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on pankkitoiminnassa ratkaisevan tärkeätä. Siitä
riippuu pankin kyky palvella asiakkaita,an sekä
näiden omaksi että koko kansantalouden parhaaksi.
Osoituksena siitä, kuinka kiinteästi Yhdyspankki
seuraa taloudellista kehitystä maassamme, on
UNITAS, Suomen t:alouselämää Valaiseva neljännesvuosijulikaisu, joka on ilmestynyt kohta 20 vuotta.

"h#oåw.åSmå,åokht

Suomen vanhin talletus- ja liikepankki.
Perustettu vuonna 1862.

TYÖVÄEN TYYTYMÄTTÖMYYS
0LOIHINSA.
Esitdmä,

jonka

Kansa.ntaloudellisen Yhdistyksen
toukokuun 10 päivänä 1948 piti

kokouksessa

E. A. Sormunen.

Syynä siihen, että henkisten ja hengellisten kysymyksien harrastaja on joutunut esitelmöimään talouselämän tuntijain keskuudessa, lienee pelkkä yksityistapaus. Tarkoitan erästä tilaisuutta,
jossa ohimennen selostin, mitä suuressa maailmassa nykyään kirjoitetaan j a puhutaan sosialidemokratian ja kommunismin eli oikeammin totalismin välisestä jännityksestä. Mutta hyvä olisi, jos tämä

yksityistapaus olisi ilmauksena siitä, että molemmin puolin aletaan
tajuta eristäytymisen ja ei`ikoistumisen vaarat ja oivaltaa, että
elämä on suuri kokonaisuus ja että sitä voi ymmärtää vain kokonaisuuden näkökulmasta.
Ranskan vallankumouksesta lähtien on länsimaiden elämässä
syvimmältä katsoen lakkaamatta kuulunut vallankumouksen maan.alainen jylinä. Pyrkiessämme objektiivisesti katselemaan todellisuutta meidän on todettava, että vallankumouksen aatteet olivat
kauan kypsyneet filosofien, uneksijain ja ajattelijain työpajoissa,
ennen kuin ne astuivat kadulle. Pyrkimyksenä ei ollut eikä parhaimmistolla nytkään ole sekasorron aikaansaaminen, vaan takana oli
vanhui`skauden ja oikeamielisyyden paatos, joka oli lähtöisin kolmannen säädyn, porvai`iston, liberalistisista. opeista, mutta joka
t,ähtäsi paljon kauemmaksi kuin pelkästään taloudelliseen elämään.
Vallankumouksen eetillinen pääsana oli

v a p a u s, Zi.Z7Gr£e' - vel-

jeys ja tasa-arvo eivät voineet toteutua .kyvyiltään ja siveellisiltä
ominaisuuksiltaan suuresti erilaisten ihmisten keskuudessa. Vallankumousliikkeiden vapaudenpaatos sai valtavan voimansa siitä, että
se oli, usein tiedottomasti, pyrkimystä täysien ihmisoikeuksien, ns.
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luovuttamattomien ja ikuisten ihmi§oikeuksien toteuttamiseen (ks.
kirjaani »Elävä yhteys» s. 30 seur.). Länsimainen vapaudenoppi oli
siis ylevä haara länsimaista humanismia, jonka juuret ovat kultt`iui`imme kehdossa, kreikkalaisessa käsityksessä ihmisestä.
Kun sittemmin valtiollisesti voittoisan sosialismin teoriaa luo-

tiin viime vuosisadalla, siinä pyi.ittiin rakent,amaan t,ieteellisesti
luotettavalle pohjalle. Heikkoutena olj, ett,ä tieteelliseksi pohjaksi

ei ol]ut saatavissa muuta kuin luonnontieteellinen materjalismi, joka
heikosti soveltui niip yleviin eet,illisiin oppeihjn kuin oppiin vapaudesta, persoonallisuudesta ja ihinisoikeudesta. .\'Iannermaisen sosia-

lismin teorian luoja /14cm omaksui J-Jege!t.n valtiokäsityksen, joka

on jyrkästi totalistinen. Histoi`ian päämääi.änä oii täydellisen val-

tion luominen. Valtiota ;i saa edes ai`vostella, sillä epäkohdat ja ereh-

dykset ovat vain hetkellisiä poikkeuksia hengen kehityskulusta. Kun
kansa on täyttänyt tehtävänsä, se häviää historian näyttämöltä.
Maailmanhistoria on maailmant,uomio. Kun Mai`x esitti oppejaan ja
varsinkin kurjistumisteoriaansa, hän imi voimaa ja väi`iä oman kansansa, juutalaisten, myöhäisaikaisesta ns. apokalyptisesta kirjalli-

suudesta,`jossa kuvataan synkeitä aikoja lopullisen onnen esiinpuh-

keamisen edellä. Tämä juutalaisuuden ))pyhä tyytyrnättömyys» tähän
maailmaan oli alkuaan Läysin uskonnollinen tunne: sielun tyytymät-

tömyys Lähän maailmaan, koska sitä odot,t,aa täyttymys Jumalan
valtakunnassa. Kun mat,erialismin mukana iäisyysnäköalat katosivat, tämä uskonnollinen i)aatos Luli antainaan väi.;ä kokonaan sekularisoituneille, täinänpuolisille opeille palkoisia, lyhyeminästä työ-

päivästä, vapaa-ajoista, osallisuudesta korkeaini)a:in sivistykseen jne.
Sosialismin teoi.ia, josta on l,ullut suurLen lyöväenjoukkojen

uskonnollinen vakaumus,

sisälsi siis jo aluni>eiin heierogenisia,
t,oisiinsa soveltumattomia aineksia: materialismia, iotalismia, idea-

Iismia ja uskonnollista fanatismia sekä apokalyptiikkaa. T\Tämä ainek-

set ovat sitten kehittyneet ei`i suuntiin ja vieneet henkisen pohjan
rakoilemiseen, jopa särkymiseen, kut,en työväenliikkeen hajaantuminen kahteen jyrkästi vastakkaiseen leiriin osoitt,aa. Tieteellinen
pohja, materialismi, on tieteessä mui`tunut, mutta se elää uskonnollisesti väritettyjen toiveunien varassa. Mei`killinen on ollut vapauden-

paatoksen muuttuminen esim. parlamentaarisessa elämässä. Parlamentarismillahan on kaksi pääperiaatetta: enemmistöperiaate ja
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suvaitscvaisuusperiaate.
Asioiden ratkaiseminen yksinkertaisella
äänt,en enemmistö]lä on ollut demokratian tärkein ase sen taistelus;a

et,uoikeuksia vastaan. Mutta sen i`innalla tarvitaan vähemiriistön
vapaata arvostelua, mielipiteen muodostusta ja yhteen liittymistä muutoin uhkaa vallan väärinkäyttö, totalismin vaara. Työväenliik-

keen omaan piiriin kuuluneet tai kuuluvat tutkijat sellaiseL kuin
HGrz7Grt T£7?gstert, V®.£cL! Gcb¢ronsÅ£ (Arbeiterschaft, Demokratie und

Freiheitsi`echte,

Bern 1947), J{oesczer,

GrcL77¢jl!e fzjcÅs, JosepÄ 4.

Schtmpe£er ovat va]aisseet sosialismin sisäistä kehitystä vapaudenliikkeestä totalismia kohti. Vapaudenpaatos säilyi niin kauan kuin

sosialistit vähemmistönä taistelivat oikeuksiensa puolesta. Mutta
hallituspuolueena he pian huomasivat, ett,ä pakkokeinoilla saatt,oi

toteuttaa pyrkimyksiä, joiden toteuttaminen parlamentaarista tietä
oli pitkällistä ja vaivalloista. Sen lisäksi valta muutenkin houkuttelee väärinkäyttöön varsinkin niitä, jotka sen äsken ovat saaneet
käsiinsä. JOÅCLJt fJz4jgjngcb on jälkeen jääneessä teoksessaan »Wenn

die Waffen schweigen» sanonut, että demoki`atia säilyy hallituspriolueena vain niin kauan, kuin sen keskuudessa on eliittiä, jota valta

jq i`ikkaus eivät häikäise. Mainitsemieni tutkijain käsityksen mukaan
sosialismin sisäinen muuttuminen on vienyt siihen, et,tei liikkeen pääajatus enää olekaan v a p a u s vaan t u r v a 11 i s u u s. Ja kun
käsitys lopullisesta onnentilasta on täysin tämänpuolinen, sekulai`isoitunut, kun se koskee vain elintasoa ja mukavuutta, tämä tui`vallisuuskin et,sii takeitaan ulkonaisista tui`vallisuustoimenpiteistä.
Tässä on se kohta, jossa ai`vostelu alkaa niiden yhteiskuntaelämän

ja etiikan tutkijain keskuudessa, joiden mielest,ä elämän korkeimmat
arvot eivät ole ulkonaisissa oloissa, vaan ihmispersoonallisuudessa
jtsessään. Eikö sisäisen vapauden vaihtaminen joihinkin ulkonaisiin
saavutuksiin samalla ollut alkiiperäisen aatteen madaltamista? Siltä

näyttää, jos katselee esim. työväen tunnetun tiedonjanon kehitystä.
Alkuaan se todella oli sitä pyrkimystä hengen vapaisiin maailmoihin,
jota kaikki todellinen tiede, totuuden etsiminen on. Mutta eikö se
nyt ole ahdasta dogmatismia? Voiko todellinen turvallisuus koskaan
olla muuta kuin sielun tasapainoa ja rauhaa, uskonnollista vai`muutta.
Ulkonainen menestys on saavritettu liian kamilla, syvien persoon.allisuusarvojen kustannuksella. Vapaan persoonallisuuden ja ihmisarvon ti]al]e on tul]ut valtion ohjaama ja suoje]ema joukkoihminen.
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Korviketta täytyy olla määi`ältään paljon, jotta se voisi koi`vata
aidon tavai`an.
WjjÄG!m fiöpÅe on kuuluisissa teoksissaan käsitellyt samaa kysymystä mielenkiintoisessa yhteydessä. Hän suuntaa sosialidemokr.aateille kysymyksen: uskovatko nämä tosiaan, että on mahdollista
toteuttaa talouselämässä pakkotalous, mutta säilyttää vapaa persoonallisuus yhteiskunnassa ja valtiossa? Hänen mielestään se ei ole
mahdollista. Esim. »Ihmisten valtion» pääajatuksia on juuri tämän
mahdottomuuden todistaminen.
Ki`istillisen etiikan edustajan täytyy pontevasti varautua sitä
väärinkäsitystä vastaan, että hänen katsottaisiin kieltävän epäkohtien ja oikeutettujen tyytymättömyyden aiheiden olemassaolon.
Asunto-oloissa, työn tui`vallisuudessa ja hygienisyydessä, vapaaaikojen vietossa ja sosiaalisessa huollossa on edelleen puutteita.
Mutta ki`istillisen etiikan edustajan on vaikeata uskoa, että tyytyväisyys sanottavasti lisääntyisi, niin kauan kuin pyrkimyksien aatteellinen pohja on pelkästään aineellinen. Jos joku väittää, että päämääi.änä edelleen on vapaus, on sanottava, että edessämme on synkkä
tulevaisuus, koska kollektivismin ja diktatuur.in varjot peittävät ta.ivaan. Jos taas päämääi`änä on turvallisuus, siitä näyttää muodostuvan vain elintasoa ja mukavuutta, joka lopulta vie enListä suurempaan sisäiseen tyhjyyteen. LGfpi.3 /14wm/orcz osoittaa et,evässä tutki-

muksessaan »ihmisen elinehdot)), että terävimmät tarkkaajat tajusivat kohta Ranskan vallankumouksen alkuaikoina vapauteen liittyvät vaarat siitä, että ahkeruus ja työn ilo nopeasti katosivat. Wa,Zcher
R¢IÅe)tc4L4 väitti jo edellisen maailmansodan jälkeen, että kolman-

nes maailman tuotantoa palvelee turhaa rihkamaa, ai`votonta rojua,
jolla täytämme kotimme ja sydämemme. Eikä kollektivismi edes
vapauta meitä kapitalismista - sehän siirtää vain omaisuuden
uusiin käsiin, joilla ei ole kokemusta eikävastuuta ja joiden hoidossa
se siis rappeuttaa nopeammin kuin nykyisin.
Ihminen persoonallisena olentona ja yhteiskunnan vastuunalaisena jäsenenä ei voi elää elämäänsä vailla maailmankatsomusta,
vailla vastausta kysymykseen elämänsä ja kaipuunsa viimeisistä tai`koituksista. Materialismin kannalla oltaessa ei voi olla mitään pei.soonallista vapautta, vastuuta eikä tai`koitusta. Näistä asioista keskusteltaessa sattui äsken huvittava tapaus. Vakaumuksel]inen mate-
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i`ialisti, runoilija Stez!c}7} 4rvt.dSon j a piispa 7'orster} Bo%7} väittelivät

julkisesti ki`istinuskosta. Puolustaessan työväenliikettä Arvidson häätyi etsimään elämän tarkoitusta °ja yhteiselämän altruistista päämääi.ää -idealistisesta filosofiasta ja ki`istinuskosta, jotka hän juuri
edellä oli kieltänyt.
Työväen tyytymättömyydessä asemaansa on edelleen pisai`a sitä
aitoa uskonnollista pohjaa, »vieraan ja muukalaisen» tunnetta, joka
väikkyy todellisen köyhyyden läheisyydessä ja joka antaa monelle
aatteelliselle työväenjohtajalle pyhää paloa. Tämä kaii)uu ja tyytymättömyys on ollut ja voi vieläkin olla edistyksellinen he.nkinen
voima. Mutta milloin sitä kaipuuta tyydytetään jollakin, mikä on
tästä maasta kotoisin, siihen liittyy pelottava vaara, jatkwan sisäisen köyhtymisen vaara. Kestävät henkiset arvot voivat o]]a vain
sielun va]takunnassa, jossa ei koi syö eikä ruoste turinele.
Johtaako se kuohunta, jota yhteiskunnassamme on kauan ollut
huomattavissa, koko yhteiskuntarakenteemme ja kulttuui`imme
muuttumiseen? Sitä einme tiedä. Yksi vain on varmaa: tulos ei ole
se lopullinen ja pysyväinen onnentila, josta jotkut nyt haaveilevat.

Edellä mainitsemani Mumford on utopiain historiassaan hauskasti

ja vakuuttavasti osoittanut tällaisten kuvitelmien haaveellisuuden.
Omalta vähäiseltä osaltani en myöskään jaksa uskoa, että maailma
vielä olisi viisastunut niistä karvaista opetuksista, joita se on saanut,
todella muuttaakseen suuntaansa. Entistä tietä jatketaan voittoineen ja erehdyksineen, ehkä kärsimyksineenkin. Viha ja katkeruus
saattavat päästää iralloilleen kosmilliset voimat, jotka fyysillisesti
likvidoivat meidät. Mutta jollei niin käy, pääongelmamme on koneellistumisen ja tekniikan sekä toisaalta persoonallisuusarvojen välinen
kuilu. Kun tämä kehitys kulkee vähän pitemmälle, huomataan,
mikä jo nyt on ilmeistä, että jako »työväkeen» ja muihin on luonnoton ja todellisuuteen soveltumaton. Yhteiskuntamme ei rakennu
tei.veeksi ja voimakkaaksi vallansiirtojen avulla, vaan siten, että

pyritään rakentamaan todellinen vapaiden ihmisten yhteiskunta.
Pääasia ei ole valta, vaan ihminen, joka kaikissa oloissa käyttää valtaa oikein ja. vastuuntuntoisesti. Oikea turvallisuus ei ole sellainen,

joka pettää, kun lapsi sairastuu, kun kärsimys astuu elämäämme,
kun kuolema tulee, vaan sellainen, joka osoittaa oikean voimansa
juuri silloin, kun hätä ja turvattomuus on suurin.

KANSAINVÄLISEN KAUPAN
ELVYTTÄMINEN.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen Yhdistyksen

kokouksessa

jou]ukuun 30 päivänä 1947 piti

Tapio Voi,onmaa.

Esi,t,elmän a,i,he.

Esitelmäni varsinainen aihe on Yhdistyneiden Kansakuntien
Talous- ja sosiaalineuvoston toimesta laadittu i}Maailmankaupan
peruskirjanJ) ehdotus, jota on valmisteltu eri asteissa lähes kaksi
vuotta ja jota käsittelee YK:n Kauppa- ja työllisyyskonferenssi
Havannassa. Tämä konferenssi, jota on luonnehdittu historian suurimmaksi ja tärkeimmäksi taloudelliseksi konferenssiksi, pyrkii kan-

sainvälisen kaupan elvyttämiseen pitkällä tähtäimellä.
Samanaikaisesti pyrkivät eräät toiset konfei`enssit ja organisaatiot kansainvälisen kaupan elvyttämiseen lyhyellä tähtäimellä,
tänä talvena ja lähi+uosina. Nämä suunnitelmat, jotka kuuluvat
osana ei`äisiin kansainvälisiin talouspoliittisiin ohjelmiin (huomattavin niistä on ns. Marshall-suunnitelma eli virallisesti »Euroopan
elvytysohjelma))), jäävät esitykseni puitteiden ulkopuolelle, sitäkin
suui`emmalla syyllä, kun Suomi on jättäytynyt niiden ulkopuolelle,
mutta sen sijaan on mukana huomioitsijoin ensin mainitussa kauppaja työllisyyskonferenss].ssa.

Ennen kuin ryhdyn analysoimaan maailmankaupan peruskirjaa,
minun on lyhyesti luonnehdittava sitä kansainvälisen kaupan järjestelmää, joka vallitsi vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeen,
sekä tämän järjeste]män asteittaista pirstoutumista 1930-luvul]a.

KANSAINVÄ1.ISEN KAUPAN ELVYTTÄMINEN
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Vain sellainen tarkastelu ilmajsee meille nykyhetken kansainvälisen
kauppapolitiikan taustan. Asian ydin on nimittäin se, että johtavat
kauppamaat ovat omaksuneet tavoitteekseen tuon vanhan järjestelmän jälleenrakentamisen ja sen pirstoutumisilmiöiden poistamisen.

Kanscrinväli,sen kaupan multtia,teraali,nen iärjesteLmä.
Kansainliiton taloudellisella tutkimusosastolla yleismetodinamme
oli käsitellä maailman talouselämää ensi asteessa ikäänkuin yht.e-

näisenä kokonaisuutena, ts. edellyttäen maailmantalouden olemassaolon. Tämä on tietysti absti`a-ktinen-Färsite`;---fi`httä-s-e--l-århöi-6e--kön-

kreettista tosiasiaa siinä määrin, kuin i)mai`kkinoiden yhtenäisyys»
kehittyy ja maailman ))taloudellinen tasapainotila» muodostuu.
Voidaankin sanoa, että selvä tendenssi sellaista yhtenäisyyttä ja
sel]aista tasapainoa kohti todel]a syntyi 19. vuosisadan loppupuolella ja jatkui voimakkaana ensimmäiseen maai]mansotaan asti,

jopa, vaikka jo heikontuneena, vuosikymmenen sen jälkeenkin.
Tämän teki mahdolliseksi kansainvälisen kaupan multilateraalinen
järjestelmä.
Erotan siis kaksi eri käsitettä: multilateraalinen kansainvälinen

kauppa yleensä, jonka synty häipyy menneiden vuosituhansien
hämäi`ään, ja i}kansainvälisen kaupan multilateraalin,8n j ärjestelmä»,
maailmantalouden organismi, jolle voidaan merkitä varsin määrätty
syntymisaika ja jonka vanhemmat ovat tunnetut.
Tämä järjestelmä oli vaihtotalouden kehityksen loogimnen tulos.
Väestön nopea kasvu, tieteen sovellutus tekniikkaan, pääomie.n
kasaantuminen yli kulutustarpeen sekä vaihtotalouden vapaata
kehitystä edistävä yhteiskuntajärjeste]mä -ja kaikki nämä edellytykset oli`vat olemassa Länsi-Euroopassa viime vuosisadan kol-

mannella neljänneksellä ~ veivät vastustamattomasti talouselämän
kansainvälistymiseen. Kansainvälinen kauppa Saisui yli nopeasti
laajenevan alueen, kuten jossain maanjäristyksessä syntyvä mah'tava virta vetää puoleensa yhä uusia vesistöjä yhdistäen ne kaukaiseen mereen. Maat, jotka olivat
elämäänsä vuosisatoja,

Iä:itdu±aiti-r.±ut:ei,Sä¥na-:-:åå!säsr!:Sieäl=åp,-a:tiåi:#ea±V|i:s¥gasj:
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tui parissa miespolvessa, ja sen merkitys ihmiskunna]le alkaa täysin
valjeta vasta nykyään, kun olemme menettämäisillämme sen luömat
edut.
¥£±±p±p+±}±4±p_iä_rjestelmän tärkein apuvoiT?g_.9_li kansainvälinen

automaattinen kultakanta, jonka noin 60 maata omaksui ja joka
vakaine valuuttakursseineen ja joustäiri-ri-e hintajärjestelmineen yllä-

piti kaupan kiertokulkua. Todellisuudessa ainoastaan tämä rahajärjestelmä oli täysin vapaa. Kansainvälinen kauppa itse ei suinkaan
ollut esteetön ennen ensimmäist,ä maai]mansotaakaan. Useimmat
iriaat -Englanti oli ainoa mer.kittävä poikkeus ~-rakensivat enemmän tai vähemmän korkeita tullimuureja, etupäässä kotimaisen
tuotantonsa suojaksi, vähemmässä määi`in valtion tulolähteeksi.

Nykyajan mittapuulla mitattuna nämä tullimuui it olivat kuitenkin
sangen vaarattomia ja toisin kuin myöhemmin ne olivat suhteellisen
vakiintuneita. Sitäpaitsi yleistetty suosituimmuuden periaate kauppasopimuspolitiikassa säännösteli tul]itariffien vaikutukset ainakin
suurin piirtein tasavertaisel]a taval]a ja neutraloi tuntuvan osan
niiden kauppaa rajoittavista vaikutuksista.
Näille kulmakiville rakentui kansainvälist;n maksujen multilateraalisen tasoituksen järjestelmä. Sen lähtökohta on yksinkertainen.
Kunkin maan tuontimarkkinat eivät aina ole samat kuin sen vientimai`kkinat; jos A:lla on tavarajn viennistä tai palveluksista johtuva

nettosaatava B:stä, täinän täytyy, ellei se voi tai halua suorittaa sitä
kullassa, hankkia tarpeellinen valuutta C:stä viennin tai palveluksien
ylijäämällä, jne., kunnes kehä sulkeutuu. Tämä prosessi toimi ennen
ensimmäistä maailmansotaa suhteellisen säännöllisesti. Syntyi varsin vakaa kauppataseiden järjestelmä, jonka kautta kansainväliset
maksut, sekä tavarain vaihdosta että pääomien liikkeistä johtuvat,
tasoit,tuivat. Järjestelmän tarjoamat palvelukset olivat kaksinaisia.
Toisaalta se hankki lukuisille maille niiden tai`vitseman valuutan
hyödykkeiden hankkimiseksi, joita ne eivät voineet saada bi]ateraalisella vaihdolla,`\ja toisaalta se teki mahdolliseksi velkain ja osinkojen maksujen siii`rot, muodostaen siten kansainvälisen sijoitus-

toiminnan kanavan.' Useat maat, jotka sijaitsivat tämän kanavan
varrella, auttoivat velallismaita maksamaan velkansa ja velkojamaita perimään saatavansa; velkojamaat, joilla oli huomattavia
tuontiylijäämiä muista kuin velallismaistaan, auttoivat jälkimmäi§fä
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hankkimaan muualta tai.vitsemansa hyödykkeet. Kahden maan
kaupallisten suhteiden muutoksilla oli siten epäsuoria mutta väistämättömiä vaikutuksia kolmansien maiden finanssisuhteisiin.

Niin kauan kuin tämä kansainvälinen kauppajärjestelmä toimi,
laajeni sen vai`assa sivistysmaiden talous ja näiden kansojen hyvinvointi kohentui. Se ei suinkaan toiminut kitkattomasti eikä kyennyt
tuomaan ratkaisua kaikille niille sosiaalisjlle ja taloudellisil]e pulmille, jotka se itse loi; mutta sillä oli se kieltämätön etu, että se
todella muodostj järjestelmän, jonka avulla häirijntyneen tasapainon
sijaan jatkuv€`sti syntyi uusi.

Ensimmäinen maailmansota iiierkiLsi kansainvälisen kaupaii jär-

jestelmälle ankaraa iskua, mut,t,ei tyrmäystä. Se jälleenrakennettiin,
vaikkakin vaivalloisesti ja i)uutteellisesti, '192()-luvulla. Vielä mai-

nitun kymmenluvun lopulla 90 °/o maai]mankaupasta kuului yhteen
yhtenäiseen kansainväliseen kauppataseverkostoon. Tämän rierkittävän tosiasian valaisemiseksi Kansainliiton taloudellinen tutkimusosasto esitti eräässä viimeisistä julkaisuistaan mielenkiintoisen las-

kelman, jossa maailman valtioiden kauppataseet v. 1928 -viimeisenä vuonna, joka läheni i)normaalina» pidettävää taloudemsta olotilaa ~-olj ryhmitet,ty seuraavasti: 1

A. Troorilliset

niaat (Keski-Afrikka,
Laiinalais-Amei`ikan troopilliset maatalous-ja mineraaleja tuottavat maat, niihin luettuna
lauhkea Chilekin, sekä troopillinen Aasia).
8. Amei`ikan Yhdysvallat.
C. Lauhkean vyöhykkeen »nuoi`et maat» (Brittiläiset dominiot,
Newfoundland, Etelä-Afrikka, Oseania, Latinalaisen Amerikan
ei-troopilliset. maat: Argentina, Paraguay, Uriig.ua}', Falklandin
saaret.).

D. Manner-Eurooppa.
E. Meri-Eurooppa (Englanti, Irlanti, Islanti, Fär-saaret).
F. Muu maailma (Polijois-Afrikka, ,Japani, Korea, Formosa, Kiina,
ST\T-Liitto).

lLEAGUE oF NATioNs, rAe Nefwork o/ Wor/d rradc (Geneva,1942). Taulu 44
ia piirros 6.
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Kaupan mullllaleraalinen järjestelmä: kauppataseiden suunlaus i). 1928.

Kauppataseet

kauppamaantieteellisin

maaryhmin

ja

miljoonin dollarein

(v:n 1928 parit.eettien mukaan). Kunkin yinpyrän picnemi)i numero ilmaisee nuolen kannassa olevan maaryhmän Vientiylijäämän ja §uurempi numero nuo]en päässä

o]evan

maaryhmän

tuontienemmyyden.

Näiden

numeroiden

erotus

kussakin

ympyrässä edustaa etupäässä tuontinumei`oihin sisältvviä kuljetuskustannuksia
raja]ta

raja]le.
C.

»Uudet»

maat

\i

\

iii=

i---.:==.:

Piipros osoit,t€`a, cttä kullakiii maaryhmällä oli aktiivinen kauppa-

iase sitä aakkosjärjestyksessä seuraa\.an ryhmän kanssa i.a passii-

vinen kauppatase i`deltävän ryhmän kanssa, sillä poikkeuksel]a,

että A-ryhmän kauppatase E-r}/'hmän kanssa oli passiivinen, mikä
tosiasia juuri sulkee ymp}Jräii ja kruunaa järjestelmän. Sen ulkopuo]elle on jään}..t piirroksessa F-ryhinä, joka edusti v. 1928 noin

10

% maailmankaupasLa.

Yksityiskohtainen tarkastelu

osoittaa

kuitenkin, että tämän ryhmän jäsenistä SNT-Liitto -toisin kuin
muut F-ryhmän maat ~ osallistui selvästi kaupan multilateraaliseen järjestelmään, jossa sen paikka oli G-ja D-ryhmän välissä. Sen
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kauppatase A~C-ryhmän kanssa oli yhteensä -153 milj. i.a D-Eryhmän kanssa yhteensä +91 milj. dollaria.]
Kuvattu maai]mankaui)an verkosto ei ollut satunnainen. On
huomattava tosiasia, ettei ei`i maiden paikka tuossa verkostossa
suinkaan riippunut niider)
Lsj¥eLiast:esta,vaan

ä=_taT_-PriEH_a~p_`E
suhFaffiFÖE¥T±-iJ_Hl-`_i.9_nio-ii[ar~oien,_[tT}öi?Qfiäf[
runsaud_eLit`g__Lai_n_i±.k_k_u.pji`g±ia~jra.nriden~kanscLjj3n_kul_u_±uk_-

Sen luontees-t~a`.

---_ __

Tämän iäriestelmÄ,n pirstowLuminen.

Jos ensimmäinen maailinansota kykeni työntämään kansainväiisen

kaupan

järjestelmän

r.aiteiltaan

ainoast,aan

väl].aikaisesti,

maailman talouspula teki sen sitä i)erinpohjaisemmin. Pu]a i)uhkesi v. 1929 ja johti maailmanhisLoi`ian suurimpaan finanssikriisiin
v. 1931. Tämä jälkimmäinen vuosi merkitsee ratkaisevaa käännettä

nykyaikaisen talousjärjestelmän kehityksessä ylipäänsä.

Tuot,an-

non ja kaupan nousukausi vv. '1933-37 oli hapuile\/.a, e.päLäydellinen ja suurelta osalta epäaito ~ sit,ä onkin nyL jälluenpäin mie-

iuummin luonnehdittava i}p±±p!ili±Lp_a_kaudeksi» -eikä talouselämäri
koneisto enää pal.mnut entisil]c i`aiteilleen loisen maai]mansodan

puhkeamiseeii mennessä.
Esitykseni puitteisiin ei tiete]ikään kiiulu tämän inaailmantaloudei|isen pulan s}r;den ja seuraustcn selvittel}.. Pohjaltaan on sitäpaitsi talouselämässä `t.aikeata` ellei mahdotont,a, eroLLaa syitä seu]`au|{sisLa; siinä on \-ain loputon sarja vaikutuksja ja vast,avaikutuk-

sia.

Useimpien \'.aikul,ust,eii siemenet olivat itse asiassa olemassa jo

kauan ennen i`atkaisev€`a ki'iisiä, mutta nc i)ääsivät itämään vasta
sitte]i, kun maapei.ä muodoslui niille suotuisaksi.

Kun Yhdysvaltain pääoman vienti, joka 1920-luvulla oli kansain-

vä|isen kaupan elpymisen ratkaise\.a tekijä` lakkasi, s}t'ntyi i)aradoksaa|inen ti]anne.
Kansainvälisten
maksuvälineiden vähentyessä
ve|a||ismaiden täyt}`.i suorittaa maksunsa }-hä suuremmassa ]näärin
ku||assa, mut,ta kult,a olikin i)aen]iut juui`j t)turvasäilöihn», joista ei
enää ulkomajsia lainoja m}.önnet,ty. P\Täin oll(m useinimilla mai|la o|i

vaiittavanaan vain kaksi vaihtoehtoa. joko luopua kultakannasta
-__-__
i sNT-T,iiton

osuus

maailmaiikaiii)a.sta

`..

io28

oii

i

:}

0,,'o.
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tahi järjestää valuutansäännöstely. Eng]anti luopui kullasta v. |93i,

ja 22 maan oli pakko viipymättä s-6L-rTäTä±.l-älkimmäisen vaihtoehdon valitsi 21 maata. Vain muutamat harvat maat
säi|yttivät aluksi kultakannan. Maailma jakaantui siten monen vuo.
den aikana kolmeen suureen b]okkiin, joilla oli ei`ilainen finanssi-

järjestelmä. Vasta `.. '1936 Yhdysvallat, Eng ä-nTi|ä--RäTnikri6illa

i5iiåij-riraFikkautensa ja kultavarastojensa takia oli yliote kansain-välisessä talouselämässä mutta jotka olivat koettaneet hyötyä tois.
tensa vastoinkäymisistä, löysivät toisensa julistaen aikovansa pyi`.
kiä yhteistoimin kansainvälisten taloussuhteiden kohentamiseen.
»Kultablokki» yhtyi tähän uuteen i)stabilisatioblokkiinJ). Mutta tämä
päätös tuli liian myöhään. Kansainväl].sen talousjärjestelmän finanssimekanismi p}.s)'i horjuvana. Kansainvälisen automaattisen ku|ta-

kannan sijasta oh edelleen sarja kansallisia autonomisia va|uutta.
järjestelmiä, joiden pyrkimyksenä oli kotimaisen hinLatason vakaut.
taminen ulkomaisista vaikutteista i iir`puma[,tomasti.
Tämä merkitsi kuitenkin kansal]itten lalouspii]`ien ke;mickoista
eristymjstä. Se vei väistämättömästi kansainvälisen kaupan kal]lehtimiseen
jota täydellä syyllä ]uonnehdittjin i)a]uuk§i mer-

kähtilismiin. Useimpien maiden ulkomaankaui)pa joutui vaition
`'säännöst-6ryii alaiseksi. Tullitai`iffit eivät enää riittäneet tuonniii

rajoittamiseen, vaan kaikkial`a';yhdyttiin tuonnin - jopa osittain
vienninkin - kvantit,atiivisiin rajoituksiin. Preferenssi- ja vastavuoroisuusperiaatteet tunkivat suositujmmuusperiaatteen taka-a|a||e.

eKdauus::åpkoalitiiaknk_:|:dni|'rne,SatY##s#ua;t;:l.`aE=t¥:
iälTeliTa-aTis-erikaupa]ijärjesi`eh`nTäiri=iH6imn-`Ölrcn`voittoisastiesiiii
tunkeva Jjilateralismi, joka teoi`eettisesti lopulta vie kansainvälisen

erikoistumisen etujen syrjäyttämiseen, kaupan johta`mjscen ta|oudellisesti vähemmän edullisiin kanaviin ja ei-taloudellisten vaikutteidensa johdosta epävarmuuden kasvuun. Nämä disintegraatioteki-

jät johtivat toisistaaii loitontuvien taloudellisten valtioryhmien syntvmiseen.
Niini)ä maailmassa t,uotetuista hyöd}'kkeistä vii`tasi hupeneva
osa kaiisajnvälisen kaupan uomaan. Tämä ilmenee niistä maailman
tuotaiinon ja kaui)an indekseistä, joita Kansainliiton taloudellinen

tutkimusosasto laski. Esitän tässä vain seur'aavien vuosien tärkeim-

/,'

J'
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mät indeksit, nim. 1925 (ensimmäinen maailmansodan jälkeinen
suhteellisen normaali vuosi),1929 (sotien välisen suhdanteen huippuvuosi),1932 (maailman lamakauden pohjavuosi),1937 (uuden »puolilamakaudeny) huippuvuosi),1938 (viimeinen rauhanvuosj). Indeksien

perusta on 1929 = |00:1
1925 1929 1932 1937 1938

Alkutuotanto (elintar.vikke,et ja i`aakaaineet)
Teollisuustuotanto........

Sama ilman Sr\TT-Liittoa 2

Kaupan volyymi
Elintarvikkeet
Raaka-aineet
Ja]ostetut hyödykkeet

Ensimmäisen maailmansodan aiheuttamissa epävarmoissa oloissa

kauppa oli ensin jäänyt pahasti tuotannon jälkeen. Kun uudet valtiot olivat päässeet vakiintumaan ja kansainvälinen järjestys kehittymään, kauppa kasvoi lyhyenä nousukautena ~ kaupan multilateraalisen järjestelmän tui`vin ~ jonkin verran nopeammin kuin
tuotanto. Mutta suurena lamakautena 1929-32 kauppa hupeni
iiopeammin kuin tuotanto kokonaisuutena katsoen (arvioni mukaan
voidaan alku- ja teollisuustuotannolle antaa yhtäläiset punnukset).
Ja kun seuraavana epävarmana nousukautena tuotanto jopa ylitti
v:n 1929 huipun, jäi kaupan volyymi vielä tuon maksimin alapuolelle.
Viimejsenä rauhan vuonna vaihdettiin kansainvälisesti y]i 10 °/o pienempi osa maailman tuotannosta kuin v. 1929.

Tämä kehitys ei tietenkään jakaantunut tasaisesti eri hyödykeryhmien välille. Elintarvikkeiden kansajnvälinen kauppa vähenj
lamakautena vähimmin, mutta kasvoi riyös seuraavana nousukautena hitaimmin. Tämä seikka oli luonnollisesti yhteydessä aikamme
omavaraisuuspyrkimysten kanssa, joita osittain ei-taloudellisista syistä tehostettiin nimenomaan i`avintotalouden alal]a ja jotka myöskin
sillä alalla o]ivat helpoimmin toteutettavissa. Tuloksena oli, että
1 l.BA.QOE op NA.TioNs, World Production and Pi`ices 1938|39 3aL Rei)iew of World

rrade 1938 (Geneva 1939).

8 SNT-Liiton teollisuustuotännon nousu vv. 1929-1938 oli valtava. Indeksi
v.1932 oli 189, v.1937 424 ja v.1938 477.

184

TAPI0 VOI()NMAA

tuotantoa lisättiin niillä alueilla, iiiissä tuotantokustannukset olivat
suhteellisen korkeat, ja vähennett,iin suhteellisen huokeiden kustan-

nusten alueilla, joten kaikkien maailmankauppaan joutuneiden elintai`vikkeiden täytyi saada valtior) avustusta muodossa tai toisessa.
Raaka-aineiden (joihin luetaan myös puolivalmisteet) kauppa oso].tti
edullisinta kehitystä. Koska raaka-aineiden maantieteellinen jakautuminen maapallolla on hyvin epäLasainen, on tällä alalla vaikea

omavaraisuutta laajentaa. Ei`ääi maat ryhtyivät tosin tuot,tamaan
eräiden luonnollisten

raaka-aineiden teollisia korvikkeita; eiinen
viime sotaa tämän tendenssin vaikutus kansainvä]iseen kaupiiaan
oli kuitenkin varsin rajoitettu, joskin se tulevaisuudessa voi kyllä
muodostua suuremmaksi. Mineraalien ja metallien kaupan vilkastuminen. oli ennen sotaa miltei .yleismaailmallinen i]miö, jonka seli-

tys oli taaskin ei-taloudellinen lekijä, niin. kilpavarustelu. Enimmin

kärsi kaupan jäi.jestelmän pirstoutumisesta jalostettujen hyödykkeiden kauppa, joka v. 1939 oli lähes viidenneksen pienempi kuin
yhdeksän vuott,a aikaisemm].n. Kaui)an valtiojohtoinen \J.alvonta ja
sen esteet kohdistuivatkin tiukimmin juuri kyseessä olevan kaupan
lohkoon.
Tärkein muutos, jonka tämä kehitys aiheut,ti edellä esitetyn piirroksen kuvaamaan kansainvälisen kaupan multilateraaliseen järjestelmään, oli se, että E-i`yhmän €`kLiivinen kauppatase A-ryhmän
kanssa vaihtui passiiviseksi, ollen `i'. 4938 ---60/270 mil.i..

dollaria.

Näin syntyi tuohon järjesLe]mään J)oikosulku», joka vuorostaan vai-

kutti epäedullisesti eLenkiii E-ryhmän kau])i)aan D-ryhmän kanssa,
eli lyhyesti Euroopan maiden kcskinäiseen kaui)pavaihtoon.

Toisen maailmansodan aikana tämä järjesLelmä tietenkin lakkasi
kokonaan toimimasta. Sodan jälkeen on itse kansainvälinen kauppa
alkanut ky]lä näennäisesti toipua; verrattuna v:een `J938 oli maailman viennin volyymi, siihen luettuna UNRRA:n ja muu ei-kaupa]li-

nen vienti, v.1946 noin 17 °/o pienempi, mutr,a v:n 1947 alkupuolis-

kolla jo mi]t,ei yhtä suuri. ] E±±±gpp±pp±±ia tilanne on kuitenkin
paljon huonompi. SeL±±j:j±±±Pjp+:9!]£}£±i oli vielä v. 1947

i6LJ£j=LL:::==;£::jL°/oji£:PiLm_P.ik.±P_gin±pj£!aa.Euroopankauppa
1 UNiTED NATior`'s, Dei)artment of Economic Affairs, Economi.c Zieporf (Lake
Success,

r\'e\\.

York,

Jai`.

]94t8).

s.12.
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muiden maanosien kanssa osoitti valtavaa vajausta. Ennen sotaa
Euroopan tuonti oli noin kolmanneksen suurempi kuin sen vienti
(tuontienemmyys nousi v. 1938 2100 milj. dollariin), minkä vajauk-

sen maksutaseen näkymättömät tulot täysin peittivät; nyt kun sen
tuontitai`ve on sodan hävitysten vuoksi suui`esti kasvanut ja vientikyky heikentynyt, tuloksena on paisuva tuontienemmyys, joka vuoden 1938 hintatason pohjalla laskettuna 1947 oli 3 300 milj. dollaria ja jälkjmmäisen vuoden hintatason mukaan 6 900 milj. dollaria;

samanaikaisesti on Eurooppa menettänyt näkymättömät tulonsa.1
Nämä tosiasiat riittä+ät osoittamaan, missä piilee maailman kaupan
elvyttämisen suurin konkreettinen ongelma.
Sota on siten täydentänyt kansainvälisen kaupan pirstoutumisen,
joka pääsi hyvään vauhtiin jo rauhan aikana. Onko mitään mahdollisuuksia palata entiseen kaupan multilateraaliseen järjestelmään?
Sitä on ainakin yritettävä. Tämä on se tulos, jonka kaikki viime
vuosikymmenen onnettomuudet ovat pakottaneet esille johtavissa
kauppamaissa. Historia kertaantuu. Samoin kuin ensimmäisen
maailmansodan jälkeen väikkyy paluu tuohon järjestelmään nytkin
kansainvälisen kauppapolitiikan ihanteena. Kuitenkin sillä varaumalla, että tämä paluu on tapahtuva vain asteittain, mikäli maailmantalouden rakenteen muutoi{set tekevät sen mahdolliseksi -ja
juuri näiden mahdollisuuksien rajoista syntyvät erimielisyydet.

MaaiLmcmkaupan Peruskii`jaehdotuksen synty.

Kun Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin, oli selvää, ettei sen
ohjelma olisi ollut täydellinen ilman taloudellisia periaatejulistuksia.
Järjestön peruskirja velvoittaakin jäsenvaltiot. noudattamaan täystyöllisyyteen, elintason kohottamiseen ja talouselämän kehittämiseen tähtäävää politiikkaa; sen Talous- ja sosiaalineuvoston tehtävänä on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden sisäistä talouspolitiikkaa
ja myös kansainvälisten erikoisjärjestöjen toimintaa. Erikoisjärjes1 UNiTED NATioNs, Department of Economic Affairs, Economic Commission

£oi Emope, A Sui.i)eu of the Economic Situation and Prospecls of Europe (Gene;veL
1948), siv. 33, 55.
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töjä on monia, mutta kauppaa varten ei vielä ole olemassa yhtään
järjestöä.
Aloitteen sellaisen perustamisesta teki joulukuussa 1945 Ameri-

kan Yhdysvallat. Tämä onkin aivan luonnollista. Vaikka Yhdysvaltain osuus maailman väestöstä on vain 6 °/o, sen osuus maailman
alkutuotannosta oli jo ennen sotaa noin 20 °/o ja teollisuustuotannosta yli 40 °/o. Nämä numei`ot riittävät osoittamaan, että Yhdysvaltain yritys noudattaa J)loistavan eristäytymisen» politiikkaa oli
tuomittu epäonnistumaan. Yhdysvaltain asema maailman voimakkaimpana taloudellisena valLana on lisäksi muuttanut sen ))vei'rannolliset eduti} kansainvälisessä kaupassa. Sen edut eivät enää vaadi
sellaista suojaa, jota »uudeti) maat ovat yleensä katsoneet tai`vitsevansa, vaan mieluummin painostavat sen hallitusta avaamaan maailmantalouden ovet, kuten Englannin edut tekivät aikoinaan teolIisuuden vallankumouksen jälkeen. Englannin osalta tilanne on muuttunut päinvastaiseen suuntaan, mutta siitä huolimatta, vaikkei
ilman pitkällisiä neuvotLeluja, tuo köyhtynyt saarivaltakunta antoi
kannatuksensa Yhdysvaltain aloitteelle.
Tämän ehdotuksen johdosta YK:n Talous- ja sosiaalineuvosto
päätti helmikuulla 1946 periaatteessa kutsua koolle kansainvälisen
konferenssin ja asetti 18 maan edustajasta kokoonpannun komitean
valmistelemaan sitä. Komiteaan valittiin, huomioon ottaen sekä
maantieteellisen ryhmityksen että eri taloudelliset kehiLysasteet, seuraavat inaat: Austi`aalia, Belgia-Luxemburg, Brasilia, Chile, Englanti,

Etelä-Afrikan Unioni, Hollanti, Intia, Kanada, Kiina, Kuuba, Libanon, Norja, Ranska, SNT-Liitto, Tshekkoslovakia, Uusi-Seelanti ja
Yhdysvallat. Näistä oli SNT-Liitto ainoa maa, joka ei osallistunut
komitean työhön, ilmoittaen syyksi, ettei se ollut voinut tutkia
tarpeeksi perinpohjaisesti esiin tulevia kysymyksiä.
Valmist,ava komitea aloitti ` ensimmäisen istuntokautensa Lontoossa helmikuussa 1946 ja toisen Genöve'ssä .huhtikuussa 1947.

Jälkimmäinen istuntokausi kesti puolen seitsemättä kuukautta, ja
tänä aikana pidettiin 650 kokousta. Tuloksena oli »Maailmankaupan
peruskirjan» ehdotus.1
` UNTTT±D NA;rioNs, Reporl of the Second Session of the Preparalor.g Cominission

of the Uniled Nations Confei.ence on Trade and Emi)loument, New York 1947 .
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Esitykseni perustuu tähän peruskirjaehdotukseen. Se on hyvin
laaja asiakirja, sisältäen 9 lukua ja 100 artik]aa useine liitteineen.
En tietenkään voi yhdessä esitelmässä selostaa yksityiskohtaisesti
asiakirjan sisältöä; kiintoisampaa onkin koettaa saada esil]e sen
pääpiirteet.
Peruskirjan lukujen otsikot ovat:

1. Päämäärä ja tavoitteet.
11. Työllisyys ja taloudellinen toim.inta.
111. Taloude]lisen kehityksen edistäminen.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kauppapolitiikka.
Kauppaa rajoittavat ]iiketavat.
Hamtusten väliset perustuotteita koskevat sopimukset.
Kansainvälinen kauppaj ärjestö.
Erimielisyyksien selvittäminen ja tulkinta.
Yleiset määräykset.

Esityksessäni en aio noudattaa tätä jäi`jestystä, vaan kohdistan

pääpainon lukuihin IV-VI, koska ne välittömästi koskevat kansainvälistä kauppaa, viittaan sitten vain lyliyesti lukuihin 11 ja 111

ja jätän syi`jään kolme loppulukua, jotka käsittelevät tulevaisuuden mahdollisia käytännöllisiä toimenpiteitä.
Peruskir.jaehdotus edellyttää Kansainvälisen kauppajärjestön
perustamista YK:n ))ei'ikoisjärjestöksi)). Peruskirjan allekirjoittaja-

valtiot tulevat automaattisesti tämän muodostettavan järjestön
].äseniksi.

Peruskiri aehdotuluen i ohtavcti periaa,tieet.

Kansainvälisen kaupan peruskirjaehdotus tähtää, kuten jo edellä
olen huomauttanut, multilateraalisen kaupan palauttamiseen ja kauen
pan bilateraalisen
sidonnaisuudep
ja
_- ____
_-,
LEfi5€6riTfflt-ä`
käfrnaltä
iriTubdostaa peruskirjaeri`ärJtjksen IV luku

TE+ri-ti?a-

ri keskeisen osan.
Ensimmäinen yleinen keino mainitun yleistavoitteen saavuttamiseksi on suosituimmuuslauseke ehdottomassa muodossaan. Suosituimmuusperiaatetta pohdittiin tässäkin seurassa useaan otteeseen
ennen sotaa ja todettiin, että suosituimmuuslausekkeen asema o]i
ruvennut pahasti vankkumaan. Ne ha]litukset, lukuisat yksityiset
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taloudelliset järjestöt ja vielä lukuisammat asiantuntijat, jotka ovat
tutkineet kansainvälisen kauppapolitiikån esteitä ja erehdyksiä
sotien välisenä aikana, analysoineet kaikkien kansainvälisten konferenssien päätökset ja niiden toteuttamatta jättämisen syyt, kaikk].
he ovat yksimielisesti tulleet siihen tulokseen, että tuo kunnianai`voisa kauppapoliittinen periaate olisi jälleen nostettava kauppapolitiikan valtaistuimelle. Suosituimmuuslauseke on muodostava yleisen
periaatteen, jota on sovellettava ei ainoastaan kaikkiin tulleihin sekä
tuonti-ja vientimaksuihin vaan myös kaupan kvantitatiivisiin rajoituksiin ja ulkomaakauppamonopoleihin.
Ensimmäinen yksityiskohtaisten säännöksien pääryhmä koskee
tullitariffeja. Suosjtuimmuuden sovellutus tähän vanhaan kauppa-

politiikan alaan kohtaa jo sekin monenlaisia vaikeuksia. Tunnustaen
kansainvälisen kaupan pirstoutumiskauden aikana syntyneen preferenssijärjestelmän ja syvälle juurtuneiden saavutettujen oikeuksien olemassaolon, perusk].rjaehdotus sallii ylimenoajaksi poikkeuksia säännöstä. Samalla se kuitenkin edellyttää,. että vanhoja etuoikeuksia vähitellen poistetaan kansainvälisillä neuvotteluilla ja
ettei mitään uusia preferenssejä luoda. Tätä varten peruskirjan allekirjoittajavallat sitoutuvat neuvottelemaan keskenään alentaakseen
tullimuureja ja poistaakseen etuoikeuksia. Ei tietenkään edellytetä,
että tuloksia saavutetaan nopeasti, mutta päämääränä on päästä
»kohtuullisen» alhaisiin tullitariffeihin ja niiden syrjinnästä vapaaseen sovellutukseen. Osoittaakseen, että tällä määi'äyksellä tai`koitetaan täyttä totta, ne 17 maata, jotka yhteisin ponnistuksin laativat peruskirjaehdotuksen, aloittivat tällaiset neuvottelut jo samaan
aikaan kuin tätä ehdotusta laadittiin ja allekirjoittivat lokakuun
30 päivänä 1947 ns. Genöve'n yleisen tullitariffi-ja kauppasopimuksen.1 Mainittuihin maihin liittyi vielä toisia, niin että tämän sopimuksen takana on 23 maata, jotka edustivat v.1938 70°/o maailmankaupasta. Sopimus sisältää 104 bilateraalista tullisopimusta, jotka
on kolmen asiakiri.an määräyksillä asetettu multilateraaliselle pohjalle. Kahdeksassa tärkeimmässä allekirjoittajavaltiossa tulivat nämä
1 UNiTED NATioNs, Genera/ Agrccmcnf on rarz.//s cznd Trcrdc, 4 nidettä (1362 siv.)

New York 1947 . -General Agreement on Tariffs and Trade; Pi.olocols and Declaration siqned at Hauana, on 24 Mai.ch 1948, I,ake Success, New York,1948.
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uudet tariffit voimaan jo vuoden 1948 alusta. Sopimus on avoin kaikille maille, jotka ovat valmiit sitoutumaan samanlaisiin vastavuoroisiin myönnytyksiin. Tätä koskevat neuvottelut on suoi.itettava
loppuun kahden vuoden kuluessa, sen jälkeen kun peruskirja on
astunut voimaan.
Tähän suurisuuntaiseen suunnitelmaan liittyy jäsenvaltioiden
sitoumus pidättyä sellaisista toimenpiteistä, jotka kotimaassa voisivat neuti`aloida tullimyönnytykset, joita ne kansainvälisissä neuvotteluissa ovat tehneet. Ninpä peruskirja kieltää diskriminatoriset
aksiisit ja verot. Samoin se kieltää kotimaiset sekotuspakkosäännökset, mikäli sitä koskevat määräykset eivät olleet voimassa heinäkuun
1 pnä 1939, huhtikuun 10 pnä 1947 tajkka peruskirjan voimaantulopäivänä, valinnan näiden ajankohtien välil]ä jäädessä asianomaisen
inaan oikeudeksi, sekä niihin vei`rattavat määräykset, joiden tar-

koituksena on taata kot,imaisten Luotteiden mcnekki määrättyyn pjsteeseen asti. Peruskirja sisältää erjkoismääräyksiä filmeistä samassa
hengessä.

Näihn tullipoliittisiin toimenpiteisiin peruskirjaehdotus liittää
sarjan säännöksiä, joiden tarkoituksena on poistaa ns. näkymätön
tullisuojelu takaamal]a mm. kauttakulun vapaus ja kieltämäuä
hintadumping.
Peruskirjaehdotukseii säännöst,en toinen pääryhmä koskee kau-

pan kvantitatiivisia rajoituksia. Pääperiaate on, että kvantitatiiviset i`ajoitukset ovat kiellettyjä. Sitkeiden ja mutkamsten neuvotte[ujen tulokseksi tuli kuitenkin lukujsia poikkeuksia tästä säännöstä.
Nämä voidaan jakaa kahteen ryhmään: a) niihin, jotka sallivat
määrätyissä tapauksissa maataloustuotteiden tuontikiintiöt liikatuotantomaissa sekä b) ni].hin, jotka sallivat maan valuuttai`eservien
turvaamiseksi vältt,ämättömät t,uonnin i`ajoitukset. Edelliseen ryhmään nähden on i)oikkeuksen ehtona, että kotimaista tuotantoa on
rajoitettava samassa suhteessa kuin tuontia ja että i`ajoituksista
annetaan edeltäpäin tieto kaikille muille jäsenvaltioille, joita asia
kiinnostaa. Toista poikkeusryhmää koskevat säännökset ovat hyvin
monimutkaisia, mutta niiden yleinen tavoite voidaan määi`itellä
verrat,tain yksinkertaisesti: valtiot saavat rajoittaa tuontia vain

sik.äli, kuin se on ehdottomasti välttämätöntä ulkomaisten hyödykkeiden ma]{;amise]{si va]`iuttavarannol]a: niin pian kujn t,ämä va-
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ranto on uudelleen saavuttanut kohtuullisen tason, tuonnin rajoitukset on lopetettava; rajoituksia ei siis ole ylläpidettävä epätaloudellisen teollisuuden Suojelemiseksi toisten maiden kaupan kustannuksella. Kaikista näistä varokeinoista huolimatta myönnetään,
että kvantit,atiiviset rajoitukset eräissä tapauksissa kuitenkin tulevat sisåltämään jossain määrin diski.iminointia eli syrjintää, joka
on sallittava. Koska tällainen syrjintä saattaa helposti tuhota muilla
keinoin aikaansaadun kaupan vapauden, on sallitulle syrjinnälle asetettu monia tai`koin määriteltyjä ehtoja, joihin en kuitenkaan tässä
yleiskatsauksessa enempää puutu. Lopuksi on vielä täi`keä säännös

siitä, että maat ovat velvoitetut neuvottelemaan kansainvälisen
kauppajärjestön kanssa tuonnin rajoituksen soveltamisesta.
Peruskii`jaehdotus pyrkii taistelemaan bilateralismia ja syrjintää
vastaan säännöstelemällä myös avustus-ja tukipalkkioiden käytön.
Kuten sanottu, tuontitullit ovat periaatteessa ainoa sallittu suojelumenetelmä. Palkkiot, joiden tarkoituksena on rajoittaa.tuontia tai
kiihoittaa vientiä, on ilmoitettava kansainväliselle kauppajäi.jestöl]e,

ja milloin todetaan, että sellaiset palkkiot loukkaavat toisen jäsenvaltion etuja, niistä on neuvoteltava. Kahden vuoden kuluessa peruskirjan hyväksymisen jälkeen ei.ilaisten avustus-ja tukipalkkioiden
käyttö on yleensä lopetettava. Määrätyissä tapauksissa kansainväli-

nen kauppajärjestö voi kuitenkin myöntää poikkeuksia tästä säännöstä; täi`kein niistä koskee ns. alkutuotantoa. Peruskirjaehdotus

pyrkii ottamaan huomioon maataloustuotannon ei`ikoiset vaikeudet,
ja niin se myöskin sallii, tarkoin määritellyin rajoituksin, vientipalkkiot maataloustuotteille ja muille alkutuotteille - niiden joukossa
tietenkin metsätuotteille -kuitenkin sillä ehdolla, että asianomaiset
jäsenvaltiot ovat valmiit kansainvälis].in neuvotteluihin tuotteidensa
kaupan ja hini,ain vakauttamiseksi.
Samalla kun peruskirjaehdotus pyrkii periaatteessa maailmankaupan liberaaliseen järjestelmään, se kuitenkin ottaa huomioon
myöskin eräissä maissa vallitsevan valtiojohtoisuuden ja kaupan
valtiomonopolin. Miten tämä kohta olisi sjsällytettävä yleis].in periaatteisiin, onkin tähän asti ollut eräs vaikeimmista probleemeista.
Pei`uskirjaehdotuksen pääpei`iaate tässä suhteessa on se, et,tä on löydettävä yhteinen pohja valtiojohtoisten maiden ja yksityisyrittel;äisyyteen perustuvaa kauppaa käyvien maiden välisille suhtei.lle ja siten
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vältettävä näiden kahden valtioryhmän väliset kaupalliset ristiriidat.
Kieltämätöntä on, ettei ryhmien välinen ero o]e suinkaan ehdoton;
sodan aikana kaikki maat kokeilivat kauppamonopoleilla ja valtiojohtoisilla menetelmillä. Näitä seikkoja ei ole milloinkaan aikaisem-

min sisällytetty mihinkään kansainväliseen sopimukseen, joten nijtä
koskevien säännöksien formulointi on osoittautunut erityisen vaikeaksi. Peruskirjaehdotuksen sisältämä pääperiaate tälläkin alalla on
syrjinnän kieltäminen ja suosituimmuuslausekkeen laajentaminen
koskemaar] k}/'symyksessä olevia uusimpia kaupan muotoja. Tämä
tulkit.aan niin, että valtion omistamien tai johtamien kaupallisten
laitosten on anneltava takeita siitä, että ne käyvät kauppaa puhtaasti kaupallisten periaatteiden mukaisesti. Muiden jäsenvaltioiden
tulisi saada tilaisuus kilpailla tavall`isl,en kauppanormien mukaisesti
valtiojohtoisten yritysten kanssa. Jäsenvaltioiden ost,ot hallituksen
tarkoituksia varten muodostavat poikkeuksen, jotta hallituksel]a olisi
oikeus seurata haluamaansa ostopolitiikkaa sotavoimiansa varten ja
niihin verrattaviin tarkoituksiin. Peruskirjaehdotus jättää määi`ittelemättä käsitteen i)valtiojohtoinen yritys», mikä mei.kitsee sitä, että
kunkin jäsenvaltion hallitus vastaa kaikkien etuoikeuksilla varustettujen laitosten ja yritysten kaupallisesta toiminnasta. Pyrkiessään
i`innastamaan valtion monopolit mahdollisimman suuressa määrin
yksityis].in i)eruskirjaehdotus määrää noiden 'monopolien velvollisuudeksi julkaista ne enimmäismaksut, joilla ne aikovat suojella mono-

polin tuotteita kotimarkkinoilla. Jos tämä suojelu tapahtuu tuontit,ullin muodossa, ei mitään muuta suojelevaa hinnaneroa sallita.
Etsiessään multilateraalisen kauppajärjestelmän vihollisia peruskirjaehdotus ei voi jättää huomioon ottamatt,a kartelleja. Ehdotuksen
V luku muodostaa ensimmäise.n kansainvälisen sopimusluonnoksen,
jonka tavoitteena on poistaa kauppaa rajoittavat, sekä kansallisella
että kansainvälisellä pohjalla trustien, monopolien ja kartellien
muodossa kehittyneet liikemenetelmät. Milloin täl]aiset laitokset
rajoittavat tuotantoa ja kauppaa sekä toimivat kansainvälisen kauppajärjestön yleisiä i)eriaatteita vastaan, on tämän järjestön jäseT}val-

tioiden sitouduttava ryhtymään toimenpiteisiin niiden estämiseksi.
Tämä sii,oumus koskee sekä yksityisiä että valtiojohtoisia yrityksiä.
Kauppajärjestö saa oikeuden, jos jokin jäsenvaltio sitä pyytää, ryhtyä tutkimuksiin kyseessä olevien epäkohtien poistamiseksi. Jos
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jokin jäsenvaltio katsoo jonkin toisen valtion hai`joittaman kartellipolitiikan itselleen haitalliseksi, se voi ehdottaa suoria neuvotteluja
asian järjestämiseksi; elleivät sellaiset neuvottelut johda tulokseen,
se voi alistaa asian kansainväliselle kauppajärjestölle.
Peruskirjaehdotus myöntää kuitenkin Vl luvussa, että eräiden
alkutuotteiden - maatalous-, metsä-, kalastus- ja mineraalituottei-

den - tuotanto j a kauppa eivät aina voi helposti mukautua maailmantalouden vaihteleviin olosuhteisiin. Kysymän ja tarjonnan suhteellinen joustamattomuus, tavaravarastojen kasaantuminen ja hintojen
i`omahdus ovat usein aiheuttaneet näiden hyödykkeiden tuottajille
-sekä työnantajille että työnteki.iöille -suui`ia ja pitkällisiä vai-

keuksia. Vaikeudet ovat tavallisesti johtaneet valtion puuttumiseen
asiaan ja usein kansainvälisiin söpimuksiin tuotteiden tuotannon ja
kaupan säännöstelemiseksi. Peruskirjaehdotus pyrkii määi`ittelemään
tällaisten toimenpiteiden rajat niin, ettei muiden jäsenvaltioiden
etuja loukata eikä kuluttajien etuja unohdeta. Siten voidaan sanoa,
ettei peruskirjaehdotus kiellä yksityisiä alkutuotteita koskevia kansainvälisiä sopimuksia, muttei myöskään suosi niitä. Sen tarkoituksena on vain ehkäistä sellaisten sopimusten väärinkäyttö ja helpottaa paluuta kaupan vapauteen, milloin sitä on kansainvälisissä sopimuksissa rajoitettu.
Tähän viimeiseen kohtaan asti peruskirjaehdotuksen säännökset
ovat muodostaneet melkoisen yhtenäiset puitteet multilateraalisen
kaupan järjestelmälle. Mutta viimeksi mainitut alkutuotantoa koskevat säännökset liittävät tuohon järjestelmään ensimmäisen vieraan ainesosan. Ne luovat itse asiassa mahdollisuuden alkutuotannon
varsin pitkälle menevään säännöstelyyn, jopa kansainväliseen suunnitelmatalouteen tällä alalla. Ilmeisesti eräiden alkutuotannon haaro-

jen vakauttaminen on ostettava pitämällä niiden tuotteiden hintoja
taso.lla, joka voi ylittää vapaassa kaupassa muodostuvan hintatason.
Mitään konkreettista kaupan järjestelmää ei enää voidakaan rakentaa yhdenmukaisen taloudellisen logiikan pohjalle, vaan nykymaailmassa kauppapolitiikan täytyy soveltua yleisen talous- ja so§iaalipolitiikan vaatimuksiin. Tämä kansainvälisen kaupan läheinen yhteys.muihin kansantalouden aloihin pyrki peruskii`jaehdotuksen valmisteluvaiheissa itsepintaisesti esille.
Peruskirjaehdotus onkin ensimmäinen kansainvälinen asiakirja,
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jossa käsitellään kansainvälistä kauppaa sen yhteydessä tuotantoon,
työl]isyyteen, taloudellisen kehityksen edistämiseen ei`i ta]ousasteell.a

olevissa maissa sekä sijoitustoimintaan.

Tämä yhteenkuuluvaisuus

julistetaan jo 1 luvussa, ja sen käsittely sisältyy 11-111 lukuihn.
Näiden perusaatteet ovat seui`aavanlaiset. Kansainvälisen kaupan

menestys riippuu tuotannon ja työllisyyden jatkuvasta I"hityksestä
maailmassa; kauppaa ylläpitävän kysynnän kehitys riippuu tuottavuuden nousuun ja Lyöväenolojen kehitykseen tähtäävästä kotimaisesta talouspolitiikasta sekä suhteellisesti kehittymättömien
maiden tuotantomahdollisuuksien hyväksikäytöstä. Jos jokin maa
ei kykene ylläpitämään työllisyyttään ja kysyntäänsä ja jos jokin
taloudellisen kehityksensä alkuasteella oleva maa kohtaa vaikeuksia
pyrkiessään hankkimaan tarpeellista pääomaa ja teknillistä apua
kehittyneemmiltä mailta, kansainvälinen kaui)pa voi joutua kärsimään vakav].a vaurioita. Koska kuitenkin on ilmeistä, että jokaisessa
yksityisessä maassa, saatikka sitten maaj]massa, on suui`ia mielipideeroavaisuuksia siitä, mikä olisi kussakin tapauksessa paras talous-

politiikka, peruskirjaehdotuksen asianomaiset luvut ovat pakostakin
ver'rattain ylimalkaisia. Taloudelliset periaatteet, joita suositellaan
tulevan kansainväliser. kauppajärjestön jäsenille noudatettaviksi
niiden kotimaisessa politiikassa, erotetaan selväst; niistä, jotka on
asetettu tuon järjestön itsensä ohjelmaksi.
Työllisyyspolitiikan periaatteena lausutaan, että työttömyyden
välttämiseksi, mikä on kaikkien maiden yhteinen etu, on kotimaisia
keinoja täydennetLävä kansaipvälisin toimenpitein, milloin siihen on
aihetta. Erityisiä velvoituksia asetetaan maille, joiden maksutase
toisten maiden kanssa on aktiivinen i.a jotka siten vaikeuttavat jälkimmäisten työllisyystilannetta; niiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin. maksutasee.nsa tasapainoon saattamiseksi. Samalla peruskjrjaehdotus pyrkii takaamaan työväelle »kohtuullisen toimeentu]on]), so.
tojmeeiitulon, joka vastaa kunkin maan tuottavuuden tasoa; mitään
kaikjlle maille yhtäläistä elintasoa ei tietysti voidakaan määritel]ä.
Vaikka 11 luku on lyhyt, se on tärkeä. Se edustaa suurinta myönnytystä, mihin Yhdysvaltain oli suostuttava saadakseen muut joh-

tavat maat hyväksymään peruskirjaehdotuksen kauppapoliittisen
vapaamielisyydön. Mutta siten on suunnitelmaan sisällytetty uusi
täystyöllisyyden talouspoliittinen periaate, joka voi käytännössä
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johtaa i`istiriitaan multilateraalisen kaupan periaatteen kanssa. Tätä
ristiriitaa on koetettu lieventää siten, että sääntönä on oleva työlli-

syyden edistäminen kaupan laajentamisen avulla, eikä taloudellisen
autai`kian tai epätaloudellisen teollisuuden ylläpitämisellä.

Sellaista kehitystä voivat epäilemättä auttaa eteenpäin taloudellisen kehityksen tukeminen tähän saakka taloudellisesti takapajulle
jääneissä niaissa sekä sodan vaurioista käi`sineiden maiden jälleenrakentaminen. Tämän vuoksi peruskirjaehdotuksen 111 luku velvoit-

taa pääomarikkaat maat helpottamaan pääoman vientiä kohtuullisin
ehdoin niihin maihin, jotka ovat kipeimmin sen tai`peessa. Se edellyttää, että ulkomaiselle pääomalle ja omaisuudelle taataan oikeudenmukainen kohtelu ja turvallisuus kaikjssa maissa. Jokainen jäsen-

valtio voi tietenkin kieltää kaiken ulkomaisen sijoitustoiminnan tai
valita ulkomaisen i)ääoman lähteet mielensä mukaan, mutta se ei
saa kohdella jo tehtyjä pääomansijoituksia epäoil%udenmukaisella
tavalla. Ulkomaalaisille on jokaisessa jäsenmaassa taattava oikeuden-

inukainen kohtelu ja oikeudenmukainen korvaus kaikissa tapauksissa, joissa ulkomaalainen joutuu luopumaan omaisuudestaan ko.

maan omien kansalaisten hyväksi.

Toinen tähdellinen kysymys, jonka yllä mainittu tavoite herättää,
koskee alkavan teollisuuden suojelua. Peruskirjaehdotuksen kauppapoliittjnen osa sallii, kut,en edellä olen huomauttanut, suojelutullien
ja avustuspalkkioiden käytön taloudellisen kehityksen edistämiseksi, mutta ahtaissa i.ajo].ssa. Niiden lisäksi on kvantitatiivistcn ra-

joitusten käyttö vai`attu erikoistapauksiin, joihin tässä kuuluu juuri
taloudellisesti takapajulle jääneiden (tai sodasta kärsineiden) maiden

alkukehitys. Peruskirjaehdotuksen johtavana periaatteena on, että
jäsenvaltioiden on saatava tulevan kansainvälisen kauppajärjes.tön
suostumus se]laisLen rajoilusLen yl]äpitämiseen.

Hcwarmassa koristtu peruskirjaehdotus.1
Kun esitelmä pidettiin, oli YK:n Kauppa- ja työllisyyskonferenssi vielä alkuvaiheessaan. Esitykseni kansainvälisen kaupan el-

vyttämissuunnitelmasta jäisi kuitenkin vanhentuneeksi jo ilmestyesl Lisävs esitelmääii
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sään, ellen lisäisi siihen selostusta siitä, miten Havannan konferenssi
muovaili Genöve'n peruskirjaehdotusta.L Voin tehdä tämän lyhyesti,

kun suomeksikin on jo ilmestynyt asiaa hyvin valaiseva kirjanen.2
Havannan konferenssiin kutsuttiin Espanjaa lukuun .ottamatta
kaikki maailman valtiot ja itsenäiset tullialueet. Kutsua noudatti 58
valtiota ja autonomista tulljaluetta, mistä 12 YK:iin kuulumatonta
valtiota. Suomen hallitus otti vastaan kutsun, muttei määrännyt
siihen varsinaista valtuuskuntaa, väan ainoastaan kaksi huomioitsijaa. Pois jäivät Neuvostoliitto, Bulgaria, Jugoslavia ja Unkari. Konferenssiin osallistuneet valtiot edusl,ivat yli 90 °/o maailman kaupasta .
Konfer.enssi alkoi mari`askuun 11. päivänä 1947 ja sen päätöspöytäkirja allekirjoitettiin maaliskuun 24. päivänä 1948. Viisi konfei`enssissa edustettua maata, Argentiina, Paraguay, Puola, Suomi ja

Turkki, kukin eri syillä -Suomi siitä syystä, että se oli mukana vain
huomioitsijana -ei allekirjoittanut pöytäkirjaa. Se astuu voimaan
vasta 60 päivää sen jälkeen kun 27, tai maaliskiiun 24. päivän 1949
jälkeen 20, maata on sen i`atifioinut. Tällä hetkellä voidaan puhua
siis vain (korjatusta) peruskirjaehdotuksesta.
• Peruskirjaehdotuksen yleiset tavoitteet ja periaatteet hyväksyt-

tiin. Erimielisyyttä herättivät sen sijaan yleisistä tavoitteista sallit-

tavat poikkeukset ja niihin kohdistuvan valvonnan laajuus sekä
perustettavan kansainvälis.en kauppajärjestön rakenne ja toimivalta.
Nämä erimielisyydet eivät kuvastaneet niinkään suurten ja pienten
maiden eivätkä eri maanosissa sijaitsevien maiden eivätkä myöskään
erilaista talousi)olitiikkaa nuodattavien maiden ei.ilaisia käsityskantoja, vaan valtaosaltaan toisaalta teollistuneiden maiden ja toisaalta
etupäässä ))taloudellisesti takapajulle jääneiden» eli ehkä sopivammin
sanottuna teollisesti suhteellisen kehittymättömien maiden välistä
vastakohtaisuutta. Jälkimmäiseen ryhmään asettuivat kaikki Latinalais-Amerikan maat, paitsi Bi`asilia, sekä Aasian maat, etenkin Keski-Idän ja lntian uudet valtakunnat. Sen sijaan muut bi`ittiläiset
1 United Nations Confei.ence on Trade and Employment, Fi./ia! Acf aJtd f{e(u!ed Doc[tmcn!s

(Havana, Cul)a, 1948). United Nations Pul)lications no. 1948. Ir.

D.4.

2 S"Q S^HL", Z<NUT Gr3Tz `Noi.D 5a ]AAKKo K^"A, Havannan kon|ei.enssi ja
sen fti/oksc/. Suomen Ulkcmaankauppaliiton ju]kaisuja (Helsinki 1948).
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dominiot, vaikka nekin ovat taloudemsessa mie]essä »uusia», Iiittyivät
edelliseen ryhmään.
Konferenssin keskeisimmiksi kysymyksiksi muodostuivat syrjintä

(diskrjminaatio) sekä edeltäkäsin hankittavat luvat multilateraalisen
kaupan rajoituksiin.
Havannassa todettiin, että säännöstä, joka kieltää syrjinnän käytön ylimenokauden aikana sallitussa säännöstelyssä, oli myönnettävä

poikkeuksia. Tämä on tai`peen, jotta maksutasevaikeuksiin joutuvat
maat saisivat tilaisuuden ohjata tuontinsa tapahtuvaksi sellaisista
maista, joiden valuuttoja niillä on käytettävissään. Englanti etenkin
tehostaa tätä näkökohtaa kaikissa kansainvälisissä neuvotteluissa.1
Konferenssi löysikin ei.i puolia tyydyttävän ratkaisun. Korjatun
peruskirjaehdotuksen mukaan jäsenvaltio voi tai`kasti määriteltyjen
edellytysten va]litessa soveltaa diskriminatorista menettelyä maksutaseensa tasapainon säilyttämiseksi. Eräänä edellytyksenä on, että
tällaisen tilapäisen rienettelyn kautta maan edellytys pglata multilateraariselle pohjalle vahvistuu. V:n 1952 maaliskuun iälkeen on
syrjintä sallittu vain kansainvälisen järjestön luvalla.
Teollisesti suhteellisen kehittymättömien maiden päävaatimuksena oli saada oikeus tiirvautua ilman järjestön edeltäkäsin antamaa
suostumusta uusiin preferenssijärjestelmiin ja kvant,itatiivisiin rajoituksiin alkavan teollisuutensa kehittämistä varteii. Ne laskivat voivansa parhaiten kohottaa hyvinvointiaan luomalla suojattua kotimaista teollisuutta; niiden todistelu ei`osi hyvin vähän pi`otektionismin perinteellisestä puolustuksesta. Ne eivät halunneet luopua toimintavapaudestaan ulkomaankauppansa valvonnassa epäillen kansainvälisen järjestön tasapuolisuutta sekä sen menettelytapojen
nopeutta ja suunnitelmiensa salassa pys}Jmistä. Näin iHihjenneiden

erimie]isyyksien

ratkaisu

osoittautui

konferenssin

vajke].mmaksi.

Uusia preferenssejä vastusti enneii kajkkea Englanti, joka oli Genö-

ve'n neuvotteluissa suostunut huomattaviin uhrauksiin juuri vanhojen preferenssijärjestelmien poistamiseen nähden. Konfei`enssi löysi

eri puolia tyydyttävän sovitteluratkaisun näissäkin kysymyksissä.
1 Englannin aloitteesta sisältyy niaksutasci)ykälä joi)a informaatiovapduttakin
koskevaan kansainvä]iseen sopimuselidotukseen, joka laadit,tiin Geneve'ssä huhtikuulla 1948.
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Järjestön edeltäpäin annettavan suostumuksen periaate säilytettiin,
mutta uusia preferenssij ärjestelyjä voidaan automaattisesti hyväksyä
määrätyin ehdoin, joista ehkä täi`kein on se, että ko. maat kuuluvat
samaan talouspiiriin, ja epämääräisempi se, että konferenssien käyttöä voidaan taloudellisesti perustella niiden avulla aikaansaadulla
menekin lisällä. Samoin voidaan korjatun peruskirjaehdotuksen mu-

kaan odottaa kvantitatiivisten tuonnin rajoitusten tulevan automaattisesti hyväksytyiksi määrättyjen kriterioiden puitteissa. Erikoisasemaan asetetaan,.teollisuudet, jotka ovat syntyneet v:n 1939
alun ja peruskirjan allekirjoittamispäivä.n välisenä aikana ja jotka
ovat eläneet ja kasvaneet sodan luomien poikkeuksellisten olosuhteiden suojassa.

Sivuutan tässä esityksessä kysymykset, jotka kiei`tyivät Kansainvälisen kauppajärjestön perustamisen ympärille; mainitsen vain
ei`ään seikan, jolla on poliittista merkitystä. Genöve'ssä ei päästy yksimieHsyyteen siitä, millainen oli oleva järjestön jäsenvaltain suhde
ulkopuolisiin maihin. Kysymys ratkesi Havannassa Yhdysvaltain ja
Tshekkoslovakian edustajien pitkällisten yksityisten neuvottelujen
avulla. Peruskirjaehdotus ei rajoita jäsenvaltain kauppaa ulkopuolisten kanssa muuten kuin velvoittamalla edellisiä olemaan vaatimatta jälkimmäisiltä erikoisetuja ja kohtelua, jota nämä eivät saisi
ulottaa muita jäsenvaltioita koskevaksi, ja olemaan myöntämättä
ulkopuolisille preferenssikohtelua, joka loukkaisi toisten jäsenvaltain
etuja.
Kauppaj ärjestön perustamista odotettaessa hoitaa maailmankaupan peruskirjaehdotuksen aiheuttamia asioita väliaikaisen komission
työvaliokunta, johon kuuluu 18 maan edustajat (mm. Pohjoismaista
Norja, Euroopan itävaltioista Tshekkoslovakia, YK:iin kuulumattomista maista ltalia).

Tämä peruskiriaehdotus Suomen kannalta.
Harkittaessa Havannan sopimusta Suomen kannalta on itsestään
selvänä lähtökohtana, että ulkomaankauppa on Suomelle elinkysymys, joten mahdollisimman turvallinen ja kitkaton kansainvälinen
multilateraalinen kauppajärjestelmä olisi maamme etujen mukainen.
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Kun Suomi liittyi itsenäisten kansain pei`heeseen, se muovaili
oman taloudellisen ulkopolitiikkansa periaatteille, jotka ehkä voidaan
tiivistää seuraavaan muotoon: esteetön kauppa kotimaan maatalouden ja kotimarkkinateollisuuden kohtuullisen suojelun puitteissa ja
suosituimmuuteen perustuvan kauppasopimusverkoston pohjalla.
Täysin vapaata kauppaa ei Suomi, kuten eivät muutkaan maat,
voinut noudattaa. Jos maamme luonnolliset edellytykset vaativat
inahdollisimman vapaata kauppaa, johtivaL toisaalta maatalouden

yksipuolisuus ja teollisuuden suhteellinen kehittymättömyys maamme itsenäisyyskauden alus§a Suomen tekemään poikkeuksia tuosta

periaatteesta; mutta nämä poikkeukset tuskin olivat niin suuria,
ettei vllä mainittu laatusana »kohtuullinen» olisi asianmukainen.
Suomi sai kyllä koi`kean tullimuurin maan maineen, koska sen koko0muo osti tuontiarvoon vei`i`attuna suhteellisen korjohtui kuitenkin pääosalta
muutamista hai`voista verotulleista. Jos
nluurla arvoste
mikä on
sen kauppaa ehkäisevien vaikutusten kannalta, ei sitä voit,u väittää korkeaksi. Kansainvälisen kauppajärjestelmän pirstoutuminen 1930-Iuvulla ei tietenkään voinut olla
vaikuttamatta Suomeen. Maa, jonka ulkomaankauppa on vähemmän kuin 1 °/o maailmankaupasta, muodostaa kansainvälisessä kaup-

papolitiikassa etupäässä passiivisen tekijän: sen on pakko mukautua
siihen suuntaan, jonka suui`vallät määräävät. Ulkonaiset olosuhteet

pakottivat siten Suomenkin kauppapoliittisiin puolustustoimenpiteisiin ja sallimaan suosituimmuuden rajoituksia sekä vastavuoroisuuden periaatteen tunkeutumisen entiseen kauppasopimusjärjestelmään; mutta ylipäänsä voidaan sanoa, että Suomi pysyi periaatteellisesti uskollisena kauppapolitiikalleen ja ryhtyi kaupan i`ajoituksiin suhteellisesti vähemmässä määrin kuin useimmat muut maat.1
Tämä veri`attain vapaamielinen ulkomaankauppapolitiikka sopi
parhaiten Suomen. luonnollisiin edellytyksiin ja sen tosiasiallisiin oloi-

hin. Siitä on elävänä todistuksena, että maamme maataloustuotanto
kaksinkertaistui ja teollisuustuotanto kolminkertaistui sotien väli1 T. VoioNMAA,

Memorandtim on Finnish Commercial Polici.i (General Study

Conference on Economic Policies in Relat.ion to World Peace, International lnstitute of lntel]ectual Cooperation, Paris,1939; moniste).
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senä aikana ja että ulkomaankauppa laajeni ja monipuolistui samassa erinomaisen nopeassa tahdissa.
Tältä puhtaasti kansantaloudelliselta kannalta on ilman yksityis-

kohtaista selvitystäkin - mikä ei kuulukaan esitykseni puitteisiin
~ epäilemätöntä, että Havannan sopimuksen määrittelemä kansainvälisen kaupan järjestelmä on suurin piirtein sopusoinnussa Suomen
etujen kanssa. Samaa voidaan sanoa myös multilateraalisen kaupan
periaatteiden rinnalla sopimukseen sisältyvistä työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista.
Loppula;use.

»Epäjärjestys, joka jatkuu ja johon huomaamatta sopeudutaan
-näin on ranskalainen akateemikko 4rtczr6 Si.eg/ri.ecz sattuvasti lau-

sunut -vastaa uutta järjestysmuotoa, joka kiteytyy.» Kansainvälisen kaupan multilateraalisen järjestelmän pirstoutumisen aikana
syntyi valuutan ja kaupan säännöstelyn suojassa sarja »saavutettuja
oikeuksia», jotka yhdessä poliittisten näkökohtien kanssa ehkäisivät
maailmanmai`kkinoiden kohentamista. Sota ei a.inoastaan katkaissut
kaupan kanavia, vaan aiheutti ~ paitsi valtavia hävityksiä ja ankaraa puutetta -myös taloudellisia rakennemuutoksia, jotka pyi`kivät
vaikuttamaan sodan ja lopullisen rauhan välisen siirtymäkauden jälkeenkin. Vahvat voimat uhkaavat siten kahlehtia kansainvälisen
kaupan uusiin muotoihin. Mutta tuotannon vaihtelevat luonnolliset
ehdot ovat pysyviä eivätkä riipu hallituksien tahdosta eivätkä saavutetuista oikeuksista; kansainvälisen työnjaon edut ovat ilmeisiä,
eikä maailman tuotantovarojen ja -voimien hyväksikäyttö ole mahdollinen muuten kuin jonkinlaisen multilateraalisen kaupan järjestelmän avulla.
Maailmankaupan peruskirjaehdotus rakentuu tälle käsityskannalle, mutta ottaa samal]a huomioon maailmantaloudessa tapahtuneet rakennemuutokset, varaten uudessa järjestelmässä paikan taloudelliselle laajentumispolitiikalle sekä sodasta käi`sineiden vanhojeh
teollisuus- ja kauppamaiden että taloudellisesti vielä suhteellisesti

kehittymättömien uusien maatalous- ja raaka-ainemaiden hyväksi.
Havannan sopimus on joka tapauksessa mei`kkitapahtuma yleismaailmallisessa taloushistoi`iassa. Aikaisemminkin on tehty kansain-
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välisiä taloudellisia yleissopimuksia, mutta ne ovat olleet samalla

kertaa sekä vähemmän harkittuja et.tä vähemmän suui`isuuntaisia.
Tämä sopimus edustaa käyttökelpoista kompromissia maailman
valtioiden suuren enemmistön käsityksistä kauppapolitiikan ja siihen läheisesti liittyvien talouspolitiikan alojen tavoitteista ja niiden
saavuttamisen keinoista.
Kun ajattelee, kuinka epävarma tämä maailma vielä on, kuinka
lamassa maailmantalous edelleen on ja kuinka suui`ten vaikeuksien
kamssa kaikki maat vielä kamppailevat, ei ole mikään ihme, että
monia vielä pelottaa niin i`adikaalinen suunnanmuutos, kuin mihin
peruskirjaehdotus tähtää. Erityisenä heikkoutena siinä on vielä, ettei
SNT-Liitto ole ainakaan tähän asti katsonut voivansa osallistua suunnitelmaan. Siitä huolimat,ta on joukko maita, jotka .edustavat maailman kaupan valtaosaa, jo nyL ryhtynyt toteuttamaan peruskirjaehdotuksen kauppa-ja tullipoliittista osaa Genöve'n yleisen tarm.i-ja

kauppasopimuksen puitteissa, kuten edellä on mainittu; suunnitelman muihin vaikeammin toteutettaviin osiin nähden taas on edellytetty viiden vuoden siirtymäkausi. EIlei siihen mennessä kansainvälistä kauppaa saada elvytetyksi Havannan suunnitelman mukaisesti, niin on nähdäkseni olemassa vain yksi käytännöllinen vaihtoehto: maailmantalouden ja kaupan jatkuva pirstoutuminen, mikä
epäilemättä veisi pysyviin, suurvaltain johtamiin alueellisiin kauppajärjestelmiin, joissa pienille valloille vai`ataan satelliittien asema.
Tämä johtaa meidät suor.aan kansainväliseen politiikkaan. Talous

ja politiikka ovat aina kietoutuneet yhteen, ja niin on asian laita
nykyään vielä enemmän kuin ennen nimenomaan kansainvälisten
suhteiden alalla. Politiikka on lisännyt epävarmuutta asteeseen,
joka kaupan aikaisemmassa järjestelmässä oli tuntematon ja joka
muodostaakin taloudellisen kehityksen pahimman esteen. Maailmankaupan peruskirjan toteuttaminen vaatii vastaavaa valtioiden rioliittista solidaarisuutta ja yhteistyötä.

Lyhyesti sanoen, kansainvälisen kaupan elvyttäminen edellyttää, että maailma saa luoduksi kollektiivisen tui`vallisuuden järjestetmän.

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN
RAAKAPUUN SAANTI METSÄTASEEN
KANNALTA TARKASTELTUNA.i
Kirjoitt.-nut
Ei,no Saari„
1. Al,kul,ause.

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton Metsätyöntutkjmustoimiston Metsätehon työnä on v:n 1947 loppupuolella ja v:n
1948 alkupuolella suoi`itettu tutkimusta, jonka tarkoituksena op
valaista metsäteollisuutemme raakapuun saantia lähimmän parin
vuosikymmenen aikana.

Metsiemme kasvun hitautta silmällä pitäen voidaan tietenkin
sanoa, että ajanjakso on liian lyhyt, koska tässä ajassa meikäläiset
taimistot eivät vartu edes siihen mittaan, että niistä ensimmäisissä
hai.vennuksissa voitaisiin saada teomsuuspuuta. Näkökohta on tietenkin huomion arvo;nen, mutta i`ealistista teollisuuspolitiikkaamme
tuskin voidaan vakavassa mielessä rakentaa sellaisten hakkuumahdol]isuuksien varaan, joiden arvioidaan olevan käytettävissä vasta

yhden tai parin sukupolven siirryttyä menneisyyteen.
Tämä selvittely pohjautuu laajaan tutkimussarjaan, joka on syntynyt Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen piirissä tai siihen liittyen
Yriö ILvessalon, Oscman, Pöntysen, Erkktlän, 0. Sei)päsen 5a Saaren
metsävaroistamme ja puun käytöstä suorittamina tutkimuksina. Jo

[ Kirjoituksen pääkohdat sisältyivät prof . SaaJ`en Kansantaloudellisen Yhdis-

tyksen kokouksessa t.ammikuun 28 päivänä 1948 pitämään esitelmään.
3
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julkaistujen selvittelyjen lisäksi on Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen taloustieteellinen osasto ystävällisesti antanut käytettäväkseni
myös valmistumassa olevien julkaisemattomien töiden tuloksia.
Runsaasti aineistoa on saatu Suomen Puunjalostusteollisuuden
Keskusliiton jäsenjärjestöiltä ja muilta met,säteollisuuden järjestöiltä. Tältä taholta on hankittu etenkin teollisuuslaitosten sijaintia,
tuotantokykyä ja raakå-ain;e'n hank'intaa kä§itteleviä tietoja.
Tilastollinen Päätoimisto on niinikään hyväntahtoisesti avustanut
työtä antamalla käytettäväksi julkaisemattomia arkistotietoja.
Täten eri tahoilta kerääntyneen aineiston muokkausta on Metsätehossa johtanut metsätiet. kand. Vöry.
N)ri esillä olevan kirjoituksen tarkoituksena on valaista puheena
olevaa ongelmaa tarkastelemalla koko maata yhtenä kokonaisuutena.
Tutkimus on kuitenkin suoritettu sillä tavalla, että se kohdistuu
myös maan eri osiin, kuhunkin ei`ikseen. Siltä osalta tutkimus liittyy

valtakunnansuunnittelun ja aluesuunnittelun nimillä tunnettuun
aihepiiriin. Tämä osa julkaistaan toisena jaksona myöhemm].n. Sen
edellyttämää työtä ovat suuresti vaikeuttaneet ja lisänneet ne mo-

nenlaiset aluerajat, joita eri tutkimuksissa on käytetty.
Nyt ilmestyvään osaan sisältyvät päätulokset olen jo aikaisemmin
esittänyt Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa tammikuussa 1948 pitämässäni esitelmässä. Ongelman teoreettinen pohja
sivuutettiin siinä lyhyillä maininnoilla. Aiheen käsittelyn tätä puolta

on nyt tuntuvasti laajennettu.

2. Eräi,t,ä metsätaseen periactiekysymyluiä.
Esillä oleva selvitte]yliittyy siihen ongelmien ryhmään, joka on
syntynyt liikahakkuun ja metsätaseen käsitteiden ympärille. Jälkimmäisellä tei`millä on meillä Suomessa totuttu ymmärtämään niitä
vertailuja, jotka valaisevat maan metsien todellisen hakkuumäärän

ja kestävän metsätalouden salliman hakkuumäärän tai todemsen
poistumanl ja kestävästi mahdollisen poistuman keskinäistä suh1 Poistumalla tarkoitetaan koko sitä puumäärää, joka metsän elävästä puustosta tiettynä ajanjaksona poistuu hakkuiden ja luonnon tuhojen vaikutuksesta.
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detta. Tällaisia laskelmia on meillä esitetty jo viime vuosisadan puolivälistä alkaen. Olosuhteiden muuttuminen sekä uusien tietojen saanti
metsävai`oista ja hakkuumääristä ovat tehneet ne toistuvasti ajankohtaisiksi .

Niinpä ennen toista maailmansotaa metsätasekysymys oli meillä
taas vilkkaan i)ohdinnan alaisena, ja uutta valaistusta siihen odotettiin Metsätieteellisessä Tutkimuslaitoksessa 1930-luvun loppupuo1ella suoritetuista suurista töistä: valtakunnan metsien toisesta linjaai`vioinnista ja toisesta puunkäyttötutkimuksesta. Sodan seuraukset,
ennen kaikkea suuret metsävarojen, teollisuuslaitosten ja kuljetusväylien menetykset, kaakkoisen rataverkon säi`kyminen, Saimaan
kanavan katkeaminen uuden rajan kohdalla, laajat väestön siiri`ot
sekä pika-asutuslain ja maanhankintalain aiheuttamat metsänomistussuhteiden mullistukset ovat tuoneet niin monia uusia ongelmia,
että on ollut aihetta tässä vaiheessa ottaa asia vielä uudelleen tar-

kasteltavaksi äsken mainittujen suurten tutkimusten tarjoaman runsaan ja monipuolisen aineksen turvin.

Kun on haluttu laskea, kuinka suureksi vuotuinen hakkuumäärä
saa nousta, ennen kuin sivuutetaan kestävän metsätalouden sallima.
raja, on aina 1930-luvulle saakka yleisesti niin meillä kuin muuallakin metsien vuotuista kuutiokasvua pidetty tällaisena rajana. Tällö.in
on kuitenkin luonnon tuhojen aiheuttama käyttämätön poistuma
joko vähennetty kasvusta tai lisätty hakkuumäärään. Edellisessä
tapauksessa syntynyttä kasvun ja luonnon poistuman erotusta on
ollut tapana sanoa nettokasvuksi, jota on verrattu hakkuumääi`ään.
Jälkimmäisessä tapauksessa syntynyttä hakkuumäärän ja luonnon
poistuman summaa on sanottu kokonaispoistumaksi. Sitä on veri`attu kasvuun, jota jälkimmäistä tällöin toisinaan selvyyden vuoksi
on sanottu kokonaiskasvuksi eli bruttokasvuksi.
Jos tällaisessa laskelmassa kokonaispoistuma on ylittänyt kokonaiskasvun tai vastaavasti hakkuumääi`ä on ylittänyt nettokasvun,
erotusta on pidetty liikahakkuuna ja osoituksena siitä, että metsien
kestokyvyn raja on ylitetty. Jos erotus on ollut päinvastainen, tuloson tulkittu siten, että hakkumäärää vojdaan kestävän metsätalouden puitteissa vielä suurehtaa. Ohjeena metsätaloudelle on pidetty
tällä tavalla rakennetun metsätaseen tasapainoa, jolloin siis kokonaispoistuma ja kokonaiskasvu tai vastaavasti hakkuumäärä ja net-
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tokasvu ovat yhtä suuret. Tällaises.sa_ tapauksessa metsän puusto

pysyy muuttumattomana, kun se muulloin taasen joko suui`enee tai
pienenee. Ohjeena on siis ollut pyrkimys sellaiseen staattiseen tilaan,
jossa puusto, poistuma ja kasvu säilyvät muuttumattomina.
Metsätalouden liiketieteen kehitys 1920-ja 1930-luvuilla, etenkin
vilkas metsäbilanssiopin harrastus, samanaikainen metsäekonom].an
dynaamisten ilmiöiden tutkiminen sekä syventyminen metsätaseen
teoriaan ovat johtaneet selvittelyn uusille urille.
Kasvun ja hakkuumäärän toistuva vertailu kehitti seuraavanlaisia sanontoja: kasvusta on hakattu niin ja monta sadannesta, kasvusta on jäänyt säästöön niin ja monta sadannesta jne. Tätä tietä

jouduttiin sellaiseen harhamielikuvaan, et,tä vuotuinen kasvu voidaan hakata kokonaan tai siitä voidaan hakata jokin osa toisen osan

jäädessä metsään. Näitä ajatusraiteita pitkin on kulkenut meidän
nykyinen metsävei`otuksemmekin, joka yrittää kasvusta laskea metsän taloudellista tuottoa.
Metsän vuotuinen kuutiokasvu, kun oksat jätetään huomioon
ottamatta, niin kuin meillä on tapana, on kaikkien niiden puuvaip-

pojen summa, jotka vuoden aikana syntyvät kunkin elävän rungon
ympärille. Tällaista kasvua ei voida kokonaan eikä osit,tain metsästä
irroittaa hakkuussa eikä sitä liioin voida jakaa puutavaralajeiksi.
Hakkuumäärä ja luonnon poistuma sen sijaan käsittävät kokonaisia
runkoja. Tästä johtuu myös, että sellaisella käsitteellä kuin nettokasvu edellä mainitussa mielessä ei ole todellisuudessa vastinetta.
0len näitä asioita aiemmin tarkastellut toisissa kirjoituksissa (ScMr£
1935,1940). Euroopan puukomissio käsitellessään kokouksessaan v:n
1948 heinäkuussa Genöve'ssä kansainvälisiä metsätasetilastoja päätyi myös siihen suositukseen, että niissä olisi kokonaan luovuttava
käyttämästä nettokasvua, koska se sotkee käsitteitä.

Eräät muutkin syyt vaikuttavat, että kasvu ei ole sopiva suure
sellaiseksi mitaksi, jonka ylitystä hakkuumääi`ässä sanotaan liikahakkuuksi. Näin on laita erityisesti oloissa, joissa metsien ikäluokkasuhteet paljon poikkeavat noi`maalista. Alueilla, joilla on runsaasti
vanhoja metsiä, kasvu on tällaisten ikäsuhteiden takia pieni, ja hakkuumäärä voidaan järkevän metsätalouden puitteissa pitää pitkät
ajat kasvua suurempana. Seui`auksena on kylläkin puuston pieneneminen, mutta sen ei välttämättä tai.vitse tällaisessa tapauksessa mer-
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kitä liikahakkuuta. - Päinvastaisessa tapauksessa, jos alueella on
paljon nuoi`ia ja keski-ikäisiä mutta vähän hakkuuikäisiä metsiä,
kasvu on suhteellisen suuri, ja järkevä metsätalous edellyttää toistaiseksi kasvua pienempää hakkuuta. Niissä oloissa jo kasvun suu-

ruinenkin hakkuumääi.ä voidaan tulkita järkevän talouden kannalta
liikahakkuuksi, koska sellainen alue vaatii puuston suurentamista.
Niinikään on järkevän metsätalouden mukaista pitää hakkuumääi`ää
pienempänä kuin kasvu sellaisissa o]oissa, joissa puusto muista syistä
on kohtuuttoman pieni ja sitä suurentamalla voit.aisiin myöhemmin
lisätä myös hakkuumääi`ää (Samrj 1937).

Edellä kuvatun kaltaisia tapauksia on paljon. Pohjois-Amerikan
metsätieteessä on tapana edellyttää, että aarniometsässä kasvu ja
luonnon tuhQjep aiheuttama poistuma ovat saman suuruisia, joten
nettokasvu edellä puheena olleessa mielessä on olematon. Jos nyt
sellaisissa oloissa kasvu asetetaan poistuman ylärajaksi, saisi hakkuita toimittaa vain sen veri`an, kuin luonnon tuhoja voidaan vähentää. Kuitenkin näissä oloissa usein puusto on suuri, ja sen takia
voidaan tulevaisuuden tarpeetkin turvaavassa taloudenpidossa toimittaa hakkuita, jotka ylittävät nettokasvun paljonkin, mutta joita
ei kuitenkaan voida järkevän ta]ouden kannalta asiaa katsellen pitää
liikahakkuina. Pohjois-Amerikan ja Aasian metsiä käsittelevässä kir-

jallisuudessa tavataan tästä syystä aivan harhaan johtavia päätelmiä
sellaisten metsätaseiden yhteydessä, jotka on rakennettu vanhan
kaavamaisen kasvun ja poistuman tasapainon vaatimuksen varaan.
Liioittelevat kuvaukset Yhdysvaltain metsävarojen nopeasta vähenemisestä ovi\t osaksi tästä :ijatusvirheestä lähtöisin.
Samansuuntainen tapau.`5

on meillä Pohjois-Suomen metsissä,

vaikka lievemmässä muodos 3a.

Suomen eteläpuoliskossa taas ovat etenkin maatilojen metsät
huonon käsittelyn takia pahasti alipuustoisia, so. niiden puusto on
suhteettoman pieni, ja hakkuumäärän pysyvä lisäys edellyttäisi tuntuvaa puuston suui`entamista. Tällaisissa oloissa on järkevän ja tulevaisuutta silmällä pitävän taloudenpidon mukaista supistaa hakkuumäärä töistaiseksi kasvua pienemmäksi, koska vain sillä tavoin voidaan puustoa vähitel]en lisätä.

Kun asiaa tai`kastellaan tältä kamalta, ei metsätalouden ohjeeksi
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voida hyväksyä staattistat mielikuvaa puuston, kasvun ja hakkuun
säilyttämisestä jatkuvasti ja pysyvästi entisellään. On lähdettävä
aktiivisemman, dynaamisen metsätalouden mielikuva`sta, jonka olennaisena piirteenä on tietoinen pyrkimys muuttaa nykyinen ehkä
liian suuri tai liian pieni puusto edullisemmaksi ja suunnitella hakkuumäärä sitä pyrkimystä vastaavaksi huolimatta siitä, että se ehkä
johtaa kasvun ja poistuman epätasapainoon mahdollisesti i)itkäksikin ajaksi.
Jos kestävän rietsätalouden käsitteeseen liitetään ajatus pysyvästi saman suuruisena säilyvästä kasvusta, poistumasta ja puustosta, siis staattisessa tilassa olevasta metsätaloudesta, niin kuin
yleensä on asian laita, tai`vittaisiin äsken puheena olleelle ja nimenomaan kasvun, poistuman ja puuston tietoiseen muuttamiseen pei`ustuvalle dynaamiselle metsätaloudelle Loinen nimitys. Ehkä edistyvä
eli progressiivinen metsätalous kestävän metsätalouden vastakohtana
voisi käydä päinsä.
Nimitys edistyvä metsätalous vastaisi metsänhoidon, metsätalou-

den järjestelyn ja metsäpolitiikan nykyistä suuntausta, jossa ei enää
tyydytä vain olemassa olevien metsävarojen säilyttämiseen, vaan
määi`ätietoisesti biologian ja talouspolitiikan asein pyritään lisäämään ja parantamaan metsävaroja. Viitattakoon tässä vain metsätalouden eturivin maiden nykyiseen metsätalousoikeuden suuntaukseen ja puiden rodunjalostuksen harrastukseen.
Edellä esitetyt näkökohdat vaativat metsätaseeseen poistuman

ylärajaksi kasvun tilalle hakkuusuunnitelman mukaisen hakkuumäär.än, joka takaa metsätalouden jatkuvuuden ja samalla määi`ätietoisesti ja sopivassa tahdissa kehittää nykyistä puustoa taloudellisemmaksi. Tällaiselle hakkuumääi`än käsitteelle voitaisiin ehkä ehdot-

taa nimeksi edistyvä hakkuumahto.
Sanaa hakkuumahto olen opetuksessani käyttänyt merkitsemään
tietyissä oloissa ja tietyin ehdoin suurinta mahdollista hakkuumää1 Sanoja staattinen ja dynaaminen on tässä käytetty samassa mielessä kuin

taloustieteessä yleensä. Edellinen tarkoittaa ilmiötä, joka eri ajankohtina tarkasteltuna on yhtä suui.i ja samanlainen. Jälkimmäinen tarkoittaa ilmiötä, joka eri
ajankohtina tarkasteltuna on eri suui`i tai erilainen. Näillä sanoilla on tällöin toinen merkitys kuin ScÅmaJcnöcrcÅz.n nimeen liittyvällä Ddynaamisella bilanssilla»
(1926) tai j7crg/oJ.sz.n (1929) käyttämällä nimityksellä »dynaaminen talous».
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i`ää. Riippuen olosuhteista ja niistä ehdoista, jotka hakkuumahdolle
asetetaan, vojdaan puhua kertahakkuumahdosta eli lyhennettynä
kei`tamahdosta, jaksohakkuumahdosta eli jaksoriahdosta, kestävästä
hakkuumahdosta eli kestbmahdosta jne. Itse sana hakkuumahto on
lähinnä muodostettu ranskankielen mall].n mukaan sanasta possjzw.{j!G', jota Ranskassa on jo kauan käytetty jotenkin samassa mei`kitykse;sä (ks. esim. Pc}rd/ 1930). Euroopan puukomission kokouksessa Genöve'ssä heinäkuussa 1948 hyväksyttiin vastaava sana myös
englanninkieleen samaan merkitykseen muodossa possjbi.!i.£y, ja sitä
suositeltiin käytettäväksi metsätaseissa kasvuri tilalla.
Metsätaseen edellä puheena olleet ongelmat ovat läheisessä
yhteydessä liiketaloudellisen metsäbilanssiopin niihin

ongelmiin,

joita meillä on nimitetty puutaseiksi (Kez£;/fcmgcÄ 1938, Scbcwj 1935).

Tämän yhtäläisyyden perusteella voitaisiin ajatella, että molemmille taseryhmille otettaisiin sama nimitys, mutta niin ei ole toistaiseksi käynyt. Eri nimityksiä on puollettu sillä perusteella, että
]iiketaloudöllisten bilanssimenetelmien ensisijainen tarkoitus on selvittää kunakin lyhyenä ti]ikautena yhden metsälön puitteissa tapahtuva pääomahakkuu tai hakkuusäästö. Sen sijaan metsätaseet esiintyvät yleensä kansantalouden piirissä, ja ne pyrkivät selvittämään
suui`ten talousalueiden, usein kokonaisten valtakuntien, metsätalouden tämänsukuisia asiojta pitkän ajan tähtäimel]ä katsoen.
Niinpä liikahakkuun käsite on perusolemukseltaan läheistä
sukua pääomahakkuulle, mutta yhden metsälön puitteissa yhtenä
tilikautena tojmjtettua pääomahakkuuta ei kuitenkaan ole tapana
nimittää liikahakkuuksi. Viimeksi mainittu käsite sanan nykyisen
käytön mukaisesti syntyy vasta, kun laajalla alueella toimitetaan

pääomahakkuita pitkänä ajanjaksona jatkuvasti tai pitkän ajan
vuotuisena keskiar'vona.

Tässäkin kohden muuten on metsätasekysymysten käsittelyssä
1920-luvulta alkaen tapahtunut mei`kittävä muutos. Sitä ennen ja
osaksi vielä sen jälkeenkin tehdyissä metsätaseissa on päätelmä
liikahakkuun olemassaolosta tai olemattomuudesta tehty vertaamalla kasvua yhden vuoden poistumaan. Koska useissa maissa vuotuinen hakkuumäärä on suhdannevaihteluille hei`kkä ja se-n takia
voi vuodesta toiseen vaihdella tuntuvasti, saattaa yhden vuoden
hakkuumäärän perusteella tehty metsätase johtaat`täysin harhaan.
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Tämä oli ensimmäisiä toteamuksia, kun meillä ryhdyttiin järjestämään ensimmäistä puunkäyttötutkimusta 1920-luvulla (Soarj 1929,
1934). Tämä seikkä vaikeuttaa ihetsätaseiden laatimista, koska
useimmissa maissa hakkuutilastot ovat puutteelliset tai olemattomat, mutta ai`vostelun kestäviin tuloksiin ei muutoin päästä.
Liiketaloudellisen bilanssiopin puutaseeseen voidaan päästä
lähiiinä kolmea ei`i tietä:

1. J7wGn£o;m£smerte!e!måssä arvioidaan puuston suuruus ja ra-

kenne kahtena eri ajankohtana, i.a näistä ai`vioista saatua. puustoerotusta käytetään osoittamaan pääomah€ikkuuta tai hakkuusäästöä.

2. K¢s¢tÅme7}ece!mössö verrataan toisiinsa jonkin ajanjakson kas-

vua ja poistumaa, ja niiden erotusta käytetään osoittamaan pääomahakkuuta tai hakkuusäästöä.
3. TL4o#omGr.esezmösså veri`ataan tuottoa osoittavaa hakkuusuunnitelman hakkuumäärää todelliseen hakkuutulokseen, ja näiden ei`o-

tusta käytetään osoittamaan pääomahakkuuta tai hakkuusäästöä.
Näriiä kaikki kolme periaatetta ovat mahdollisia myös laadittaessa laajojen alueiden ja pitkän ajan metsätaseita. Kaksi ensimmäistä menetelmää pohjautuvat periaatteeltaan edellä puheena olleeseen staattiseen, kestävän metsätalouden näkemykseen. Viimeksi
mainittu vastaa nykyään yleistyvää, hakkuumahtoon pohi.autuvaa
dynaamista, edistyvän metsätalouden aja-tusta.
Suomessa on käytetty kaikkia näitä kolmea menetelmää niin
kuin jälempänä käy selville.

3. Suomen metsät,ase 1920- Ja 1930-lupuilla.

Ensimmäisen maailmansodan aikana valmistui meillä metsätase, joka päätyi siihen tulokseen, että hakkuumäärä jo v. 1913

ylitti vuotuisen kasvun ja että siis oli jouduttu harjoittamaan liikahakkuuta (»Överawerkaslandets skogar . . .»). Jo 1920-luvun alussa
i`yhdyttiin kuitenkin hankkimaan perustee"sempia tietoja metsätasetta. varten, osaksi olojen muuttumisen takia, osaksi siitä syystä,
ettei aiempia laskelmaperusteita pidetty riittävän varmoina. Vv.
1921-24 toimitettiin valtakunnan metsien ensimmäinen linja-
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ai`viointj (Jjpössc®Zo 1927). Se antoi luotettavat tiedot metsävaroista,

mm. puustosta ja kasvusta, joka viimeksi m.ainittu osoittautui pal-

jon suuremmaksi kuin ennen oli luultu.
Kun v. 1930 ensimmäiset päätulokset ja v. 1934 lopulliset tulokset ensimmäisestä puunkäyttötutkimuksesta olivat valmistuneet
(Scicw; 1930, 1934), vöitiin laatia 1920-luvun oloja selvittelevä uusi
metsätase kasvun ja poistuman vertailun pohjalla. Tämä oli siis
tavanomainen kasvutase.

Näin saatujen tietojen perusteella J!fJes6ci!o laati v. 1930 metsä-

taseen, joka kuvasti puuston rakenteen ja suuruuden muutoksia
vv:n 1922 ja 1932 välisenä aikana.

Kun vv. 1936-38 suoi`itetun valtakunnan metsien toisen linjaai`vioinnin päätulokset v. 1940 ilmestyivät (Ilvessalo 1940), voitiin

meillä ensi kertaa laat,ia kahteen suoranaiseen puuston jnventoimiseen perustuva puustotase, joka siis osoitti puustossa molempien
linja-arviointien välisenä aikana tapahtuneet muutokset. Toisen
linja-arvioinnin päätulosten ilmestyttyä v. 1942 (Ilvessalo) näitä
s;1vityksiä on voitu syventää ja monii)uolistaa.

1930-1uvun lopulla aloitettiin toinen puunkäyttötutkimus, jonka
valmistumista sota kuitenkin on viivyttänyt. V. 1941 0scw.cL saattoi
päätulosten ennakkotiedot julkisuuteen, ja eräitä metsätaseen kannalta tärkeitä osatutkimuksia on ilmesLynyt (Er/fÅjzö 1943, 0. Sepp&7ter} 1943, Pö.ncynen 1941, 1945). Näiden perusteella oli mahdol-

lista laatia uusia kasvun ja poistuman vertailuun perustuvia metsätaseita 1920-ja 1930-lukujen oloista (O"rcb 1941, Scic*r£ 1942, Jlpesscizo 1947, Li.Ä£o7%7t 1946).

Perusteellisimmin on tätä kysymystä käsitelty toisen käyttötutkimuksen yhdistelmäjulkaisussa, jonka sen tekijät ovat ystävällisesti
antaneet Metsätehon käyttöön jo ennen sen ilmestymistä (Osc"cb, Pö.7}£y7%rL ja ErÅÄj!ö 1948). Teos on tätä kirjoitettaessa oikaisuvedoksen

asteella. Siitä on saatu mm. tai`kistettuina ja lopullisina joukko tietoja, joita olen tähän asti joutunut näiden asiain yhteydessä käyttämään ennakkotietoina. Tästä johtuu, että seuraavassa esityksessä

eräät luvut vähäisen poikkeavat niistä, jotka esitin tämän kirjoituksen runkona olleessa, Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
tammikuussa 1948, pit;ä`rpässäni esitelmässä.
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Kaikki luvut, jotka seuraavassa käsittelevät aikaa ennen v.1940,
tarkoittavat Suomea sen silloisten rajojen mukaisena.
Valtakunnan metsien ensimmäisen linja-arvioinnin tulosten mukaan maamme metsien koko puusto oli 1620 milj. k.mskuorineen
(JZ¢GsscÖ!o 1927). Tämän luvun llvessalo on valtakunnan metsien

toisen linja-arvioinnin yhteydessä tarkistanut, ja hänen ilmoituksensa mukaan on oikeampi merkitä ensimmäisen linja-ai`vioinnin
aikaiseksi

puustoksi

1588 milj.

k.m3 kuoi`ineen

(Ilvessalo 1942,

s. 104). Siksi vuodeksi, jota tämän luvun lähinnä voidaan katsoa
vastaavan, on merkitty 1922.
Valtakunnan metsien toisen linja-arvioinnin mukaan koko puusto
on 1560 milj. k.m3kuorineen, minkä määi`än vuosiluvuksi llvessa]o
(1942) on merkinnyt 1938. Tämän mukaisesti puusto on siis 16 vuodessa pienentynyt 28 milj` k.m3 eli vuodessa 1.75 milj. k.m3. Kumpikjn

luku tarkoittaa kuorellista puuta. Jos nämä määi`ät muunnetaan
kuoi.ettomaksi puuksi käyttämällä koko puuston keskimääräistä
sadannesta, saadaan koko erotukseksi 23.5 sekä vuotuiseksi määräksi 1.47 milj. k.m3.

Käyttötutkimusten tulokset antavat mahdollisuuden kasvun ja
poistuman vertailuun samalta ajalta. Siten saadaan tilaisuus tarkistaa näiden suui`tutkimusten tuloksia.
06cLrcm, Pö.7}£gSG7t ja ErÅÄjzör} (1948, s.47) samoilta 16 vuode]ta,

1923-38,1aatima kasvutase on seuraava:
Vv:n 1923-38 summa

Keskim. vuotlessa

mi]j. k.ms kuoretta

Kasvu l

Poistuma

720.8

45.05

662.8

41.62

Kasvun enemmyys 58.o

3.43

Inventoimismenetelmään eli puuston määrien vertailuun perustuva metsätase osoittaa siis puuston pienentyneen, mutta kasvumenetelmällä laadittu tase osoittaa puuston lisääntyneen. Tulokset
näyttävät siis olevan toistensa kanssa i`istiriidassa. 0len jo aiemmin
1 Kasvuksi Osarcr, Pö.n!ynen ja ErÅkz.(ä ovat merkinneet ensimmäisen ja toisen

linja-arvioinnin .antamien kasvumäärien keskiarvon.
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käsitellyt tätä kysymystä (Sc4cwj 1942). Osara, Pöntynen ja Ei'kkilä
ovat käsitelleet sitä laajalti (1948).
Ensinnäkin on huomattava, että kaikki kysymyksessä o]evat vertailusuureet ovat likiarvoja, joten mikään niistä ei ole täsmällisen
varma. Ei`äille linja-arvioinnin ja käyttötutkimusten tuloksil]e on
laskettu tilasto]Iisen todennäköisyyslaskennan menetelmjä soveltaen
keskivirheet. Käyttämällä llvessalon (1942, s. 254) ilmoittamia puuston kokonaiskuutiomäärän keskivirheitä ja tavallista ei`otuksen keskivirheen kaavaa (esim. Lj7?dezJerg 1927), saadaan edellä majritun
puustojen erotuksen keskivirheeksi 25 milj. k.m3. Itse erotus on 28
milj. k.m3 kuorjneen e]i siis vain vähän suurempi kuin sen keskivirhe.

Todennäköisyyslaskeman teorian mukaan puheena olevaa erotusta
ei tällöin vojda pitää signifikatiivisena, vaan se voi johtua pelkästään
käytetyn edustavan aineiston satunnaisista vaihLeluista.
Kasvutaseen osoittamalle puuston lisääntymisen määrälle, 58.o
milj. k.m3 kuoretta, ei voida laskea vastaavaa keskivirhettä, koska
poistuman keskivirhettä ei ole voitu laskea. Kasvun keskivirheen
llvessalo on laskenut. Ori kuitenkin huomattava, etteivät tällaiset
keskivirhelaskelmat voisi kiistattomasti ratkaista puheena olevaa
ristiriitaa, vaikka kasvutaseen ei`otuksenkin keskivji`he olisi saatu
lasketuksi.
Keskivirhe osoittaa tuloksen ]uotettavuutta vain sikäli, kuin se
riii)puu edustavassa aineistossa ilmenevästä vaihtelusta, mutta se ei
sano mitään niistä mahdollisista systemaattisista virheistä, joita
tutkimukseen ehkä on tu]1ut. Osara, Pöntynen ja Ei`kkilä ovat tai`kastelleet käyttötutkimuksia tä]tä kannalta ja johtuneet si;hen päätelmään, että puun käytön määrä on luultavasti saatu jonkin vei`ran
liian pieneksi, johon päätelmään minäkjn ensimmäjsen käyttötutkimuksen antaman kokemuksen perusteclla olen valmis yhtymään.
Huomattakoon myös seuraava seikka. Se korjaus, jonka llvessalo
valtakunnan metsien toisen linja-arvioinnin tulosten yhte}'dessä on
tehnyt ensimmäisen arvioinnjn puuston kokonaismäärään, oli 32 milj.
k.m3(1620 milj.-1588 milj.). Kun puusLon keskivirhe oli laskettu
24 milj.k.m3:ksi, oli siis tämä pelkästään lehtipuiden lmutioimistaulukon vaihdosta syntynyt korjaus jo 33 °/o suurempi kuin keskivii.he.
Kun tällaiset seikat otetaan huomioon, ei voitane tulla muuhun
päätelmään kuin siihen, että v v : n 1 9 2 2 j a 1 9 3 8 v ä 1 i s e n ä
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aikaha pois.tuma ja
ki®n

pitäne6t

kasvu

toisensa

k u i n-

että

ta

puuston kokonaismäärässä
paht u n u t m u u t o s t a. Rakeniiemuutoksia sen sijaan on kyllä tapahtunut. Tämän käsityksen olen esittänyt jo aiemmin (1942) ennakkotuloksia tarkastellessani, ja samaan tulokseen päätyvät Osara, Pöntynen ja Erkkilä (1948).
Kasvutaseen vanhastaan tavanmukaisten käsitteiden ja tulkintojen mukaan olisi tulos tästä tarkastelusta, että liikahakkuuta ei

puheena olevana aikana ole tapahtunut, joten hakkuuta voidaan samassa keskimääräisessä ]aajuudessa jatkaa, joskaan lisäämiseenkään
ei ole varaa. Teollisuuden käyttämä raakapuumäärä
voitiin siis tällä perusteella
katsoa
jatkuvasti
turvatuksi
entisen
keskimääränsä
mukaisena
edellyttämällä,
että muissa i)uunkäytön
erissä
ei
olisi
tapahtunut
lisäystä.
Vain
muiden
k ä y t t ö e r i e n t a i h u k k a e r i e n (hakkuutähteet, uittohäviö, käyttämätön ]uonnon poistuma) s u p i s t a.m i s e 1 ] a

ollut

saatavissa

teollisuudelle

lisää

o1isi

puuta.

Tätä selvitystä ei kuitenkaan enää voida pitää riittävänä metsätasekysymyksen ratkaisuna, sillä nyt vaaditaan näiden taseiden lisäksi sellaista tuottotasetta, jossa poistuman vertaussuui`eena on

hakkuumahto. Ja tämän hakkuumahdon täytyy olla sillä t,avoin laadittu, että se sallii puuston lisääntyvän siinä määrässä, että tulevaisuudessa hakkuumäärän lisäys käy mahdolliseksi. Niin kauan kuin
puusto pysyy muuttumattomana, ei näet kasvun lisäyksestä eikä
hakkuumäärän lisäyksestä ole sanottavia toiveit,a.
Lö.nnroch (1929) on jo v. 1928 ei`äässä esitelmässään viitannut

sellaisen hakkuusuunnitelman tarpeellisuuteen, joka käsittäisi maan
kaikki metsät. V. 1937 esitin metsätaseiden teoriaa käsitellessän].,
ettei meillä voida tätä ongelmaa i`atkaista tyydyttävästi ilman koko
maan käsittävää hakkuusuunnitelmaa. Ruotsissa oli sellainen saatu
ensi kerran laadituksi jo v.1935 (Betänkande ......... `1935).

Valtakunnan metsien toisen linja-ai`vioinnin yhteydessä Ilvessalo
keräsi tä]laista työtä varten erityisen aineiston, jonka pohjalla hän
tämän ai`vioinnin pääteoksessa v. 1942 esitti laajan ja perusteellisen
hakkuusuunnitelman koko maan metsille. Hän esit,ti kaksi ei`i laskel-
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maa. Tojnen pei`ustui ikäluokkasuhteisiin, ja toista hän sanoi metsänhoidolliseksi hakkuumääräksi. Pääpaino sekä nyt mainitussa toisen linjan-arvioinnin pääteoksessa että llvessalon muissa esityksissä
oli ilmeisesti jälkimmäisellä laskelmalla, joka siis lienee katsottava
näiden hakkuulaskelmatutkimusten vai`sinaiseksi päätulokseksi.
Koska kysymys metsäteollisuuden vastaisesta raakapuun saannista olennaisesti on tulevaisuuden hakkuusuunnitelmien varassa, on
syytä tarkastella tätä maamme ensimmäistä koko valtakunnan hakkuusuunnitelmaa siltä kannalta.
Metsänhoidollisen hakkuumäärän laskemiseen käytetty perusaineisto on koottu arvioimisl].njoilla kuvioittain tehdyistä merkinnöistä.
Kullakin linja-kuviolla hai`kittiin, »onko ja mitä toimenpiteitä kuviolla tarpeen tai voidaan suorittaa tästä alkavan I:n ja lI:n 10vuotiskauden alkaessa» (llvessalo 1942, s. 19). Jos hakkuu sisä]tyi

näihin toimenpiteisiin, oli samalla arvioitava siinä poistettava puumääi`ä sadanneksina metsjkön koko puustosta. Näistä merkinnöistä
on syntynyt puheena oleva laskelma.
Linja-arvioinnin ulkotöiden ohjeista ja hakkuula.skelman tuloksia
esittelevästä tekstistä (Ilvessalo 1942, s. 214 ed.) selviää, että hakkuita
suunniteltaessa on pidetty silmällä vain metsikön tilaa sekä siitä
johtuvia metsänhoidollisia tarpeita ja ,vaatimuksia. Muihin näkökohtiin ei ilmeisesti ole huomiota kiinnitetty. Ilvessalo sanookin

(1942, s. 214), että tällä perusteella laskettu hakkuumäärä osoittaa,
»kuinka paljon hakkuissa kertyy puuta pidettäessä ensi sijassa silmällä metsien tilaa ja metsävarojen edullisinta kehitystäi). Ulkotöiden
ohjeet ja tulosten esittelyn teksti osoittavat, että edullisuus tässä
tapauksessa on ymmäri`ettävä yksinomaan taksatoris-metsänhoidolliseksi eikä taloudelliseksi, koska metsien tilan ja sen vaatimien toimenpiteiden selvi.ttelyllä ilmeisesti on juuri tahdottu osoittaa, miten
olisi toimittava, jos taloudelliset näkökohdat eivät asettaisi mitään
rajoituksia.
Ilvessalon metsänhoidollisen hakkuumäärän laskelman tuloksia
käytettäessä onkin sen takia tämän kaksiosaisen nimen ensimmäisellä
sanalla »metsänhoidollinen» erityinen paino, ja nimenomaan tämän
sanan nykyisessä ammattikielen merkityksessä. Kysymys ei siis ole
metsätaloudessa esiintyvien kaikkien erilaisten näkökohtien yhteisvaikutuksesta, vaan lähinnä biologiaan ja maatieteeseen pohjautu-
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vasta harkinnasta. Tämä seikka tuleek].n erittäin se]västi näkyviin
laskelman tuloksista.

Suomen eteläpuoliskon metsien tärkeimmän osan muodostavat
varsinaiset yksityismetsät, joihin i,ässä ei ole luettu yhtiöiden metsiä.
Niiden metsänhoidolliseksi vuotuiseksi hakkuumääräksj llvessalo on
esittänyt seuraavat puumäärät (1942, s. 376):
milj. k.m3 kuoretta

I:nä l0-vuotiskautena (1938-47)
lI:na
„
(1948-57)

13.i
20.8

Varsinaisten yksityismetsiemme kehno metsänho;dollinen tila ja
alipuustoisuus tulevat näistäkin luvuista korostuen näkyviin. Vaikka
vuotuinen kasvu varsinaisissa yksityismetsissä maan eteläpuoliskossa
on 27.o milj. k.m3 kuoi`etta, olisi puuston kartuttamiseksi hakkuumäärä pidettävä aluksi vain noin puolena kasvun määrästä. II:na
10-vuotiskautena sitä voitaisiin jo voimakkaasti nostaa, mutta vielä
silloinkin sen määrä jäisi n. 3/4:aan kasvun määrästä.
Osaran, Pöntysen ja Erkkilän tutkimusten mukaan (1948, s. 65)
ovat maan eteläpuoliskon varsinaisten yksityismetsien ja kunnallismetsien yhteenlaskettu keskimääräinen vuotuinen luovutusmäärä ja

poistuma 10-vuotiskautena 1929-38 olleet seui`aavan suuruiset:
milj. k.m3 kuoretta

luovutusmääräl eli hakkuun käyttöosa
koko poistumal

25.8
27.i

Luvut eivät ole aivan täsmälleen vei`rattavissa llvessalon äsken
mainittuihin lukujhin. Tässä mainitusta poistumasta olisi vähennettävä käyttämättä lahoavan puun määi`ä sek.ä kunnallismetsien poistuma, jotta saataisiin äsken mainittuun metsänhoidolliseen hakkuumäärään verrannollinen luku. Käytettävissäni ei ole näistä suureista
täsmällisiä lukuja, mutta arviolta voidaan varsinaisten yksityismet-

sien hakkuumääräksi (käyttö + hakkuutähteet + uittohäviö) merkitä 26 milj. k.m3.
1 Luovutusmäärän ja poistuman

eron muodostavat tässä hakkuutähteet,

uittohäviö ja käyttämättömänä metsään lahoava puu (käyttämätön luonnon poistuma).
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Ilvessalon hakkuusuunnitelma tietäisi siis, että hakkuumäärä olisi
aiemman todellisen hakkuumäärän keskiarvosta supistettava 10 vuoden ajaksi noin puoleen, jonka jälkeen voitaisiin tähän supistettuun
hakkuumäärään seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi saada noin 50 °/o:n
lisäys, mutta silloinkin olisi tyydyttävä paljon pienempään hakkuuseen kuin vv. 1929~38 todellisuudessa on hakattu. Näitä suunnitelmia laaditt,aessa ei sotaa ja sen seurauksia ole otettu huomioon.
Suomen vuotuinen hakkuumäärä on ollut erittäin herkkä suhdannevaihteluille, ja kehityksen dynaamiset voimat aiheuttavat siihen
tietenkin myös muutoksia. Talouselämän pitkäaikaiset suunnitelmat
edellyttävät kuitenkin suhdanneaaltoa pitempien ajanjaksojen keskiarvoissa varsin suui`ta stabiliteettia ja muutosten vähittäistä tapahtumista, jotta sopeutuminen uusiin oloihin kävisi rauhallisesti ja suuritta vaurioitta.
Kun ajattelee talouselämämme rakennetLa sellaisena, miksi se oli
1930-luvulla kehittynyt, ja metsätalouden asemaa siinä -etenkin
viennissä, metsäteollisuudessa, maatilojen taloudessa ja talvisessa

työllisyyskysymyksessä -on se]vää, että kuvitelma metsänhoidollisen hakkuumäärän noudattamisesta i`auhanaikaisissa oloissa -metsänomistajien vapaaehtoisen yhteistoiminnan tai valtion talouspdiittisen holhouksen tuloksena -on kokonaan reaalisen taloudellisen ajattelun rajojen ulkopuolella.

Suomen pohjoispuoliskossa on hakkuumäärän ratkaisevana tekijänä valtion metsäomaisuus. Sen metsänhoidollisen keskimääräisen
vuotuisen hakkuumääi`än Ilvessalo on laskenut seuraavaksi (1942, s.
376),

milj. k.m3 kuoretta

I:nä l0-vuotiskauten.a (1938+7)
II:na
„
(1948-57)

7.6
4.3

0saran, Pöntysen ja Erkkilän mukaan (19/±8, s. 65) Suomen pohjoispuoliskon valtion metsien luovutusmäärä ja poistuma 10-vuotiskauden 1929-38 vuotuisena keskiarvo].na ovat olleet seuraavat:
milj. k.m3 kuoretta

luovutusmääi`ä
koko poistuma

3.5
3.9
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Hakkuumäärä on näiden kahden viimeksi mainitun luvun välissä.
Kuva on nyt miltei tasan päinvastainen kuin äsken. Ilvessalon
suunnitelman mukaa.n olisihakkuumä.ärä Vv:n 1929-38 keskiai`vosta
kohotettava I:ksi 10-vuotiskaudeksi noin kaksinkertaiseksi, mutta
sitten seui`aavaksi 10-vuotiskaudeksi sitä olisi supistettava yli 43 °/o.
Tällaisen tuloksen metsänhoidolliseen hakkuumääi`ään ovat aiheuttaneet Pohjois-Suomen valtion metsien laajat vanhat metsät. Kun
tämä kysymys on teollisuutemme-räakapuun sa.ännin karinalta va-rsin
merkittävä, on syytä vähän viivähtää siinä.
Kasvullisilla metsämailla Suomen pohjoispuoliskon valtion metsissä on pinta-alasta 65 °/o eli siis noin kaksi kolmannesta metsiköitä,
joiden ikä ylittää 100 v. Yli 160 v:n ikäisiä metsiköitä on 27 °/o pintaalasta. Näiden Pohjois-Suomen vanhojen metsiköiden kasvu on hidasta, ja todennäköisesti voitaisiin kannattavuuskalkyyleillä osoittaa, että niiden pystyssä pitäminen ei enää ole liiketaloudellisesti
edullista. Metsänhoidollisesti asiaa katsellen ne olisi joutuisasti uudis-

tettava, jotta niiden tilalle saataisiin paremmjn kasvavia nuoria
metsiköitä. Meillä onkin usein keskusteltu Pohjois-Suomen valtion
metsien vanhojen puustojen realisoimisesta.
Tällä puheella on kyllä asiamnen pohja, mutta vakavasti on harkittava, missä tahdissa tätä i'ealisoimista on järkevä suoi`ittaa. Pohjois-Suomen metsäteollisuus ja sikäläisen väestön toimeentulo ed:el-

lyttävät välttämättä, että hakkuumääi``än jatkuvuus on turvattava.
Kun sikäläisissä oloissa kiei`toaika on pitkä, tarvitaan jatkuvan puun
saannin tui`vaamiseksi huomattavan suui`i kasvava puusto. Jos sitä
vai`omattoman laajoilla hakkuilla, vaikkapa vain hakattavaksi kypsissä metsiköissä toiinitetuilla, pienennetään lyhyessä ajassa siinä
määi.ässä, kuin metsien metsänhoidollinen tila sallii tai edellyttää,
joudutaan helposti tilanteeseen, jossa hakkuumäärä sen vaiheen
jälkeen supistuu pahasti. Tähän johtaisikin ilmeisesti puheena olevan
metsänhoidollisen hakkuusuunnitelman noudattaminen. Huolenpito
Pohjois-Suomen metsäteollisuuden ja sikäläisen väestön toimeentulosta ei salli niin rajuja hakkuumäärän heilahteluja kuin se edellyttäisi. - Tässä ei ole otettu tai'kastettavaksi, olisiko se teknillistaloudellisesti edes mahdollistakaan.
Varottavana esimerkkinä on Ruotsin Norrlannin metsien viime-

aikainen vaihe. Ruotsin metsämiesten laatimien selvitysten mukaan
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on Noi`rlannissa pakko nyt supistaa haklmumäärää sen takia, ettei
aiemmin ole riittävästi pidetty silmällä sikäläisten runsaiden hakkuiden seui`auksia, vaan metsiä on hakattu liian rivakassa tahdissa.
Pohjois-Suomen valtion metsien hakkuumääi`ää voidaan nykyisestään epäilemättä kohottaa, etenkin jos kuljetussuhteita voidaan

parantaa, mutta siinä on meneteltävä varovasti ja tai`kattava huo1ellisesti hakkuumäärien vaikutusta tulevaan puun saantiin. Jyrkät
10-vuotiskausien vaihtelut eivät sovellu talouspoliittisen suunnitte]un ohjeiksi.

Näin päädytään siihen tulokseen, ettei valtakunnan metsien toisen linja-arvioinnin yhteydessä laskettua metsänhoidollista hakkuumäärää voida käyttää pohjana selviteltäessä metsäteollisuutemme tulevaa raakapuun saantia. Samasta syystä ei tämä laskelma liioin
tyydytä sellaisen hakkuusuunnitelman tarvetta, jota kaivataan
maailmansotien välisen ajan metsätasekysymyksen täydentämiseksi
ja varmentamiseksi. Metsänhoidollinen hakkuumääi`ä vaiaisee sen
sijaan kyl]äkin ansiokkaasti metsävarojamme eräiltä muilta näkökannoilta.
V.1943 julkaisi L;h£o7te7? omaperäisen tutkimuksen hakkuulaskel-

man laatimisen perusteista. Hän on nimittänyt menetelmänsä t,uottohakkuulaskelmaksi. Sitä käyttäen voidaan seurata puuston ja hakkuumäärän kehitystä sekä niiden keskinäistä riippuvaisuussuhdetta.
Se antaa mahdollisuuden tarkata, ettei alkuperäistä peruspuustoa
hakkuilla pienennetä siihen määrään, että tuotantovälineenä välttämätön tuottopuusto vaai`antuu. Se tekee mahdolliseksi soveltaa hakkuumäärät talouselämän suunnittelussa vaadittavan jatkuvuuden
ja stabiliteetin vaatimusten mukaisiksi. Se antaa myös mahdollisuuden määrätietoiseeri hakkuumääi`äii ohjaamiseen sillä tavalla, että

puusto kehittyy antamaan tulevaisuudessa suui`enevia hakkuumää•,,

rla.

Tuottohakkuulaskelmansa periaatteita soveltaen Lihtonen julkaisi v.1946 valtakunnan metsien lI:n linja-arvioinnin tulosten pohjalle tehdyn tutkimuksen, joka sisältää mm. hakkuusuunnitelman
koko valtakunnan metsille. Työ on metsänarvioimisen kannalta taitavasti suoritettu, ja siinä on otettu varteen sekä teknillis-taloudelliset mahdollisuudet että talouselämän reaaliset tarpeet. Metsänhoidol'lisille näkökohdille on suoLu niille kuuluva merkitys. Kokona;suudes.4
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saan tuottohakkuulaskelma tekee tasapainoitetun ja todellisuuteen
liittyvän vaikutuksen. Se on pai`as laskelma, joka nyt on käytettävissä haluttaessa tai`kistaa ja vai`mentaa sitä kuvaa, jonka edellä esitetyt inventoimismenetelmän ja kasvumenetelmän mukaan laaditut
metsätaseet antavat. Lihtosen tuottohakkuulaske]ma onkin sen takia
otettu perustaksi tarkasteltaessa seuraavassa teollisuuden raakapuun
saantia.
Lihtosen hakkuulaskelma on tehty Nyky-Suomen metsille, kun
taas tähän asti käsitellyt metsätaseet tarkoittavat sodan edellistä
Suomea. Jotta nyt Lihtosen luvut saataisiin verrattaviksi näihin
aiempiin lukuihin, olen muuntanut hänen tuottohakkuulukunsa vanhojen rajojen mukaisiksi korottamalla niitä siinä suhtee;sa kuin maan
vanhojen rajojen mukainen metsien vuotuinen kasvu (45.7 milj. k.m3)
on nykyisten rajojen mukaan laskettuun kasvuun (40.8 mi]j. k.m3)
(Ilvessalon mukaan). Näin menetellen saadaan seuraava asctelma
Lihtosen (1943, ss. 56 ja 59) tuottohakkuumääristä:
Lihtoseii mukaan
Nyky-Suomen

Muunnettuna
vanhoihin

ra`ioissa
.
rajoihin
mi]j. k m3 .kuorett,a

I:nä 10-vuotiskautena (1938-47)

lI:na

„

33.o

(1948-57)

37.o

34.5

38.7

Edellä esitettyä vuosijakson 1923-38 poistumaa ei voida sellaise-

naan veri`ata näihin lukuihin, vaan poistuma on ensin hajoitettava
eräisiin osiinsa. Tämän pitkän ajan poistuman i`innalle olen seuraa-

vassa merkinnyt v:n 1938 poistuman, jota joudutaan jälempänä tai`vitsemaan. Poistumaa osoittavat luvut ja niiden osat ovat Osaran,
Pöntysen ja Erkkilän tutkimuksesta (1948). Ne tarkoittavat valtakuntaa sen vanhoissa rajoissa.
Vuotuinen poistuma,
milj.

k.m3

kuorct[a

1923-38

1938

...........

37.o

38.o

Hakkuutähteet ja uittohäviö . . .

2.o

1.8

I-Iakkuumääi`ä (edellisten summa)

39.o

39.8

2.4

2.o

41.4

41.8

Hakkuun käyttöosa

Käyttämätön luonnon poistuma .
Koko

poistuma

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

SuoMEN
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Nyt saadaan seuraava vertailu:

milj. k.m3 kuoretta

1923~38
tuottohakkuusuunnitelma
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1938

(I.10-vuotis37.o

37.o

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

39.o

39.8

»liikahakkuu))........................

2.0

2.8

kausi)............................

vuotuinen hakkuu

Aiemmin tultiin kasvumenetelmän ja inventoimismenetelmän
perusteella siihen tulokseen, että vuosijaksona 1923-38 ei ole toimitettu liikaha`kkuuta, joskaan hakkuun lisäämisen varaakaan ei jää-

nyt. Nyt osoittaa tämä uusi vertailu, että h a k k u u o 1 i k u i t e nkin jo jonkin veri`an liian suuri. Kunotetaanhuomioon, että käyttötutkimusten hakkuutulos todennäköisesti on liian
pieni, on ))liikahakkuu» todennäköisesti ollut vähän suurempi kuin
tästä vertailusta näkyy.
V:n 1938 käyttöä vastaava hakkuumäärä 39.8 milj. k.m3 on ollut

noin 3 milj. k.m3 suurempi kuin keskimääräinen hakkuu Lihtosen
mukaan mitattuna olisi saanut olla.
Tai`kastelemalla käytön rakennetta saadaan käsitys siitä, mitä

hakkuun tämän vei`tainen i)ienentäminen eli siis sen supistaminen
tuottohakkuun rajoihin olisi merkinnyt teollisuuden raakapuumäärälle. Käytön rakennetta kuvaavat tiedot ovat Osaran, Pöntysen ja
Erkkilän tutkimuksesta (1948).
Vuotuinen käyttö, milj. k.m3 kuoi`etta

1923-38
Teollisuuden

raakai)uu

Teollisuuden

halot

Jalostamattoman
Liikenteen

puun

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

1.1

puun vienti ............

3.1

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

1.4

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

12.7

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

2.3

käyLtö

Maaseutuväestön kotikäyttö
Muut

erät

Yhteensä

1938

16.4

37.o

Jos olisi noudatettu Lihtosen hakkuusuunnitelmaa eikä jäte- ja
häviöeriä olisi voitu pienentää, olisi ollut pakko supistaa käyttöä
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joiltakin osilta. Jos koko supistus olisi toimitettu teollisuuden raakapuuna, olisi se tiennyt sen vähenemistä seuraavasti:

vv:n l923-38 keskimäärässä
v.1938

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

16.4 -2.o ± 14.4 milj. k.m3
18.2 -2.8

= 15.4

Vähennys olisi tiennyt vv.1923-38 keskiarvosta 12°/o ja v:n
1938 määrästä 15 °/o. Näin arvostellen oli metsäteollisuutemme siis
jo ennen sotaa jonkin verran liian suui`i raakapuumäärältään.
Toinen tulkinta on yhtä hyvin mahdollinen. Voidaan sanoa seui'aavasti: jo ennen sotia metsäteollisuutemme oli kehittynyt siihen
laajuuteen, ettei ollut varaa viedä maasta teollisuudelle kelpaavaa

puuta jalostamattomana. Pyöreän puun viennin lopettaminen olisi
saattanut metsätaseen tasapainoon supistamatta teollisuuden raakapuun määrää.
Niin ikään voidaan ajatella vajauksen täyttämistä jostakin
muusta erästä, mutta se olisi o]1ut telmillisesti paljon vail"ami)aa.
Tämän yhteydessä on syytä panna merkille, että valtakunnan
metsien toinen linja-arviointi osoitti järeän puuston selvästi vähentyneen maailmansotien välisenä aikana. Ilvessalon tuloksista (1940,
s: 29 ja 33) voidaan laatia seuraava tätä todistava yhdistelmä. I tarkoittaa siinä ensimmäistä linja-arvio].ntia (1922-23) ja 11 toista

(1936-38).
Yli 30 cm rinnankorkeudelt,a täyttäviå puita
milj. k.m3
1

Länsi-Suomen vesistöt
ltä-Suomenvesistöt

......

37.5

°/o koko puust,osta

11

23.5

........

58.3

34.8

Pohjanmaanvesistöt .......

6.9

. 5.3

Pohjoispuoliskonvesistöt ....

82.8

77.7

Yhteensä ja keskim.185.5141.3

1

8.3
12.i

11

5.o
7.9

4.5

3.4

15.5

15.7

11.4

9.i

Sahapuun ja vaneripuun hakkuu on siis ollut suurempi kuin pienempien puiden siirtymä suurempien puiden luokkaan. A i n a k i n
sahateollisuritemme
oli
siis
jo
ennen
toista
maailmansotaa laajempi kuin metsävaramme
voivat
jatkuvasti
kestää.
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Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa on yli 30 cm
i`innankorkeudelta täyttävien mäntyjen kuutiomääi`ä 19.6 % koko
mäntypuustosta (me.illä vastaava luku 13.5) ja seri kokoisia kuusia
10.8 °/o koko kuusipuustosta (meillävastaava luku 6.5) (j?z.ÅSsÅogs£cwem.7tgsnöm7tc!e7t 1932). Meidän järeä puustomme on siis suhteelli-

sesti paljun pienempi.

Erehdysten välttämiseksi mainittakoon, että 30 cm:n rinnankoi`keusläpimitta ei ole tukkipuiden minimiraja, vaan tämä raja on i)a]-

jon pienempi. Nämä luvut on otettu tähän näytteeksi puustomme
järeimmän osan suhteellisesta vähäisyydestä ja supistumisesta.
Sahapuiden hakkuuta voidaan jonkin aikaa jatkaa laajemi]ana
kuin järeän puuston uusiintuminen siirtymän kautta edellyttää,

mutta se johtaa välttämättä ennen pitkää niin tuntuvaan järeän
puuston supistumiseeii, että sahatavaran tuotantoa on pakko pienentää, ellei voida ryhtyä sahatukkien tuontiin. .J`a kun kei`ran täl]aiseen tilaan on tultu, on järeän puuston kehityssuunnan muuttaminen suurenemaan päin erinomaisen vaikea tehtävä, koska se edellyttää pitkäaikaista hakkuusäästöä järcässä puustossa.
T\Torja tarjoaa selvän esimei.kin sahateo]1isuudesta, joka laaj.enne-

taan yli metsävarojen. Norjan sahateollisuus kehittyi tähän asteeseen jo viime vuosisadalla. Seurauksena on ollut sahateollisuuden
pakollinen supistuminen ja sahatavaraii viennin kutistuminen vei`raten vaatimattomaksi. Tosin sen sijaan on voitu paperiteollisuuden
tuotteiden vienti saada merkittävän laajaksi. (Esim. S£rcg//er£ 4.931,
;. 147.)

Ruotsi on menetellyt varovaisemmin. Sahateollisuuden kehityksessä ei ole ollut sellaista selvää taitekohtaa kuin Norjassa 1870luvulla. Ruotsin sahateollisuuden nousukautta jatkui tämän vuosi-

sadan alkuvuosiin saakka, mutta sitten tämä suunta pysähtyi kääntymättä kuitenkaan laskuksi. Suhdannevaihteluita on tietenkin sattunut' mutta ne ovat heilahde,leet kåhden |)uolen keskial.Voa, joka
ei ole sanottavasti m`iuttunut. (Esim. S!rey//er£ 1931, s. 98.)

Vasta 1930-1uvulla alkoi Norrlannissa tuntua sahatukkien puutetta, ja sahateo]Iisuutta on siellä jouduttu supistamaan. Siitä on
Pohjois-Suomen vanhojen metsien hakkuuta koskevaan keskusteluun
saatavissa oivaa kokemusperäjstä lisävalaistusta likipitäen saman1aisista ilmasto-oloista.

222

EiNo SAARi

Näihn onge]miin liittyy myös kysymys kiei`toajasta. Voidaan
sanoa, ettei Pohjois-Suomessa ole syytä yleensä kasvattaa sahatukkeja, vaan voidaan tyytyä lyhyemmällä kiertoajalla saatavaan paperipuuhun. Se]laisen ta]ouden val]itessa Pohjois-Suomen sahateollisuus kutistuisi mitättömäksi, sen i.älkeen kun nykyiset sahatukkivarat on hakattu. Tähän ongelmaan ei tässä kirjoituksessa oteta
kantaa, koska se veisi kovin pitkälle tämän tutkimuksen tarkoituksesta edellyttäessään toisenlaista ajneistoa ja toisenlaista käsittelyä.
Koko kysymys siitä, kuinka laaja sahateollisuus meidän o]oissamme
on katsottava edulliseksi, sivuutetaan niin ikään. Tässä rajoitutaan
vain tai`kastelemaan sahateollisuuden laajuutta metsävarojen taustaa
vastaan. Siltä pohjalta pyritään selvittämään, kuinka laajaan metsäteollisuuteen metsävaramme antavat mahdollisuuden.

4. Toisen maai,l,mansod,an ai,heutt,amcti muutokset.

Tämän kirjoituksen tehtäviin ei kuulu tarkastella niitä monisäikeisiä ja ei`ittäin vaikeita ongelmia, joita sodanaikaiset olot toivat
metsäteollisuutemme raakapuun hankintaan. Tässä rajoitutaan njihin rakennemuutoksiin, jotka rauhansopimus jätti metsätaseeseemme ja teollisuutemme raakapuun tui`vaamiseen liittyviin metsä- ja

puutalouden ongelmiin. Näistäkin jätetään tässä käsit,telemättä
sotakorvausten tavattoman i`askaan taakan väli]1iset ja välittömät
vaikutukset.
Niillä alueilla, jotka jouduimme rauhansopimuksessa luovuttamaan, oli kuten tunnettua laajoja arvokkaita metsiä. Näistä metsävarojen menetyksistä on llvessalon tuotteliaan työpajan tuloksena
saatavissa tarkka selvitys (1948). On kuitenkin huomattava, että

menetykset on siinä laskettu sen metsien ti]an mukaan, joka todettiin valtakunnan metsien toisessa linja-arvioiiinissa vv. 1936-38.
Sotatoimethan olivat paikoitellen vaurioittaneet ja hävittäneet metsiä, mutta näitä seikkoja ei ole otettu huomioon.
Metsäpinta-alamme väheni 13 °/o e]i 3170 000 ha, mikä on lähes

puolet Norjan koko metsäalasta. -Puuston kuutiomääi`än vähennys
oli 12 °/o eli 190 milj. k.m3 kuorineen. Tämä vastaa Nyky-Suomen
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metsien lähes 5 `.uoden hakkuumäärää, jos se arvioidaan Lihtosen
mukaaii. Puustomme järeimmältä osalta menetys oli suhteellisesti

paljon suurempi Laatokan-Karjalan ai`vokkaiden metsien takia. Tukkien kokonaismenetys oli 1128 milj. kj. latvamittaa eli teknillistä
mittaa. Sen voidaan ]askea vastaavan 4.9 milj. std. sahatavaraa. Jos
lasketaan ei`ikseeii vähintään 11" täyttävien tukkien menetys, se
nousi niin suureksi kuin 22 %:iin näin järeiden tukkien koko määrästä. Tässä kohden tappio oli siis suhteellisesti pa]jon suurempi kuin
metsäpjnta-alan osalta.
Metsiemme vuotuinen kasvu, joka v. 1938 oli /±5.7 milj. k.m3,
väheni 11 °/o e]i 4.9 milj. k.m3 ja on nyt 40.8 milj. k.m3.

Jonkinlai-

nen vertauskohta saadaan, jos mainitaan, että tämä menetys, joka
jotenkin vastaa vuotuisen hakkuumahdon sui)istusta, oli kaksi kertaa niin suuri kuin koko Tanskan metsien vuotuinen kasvu, noin
1 ]/2 kertaa Sveitsin metsien vuotuinen kasvu ja yli 40 % Norjan
metsien vuotuisesta kasvusta (F4 0 1946).
Menetetyn Karjalan aluee]le oli kehittynyt monipuolinen metsäteollisuus, jossa etenkin sahoilla ja selluloosatehtailla oli tärkeä sija.

Alueen omat metsävarathan olivat runsaat, ja sen lisäksi oli puutavai`an kuljetus Saimaan vesistöalueelta sinne vilkasta. Hyvien vientisatamain läheis}'ys on niin ikään muistettava.

Kuusamon--Sa]]an ja Petsamon alueiden mukana meni pari sahaa. Muita metsäteollisuuslaitoksia niillä ei ollut.

Sahojen Valvontayhteisön tilastojen mukaan luovutetulla alueella
oli v. 1938 kaikkiaan 77 sahaa, joissa yhteensä oli 130 kehää. Näid;n
sahojen tuotanto v.1938 oli 134 000 std. (Wcmc" 1948). Niiden yhtei-

seksi vuotuiseksi tuotantokyvyksi on laskettu yli 200 000 std. (0. SGp-

pönen 1941). Yhteensä ne käyttivät vv. 1936-38 Sahatukkeja 1.25
milj. k.m3, joka vast,asi 11 °/o koko sahateollisuutemme raakapuun
määrästä (Pö.n£y7%rt 194'1). Tämä sadannesluku osoittaa suunnilleen,
kuinka suuri osa sahateollisuudestamme menetettiin.
Muut luovutetun alueen metsäteollisuuslaitokset näkyvät seuraavasta asetelmasta, joka on i)ienin täydennyksin tehty 0. Seppäsen
(1941) mukaan.
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Tehtaiden Vuosituotantokyvyn laji

lukumäärä
Vanei`itehtaat...........

ja määrä

45 000 m3 vanei`ia

Sulfiittiselluloosat,ehtaat
.
Sulfaattiselluloosatehtaat .

257 000 t. selluloosaa

Puuhiomot ja pahvitehtaat

65 200 .t. hioketta
20 000 t. kai`tonkia
1 200 t. huopasyitä

Ru]]atehtaat..................

Paperitehtaat..................

Säteri-ja sillatehtaat

133 000 t.

700 000 krossia i`ul]ia

37 000 t. paperia

...........

Nämä tappiot olivat meidän oloissamme valtavat. Edellä jo mainitti].n, kuinka suuri osa koko sahateollisuudestamme jäi rajan taakse.
Selluloosateo]Iisuudessa tämä osuus oli vielä paljon suurempi. Menetetyt sel]uloosatehtaat edustivat runsaas!i ]/6 koko tämän teollisuusalan sodanedellisestä tuotantokyvystä.
Tut.kimus rajoittuu tässä ns. ensiasteiseen metsäteo]lisuuteen.
Tämä nimitys tarkoittaa sellaisia metsäteo]Iisuuden lajeja, jotka
käyttävät raaka-aineenaan pyöreätä puuta. Toisasteiseksi sanotaan
sellaista metsäteollisuutta, jonka raaka-aine on jo toisen tehtaan
tuotetta, niin kuin esim. paperitehtaat, joiden raaka-aine on hioketta
ja selluloosaa, tai puuta]otehtaat, joiden i`aaka-aine on sahatavaraa ,

vaneria, kuitulevyjä yms.
Pöntysen (1941) mukaan oli menetetyn ensiasteisen metsäteollisuuden kesk].määräiiien vuotuinen raakapuun käyttö vv. 4936-38
yhteensä 2.8 milj. k.m3 kuoretta. Se vastasi noin 15 °/o maan koko
metsäteomsuudep silloisesta i`aakapuumääi`ästä.
Luovutetun a]ueen metsäteollisuuden koko tuotantokykyä vastaava pyöreän raakapuun määrä voidaan laskea yhteensä 4.3 milj.
k.m3:ksi (kuoretta). Jos siihen lisätään uittohäviö ja hakkuutähteet,

sen voidaan sanoa vastaavan 4.5 milj. k.m3:n hakkuumäärää.
Tämä
i`aakapuun
hakkuumäärä
on
lähes

yhtä
suui`i
kuin
Neuvostoliitolle
luovutettujen metsien vuotuinen kasvu.
Uuden rajan taakse jääiieiden uittoväylien, rautateiden ja maanteiden menetys tiesi samalla myös metsäteollisuuteen liittyvien lii-

