistunuL  va]ottamaan inflaat,ioilmiötä  nykyaikaisen  kansantalous-
tieteen   saavutusten   i)ohjalla.   Esitys   on   kokonaisuudessaan   tei`ve-
tullut  ja  ai`vokas  lisä  mcidän  köyhään  kansantaloudcl]iscen  kirjam-
suuteemme,  ja  osittain  sc  t,äyttää  itsenäisenä  tutkimussuoi`ituksena
korkeaLkin  vaaLimukset.  P\Tyt  ilmestyneen  ensimmäisen  osan  lopulli-
nen   ar.viointi   on   luonnollisista   syistä   mahdollista   suorittaa   vasta
sitten,  kun koko  teos  on  valmiina

Reino   Rossi,.

J.  FREDERic  DEwiiuRST  &  AssociATEs:  4mc}.jc¢'s  Jveeczs  &  j?esot4rces.
A  Twcnt,ieth  Century  Fund  survey  which  includes  estimates  for
1950  and  1960.  r\Tew  York  19/i7.  Siv.  812.

Esit,et,tävänä  oleva tcos  perustuu kaht,een ei`iluontoisccn  tekijään,
toisaalt,a  Yhdysvaltain  korkeatasoiseen  t,aloudelliseen  tutkimukseen
ja  laajaan  tilastoon,  Loisaalta  ihmiscn  haluun  nähdä  tulevaisuuLeen,
jota  halua vielä kannusLaa  amerikka]aist,en sodan johdosta vahvistu-
nut  luottamus  heidän  omaan  kykyynsä  ja  järjestelytaitoonsa  sekä
heidän  maansa luonnollisten rikkauksicn  chtymättömyyLeen.

Tutkimuksen  painaviininan  osan  muodostaa  katsaus  Yhd}rsva]-
tain  kansan  ja  talouden  vjimcaikaiseen  kehitykseen,  joLa  va]aistaaii
mit,ä  moninaisimmin  tosiasioiii.  MainitLakoon  vain,  cl,lä  varsinaiseen
teksLiin,  joka  käsiLt,ää  687   sivu{`,   sisäliyy  225  taulukkoa  ja  37  ku-
viot,a.   Siihen  liittv`r  sitä   ])aiisi   32  hit,eLtä,   joLka  suurimmalt,a   osal-
taan   sisältävät   tilastotaulukkoja   ja   näiden   seliiyksiä   sekä   lisäksi
uuden  ryhinän  kuvioita.   I-Iakeiiiist,o  he]i)ottaa  teokscn  käyttämisLä.
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Esitetyt  lukusarj€`t  käsittävät  eri  pitkiä  ajanjaksoja,  toiset  1920~
1930-luvut,   toiset   kulumassa   olevan   vuosisadan;   toiset   ulottnvat
*aaksepäin  viime  vuosisadan  i)uoliväliin,  toiset  joi]a  1700-luvun  vii-
meisiin  vuosikymineniin.  T\Täihin liittyy  uusiinpaan  aikaan,  sotavuo-
siin,  kohdistuvia  lukusai`joja,  .i.otka  antavat  käsityksen  siitä,  miten
Yhdysvaltain onnistui kehittää sotatarviketeollisuutensa kaikkia liit-
toutuneita  i)alvelcvaksi  ja  suurelta  osalta  sodan  ratkaisun  määrää-
väksi  siitä  huolimatta,   cttä  se  samalla  lähetti  miljoona-ai`meijansa
maailman eri puolille ja  }-lläpiti  siviilikulutuksen kadehdittavan kor-
kealla   tasolla.   Juui`i   viimeksi   mainittu   tosiasia   näyttää   antanee]i
amei`ikkalaisille uskon tulevaisuuteen ja sen vakaumuksen, että sopi-
villq  järjestelyillä  voidaan  kohottaa  siviilituotanto  ja  koko  kansan
elinkanta  uusiin  huii)pusaavutuksiin.

Esitys  perustuu  ensi  sijassa  kansaniulotutkimuksiin  ja  kulutus-
sekä   investoimislaskelmiin   ynnä   t,ietoihin  väkiluvun  ja   erityisesti
tuottaviin  ikäkausiiii  kuuluvan  väestön  määi`iin.  Sitä  vastoin  tässä
tutkimuksessa  ei  esitetä -niinkuin eniiakolta  odottaisi -vai`sinai-
\sii`  tuotantolukuja,   vaikka  luulisi   riiiden   avulla   mahdolliseksi  tar-
kistaa  tuloksia.   .\'Ieniieeseen  aikaan  kohdistuvia  lukusarjoja  jatke-
taan  arvioilla  vuosilta  '1950  ja  1960.  Tällöin  edelly.tetään,  että  mai-
nittuina   vuosina   vallitsee   »normaaliolot))   eikä   huippusuhdanne   tai
]amakausi.  Ei`ittäin  ruiisaista  tilastotiedoista  ja  arvioista  mainitta-
koon  muutama  luku.  Lasketaan,  että  työssä  olevien  luku  vuonm
1850 oli  7.4 miljooiiaa  henkeä,  vuonna  1900 27.5  miljoonaa ja vuonna
19/io  46.0  miljooiiaa.  Sotai]onnistusten  aikana  saavutettiin  vuonna
1944  63.2  miljoonan  hengen  hiiippu,  mutta  tyydytään  arvioimaan
vastaava  väestömääi`ä  vuonna  1950  57.o ja  vuonna  1960  60.2 miljoo-
naan.  Työaika,  jonka  supistaminen  on  eräs  elinkannan  nousun  puo-
lia,   väheni   70.6  keskimääräisestä  viikkotunnista   viime  vuosisadan
puolivälissä  43.o tuntiin  ennen toista  inaailmansotaa,  mutta  lisättiin
taas  sotaponnistusten  jolidosta  keskiiiiäärin  46.7  viikkotuntiin.  Mitä
tulevaisuuteen  tulec,  arvioidaan,  että  vapaa-ajan osto  edelleen tulee
•olemaan tärkeä tavoite ja että keskimääräinen viikkotuntimäärä tulee
olemaan vain 40.8 vuonna 1950 sekä  37.7 vuonna 1960.  Edellcen esite-
tään,  että keskimääräinen tuotto yhdeltä viikkotunnilta - siis työn
tuottavuus  -on vuoden `1940 hinnoissa mitattuna noussut  17.3 cen-
tistä vuonna  1850 35.7  centtiin vuosisadan vaihteessa ja  74.o  centtiin
maailmansodan kynn}-ksellä.  Vuonna  1944 se oli kohonnut  79.3  cent-
tiin,  ja  sen  ]asketaan  jatkuvasti  nousevan  työn  tehokkuuden  edis-
tyessä  -  t\römenet,elmien  mekanisoimisen  yin.  i`ationalisoinnin  jat-
kuessa ja t,riotantokoneiston yhä laajentuessa -87.5 centtiin vuonna
1950 ja 103.4 centt,iin vuonm  1960.  Kansantulo on väestön kasvaessa
ja t,yön tehokkuuden lisääntyessä, t}.öajan l}.henemisestä huolimatti`,
kasvanut  nopeammin  kuin  kumpikaan  tekijä  erikseen  eli,   vuoden
19/to  hinnoissa,  /±.7  miljai.dista  dollai`ista  vuoiim  `J850  3'1.i  iniljardiin
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vuoiina   1900  ja  77.6  nijljardiin  dollai`iin  \-uonm   l9/to.   Vuonna  `19/±4
saavutettiin  huippu,  ]2.4 .7  miljardia  dollaria.  Maailmansodan  päät,yt-
tyä  iionnjstukset  ovat  vähent}'neL`t,  minkä  johdosta  arvioidaan  kan-
santulon   vuonna   1950   olevan   `'aiii   406   iniljardia   dol]aria,   mut,ta
vuot,een  1960 inennessä  nousevan t,aas  122  miljai.diin  dollariin.

Nämä  luvut  anta\/.at  aavistuksen  esiteltä`'änä  olevan  laajan  tet)k-
sen  päätuloksista,  eikä  ole  s}.ytä  t,ässä  kosketel]a  )'luit`.iskohtia,  iiiin
mie]enkiintoisia  kuin  monet  laskelmat ovatkin.  Tutustuessaan näihin
tuloksiin  ja   ]iiiden   i)ohjallii   o]cvaan  rikkaase(`)i   aii`cist,oon   ]ukijassa
herää  k`.s}.m}-s,  missä  inääi`iii  niitä  \.'oi  i)itää  luot,et,tavina.  S}/.rjäisen
on  tietenl{in  mahdotonta  arvostel]a  ei.i  lukusarjoja,  ainakaan  sy`t.en-
tyinättä   )'ksit}/.iskohtaisesti   ]iiiden   i.akenteeseen   ja   niitä   koskeviin
selit).l#iiii.   Joka   tai)aukscssa   on   ilmeistä,   ett,ä   iic   vain  rajoitetulta
osaltaan  r.erustuvat  koko  `'.hdysvaltoja  koskevaan  t,ilastoon.  H\,'vin
laajasti  esitetyt  luvut  kuluneilt,a  vuosikymmeniltä  i)erustuvat  e.dus-
t.aviin  t,utkimuksiin  ja  niihin  nojaaviin  arvioihin.   Täten  syntyneitä
lukusarjoja   on   sjt,t,en   extrapoloitu   t,ulevaisuuteen.    Ilmeisesti   tämä
t,ulevien  arvojen  ja  määi`ien  ai`viointi  on  tehty  varovaisest,i.   Kirjassa
esitetyt   viittaukset   eräisiin   toisiin   tutkimuksiin   osoittavat   kuiteii-
kin,  että  arviot  saatt,avat  sang.en  huomat,tavasti  i)oiketa   toisistaan.

H}rvinvoinnin    jatkuva   nousu,   jota   näissä   arvioissa   kuvataan,
i)ei`ustuu  tietenkin  siiheii  cdell}'t}r-kseen,  etLä  uusia  t,eknillisiä  pa]`an-
nuksia  jatkuvasti  telidääii  ja  siten  ]isät,ään  L}-ötcht)a.   Siitä   ei  lienc-
kään  epäil}i'l#iä.   Toinen  edellyt}.s,   iiusien  raak€rainevarastojen  jat-
kuva  lö}-tämincn,  on jo  ei)ä`rarnicmpi,  `Jaikka  sekin  \'armasti  moniin
aloihin   nähden   ])itää   paikkansa.    Mut,ta   kun   oHa:`   h`iomioon,   cttä
Yhd\.sva]Lain   taloustoimint,a   monissa   suhteissa   on   i.}-östöviljel}'stä,
ci   lj'kija   ilman   todisteluja   tule   v€`kuuttuneeksi   siiiä,   ct,tei   eräillä
:iloilla  voi  syntyä  vaikeita  i)uutteita,  jotka  ainakin  v()ivat  vaikcut-
taa  }-lcistä  iiousua.   Mutta  amerikkalaiset  luotta`-at,  ilmeisest,i  siilicii,
L.ttä  heiclän  suui.i  .i.ärjestelyk`'k\.iis{`  ja  muut  taiLonsa  ii}.st}r`.'ät  iiäiiiä-
kin  asiat  selvit,t,ämään!

`Joka  tai)aulwessa  esitcltäväiiä  oleva  teos  inei.kiLsee  kauiiista  s€ia-
vutusta   tilaston   hyväksikäyitäiriisessä  t,al()u(lel]isen   kokonaisku`'an
ant,z`)iiiscksi.  0lisi  erittäin  mielenkiintoisaa,  j()s  täälläkin   },rritettäisiin
samanlaist,a   selvil}.stä,   jt)s    kohta   on   kieltämäl,önlä,   cl,tä     i)ieiiissä
oloissa   tule`'ais`i`i(len  ai``ioimimn  on  paljoii  ei)ä`.ai.mcmi)aa.

-\.   I.`J,  Tll)decl..

DUDLu.T   l+iRK..   Eui.ope`s   i]op[Llation   in  the   iiLtei.(`>(u.   yeiii.`f;.   Pi`.mc``\on
l9'i6.  Siv.  XII  +  307  +  liitekarttoja.

))Eurooi)aii  luomion  ja  talouden  voimavai`al  on  hiiolelliscsLi  luct-
te]oilu   sekå   ]iiidtm  ii\-k\ist,ä   tilaa   että   tule`J'ais`iu(lcn  1,odcnnäköistä
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kchitystä  silmällä  pitäcn.  Kii.jakojut  ovat  Lä)i-niiä yksit}.isten  eui`oop+

italaisLen,   sekä   h}'vi(m   i`tl,ä   pahojen,   elämäkcrtoja.   Dip]omatiaa  ja
kansallisen  i)o]itiikan  juonia  on  sadoissa  kirjoissa  vuosittain  t,arkoin
kronikoit,u välitl,ämältä siitä,  mit,en ohimeneviä ja  haihLuvia  ne ovaL
i"rkit}.kseltään.    Ideo]og`iat    ov€it    tyhjentävien    väitöskirjojen    ja
l(ji)uttoman i)ohdinnan kohtee]ia.  Mutt,a kaikelle i)erustan muodosta-
vat,   inhimilliset   voimavai`at   on   päivän   kommcntaareissa   yleensä
sivuutett,u   vähällä.   Käsillä   oleva   Leos   on  yi`itys   l{artutLaa   ihmise]i
kokemusi)cräisLä  ja  mitat,lavaa  tietoa  iisestään)).

Tämä    kohta    Pi`inceton    `rlio}iiston    Office    ol.    Pop`ilaLion    Re-
seai.chissa   laaditun   J('L.J./fin   leoksen  esipuheesta  samoin  kuin  monet
iiiu`it  sen  ]ausumat   osoittavat,,   että  seuraavassa   esitet,tävän  tutki-
muksen,  kuten  samaan sarjaan  kuuluva  ivo£Gscei.r}in  väestöprognoosi-
kin,  tai`koit,us  on  nykyisyydcn  ja  iulevaisuudcn  valaiseininen.  Muti,a
päiiivastoin  kuin  r\Totesteinin  teos,  jossa  liikutaan  19.'±0-50-ja  1960-
Iiivuilla,   kohdisiuu   Kirkin   esitvs   maailmansoiicm  \'äliseen  kahteen
\;uosikyi"i`eneen,  jotka  nyt  jo .'vaikutLavat  päättyneeltä  historialh-
selta   kokoiiaisuudelta.   r\'äyttävät,hän   miljoonat   toisen   maailman-
sodan   aiheutt,amal,   väkiva]t,aiset,   kuolemantapaul#cL,   sitä   scuran-
]ieet  ja  seui`aavat  väestönsiiri.ot  ja  rajanmu`itokset  sekä  yllättävä,
joskin    ehkä    tilapäiscksi   jäävä    syntyneis}.},'den   nousu    aloit,tavan
uuden  ajanjakson  väest,önhistoriassa.  Mutta  historiankin  i)äätarkoi-
tuksia   on   tehclä   iiyk},.isyys   ymmärrettäväksi,   eikä   Lähän   asti   olc
\'ielä    mikää]i   jäi.k}/'Lys   myllertänyt   inhjmillistä   }.hteiskuntaa   niiii
voimakkaasti,  cttä  kaikki  kontinuiteetti  olisi  lakannut.  Mitä  enen`-
män operoidaan numeroilla t}'yL)rmättä vain kuvailemaan dramaatt,i-
sia yksit}J.istai)auksia, sitä vähcmmän uskottavaksi tulevat katastrolir
icoriat.   Kirkin  t,cos  ei  ole  ii'icncitänyt  aktuaalista  merkit}-stään  scn
\Juoksi,   että   sc   alkupei.äistä   L€`rkoitustaan  silinällä   pitäen   on  m`-ö-
liiist}rnyi,  vielä  vähemmin  histoi`iallist,a  kiint,oisuutta€`n.

Aii'iei`ikkalainen   ei   tietenkä:in   voi   vaieten   todeta,   cttä   Euroo-
itasta  puuttuu  },.htenäisiä  \Jäesiönlaskent,aa  ja  että  aineisto,  jota  on
(tllut  käytcttävä,  on  ollut,  koot,tu  ))ei`i  ajankohLina  29  erilaista  kan-
sallista  Larkoitusta vai`ten 25 eri kielellä>).  Virallisten tilastojen ilmoii-
tamien    numerosarjojen     ohel]a    Kii`ki]i    on   o]lut    i)akko    käyttää
arviointe.ja,  etkä  sittenkään  kaikkiin  tau]uihin  ole  saatu  tieLoja  joka
iiia:\st,a.   Suomalaisille   olkoon  uutena   },.Il)rkkeenä   vuosikymmenest,ä
toiseen   lykkääntyneen   väestönl€\skennan   aikaa]isaamiseen   se,   euä
Kii`k  esii,tää  ääiimmäis}-ysesimerkkinä teht,ävänsä  vajkeuksia kuvcia-
ii`aan  Suomen  neljä  viramsla  väkilukua,  joista  ainoakaan  ei  osöita
sensusi)äivänä   ]naass€i   iodcll€`   asuneiden   määrää.   S`iomen   aineist()
on  toisaalta   i,ä.\.dellisempää  kuin  usci(len   iiiiii(len  maiden,  ja  sit,ä  oi`
ollut   kä}rteLtävissä   {`janjakson   loiii)uuii   saakka,   scn   sijaaii   että   jo
viiosi    1939   on   paikoin  jäänvt   tio(lan  i`a`iiacsjiiipun   taakse.   Stiom(`ii
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tilasto  ci  m).öskään  ole  \.ikai)ää  siihen,  että  maamme  ei  ole  mukana
`7äestön  yhteiskunnallista   ryhmit}.stä   koskevissa   Kirkin  tauluissa.

Kii`kin  esit}'stapa  on  selvää  ja  ha`.ainnollista,  ja  vain  anteeksi-
annettava  p}-rkimys   olla  i`asittamatta  lukijan  muistia  henee  syyn{'i
moniin  toistoihin.  Useat  tärkeät  väestönliikkeen  läpileikkaukset  on
toimitettu  vuosien  1930-~31.  k()hdalta,  jota  ei  voi  pitää  täysin  edus-
tavam,  koska  lamakausi  oli  silloin  jo   alkanut  ja  syntyneisyys   oli
useissa  maiss{`  alhaisemi]i kuin  ei  ainoastaan  1920-]uvulla,  vaan joiia
1930-luvunkiii   viiineisinä   vuosim`.   Niille,   jotka   käyttävät   Kirkin
kirjaa   hakuteoksena,   mihin   sillä   muutoin   on  hyvät   edellytyksei,
•olisi  ollut  hyöd}rksi  julkaista taululiitteinä  eri ]iiaiden väestön]iikett,ä
osoittavat  luvut   eri   vuosilt,a.   }Iutta   Europe's   Population   ei   halu€`
olla  hakuteos,  vaan  tutkimus.  Void€\an  sanoa,  että  se  ei  sisällä  i)al-
.joakaan sellaista, mikä eri maiden `.äestötila\ston jatkuvalle tarkk:`ili-
.jalle   ei   olisi   olluL   tunnetLu{`   jo   entuudestaan,   ]n`itta   koot,essaan
yhteen  koko  tämän  Valtavan  tietoaineist,on  se  tarjoaa  sekä  tekijälle
•että lukijalle ve].ratt,omasLi paremmat mahdollis`iudet johtoitäätösten
tekoon   kuin   initä   häncllä   o]isi   kahdenkymmenenyhdeksän   maan
:ii`i`allisen  väest,ötilaston  pci`usteella.

Sellaisille  tarkkaihjoille,  ja  niitä  on  i)aljon,  jotka  ovat  t,}-}t.L}.]ieeL
seuraamaan  v€`in  cri  iiiaiden  loi)iiusui"nia,   Kii.kin  teos  avaa  uusiti
näköaloja.  Kun Euroopan dcinografisia oloja käsiteltäessä on totuttu
puhumaan   Ranskan   €`lh€`iscsta   s}-nt}'neis`.}.destä,    Romanian   koi`-
keast€`   kuolleisuudesLa   tai   lLalian   siii`tolaisuudesta,   on   unohdett`i,
•että  valtioalue  ei  missään  suhteessa  ole  eheä  demografinen  }-ksikkö.
Väestöilmiöt  )-hden  ]naan  ei`i  osissa  poikkeavat  miltei  säännöllisesii
toisistaan paljon voimakkaammin kuin kahden naaiiurimaan kesker`,
silloin  kun  viimeksi  ]nainittuja  tarkastellaan  kokonaisuutena.   Kai`-
sainvälinen   `'äestötutkimus   on   näihin   seikkoihin  tuskin   lainka€`n
kiinnittän}.t  huomiota, ja  kuitenkin jonkin  maan suhdeluvut  voiv€`i
edustaa  deinografista  t}r}.ppiä,  .ioka  on  sille  aivan  .viei`as,   koska  nc
`ovat   vain   niiden   ei`iluontoisten   alueiden   keskiarvoja,   joista   sc   on
koostunut.   Kirk  on  paloitellut  Eurooi)an  600  alueyksikköön,1 jotka
•ovat  kyllin  ]aajoja,  jotta  suurten  lukujen  laki  niissä  pääsee  vaikut-
tamaan,  mutta  yleeiisä  myös  k}.llin  i]ieniä,  jotta  i)aikalliset  eriko.is-
piirteet  käyvät ilini;  nähtävästi \'ain tilaston puutteel]isuus  on estä-
nyt  häiitä  muutamissa  tai)auksissa  -  siellä  missä  suuri  kaupunki
sijaitsee  keskellä  agraarista  piirikuntaa  ja  siten  vaikuttaa  scn lukui-
hin  ~  käyttämästä  hiukan  piteiimälle  menevää  jaoittelua.  Tämä
vaivalloinen  meneielmä   antaa  sivutuot,teena  edun,  joka  i)itempien

1  Täii`ä   aluejako    sisältäå   `'cu\-ostoliitosta   `'ain   suuniiillccn   sen   osaii,   mikä

maantieteessä  pcrimäiseen   tai)€`an   luetaan   Euroo])p!`€`ii.  \'euvostoli;ton  Aasia:`ii
kuuluva   osa   sisä]t`'`.   kuilciikiii   useihin   Kirk'in   lo])pusiin\iniiii.
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aj£`njaksojcn   ollcssa   kysecssä   oii   arvokas:   saadaan  cri  vuosilta  tie-
toja,   jotka   valtiollisiem  rajojen  siii`tymisistä  riippumatta   ovat  toi-
siinsa   vei`i`annollisia.  Ja  Kirk  alkaa  ~  antaen  siten   cnemmän  kuin
otsikko  lupaa -  esityksensä  monin kohdin  vuosisadan  alusta,  jopa
kauempaakin   (vuosia   1908-13  koskevjlla  kai.toilla    10a  ja   11a  ei
silloisia  valtiollisia  rajoja  kuitenkaan  aiv`an  t.ai`kkaan  ole  voitu  nou-
d€,ttaa).

Leikattaessa   Vei`sailles'in  ja   Ti`ianonin rauhansopimusten pei`us-
Lcell.a  maakapi)aleita  Saksasta  ja  llävalta-Unkarista  seurattiin  suu-
T.in .i)iirtein  kansallisuusrajoja,  n`utta  clemografiset  linjat  noudatta-
vat  yhtä   vähän  kielieroja  kuin  poliittisia  päätöksiä:   ne  ovat  his-
toriallisten  perinteiden  ]uomia  kulttuui`irajoja.   Puolan  alueella  tuli
s}.iityneisyys   aikaisemmin   Saksaan  kuuluneessa   Poznanissa   (Pose-
]iissa)  olcmaan  vain  kaksi  kolmasosaa  siitä  mitä  Polesiassa,  inutta
saniansuui`uine]i   kuin   ei`äissä    Saksan   i)iii`ikunnissa,   ja   Romanian
€`Iucel]a  jatkui   Uiikai`in  vaalcanii)i  värit}rs   Banatissa,   missä  synt,y-
misyyssuhdeluku  oli  vain  i)uolet  siitä  mitä  Dobrog`eassa.

Asettaessaan  i.innakkain  erilaisellc  demografiselle  kehitysasteelle
emiättäneitä   iiiaantieteellisiä   alueit,a   kartta   samanaikaisesti   antaa
läitileikhuksen  prosessin  tiet?-stä  }-leiseurooi]i)a]aisesta  \,.aiheesta  ja
ehittää    i`innakkain    ei`i    vaiheisiin    saapuneita    }'ksit}/-isiä    valtioita.
II:`vaitsce   heli)osti,   ct,tä   i)aikalliset   eroavaisuudct   ovat   pienet  sel-
l:`isissa   maissa,  missä  väestönlisä)'s  jo   on  ijainunut  h}J-vin  alhaalle,
k`iLc]i   Eng.lamissa  ja  ,Ranskassa,  tai  inissä  se  on  pysynyt  ei`ittäin
ktti.kall€`,   kut,cn  Neuvostoliitossa,   Bulg.ariassa  ja   Hollannissa,  kun
nt`  i,aas  ovat  suuret  niissä  maissa,  missä  sc  on keskikoi`kea;  viimeksi
i"`inittu  asiain tila  johtuu  näcL  siitä,  et,tä  siii`tyminen uuteen  demo-
g.H`fisccn  tyyppiin  r)araillaan  on  käynnissä.  Edel]ä  ma].nitut,  Puolan

i::,,:\äovl:|?|::lila:iie|raii::ienhYsätl;sr:å|i]::`eknät|:åithötke:riat,ek:|eu:;.;tt:;nm:=|:iå::
ei`ttavaisuudet   ltaliassa   inentäessä   pohjoisesta   etelään,   Espanjassa
koillis-lounaissuuntaan,     Tshekkoslovakiassa     länsi-itäsuuntaan    ja
Ptthjoisinaissa   ctelä-pohjoissuunLaan  ovat   siii`t)'misprosessin  ilmen-
t`-iiiiä.  Missä  iiieni  maa  rajoittuu  kahteen  aivan  eri]aista  demogra-
1'i.`La  tyyppiä   edustavaan  \raltioon,  kuten  Belg`ia  tai   Latvia,   siellä
ci.oavuudet  osasta  toiseen  tultaessa  ovai  kaikkein  jyi`kimmät  (Bel-
g.i:\ssa   niitä   koi`ostcaa   vielä   kansallisuusraja).   Missä   pi`otestantteja
ja  i.ooinalaiskatolisia  asuu  rinnakkain,  on  nettoi`eproduktioluku  jäl-
kiinmäistcn  keskuudessa  korkeampi,  mutta  joutuessaan  ki`eikkalais-
k€`tolist,cn    naapureiksi    viimeksi    m{\initut    edust<`vat    vaalcampia
`.ål.ejä.

S}/.iiLyiieisyyttä, väcstönlisä}'stä, bruttoi`cproduktiolukua j a netto-
miii.oduktiolukm  esittävät  kai.tat  eivät,  kuten  on  odotettavissakin,
olc  samannäköiset,  `-aikka  niillä  on  paljon  }-htäläisiä  piirteitä.  Tule-
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vaisuutta   ajaLeltaessa   tietenkin  viimeksi   ni€`initt,uuii  on   kohdist.et-
Lava  päähuomio.   Ei  ole  mitään  uut,La  siinä,   että  nettorepi`oduktio-
1ukuja osoittava  kart,ta antaa  Ranskasta  paljon edullisemman  kuvan
kuin  se,  jollc  luonnomsen  väestönlisä}rkscn  suhdeluvut  on  piirrett}',
mutt{`  }rllättävää  on  nähdä,   miten  ehdotonta  matalapainekeskusta
Euroorjan    kansojen    degencraatioprosessissa    Saksa   edusti.   Siirr}.t-
täessä  Meuse-  ja  Moselle-dei)artementeista  Reininmaakuntaan,  raiis-
kalaiselta  vahvasti  tcollistuneelta  aluee]ta  rajan  yli  v<astaavanlaiselle
saksalaiselle,  laski  iiettoi)i.oduktioluku  noin  puoleen,  ja  miltei  kaik-
kialla  Saksan s\'-dänosissa  se jäi  alle O.75:n  (Kirk kä}.ttää  statioiiääri-
väestöä  vastaa;naan  lukua  1.00  cikä  1000:t,ta  kutcn  meillä).  Kartta-
kuva  ol;si  jonkin  verran  sLiotuisampi  Saksalle,  jos  olisi  \r.a]it,tu  jokin
varhaisempi   t,ai   `Juoden   '1933   jäl.k`eiii.en   ajaitko.hLq.   .+.1`ueit.a,   joissa
ncttoi)roduktioluku   jäi   allc   mainitun  O.75:n   rajan,   tai)aamine   pic.-
]iinä  läiskinä  m}r.ös  Eng.lanriissa`  Ranskassa,  Sveitsissä,  Italiassa,  Es-

]tanjassa,  Tshekkoslo\..akiassa ja  I{uotsissa;  ne  käsittivät  Viron  koktt-
]iaisuudessa{an  ja  Suomessa  niihin  kuului  J)Uudenmaa».   Ijisäksi  tul(:-
`'at,   vaikka   sitä    ei   useiinmiss:\   tapauksissa   \-oi    hav€`ita    kartalt,€`,
`'cian  t,iedot  on  haet,tava  Lilastotauluista,  monei  i)ääka`ipungit, joisi,:i
ennät`-sluku  (0.25)   oli  \\'.ienillä.   Kuii   t,oisaalt,a  esim.   Ai`menian  neu-
vostotasav<illan  netloreitroduklioluku  o]i  2.53,   nierkitsi  se  sitä.  ett,ä

yhtä   iTionesla   wieiiiläisestä  ja   armenialaisest:i  jo   seuraa`'assa   suk`i-
i)olvessa   olisi    i`illut    k}.mmenen   kei`taa    niin   monta    ai`menialaisi{i
kuin  `\'ieniläisLä.   .\`Iu(,l€i   ltä-F.uro()i)ankiii   niaiden  su`ii`imtnissa   ka\i-

])ung.eissa.  kut,en  Beog.radissa,   Vai'sovass€`,   Moskovassa  ja   l,eningi.:`-
dissa   net,toproduktioluku  jäi   €ille   yhdeii.   Eurooi)aii   pi.otestaniiintm
väesLö   ei   kokonaisuiitlcssaanka€`n   cnää   '1930-lii`'`im`   l{`.enn\'i,   ii`isi`i-
1J \ lm a tl l l .

r\Tähtävästi  iä\.deri`,ääksce]i  saiiiaan  s:`i.jaan  ku`ilu\.:`{`  \Tot.,csleiniii
iutkimusi,a   Kirk `iarkastelec   kii`jass€`aii   lvh`'csti   iii\.ös   toisen   maail-
mansodan   clcmog.i`at.isia   `-€`ik`iiuksia.    Thi:iis`htmkiei`.   mcnet,`'ksistä   ei
`Jieläkään    olc    vai`moja    l,i.toj:i    `'oit,ct`iist{`    iiiaisla    cikå    c.niimnistä
Toittajavaltioistak+\aii,    i`itiLt,:\    ]`ä}.t,tää   siltä`    cl,t,ä    toisen    m€i€\ilmair
sodan   iuhot,   \.ielä   suurcnii`iass:`   riiäärässä   kuiii   (msimmäis(.ii   keskii-
iyiväi     ltä-Eiipoopi)aaii.    T'uol€`   ja    J`ig`oslavi€`    li(`nevät    ineneiiäne(`t
vli    10  %    `'äestöst,ääi`,    .j()t:`    vast,oiii    Banskan    iapi)ioi    oli`.:`L    \'ain
\rhdeksänms  ja   Englannin   kolmaimcs   siitä   iiiitä   edellisellä   kc,.ri`alh`.
:Muttii   itäist(m   maicleii   (lonog.i`al.iiicn   i)()tenLiz`ali,   k`'k`-kor\Jai,{`   iri(`-

]ietykset,   on   iiionl,a   `.erlaa   `.ahv(|i`i)i   kuiii   läiitist,(``n..  .\Ionessa   suh-
't,eessa   ]ähdt3l!i:.itL   soili`]i    iiääl\.tl\.il    siiL:.``    miliin    scn    )nihjcLessa    l(>TM.-

iett,iiii.   Rajamniiutoks(U   ei\/.ät   järk\-i:..i   (lem)g.i.afisi:`   :`l`iciia.   civätkå
`i-äestönsiiri.ol      muuta     (thmiass:iol(`,{i(`ii     \-ä(`st(.Hnassojtm     i.akennetta
(`ikä   kehii\'s:`sicu:`.   l{ii.k   on  .iiilk:iiss`it,   kii`.iaiis:i   sen   \-tiiT:iii   m\-öliem-

inin   k`iin   `.\.oitisi(.iiii.   t`iiä   bäi`   on   (`iinälläi`\.l    h`\'aila    u`(.;ss:`.niaiss:`
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tapahtuiicen  s}-nt}.neisy.}-den  nousun.   I-Iän  ei  ole  taipuvainen  iisko-
maan sen jathiniseen,  mutta  myöntää k}'sym}-ksen  pohdinnan tällä
hetkellä olevan  pelkkää ennustelua.

Siirtolaisuut,ia  Kirl{  seui`aa  t.ämän  valt,avan  kansanliikkeen  alku-
vaiheist,a  lähtien.  I-Iän  osoittaa,  että  valtameren  yli  v}rör}rvän ihmis-
virran  t}.rehLyiniseen  eivät  ole  syynä  ainoast,aan  vast,aanottajaval-
tioiden,   lähinnä   Yhdysvaltojen,   asett€`inat  rajoitukseL,   siis  lainsää-
dännölliset  seikat,  eikä  edes  Länsi-F.uroopan  maiden  väcstönkasvun
hidastuminen,  vaari  lisäksi  amei`ikkalaisessa  yhteiskunnass€`  tapahtu-
nut  sosiaalinen  jä}rkistyminen,  joka  i`iistää  siii`tolaiselta  t,oiveet  siitä
noususta,  mikä  ennen  ol;  suotuisissa  tapauksissa  mahdollista,  sekä
Euroopan  i)rolet,ariaat,in  urbanisoituminen,  joka  tekee  sen  halutto-
maksi  uudisviljel}ryn.   Siii.tolaisuutta  yhä  täi`keämmäksi  väest,öteki`-
jäksi  oli  kasvanut  eri   maiden  sisäinen  muuttoliike.   On  ollut  suun-
natt,oinan  t}.ölästä  useiden  maideii  ijuutteelli§ön  syntyinäp'a-ikka-j€`
muuttoliiketilaston  avulla  saada   näk}'viin  lukemattomat,   saiiianai-
kaisesti  cri  s`iuntiin  kulkevat  väestövii`rat,  }nut,ta  suomalaisen  luki-
jan  luottamusta  herättää   tieto,   ett,ä   maass€`mme  järvialue  inenetti
väkeä  I-Ielsjngille  ja  Viipurille  ja  että  hallintoi)iiri  nime]tä  ))I-Iameen»
o]i  välittävässä  asemassa.

Sotienvälisen ajan sisäinen muuttoliike oli siii`tymistä kaupunkei-
hin,   ja   kaupunkilaistumisprosessi    o}i   suui`essa   osassa    Eurooppa:`
huomattavasti voimakkaampi  1920-kuin 4930-luvulla.  Saksassa kas-
voi  tosin  kaui)unkien väkiluku jälkimmäisellä  vuosikymmenellä  hiii-
kan   enemmän   kuin   edellisellä,   inutta   toisaal{,a   maaseudun   väki-
Iuku, joka  kaksik}.mmenluvulla  aleni  lähes  miljoonalla,  pysyi  kolmj-
kymmenluvulla   paikoillaan.   Ranskan,    Italian   ja   Belgian   vuodeii
1930   jäll"en   i,€`\J.at,tomasti    heikent}rneen    urbanisoitumisen   lukija
tulee  yhdistäneeksi  teomsuutta  pitkään  painaneeseen  lamakauteen
näissä   \/.altioissa,   jotka   vasta   1935 ---- 36   luopuivat   kultakannasta.
M`iutamat, Ranskan teollist,uneimmista alueista käi`sivät  1930-luvulla
suui`ia  muuttotapi)ioita.   Samaan  joul{koon  kuului  tosin  myös   Ho]-
lanti,  mutta  siellä  kaupunkien kasvun  tasaisuus  ilmeisesti johtui nii-
den  korkeasta  luonnollisesLa  väestönlisäyl#estä.  Puntaryhmän  pää-
maassa  Englannissa  maal€\isväest,ö  oli  niin  mitätön,  että  muuttoliike
käytännöllisesti katsoen merkitsi vain kaupunkienvälistä siirtymistä.
Mutt,a   Pohjoismaissa,   jotka   eivät   suuriakaan   merkitse   Euroopaii
kokonaisluvuissa,  ui`l)anisoit,uminen kiihtyi  `] 930-luvulla.

Teoksen  heikoin  osa  on  aminatillista  ja  yhteiskunnallista  ryhmi-
tystä   koskeva   luku.   Kirk   itsekin   mvönt,ää,   ett,ä   valtioideri   välillä
viimeksi   iniiinit,ussa   suht,eessa  havait.ut   eroavuudet   todennäköisesti
johtuvat  i`nemmän  ei`i   maiden  sensusluokitt,elun   laati.iain   mielijol`-
teista   kuiii   niiden   kaiisojen   väestöni`akcnieest€`.   Kun   }rksinomaaii
vuoclen  '1930 \-aiheiHa  tojmitettiija  laskcntoja  on  kä`rtetty  aineisiona,



7t Kll`JALLISUUTTA

ei 'sot,ien  välisen  ajan  kehit}.s  tule  näk}i-.iin  muuta  kuin  Saksaan  ja
osittain  `Ranskaan  k;ohdistetuissa   crikoisselvit`'ksissä.   Vuoden  1940.
Juvut  olisivat  Suomen,  kuten  inonen  muunki`n  myöhään  teollistu-
ncen  maan  kohdalla,  antaneet  ammattijaoituksesta  koko  lailla  toi-
sen  kuvan  kuin  vuoden  1930,  ja  Neuvosto]iitossa  vuoden  1926  .jä.l|
keen tai)ahtunut  ainoalaatuiseii  nopea  teollistuminen  ej  kai`toissa  ja.
tauluissa  pääse  lainkaan  nä`kyviin.   Ei  ole   m}'öskään, ajvan  oikein
asettaa kääpiötilojen vuokraajia -tai  niiden  pääasiallisesti  vieraah;,

pea|l|::sltueknse:ååoan;sol|gkni:anh|:å]i{sksiav;ia,ooi::isiåijriik::|:i:I:|äsäal,:åap?tåyittmiånT
mer.s»;  seuraukseiia  tästä  menettdystä  on,  että  Tanskan  maatalous-
väestö  koos.tumukseltaan  näyttää. epäi-tsenäisenmiältä  kuin  Unkarin
ja  .Italian,  vaik.ka  nämä  maat  ]naanomistustilastossa  edustavat  iiiil-
tei  päinvastaisia  vastakohtia.  Kirk  jakaa  `/-äestön  kolmeen  sosiaali-
seen  pääryhmään, ,'»employers  and  independent  workers»,   ))salaried
employees» ja  ))wage-earriers)), j`a-hänen }-Ieisluontoinen johtopäätök-
sensä  kuuluu`:  mitä  i)it`emmälle  jokin  maa  on  ennättänvt  taloudelli-.
soss.a  kehityksessä,  sitä  suurem.pi  osuus `väestöstä  kuriluu   kolnian-
teen,  i]alkkatyöväen  ryhmään.  Hcc/fscherin  v.  1936  julkaisemai  ha-
vainnot,  vjittaavat toiseen suuntaan.  Hänen  inukaansa  eivät  aiiioas-,
t.aan »manschettyrkena» (vastateii »salaried emi)]oyeesi}) ole huomatta-
m,att.avasti laajentuneet ruumiillisen työn kustannuksella, vaan m}-ös
it,senäisten  yrittäjäin  inääi`ä  osoitti  pisimniälle  ehtineissä  teollisuus-
maissa trcndiä  kasvaa.

Kartalla,   joka   csittää   maatalouden   Luott,oa   maatalousväestön
päälukua   kohden,   Suomi   jouLuu   ei)äedul]iseiiii]aan   asemaan,  kuin
missään  muualla  Kii`kin  kirjassa.  Seii  sijacm  etLä  §e  deinografisessa.
ryhmityksessä on --ansiosta -sijoitettu sainaan i.yhinään Skandi-
navian ja  Baltian iiiaiden kanssa,  nä}.tLää se  maataloutensa  puolesta
lounaiskolkkaaiisa  lukuuii  ott,amatta  o]evan  balkanilaisella  tasolla.
Joka  lisäksi  lukee  Kii`kin  tekstin,  saa  sen  käsityksen,  että  kyscen-
alainen suhdeluku i`iippuu toisaalta i.aettavasta, jota supistaa heikko
hehtaarisato, siis ~ luonnon tarjoamien edellyLysten ohella -alkecl-
lisesta  maatalousteknjikasta,  toisaalta jakajasta,  jota taas kai`tutt,aa
agraariväestön tiheys,  mikä  i)uolestaan riippuu  teollistumisen hitau-
desta  ja  ,ilmenee  usein  pci`heviljelmäkoha  pienempien  tilojen  i`un-
sautena.  Näiden  tekijäin  vaikutusta  Suomen  tavattoman  alhaiscen
suhdelukuun  ei  voida  kiistää,  mutta  sit,tenkin  `.ierasmaalaisen  kar-
talta  saaina  näkökuva  on  Suomesta  ja  samoin,  vaikka  vähemmässä
määi`in,  inuisLa  Pohjoisiiiaista  harhaanjohtava.  Koska  Suomen maa-
t,alousväestö   hankkii   inelkoisen  osan  ansiostaan  nietsästä   ja  työs-
kent,elee osan ajastaan nietsätaloudessa,  olisi  Kirkin laskemaan maa-
talouden  bi`uttotuottoon  lisättä`.ä  metsäntuotteiden  arvo  hankinta-
kauppahintojen  mukaan,   mikä  suunnilleen  vastaa  Ji-Z¢tÅs  WoH.Å6Gr3
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tauluissa  kantorahojen  j:i  metsätyöpa]kkojen  summia.  T\Te  olivat  v.
1930  noin  kolmannes   maatalouden  bruttotuloista,  ja  jos   ne  lisät-
täisiin  Kirkin  laskemaan  lukuun,  ohittaisi  Suomi  Unkarin  ja   lta-
Iian,  muttei  sittenkään  vielä  tavoittaisi  koko  Euroopan  keskiai`voa
ja   pääsisi   vain    neljänteen   osaan   siitä   tuottoisuusluvusta,   jolla
Tanska  loistaa.

Ei,no  J ut,i,kkcda.



KERTOMUS  KANSANTALOUDELLISEN
YHDISTYKSEN  T0IMINNASTA  V.  1947.

Luot,aessa  k€`Lsaus  Yhdist,\.ksen toiininta€`n n}.t  päättyvänä  vuon-
na   on   aluksi   todcttava,   että   yhdist?-s  on  jatkanut   työmuotojaan
entisreen  tapaan.   Esi.telmiä  on  i>ri€tt} .----  mikäli   iiplidollis,ta  ajan-
kohtaisist,a  aiheist,a -ja  esitelmi(m i)ohjalla  iapaht,urrecssa keskuste-
]ussa  on valaist,u  esillä  olevia kvs\.mvksiä.  Kaikkiaan  pidettiin  kei.to-
musvuonna  s  kokoust,a'  joistå  kevätkaudella   ',  ja  s}r)rskaude,Ia  -
tämä  kokous  mukaan  luettuna  ---samoin  4.

Vuoden  ensimmäinen  kokous  oli  tammikuun  22  päivänci.  'l`ällöin
`v]ijohtaja   7'.   LJT.   fictade  käsitteli   aihetta   »Teollisuuspohittisia   näkö-
a]oja  lähnnä  voimataloutta  silmä]]äpitäe)i>).

Seuraavassa  kokouksessa  inaaliskuun  5  i)äi\'.änä  tohtoi.i   Ji'6.ct  Ji-cr,j-
!z.!ct piti  esitelmän J)Teollisuusdemokratiasta  tcoriassa ja  kä`'Lännössä))`
Esit,elmän  johdosLa   seuranneessa   keskuste]ussa   selvitettiin   eri   puo-
li]ta   t,eollisuusdemokratian   käsitettä.   KäTteL\.issä   puheeii`'uoroissa
korost,ett,iin   sitä,   että   olisi   vältt,ämätönt,ä   sopivalla   valistustoimin-
nalla    €`nt,aa   se]vä   ja   täsmäl[inen    k``va    njisLä    i)äämääi`istä,   joihin
teollisuusdemoki`atia  pyrkii.

Huhtikuun   6   päivänä   pidet}rssä   kokouksessa   oli   varatuomai`i
A4/c®!£L.    Vj7./€/{L4sen   esitelmä    »Suomen   ulkoinaankaupan   lmhityksestä
välirauhan  jälkeent).   Esitelmä  aiheutti  vilkkaan  keskustelun,  jonka
kuluessa  kiinnitettiin  huoiniota  säännöstel}.n  lopettamista  Larkoitta-
viin   pyrkimyksiin.   Yleisesti   todettiin,   että   tuontikaupan   alalla   ei
tällaisiin   toimenpiteisiin   ole   vielä    minkäänlaisia    mahdollisuuksia.
Sainalla  kuitenkin  mainittiin  niistä  vaai.oisLa,  jotka  liittyvät  viennin
säännöstelyyn.

Kevätkauden  viimeisessä  kokouksessa  huht,iku`in  22  päivänä  vie-
i`aili   esiLelmänpiLäjänä    [ohtori   j47.thLw.    F.    Afo7.gcwi    Yhdysvalloista.
Hänen   mielenkjint,oinen   esiielmänsä   käsittcli   ieollistumisen   vaiku-
tuksia  kansakunnan  clinvoimaan.   I`:sitelmää  scuranneessa  keskuste-
1ussa  pohdittiiii   iätä   kys`'m`'st,å   erit`'isesti   meidän   maaninie   näl{ö-
kannalta.

Sv\-skaudeii  ciisiiiimäisessä  kokouksessa`  joka  i)iiletiiiii  sy}'shun
9  päiLv`änä,  oli  jället`n   c.siitilmöitsijäi`f`   ulkoma€`L`iiien  `'it`ras.   Tanska-
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Iainen  säästöpimkkimics,  johtaja  .Jerm  '/'o/£egcmJ.c!  selvitteli  i)uheem
olevassa  koko`ikscss€\  i`ihetta  >)Asuntotuotant,o  ja  sen  i.ahoitiis  Tans-
kassa».

Seuraavassa  kokouksessa  lokakuun  22  päivänä  oli  maisteri  '/`.  A.
W'j7w).hc;mon   esitelmä   »Rahan   inäärä  ja   hintataso».   Keskustelussa
valaistiin   inJ`laaiioon   l;itt}'viä   ilmiöit,ä   ja   koskete]tiin   kysymystä,
inissä   määi`in  Suomen   pankki   s€\aitaisi   luotonant,oaan  supistamam`
rajoittaa  inflaatiota.

Syyskauden   kolmannessa   kokouksessa   mari`askuun   12   päivänä
tohtori  J{-!cbi4s   Wcwi.6'  i)iti  esitelmän  »Valtion  talouspolitiikan  tavoit-
teet  ja  keinot  niidcn  saavuttamiseksi».  Keskustelussa  huomautet,tiin
niistä  vaikeuksista`  joit€`  valLion  totaalisen ja  osittaisen intervention
toisistaan erottamincn s€`atLaa t,uot,taa.  Lisäksi kiinnitett,iin huomiota
k}.symykseen,  mitä  ma'Fi.clollisu``ksia  valtiolla  on  tasoitta'a-suhdantei-
d(m  vaihteluja.

Tämän    vuosikok()iiksen   ohjelinassa    on    \rainajille    omistcttuje]i
niuistosanojcn   ohella    Yhdist}/.ksen   esimiehen,    ministei`i    7T.    T`''o£on-
;77o¢n  esitelmä  t)Kansainvähscn  kaupan  elv`/.tt,ämissuunnitelmat».

Yhdisi}.ksen   kokoukset   on   pidett)r   Säät}'talossa.   Osanotto   ko-
kouksiin  on  o]lut  veri.aten  i`unsas,  keskimäärin  noin  50  henkeä.

Sosialip()liittinen  Yhclist`Ts j€`  Ekonomiska  Samfundet ovat  kut,su-
neeL   }.hdist}'kseinme   jäseniä   kuulemaan   vierailcvia   esitelmänpitä-
jiään.   r\Täissä   tilaisuuksiss{i  ovat  esit,elmöineet  Englannin  lähet}rstöii
sosiaahattasca,    Mi`.    C.    Jj.    7T/iornc4```,   professori    /`,'J`t.Å   /,L.nc!cW,    Riiot-
sista,  ja  koiis`ilentt,i  f/enni:ngJ  J'T;.jj6.,  Tanskast€`.

Yhdist}'ksen    j`i[kaisutoiminnasta    mainii,ti`kooii,     että    sai`jassa
»Kansantaloudemsia  t,utkimuksia))  on  XV  niteenä  ilmest\-n\-t   l/dit.7tö.
/\-o7tri£S£on  teos  >)Kuolemansv\-i  väestöllisinä  tekijöinä  Su6m`essa>).

Kansahtaloudellisen  Käsikirjaston metsä})olitiikkaa ja  maatalous-
i)olitiikkaa   koskevicn   osien  kirjoitLamisesta   on  käyL}r   neuvotte]uja
])rofessori  /i`r.7to  6`¢cw'en  ja  tohtori   /\-.   (/.   Pz:/t/f¢Jcni  kanssa.  'I`oimitus-
kunnaii t}röv€`liokuntaan  ovat  Yhdistyksen  puolesta  edelleenkin  kuu-
1uneet   professoi.i   /,.   //cw7w4/.ct  ja   rii`ofessoi.i   Ei:7to   Sftct,7i.;.   kustantai.a:`
on  edustanut  allekirjoittaniit.

Kansanlaloudellisen  or)pis€`nasLon  toimituskunta  on  itiiän}.L  usei-
ta   kokouksia.   ^\'äissä   kokouksissa   on   :\sjantiintijoilöi   ii}.ydcttyjen
tilast,omiesteii ja  inaLeinaatikkojen k€`nssa  iiudelleen  tai`kastelLu  tilas-
totieteen     alalle    kuulu\-aL   opr)isanat.    Saksan-   ja    eiig`lanninkieliset
vastineet    on    m\.ös    lopulliscsti    hwäk`sytt\..    Tvön    kä}-täiiiiöllinen
suoritus  on  edell;enkiii  ollul  t,ohLoii  J,ciit,7.i.  (J'.  cr/  Jieio./!.jtin  lehtä\.änä.

»KansanLaloudemn(m    .\ik€`k€`uskirja>)   on   samoin   kuiii   aik€`isem
minkin   ilmcst}.n}r't    Yhdist\.kseii   julkaisemana   ja   jäsenilleen   jaka-
mana.   T'ääLoiii`iilLajana   on  `ollin   prol`e,ssoi.i   .^.   /i'.   '/T{.cZGe7.  ja   Loiinitusl

sihteci`iTiä    allekii`joitt€`niiL    Toii`iitiiskiint€`an    ov€`t   ];säksi    ku`il`ineel
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}.litii.ehtööri   EjJtcw.   J3öö./``,   pi`ofessori   Jj.   J-Jcw}ta,/.c¢,.  t,ohLoi`i   Lcbu).j   0.
ai  lleurLin,  pro£essori  .Matti  Leppo,  pro£essori  Bi..   SuiJii`a,nta  iaL  toh-
tori   Ä7i.Å`Å.o   7Tcw)t7}tj7tem   Painatuksesta   ja   jakelusta   on   huolehtinut
Sanoma  Oy:n  kii`japaino.

Yhdistyksen  kirjasto  on  kuluneena  vuoiina  ede]leen kasvanut  eri.
\-irastoilta,  seuroilta  ja  liikelaitoksilta  saatujen  julkaisujen  johdosta.
`-hdistys ,puolestaan on osittain vaihtokapi)a]eina,  osittain ilmaiscksi
j:ikanut julkaisuj.aan.

Mitä yh(list}'ksen raha-asioihin tulee,  on tulojeii puolella  ensinnä-
kin huomattava ne €`\t-ustukset, joita suurimmat i)ankkilaitokset ovaL
\-hdistyksen  toiminncm  tukemiseksi  antaneet,  ?.hteensä  145 000  ]nk.`\rarsinaista  valtionapua  sekä  avustuksia  raha-ariiajaisten  voittova-

i`oista   on   yhdistykse]le   ja   aikakauskirjalle   myönnett}.   kaikkiaan
'1`17 000  mk,  minkä  lisäksi  Längmanin  testainentt,ivaroista  on  saatu

25 000  mk.   Jäsenmaksutuloja  on  ollut   117 450  mk.   Tallet,usten  ja
(>bligatioiden  koi`ot  sekä  osakkeista  nostetut  jalm-osuudet  kohoa\'at
41950  mk:aan.  Aikakauskirjan  ilmoitus-  ja  tilausinaksuja  on  kei.ty-
ii?'t  45  780  mk,  ja  ju]kaisuvaraston  my}/.nnistä  on  saatu  11500  nik.
Täten  yhdistyksen  kaikki  tulot  kuluneelta  \J.uodelta  nouscvat  lähes
503 700 mk:aan.

Menojen  puolella  ovat  edelleenkin  olleet  suui.iinpana  ci`änä  Kan-
.c€`ntaloudellisen   Aikakauskirjan   kustannukset,   joita   on   ollut   noin
298 500  mk.   Yhdistyksen  to;mihenkilöiden  palkkioihin  on   inen]iyt
32 400 ja csite]mäi)alkkioihin 18 000 ink.  Kansantaloudellisten tutki-
i`iusten  tililtä   on  suoi`itettu   apui-ahaa   60 000  mk,   käsikii`jaston  ja
oi)pisanaston  tili]tä  taas  toimituskuluja   18 200  ink.   Pohjoismaisen
}-hteist}'ön  aihe`iLtamia   menoja   on   ollut   10 700  mk,   pääasiallisesti
jt)Iitaja  Jens  'I`oftegaardin  vierailuii  2'hteydcssä.   Posti-  ja  lennät,in-
L`ilut nousevat 23 300 mk:aan, ilmoitusku]ut 1/£ 500 mk:aan.  Kokous-
kutsukorttien  ])ainatuskuluja,  puhtaaksikii.joituspalkkioita  sekä  eri-
l:`isia  kokous-  ja  muita  menoja  kei`ty)'  vielä  24100  mk.  `Täin  ollen
kei`tomusvuoden  menot  ovat  kaikkiaan noin  499 700  mk.

Vuoden  19/±7  kuluessa  on  Yhdistykseen  va]ittu  seui.aa\.€\t  29  jä-
scntä:  maisteri  Veikko  Halme,  pankini)rokuristi  E.   1.   I-Iai`tikainen,
kauppat.kandidaatti   Lennai`t   Henriksson,   maistei`i   r\'iilo   llonkala,
tckn.tohtori   Eino    llmonen,   va]tiot.kandidaat,ti   AhLi   Karjalainen,
\'altiot.kandiclaatt,i  Tauno   Komi,  dipl.insinööri  I-Ieino  Leskelä,  ])ää-
kamreei`i A.  0.  Linkama,  maisteri Veikko  Loppi, vai`atuomcari Mauno
Luotonen,  pankinkamreci`i  Eei`o  Lyyvuo,  i]isinööri  C.  J.   Nikander,
\-altiot.kandidaaiti  Aake  Pesonen,  maisteri  Jorma  PuputLi,  valt,iot.
kandidaatti Tauno Ranta, maistei`i Onni Rantala, va]tiot.kandidaatti
Esa   Reivilä,   maistei`i   Niilo   Salomaa,   jaostosihteei`i   Ville   Schrcck,
\-ai`atuomari  Rafael  Seppälä,  dipl.insinööi`i  Leo  Suur]a,  ho\'ioik.ausk.
()nni   Säi`ökari,   m€`istei`i   Unto   Tolonen,   ni<ijui`i   I-Iannes   T`irpeincn,
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hallitussihleei`i   EFkki  Tuuli,   maistei`i   Unto  Varjonen,   dipl.insinööii
Jorma  Viertokangas  ja  vai`atuomari  Matti  Virkkunen.   Kun  Yhdis-
t}.ksen jäsenluettelosta  on poistettu  kuolleiden  nimet,  nousee  Yhdis-
tyksen jäsenmäärä  tätä  nyk}-ä  714  henkeen.

Yhdistyksen   edustajina   Suomalaiseii   Kirjallisuuden   Edistämis-
rahaston   Valtuuskunnan   vhteiskuntataloudellisessa   osastossa   ovaL
olleet   professoi`i   L.   JJcmmct/.cÖ  ja   professori   Ejno   ScLcmj,   `-ai`alla   pro-
fessori   n(tc4t££  /jeppo  ja   allekirjoittanut.   Alfred   Kordelinin   Säätiön
tieteiden  jaostossa  on  Yhdist}'ksen  edustajana  ollut  iirofessori  8;`.
S]4v}.rcmtc4 ja varalla  i)rofessori A.  E.  rL4czeer.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen esiiiiiehenä on kuluiieena vuoi`-
m  ollut  ministeri  '/T.   Voi.o7tm¢cL,  varaesiiniehe]iä  professoi`i  BJ..  Sz/¢i.-
r¢7?£cb  sekä  johtokunrian  muina  jäseninä  i)ankinjohtaja  0.  G.  Jvev¢7!-
!j7tn¢,  professori  4.  E.  TL4c!eer  ja  toht,ori  K'jcw4s  W¢rjs.  Yhdistykseii
rahaston-ja  kirjastonhoitajana  on  ollut  yliaktuaari   JJJ)icw.j   7'eL./.L.!w.
Sihteerin  tehtäviä  on  hoitaii``t  €\llekii`joittanut.

Yhdistyksen  t,ilit  vuodelta  `1946  tarkastivat  maisteri  1`T'öj7tö.  A/t6-
jr}en  ja  tohtoi`i  E.  <`1.  Berg.

Helsingissä,  joulukuun  30  pnä  19/{7.
M.  Strömmei..



SUMMARY.

Irving   Fi*hei..

r3r    l,a,ul.i    O.    tl/    Ileul.lil.,   {111.    |.h.ll.

'I`he  writer  })i`cseiits  soiiie  woi.ds  in   iiicmoi`}'  ol.  the  l.amous   .lnie-

}'ic£m   cconomist   lrv].ng`   F].shci.   who   died   oii   29th   .t\i)ril,   1947.   The
writ,cr  at,  first  mentions  that  Fjshcr  \vas  onc  of  i,he  first,  ^/\mei`icans
to   usc   the   mathematical   met,hod   in   economics.   The   scope   of   ]`is
scieiitific pursuits  was  very lai.g`e;  his  iiiost remarkable  achievements,,
however,   comprise  the  t,heoi`ies  of  int,c`rest,  and   nione`-.   He  t`Iso  pi`{t-

i)osed   many  inonetai.}'  i.et.oi`ms.   The  inaking  of  index  nui]ibers  \\.i`s
t)ne  ol.  the  main  objects  of  his  stucly.  I-Ie  can  l)c  reg`arde(l  as  a  unitiiig.
l].nk  bet,ween  thc  old  and  the  modern  schools  of.  economics.   Fina]l`,-
Lhe  wi.iter  pa}.s  attention  to  the  fact  that  lrviiig  li`isher was  iiot onl`,-
a   scient,ist   but   also   a   nian  of  g`i`cat  idcas   fig`ht,ing.  ag`ainsi   the  i)cr-
iiicious   inflict,ioiis   ol.   humanit`'   as  for   in.stiince  w.ii.,   ahoholism  ai`(l
tubei`culosis.

House   I}uildin{j   aii(l   itt   Finaii(.iii!i   in   I)(mmai`k.

Bv   `Je;t6   '/To/teg"7.cZ,    Baiik   .\laiiag`cr,   Co])cnhag`eii.

The  author  aL  fii`st  discusscs  the  ej`LcnL  ol'  house  building`  and  i,l`e
imi)ortance  of  it  to  investment  business.   Ile  l.urther   Lells  abouL  h()\`-
in  Deiimai`k  housc  building js  financed  in  a  \.er`.  practical  and  sysi,c-
inatic  wa}..  Finally  an  account  is  g.iven  ol.  thc  extendii`g Governmt>ni
action  in  l`avour  of  bui]d].ng`  aiicl   thc  l.imiieing  ol.  it.

Th   E,t;tablishi]ionL   ()f   thc   Sw(`dish~FiiiiLi*h   Stiilis(i(.*  t)L.  P()i)ulati(iii.

Bv    Pi.ofessoi.,    Jt4ft7.!tj    /t'o(Je7.o,   Ileacl     tlie    Ceiiti.al    Stalistical    Ot.fice.

The    ol.ficial    Fjiiiiisli    statistics    o1.    i)oi)iil:`Lio]i    \\'(m    foiiii(lcd    on
Fe,briiai.`'  3,   '17/i8,  ``'hen  b\-:i  ro}'al   de(`i`ee   a  i.(`g``ilai.  t.{`ns`is  \vas  imti-
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tut,ed  f.or  Swedeii-F;nland.  It  i)rovided  l.or  an  annu{il  census  ot.  ])o]]ii-
]ation  hased  on  the  chui`ch  registei`s.   Data  wei`e  collected  about  t,hc
movement  of  populatioii:  births,  (leaths,  causes  of  death,  ipa,rriages,.
divoi`ces  and  riigration,  and furthcr aboiit the number of inhabitant,s
and  their  disti`ibut,ion  €iccording`  t,o  ag.c,  civil  status  i`nd  occui)ation..
F`rom  1752  these  lat,tei'  statistics  about  the  size  and  structurc  of  thc
populaLioii   \vere   collcctcd   evei.}r   thi`ec   }-eai`s   onl}'.

At,  first  no  sei)aratc  burcau  ol.  census  \vas  l.ounded,  but  t,hc  work
was  divjded  I)etwecn  \rarious  ol.1.ices.  The  v;car  filled  out  the  tables
l`or  his   ]>i`i`ish   and  sciiL   them  to  his  superior  to  be  forwardcd  t,o  the
bishop's  council  aiid  fi`om  thei`c  further  to  thc   govei`nor  of  t,he  i)rp-
vince  <ind  the   api"`oi)riatc   office  in   Stockholin.   At   each  stage  the
data  wei`c  joined  into  evei-  inore  comprehensivc  tables.  For  the  final
compilation   int,o   suiiimaries   for  the   whole   country   it   soon  i)roved
necessai.y  to  l.ound  a  si)ecial  stat,istica]   cent,ra]  office;   this  w€`s  done
b}r  a  i.o}.'al  deci`ce  of  Oct,ober  '1 `J ,   `J.756.

Thc  disting.uished  scholars  o£. the  Swedish-Finnish  board ol. census
attendcd  t,o  thc  offii.ial  statistics  of  popu]ation  with   g`reat  skill  and
interest.   Also  the  bishop's   councils   and   t,he  vicai`s  should   be  given
ci`edit  foi`  t,he  work  th(?}'  did  in  co]Iect;ng`   Lhe   basic  data  aloiig`  wit,h
their  oi.dinar`.  woi`k  aiid   \`/ithout  an\.  i`emunci`ation.

T]ie   Prol)Ic]iis   ()1.   Itost!ai.ch   in   Agi.icultural   Polic\..

13`   Pi.o£essoi`   1(.  lJ.  Pi,Iik(i,l,a.

Sincc   thc  Limc  when  {`g.i.icultui`al  i)olic}'  was  fii.si  ;iitroduced  iiit,o
`ihc   si`hedule   of  the   {Jniversity   of   Helsink;,   and   i)ai-ticulai`I\-   al.ter

1922   when   a    special   pi.ofessorship   was   founded   ;n    this   s-ubject,
scientific  research  has  becn  cari`ied  on  in  this  1'ield.   In  h].s  article  t,he
authoi`  Li.ies  to  define  the  inost  imporLant  problems  of  stud}r  in  t,his
]ine,  with  pai`ticular  i`efei`ence   io   Finnish  conditions.   He  finds  that,
esi)ec].a]ly when there is a scarcity of i.esearch workers, at,tention should
be  directcd  towards  such  questions  the  solution  of  which  is  essential
to  the  i)ractical  polic}r  of  t,he  immediate  fut,ure.

The  author  establishes  that  contrasting views  havc  been rtreseniecl
in  regard  to  whether  or  not  a  i.esearch  worker  should  tr}/-to  i)ut  `ii)

g.oals  foi` the i)ractical ag`i.icultural  policy.  It has  been said t,haL sciencc
should   lm   rest,ricted   to   criticizing.  the  efficiency  ol.  ihe  steps   tal"i
but  noL  ihe  value  of thc  aims.  The  aut,hor joins  the  sui)poi`t,ers  of the
thought   t,hat   the   st,udcnt  of  thesc  i)roblems  shoul(l  not  be  content
with   ci`ii,icizing`   the  ain`s  seL  forth  in  i)ai`ty  ijrog.i.amii`es  and  the  like.
If   iie(.`essai.}.   hc   should   (lefine   €`   i)i`og.i`ainmc   of  his   own,   considering`
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the  qucstion  from   all  its   aspects.  The  ultiinate  end  should  be  the
•economic  and  non-economic  welfare  of  the  people.                                  +

An investigator  of  agricultui`al  polic?-  should settle by which ones
•of   the   alternaLive   methods    of    pri.vate    economy   the
•desii`ed  goal  cou]d  be  accomplished  at  the  greatest  advanta_ge to  the
i national   econom}-.   He   should   fui`ther   i)oint   out   the   p  o  1 i t i  c{.a  1
m e t h o  d s  most  ai)t  to  i)i`omote  the  changes  in  private  economic
activity  desii`able  as  a   me.ans  of  carr}'ing  through  the  established
aims.  Political  methods  should  be  criticized  not  only ,in  regard  to
their  efficiency  but   also   considering  their   effect  on  nqn-econom.ic
welfare.  Thus  e.g.,  if economic welfare rests  on  compulsion,  it shou](l
be considered whether the decrease in non-economic welfare .caused:b`,-

. the  resti`iction  of  freedom  does.  not   at  times  outweigh  the  increasc

. in  welfare  deriving  froin  the  aim  that  has  bcen  realized.    .
It  is   the  task   of   Finnish  agricultural   policy  to  find   riieans   ttf.

remedying  the   reduction   in   food   produ`ction   caused   by   the   war.
It should be considered whcther the deficit could be eliminated chief'Iy
by  clearing  new  fields  or  b}-  increasing.  the  intensity  o`f  cultivat.ion,
and  what  political  means  should  be  used   to  promote  this  endt   lt
would  be  important  to   get  more  thorough  statistics  as  a  basis  for
the investigation  of  agriculture  in  this  country.



(lÅutuu£sia  talousm;ehille

Professori  MATTI  LEPPO :

|0HDATUS FINANSSIPOLITIIKKAAN
''Suomen  oloissa  uraauurtava  teos,  asiallinen  ja  tasapainoinen
e,sitys,  jonka  puitteisiin  mahtuu  valtaosa  finanssitieteen  pää-
kysymyksistä.  Tekijä  käsittelee  niitä  nykyaikaisen,  meillä  tä-
hän asti vain niukasti käytetyn lähdeaineiston pohjalla;  hänen
on  onnistunut  sekii  tunkeutua  pintaa syvemmälle  ettå havain-
nollisella  tavalla  esittää  näkökaiitansa."  (Victor  Procop6,  Mer-
cator.)                                                                 333  siv.  350  mk,  sid.  425  mk.

Oikeusneuvos  Y.  J.  HAKULINEN:

VE L KA K I RjA LA KI
Selitysteos   vuoden   alussa   voima.anastuneesta   uudesta    velka-
kii`jala,insäädännöstä.  Teos  käsi.ttelee  mm.  velkakirjalain  sään-
nöksiä juoksevista ja tavallisista velkakirjoista sekä  pankkien
antainista vastakirjoista ja muista talletustodistuksista, Iahjan-
lupauslain    määräyksiä    vastikkeettomista    sitoumuksista   ja
pankkitaJletusten  lahjoittamisesta  sekä   osakeyhtiölakiin   teh-
t}`jä  muutoksia.                                            292  siv.  350  mk,  sid.  400  mk.

(mullistam  talousboliittinen  t>hjelma -

WILHELM  RÖPKE:

lHMISTEN   VALTIO
erokkaan     sveitsiläisen     kansantaloustieteilijän    ja    fil.osofin

valtavaa  huomiota  hei.ättänyt  sosiaalir.en  ohjelma.
''-  suorastaa]i  vilisee  ajatuksia,  joiden  kärjistetty   muoto   ni-
menomaan  pyi.kii  herättämåän  valveille.  Tarpeellinen  kaikille,
jotka harrastavat sitä,  inikä nyt on kaikkein vaikeinta:  ajatte-
Ie,mista  omin  aivoin."                       (Piispa  Eino  Sormunen,  Savo.)
"On  todellinen  ilo  lukea  jotain  niin  sdvää  ja  johdonmukaista
kuiii  tämä  teos  on."                                                    (Yksityisyrittäjä.)

326  siv.  200  mk,  sid.  250  mk.

WSOY /





L.kaikissa   pankkiasloiBsa  toimii   läheB

500:1la    erl    paikkakunnalla    valtlon
säännöllisen     tarkastuksen    dainen
säästöpanm.

Maan vanhimpina sääBtölaitorislna on
juuri  säästöpånkeiiia  parhaat  edeiiy-
tykset  valvoa lniin  yksltyisen  säästä-
jän  kuin  koko  säästätäkunnan  ®tuja.
Vaiitkaa     senvuoksi     ±ah\avårojemo
boitajaksl ja ka,rtuttajaksi paikkaftun-
tame   säästöpank){i  tai   sääetöpank-
kieh omlstm&

Helsinki,  Aleksanterinkatu  46



TERVEYsj%¢
Ihmlsen   arvokkaln   päöoma   on   hänen   tef'-
veytensä  ja  työkykynsä.  Mutta  sekin saattaa
pettää  .  .  .

Jos   näin   kävisj,   on   hänellä  luotettav!mpana
turvanaan  ajoissa  otettu sairausvakuutuksella
täydennetty   indeksiehtoinen   henkivakuutus.`

SUOMI-YHTIÖ
Maan  suurin  henkivakuutuslajtos


