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Kuluneiden säännöstelyvuosien aikana on talouspoliittisten toimeni)iteiden pohjana yhä enemmän ryhdytty kä}'ttämään koko
maata koskevia taloudellisia laskelmia. Tämän suuntaiselle kehitykse]le antoivat oma]Ia alallaan alkusysäyksen Taloudellisen puolustusneuvoston sihteerin 4J.£!wrj Le7}ti.sen laajat tutkimukset, joissa

elintai`vikkeiden saanti ja käyttö pyrittiin selvittämään määrällisesti, sekä laajemmissa suhteissa prof . Vciz£er L£7td6ergin kansan-

tulolaskelmat, jotka tiesivät ]aajennusta ei vain käsittäessään kan-

sant,alouden kaikki sektorit vaan tuodessaan laskehiiin mukaan
myöskin hinnat ja raha-arvot, jotka vast,a lopullisesti tekevät laskelmat taloudellisiksi laskelmiksi.

Erityisesti maatalout,ta koskevia hiiitapoliittisia toimenpiteitä
suunniteltaessa on Lindbergin esikuvan mukaan laadituille laskelmille ainakin ajoittain pyritty antamaan suuri arvo etenkin sikäli,

kuin ne ovat vahvistaneet vastuunalaisten viranomaisten omia
käsityksiä tarpeellisista toimenpiteistä. Veropolitiikassa on sen
sijaan lähtökohtana käytetty, kuten aikaisemminkin, maataloushallituksen kirjanpitotilojen tuloksia, ehkäpä tässäkin tapauksessa
siksi, että niiden avulla on paremmin voitu perustella asianomaisista toivottavilta näyttäviä toimenpiteitä.
Pyrkimys koko maan ta]ouselämää koskeviin laskelmiin on
yleismaailmallinen ilmiö. Uudet kansainväliset järjestöt, kuten YK
1 Suomen Tilastoseuran kokouksessa 3. 2. 49 pidetyn esitelmän pääsisältö.
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ja sen alaiiien Elintarvike-ja maatalousjärjestö (FAO) työskenteIevät numeroi)ohjan laajentamiseksi kaikkialla maailmassa, katsoen

sen välttämättömäksi edellytyksel#i tehokkaille hallitusten toimenpiteille ja kansainvälisille suunnitelmille. Näiden järjestöjen taholta

pyydetään tietoja yhä useammista tuotannon haaroista sekä vaaditaan tiedoilta yhä suurempaa yksityislmhtaisuutta.
Taloudellisten laskelmien vaatiminen ja käyttäminen on sinänsä
ilahduttava merkki halusta i`akentaa käytännöllisessä politiikssa
tieteelliselle perustalle. Mutta tilastomiehenä täytyy jäädä murheelliseksi siitä, että ne rakennelmat, joilla laskelmia ei`äiden täi`-

keiden tuotannonaiojen kohdalta on täydennetty, eivät ole kestäviä. Meillä on totuttu luotettavan pei`ustan puuttuessa tui`vautumaan epävarmoihin arvioihin, ja usein vielä unohdettu se, että
ai`viot ovat epävarmoja. Tyytyminen tällaisiin arvioihin on puolestaan pysäyttänyt kehityksen, joka olisi välttämätön tämän
asiaintilan korjaamiseksi.

On totta, että meillä julkaistaan vuotuista tilastoa maataloudesta.. Mutta on muistettava, että vuositilastoon ei sisälly muuta
kuin viljelysala-ja satotilasto, kotieläinten lukumääi`iä, maataloustyöntekijäin palkkoja sekä meijerien maidonkäyttöä ja tuotantoa
koskeva tilasto.
Maataloustuotannon määrän ja arvon laskemisessa olisi kuitenkin lisäksi tiedettävä nimenomaisesti ihmisravintona kulutetun
viljan ja pei`unan määrä, viljavarastojen suui`uus satovuoden päättyessä, lypsylehmien keskimääräinen vuosituotanto, teurastusten
laajuus ja teuraseläinten keskipaino sekä kananmunien ja villan
tuotanto eläintä kohden. kokemus osoittaa, että useimmat näistä
suureista ovat vuodesta toiseen muuttuvia, joten niiden kohdalla
ei voi, kuten tähän saakka on yleensä ollut pakko, käyttää kiiriteitä arviolukuja.
Viime vuosina yhä tärkeämmän merkityksen saaneesta puutai`hatuotannosta ei maataloustilast,ossa ole juuri minkäänlaisia
tietoja. Kalastustilastomme on asiantuntijoiden käsityksen mukaan
taas siinä määi`in puutteellinen, että sen tiedoL eivät ole edes
suunnilleenkaan
oikeita.
Maatalousväestön
sivuansiokseen
harjoittamasta kotiteollisuudesta ei ole tilastoa eikä luotettavia
arvioitakaan v. 1937 suoi`itetun tiedustelun jälkeen.
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Ei`äitä maatalouden kustannuspuoltakin valaisevia tietoja välttämättä tai`vittaisiin maataloutta koskevia laskelmia laadittaessa.
Varsinkin viljelmillä olevan ihmistyövoiman käyttö maataloudessa
on kokonaislaskelmien kannalta erittäin tärkeä. Tosin tätä selvitett,iin jo v. 1941 suoritetussa maatalouslaskennassa, mutta nykyisin tapahtuvat muutokset viljelmien suuruussuhteissa sekä r.ationalisoinnin aiheuttama kehitys vaativat tämän tärkeämmän kustannustekijän jatkuvaa seuraamista. Maatalouden rakennustoimin-

nan laajuudesta ei ennestään ole mitään tietoja, mikä i)uute on
vaikeuttanut mm. kansantulolaskelmien suorittamista. Uudisi.aivauksia, osaksi salaojituksiakin koskevat tilastot ovat olleet melkoisessa määrässä vajavaisia.
Tässä esitettyjen tietojen hankkiminen edellyttäisi osaksi maataloustilastomme runkona olevan yleisen maatalouslaskennan laa-

jentamista erityisesti siinä suhteessa, että puutarhatuotantoa,
kalastusta ja kotiteollisuutta harjoittavilta vil.jelmiltä hankittaisiin entistä yksityiskohtaisempia tietoja, samalla kun mm. maatalousrakennuksia koskevia kysymyksiä liitettäisiin kaikkia viljelmiä koskevaan kyselylomakkeeseen. Mutta tämän lisäksi olisi vuotuiseen edustavaan tilastoon, joka olisi uudistettava myöskin oi`ga-

nisointinsa puolesta, otettava ne lisäkysymyl#et, mitkä ovat välttämättömiä niiden kohtien selvittämiseksi, joihin ei muuta tietä
voida saada tyydyttävän luotettavia perusteita. Tållöin on huomattava, että määrättyjä tietoja voitaisiin todennäköisesti helpommin saada muulla tavoin kuin viljelmiltä kyselemällä.
Niinpä on lähellä se ajatus, että viljan käyttö ihmisravinnoksi
voitaisiin selvittää laajentamalla myllytilastoa sillä tavoin, että

pienten, vieläpä kotitarvemyllyjenkin jauhatuksista pyydettäisiin
tietoja. Tällöin voitaisiin kysyä erikseen ihmisille ja karjanrehuksi
tarkoitettuja ].auhatuksia, jotka useimmissa tapauksissa sentään
voitaneen erottaa toisistaan.
Ei`äiden täi`keiden kasvinviljelystuotteiden, kuten sokerijuurikkaan ja öljysiementen, tuotanto voidaan varsin tyydyttävästi selvittää näitä tuotteita jalostavilta teollisuuslaitoksilta saadun tilaston perusteella. Myöskin perunoista teollisuudessa käytetty osa on
tällä tavoin saatu selville.
Lihantuotannon arvioimisperusteita voitaisiin tarkentaa laajen-
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tamalla lihantarkastustilastoa siten, että tai`kastusta suorittavia
eläinlääkäreitä pyydettäisiin ilmoituksia lähettäessään arvioimaan
myöskin tarkastamiensa eläinten keskimääräinen ruhopaino. Lihantarkastustilasto olisi sitäpaitsi käsiteltävä niin, et,tä teui`astusten
luku ja keskipainot voitaisiin ilmoittaa kuukausittain tai ainakin
neljännesvuosittain. Tämä tekisi mahdolliseksi laskea mai`kkinoille
tulevan lihan määi`än satovuosittain, mikä puolestaan helpottaisi

vertailuja lihantuotannon ja rehusadon vaihteluiden välillä.

Mai-

nitunlaisilla vert,ailuilla olisi tulevan kehityl#en arviointia silmäl-

lä pitäen huomat,tava merkitys.
Sianlihan tuotannon suui`uuden selvittämiseksi olisi hai`kit,tava

Sianjalostusyhdistyksen jo alulle paneman astutustilaston laajentamista siten, että kaikki karjunomistajat velvoitettaisiin samaan

tapaan kuin Ruotsissa ilmoittamaan tapahtuneista astutuksista.
Täten saatavaan tilastoon perustuen voitaisiin n. 4 kk. myöhemmin syntyvien porsaiden ja n.10-12 kk. myöhemmin teurastettaviksi tulevien lihotussikojen luvusta laatia suhteellisen tarkkoja
prognooseja. Nykyisessä muodossaan meillä tehty yksityisluontoinen astutustilasto käsittää vain karjuasemien, joilla on vain 10°/o
maan karjukannasta, astutukset, eikä tilastoa voida tällaisena pitää täysin edustavana. Lihantarkastamoista saatu tilasto sikojen
teui`astuksista ei meikäläisissä oloissa anna tyydyttävää kuvaa lihotussikojen luvusta, koska valtaosa sioista teurastetaan kotitaloutta vai`ten. On aihetta epäillä, että tähänastiset sianlihantiiotantoa koskevat arviot ovat olleet jossain määrin liian suur'ia.
Tärkeimmän maataloustuotteemme maidon tuotannon arviointi
ei myöskään ole ollut tähän mennessä tyydyttävällä kannalla.
Tosin selvitettiin vuoden 1929 yleisessä maatalouslaskennassa lehmien keskituotanto, ja mainittuna vuonna todettua suhdetta kaik-

kien lehmien ja tarkastuskarjoihin kuuluvien lehmien keskituotannon välillä on sittemmin käytetty maan keskituotannon ai`vioimisessa vuosittain laaditun tarkastusyhdistystilaston perusteella.
On kuitenkin vii`heellistä olettaa mainittu suhde pysyväiseksi, etenkin kun tarkastusyhdistyskarjoihin kuuluvien lehmien luku on
huomattavasti vaihdellut ja ruokinnassa on tapahtunut tuntuvia
muutoksia. Toisaalta on meijerien kautta kulkeva maitomäärä
meillä suhteellisesti paljon pienempi kuin esim. Tanskassa ja Ruot-
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sissa, joten maidontuotantoa ei voida kuten näissä maissa luotettavasti arvioida meijeritilaston perusteella. Myöskään voin valmistuksest,a ei saada läheskään täydellistä tilastoa meijerien anta-

mien tietojen perusteella, koska ns. kotivoin valmistus jää tämän
tilaston ulkopuolelle.

Käsitykseni mukaan olisi vuotuista edust,avaa maataloustilastoa laajennettava ainakin siten, että siinä samoin kuin suunnitellussa uudessa, vuoden `J.950 maat,a]ouslaskennassa tiedusteltaisiin

mm. maidon, kotivoin ja kananmunien tuotantoa sekä kotitari)eeksi
teurastettujen sikojen sekä mahdollisesti lampaiden ja vasikoiden
lukua ja teuraspainoa. Voidaan tosin epäillä, kyl%nevätkö vilje-

]ijät erityisesti tuotantotietoja oikein arvioimaan, varsinkin kun
on kysymys vuotuisesta tuotannosta. Tässä olisi ehkä i)aikallaan

suoda tietojen antajille t,ilaisuus ilmoittaa vuosituotannon rinnalla
tai asemasta tuotanto erityisesti valittuna, tietojen antamisen ajankohtaa lähellä olevana määräpäivänä. Tällainen menettelytapa
edellyttää lopullisen t,uotannon laskemisessa määrätynlaisia kausivaihtelun johdosta vält,tämät,tömiä korjauksia.
Voitaisiin ajatella, että edustavilta viljelmiltä lisäksi tiedusteltaisiin vi]javarastojen suuruutta satovuoden päättyessä, kotieläimille käytetyn perunan määrää sekä perunan pilaantumistappioita.
Myöskin rakennustoimintaa koskevat kysymyl#et voitaisiin sovittaa kyselylomakkeeseen. Uudisraivauksista pitäisi, mikäli niiden
alaa ei täydelleen saada selville raivauspalkkioita myöntävien
viranomaisten toimesta, kuntien säännöllisesti vuosittain hankkia
tarkat mittauksiin pei`ustuvat tiedot, sil]ä ne ovat myöskin verotusta vai`ten tarpeen ja toisaalta ei voida ajatella, että edustavalla
menetelmällä saataisiin yksityisten kuntien peltoa]ojen inuutoksista läheskään tarkkoja tietoja.
Sellaisista erikoisista maatalouteen liittyvistä tuot,aiinonhaaroista kuin puutarhatuotannosta, turkiseläintuotannosta, poronhoidosta, mehiläishoidosta ja kalastuksesta olisi vuotuisia tietoja
hankittava erikoistiedusteluilla, jotka kohdistuisivat ensi sijassa
niihin talouksiin, joissa näitä tuotannonhaaroja harjoitetaan laa-

jahkossa mitassa ja myyntiä varten. Nämä tiedustelut voitaisiin
järjestää joko asianomaisten järjestöjen toimesta tai maataloustilaston ensitietoja keräävän asiamiesverkoston avulla. Riii)puen
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tuotannonhaarojen tärkeydestä tavallisilla maatalousviljelmillä
voisi joidenkin näitä koskevien kysymysten sijoittaminen edustavilla viljelmillä täytettävään kyselylomakkeeseen ehkä m}röskin
tulla kysymykseen.
Kotiteollisuutta koskeva tilasto, jossa selvitetään työpaikkojen
luku ja niissä oleva työvoima, on suunniteltu kerättäväksi yleisen
maatalouslaskennan yhteydessä. Kotiteollisuuden \suotuisesta tuotannosta voitaisiin kenties pai`haiten hankkia tietoja myyntijärjestöjen kautta.
Yleisenä periaatteena maataloustilaston laajentamisessa olisi

pidettävä sitä, että kaikki tärkeät maataloustuotannon alat, varsinkin ne, joissa tapahtuu h.uomattavaa vaihtelua, saataisiin vedetyksi vuotuisen tilaston piiriiii, ilman että tuottajia rasitettaisiin
useammilla ja vaikeammilla kysymyksillä, kuin mihin voitaisiin
odottaa heidän kohtuullisella vaivalla voivan vastata. Raha-arvoja
koskevia tiedusteluja olisi näissä tuottajiin kohdistuvissa kyselyissä

vältettävä; hintatilastot olisi hankittava muuta tietä, lähinnä kauppatoimintaa hai`joittavilta liikkeiltä, kuten aikaisemminkin.]) Edustavien viljelmien lukua olisi supistettava siitä, mitä se oli ennen
sotaa, mutta niiden valinta olisi suoritettava tieteellisesti pätevän
menettelytavan mukaan. Tietojen kerääjien pätevyyteen ja koulutukseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 0lisi pyrittävä siihen, että kunkin tietojen kerääjän piiri olisi siksi pieiii, että tiedot
voitaisiin kerätä suhteellisen nopeasti ja käyttäen riittävästi aikaa
kullakin viljelmällä. Toivottavaa olisi, että tietojen kerääjät voisivat käydä tilastoviljelmillä useammin kuin kerran vuoden kuluessa.
1 Tässä yhteydessä olisi harkittava, eikö maataloust,uotteiden ja -tarvikkeiden
hintatilastokin olisi yhdistettävä viralliseen ti]astoon.
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Tämä kysymys askarruttaa nykyään kansalaisten mieliä. Toiset
suhtautuvat siihen optimistisesti, toiset i)äinvastoin i)essimistisesti.
Inflaatiosuuntahan pääsi valloilleen heti suui`sodan puhjettua, ja

sitä jatkui yltyneenä niissä vaikeissa oloissa, joihin jouduimme
syksyllä 1944, kun sota meidän osaltamme oli päät,tynyt. Nyt on
vihdoin päästy siihen pisteeseen, että koko kansakunnalle erit,täin
tärkeä kysymys, onko inflaat,io päät,iynyt ja inflaationvaara ohitse,

on ajankohtainen. Tähän kysymykseen ei voida vastata lyhyesti
myönt,äen tai kieltäen, vaan vastauksen ant,aminen vaatii taloudellisten olojen luotaamista mahdollisimman syvältä.
Esitän seuraavassa eräitä näkökohtia tämän kysymyksen selvittämiseksi. Aluksi on syytä ]uoda lyhyt silmäys niihin kieltämättä
ilahduttaviin saavutuksiin, joihin viime vuosina ja varsinkin viime
vuoden kuluessa on i)ääst,y ja jotka osaltaan ovat eräänä t,ärkeänä
taloudellisen tasapainon ja rahan arvon vakauttamisen edellytyksenä.

Mitä ensiksi tulee vanhaan pääelinkeinoomme, maatalouteen,
joka sotavuosina pääsi pahoin rappioitumaan, mei`kitsi viime vuosi
ratkaisevaa askelta kohti normaalioloja. Sadon i`avintoarvo saavutti
aa]loni]ohjan niin myöhään kuin vuonna 1946, jolloin se oli vaille
60 °//o sodanedellisen ajan keskiluvusta. Viimesyksyinen sato taas,
pääasiallisesti i`unsaan apulanLojen tuonnin ja edullisten sääsuhtei1 PcTustuu csiiclmään, joka pidcttiin Oulun Kaupi)akliil)issa maaliskuun 11
i`äi`.åinä

1949.
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den vuoksi, tiesi nousua noin 87 °/o:iin sodanedellisestä keskiluvusta.
Toisin sanoen, kun ottaa hriomioon aluemenetykset, joita sangen
suppeat uudisraivaukset eivät suinkaan i`iittäneet korvaamaan,
satomäärä maamme nykyisellä alueella oli suunnilleen sama kuin
ennen sotia, eräissä suhteissa jopa emätyksellinen. Vaikka karjakanta, varsinkin lehmäluku, edelleen on pienempi kuin ennen sotia,
maatalous nyttemmin aivan toisessa mitassa kuin sotavuosina ja
sen jälkeisenä aikana pystyy toimit,tamaan markkinoille kansan

tarvitsemia ravintoaineita. Kuitenkin on omavaraisuus leipään ym.
elint,arvikkeisiin nähden toistaiseksi pienempi kuin enr]en sotia.
Teollisuuden nousu siitä aallonpohjasta, johon se joutui sotavuosina, alkoi paljon aikaisemmin kuin maatalouden rappioiden
voittamineii. Vuonna 1945 arvioidaan teollisuustuotannon volyymiltään vastanneen vain vähän yli puolta vuoden 1938 tasoa.
Tuotannon vajaus oli tiet,enkin hyvin erilainen eri aloilla, vientiteollisuudessa tuntuvasti suurempi kuin kotimarkkinateollisuudessa, jo]ika alalla ensin sotatarvikkeiden ja sit,temmin sotakoi`vaustuotteiden valmistaminen pakotti erityisiin ponnistuksiin. Vuosien
1946 ja 1947 aikana tuotanto lisääntyi voimakkaasti, kun raakaaineiden ja tarvikkeiden saanti vähitellen parani ja koneistojen

pahimmat puutteet saatiin korjatuiksi, samalla kun ammattitaito
]isääntyi ja työteho parani. Täten on vähite]len saatu teollisuuden
vanha kapasiteetti useil]a aloilla täyteen kä`'t,töön ja sitäpaitsi
rakennettu ei`inäisiä uusiakin tehtaita. Kun tätä kehitystä jatkui
myös vuonna 1948, on tuloksena, että teollisuustuotaimon volyymi
viime vuonna ai`vioiden mukaan nousi runsaasti neljännestä suuremmaksi kuin vuonna 1938. Tässä suhteessa on siis enemmän
kuin hyvin saavutettu sodanedellisen ajan taso, mutta on tietenkin
muistettava, että jos ei sotia olisi syntynyt, olisi teollisuustuotanto
ilmeisesti kehittynyt hyvinkin paljon nopeammiii. On myös todettava, ei,tä olisi vääi`in sanoa teollisuuden kokonaisuudessaan saavuttaneen sodanedellisen tuotantotasonsa. Se pitää suurin piirtein
i)aikkansa kotimarkkinateollisuuteen nähden. Mutta puunjalostusteollisuuden tuotanto on vielä vähän toistakymmentä prosenttia

pienempi kuin ennen sotaa. Katsoen aluemenetyksiin täytyy tätäkin tulosta piiää hyvänä!
Samalla tavoin kuin kotimaisen tuotannon laajeneminen myös
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tuonnin vilkastuminen oli omansa lisäämään tavar.ain saantia markkinoille. Tuonnin volyymi, joka vuonna 1945 oli painunut 13 °/o:iin
vuoden 1938 tuonnista, on sen jälkeen nopeasti lisääntynyt viime vuonna noin 30 °/o -kohoten vuonna 1948 lähes 85 °/o:iin
vuoden 1938 tuonnista. Vaikka moninaisten, vähemmän täi`keiksi
katsottujen tavaroiden tuonnille ei vielä ole annettu lisenssejä ja
vaikka toisia tuotteita on tuotu vain rajoitetuin määrin, voidaan
kuitenkin todeta, että monien tavai`oiden tuonti jo on saavuttanut
noi`maalitason, samalla kun erinäisiä tavaroita, lähinnä elintarvikkeita, on tuotu paljon enemmän kuin ennen sotia.
Vienti ei ole noussut aivan yhtä voimakkaasti kuin tuonti.
Vapaan viennin volyymi oli viime vuonna noin 63 °/o vuoden 1938
viennistä, ja jos sotakorvausvientikin otetaan huomioon, voidaan
arvioida mainitun suhdeluvun nousevan noin 76 °/o:iin.
Ulkomaisen kauppataseen kannalta on ollut meille mitä tärkeintä,ettäv±tF]a±ugntih±n±8j±±.FV_ä!i.P..9_n_._S`.F.t,±_?.7j.9ka__Sotavuosina ja aina vuoteen 194.S_.9.l`i. S`u_omell=e ep`ä_e`g_T|1i_nep2 sen j ä'iköeri-on

E±ni5Tn5Ft`Effi-Ie-€d~pl'lisp^k.s_i.:.`toisinsanoen,samallamääräilä.vieriti--

tavaroita on viime vuosina saatu enemmän ulkomaisia tuotteita
kuin aikaisemmin. Valitettavasti vientimarkkinat viime syksynä
alkoivat huonontua. Jos tätä jatkuu, vientit,eollisuus joutuu vaikeuksiin.

Tämän heikon suunnan vaikutusta alkoi näkyä viime vuoden
lopussa työtilanteen muuttumisena. Kun työmarkkinoilla sotien

].älkeisinä vuosina on vallinnut täystyöllisyys tai vieläpä ffllisyys, alkoi viime vuoden lopussa ilmetä t;!:£±±äEEyyttä. Tämä oli
tosin suhteellisen väliäistä ja osaksi kausiluonteista, mutta kuitenkin samalla osoituksena siitä, kuinka riippuvaiset olemme suurten
kauppatuttaviemme suhdannevaihteluista. Työttömien luku, joka
viime vuoden päättyessä oli noin 12 500, on nyt huhtikuussa kohon-

nut noin 50 000:een. Suui`in osa näistä on sijoitettu valtion ja kuntien varatöihin, mutta on selvää, että näillä töillä ei tuotannon
kannalta ole läheskään samaa merkitystä kuin varsinaisella tuotantotoiminnalla.
On ai`vioitu, että reaalinen kansantulo vuonna 1947 oli melkein
sama kuin vuonna 1938 ja että se vuonna 1948 olisi ylittänyt vuoden 1938 tason noin 7L9 %:lla. Mutta on otettava huomioon, että
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väkiluku välivuosina on lisääntynyt ja et,tä osa kokonaistuot,annosta on vast,ikkeettomasti vietävä sotakorvaust,uoiteina maasta.
r\'äin ollcn ei ole ihmeteltävää, ett,ä kulutus asukast,a kohden ei
vielä ole saavuttanut sodanedellistä tasoa, vaan edelleen on eräitä

prosentteja sitä alempi. Tämä vajaus tuntuu tietenkin vielä suuremmalta, kun tarve sodan johdosta syntyneiden aukkojen t,äyttämiseen monilla aloilla on eritt,äin suuri. Joka tapauksessa voi-

daan todeta, et,tä kot,imaisen tuotannon ja tuonnin markkinoille
tuoma tavaramäärä alkaa lähennellä normaalia tasoa. Samaan viit-

taa tukkukaupassa käyvien tavaroiden määrä, joka -tosin karkean -- ai`vion mukaan viime vuonna oli noin 90 °/o vuoden 1938
tavai`anvaihdosta.

r\Täkyvimpänä

t,odistuksena

tavaratilanLeen

paranemisesta ovat kenties kauppaliikkeiden näyteikkunat ja hyl1yt, jotka taas uhkuvat tavaroiden runsautta. Säännöstelyn purkaminen tai helpottaminen monilla aloilla antaa lisätodistuksen siiLä,
että tavai`anpuutteen ja -niukkuuden aika on takanapäin.
01ojen vakaantuinista havaitsemme myös, jos tarkastainme
viimeaikaista
kehitystä.
Luotonkysyntähän
sodanjälkejsenä aikana oli erittäin suui`i, luonnollista kyllä, sillä

olihan sijoitustarve maassamme tavattoman laaja. Viittaan vain
jälleenrakentamiseen tämän sanan laajimmassa merkityksessä,
siii`toväen asuttamiseen, sodan aikana laiminlyötyjen tuotantoko-

neiston korjausten ja uusimisten välttämättömyyteen, tyhjentyneiden varastojen täyttämiseen, huui,avaan asuntopulaan yms.

Lisäksi tulevat hiE±gj±j±?, joka on

ollut eriLyisen suuri, koska ankai`a verotus on supistanut liikeyrit}.sten oman pääomanmuodostuksen hyvin vähiin, ja kaiken i)äällifiseksiinflaatioi_}±ui±a.rp_q.,_pLa^k^Q__=#e3å_!iF.r~¥9_iF.i.T_if_F_T£_].t__ä__~S=e.]Sjr}==9~n

|g#{l#a-a=a#a`=o:t=.::;¥on-Jt-åf.-jTåies::taanepeu,o:ea:st,a.avsa::,:å
syntyinistä ja tuloa luottolaitoksiin. Vaiiaaehtoisella luotonannon
säännöstelyl]ä koeteLtiin edist`ää tasapainoon pääsemistä luoton-

kysymän ja -tarjonnan välillä, mutta tulokset olivat puutteelliset.
Näist,ä s}ristä jouduttiin toissa ja varsinkin viime vuonna korottajmaan kaikkia korkomääriä, toisin sanoen käyttämään klassillista
menetelmää rahamarkkinoiden tasapainon palauttamiseksi. Ei voi.tanekaan kieltää, ci,tä tulos oli tyydyttävä, sillä on havaittavissa
4
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sekä luotonkysymän supistumista että säästöpääomien runsaampaa vii`taainista ]uottolaitoksiin. Tosin on koi`otusten jälkeen kulunut aika sangen l}'h}.t ja niin kuin }.Ieensäkin talouselämässä on
vaikeata päätellä, missä määrin iliniöiden temporaalisuhteet samalla
ovat kausaalisessa \.htevdessä toisiinsa. Ilmeistä onkin, että talous`

elämässä muissakin suhteissa ilmenevä vakaantuminen, ennen kaik-

kea hintatason nousun ij}.sähtyminen, on tärkeänä syynä siihen
käänteeseen helpponevaan suuntaan, joka viime vuonna tapahtui
raharnarkkinoilla. Mutta kun talletust,en kasvu, joka vuoden alkukuukausina oli heihmpi kuin edellisenä vuonna, huhtikuusta
alkaeii, jolloin talletuskoi.ko kohosi 2 °/o, on ollut runsaampi kuin
ede]lisenä vuonna nousten voimakkaasti varsinkin vuoden jälkipuolislmlla, ei liene epäilystä siitä, että korkot,ason nousu välittö`
mästi vaikut,t,i toivottuun suuntaan. Välillisesti, psykologisesti, se

sitäpäitsi vaikutti samaan luottamusta lisäävään suuntaan, se kun
osoitti keskuspankin pomistelevan inflaation torjumiseen ja markan arvon vakauttamiseen. Rahamai`kkinoiden keventyessä on jo
ehditty hyväksyä ensimmäinen koronalennus, ja päiväjärjestyk`
sessä on kysymys siitä, olisiko deflatoi`isten ilmiöiden torjumiseksi

paikallaan jatkaa samalla tiellä.

Tässä yhteydessä on vielä syytä mainita, että Suomen Pankin
luotonanto viime vuonna ei sanottavasti lisääntynyt, ellei kausivaihteluita oteta huomioon, kun se vielä edellisinä vuosina oli
kasvanut 5 ]/2 ja 7 miljardia. Vakaantumista on myös havaittavissa
setelistössä. Sen voimakkaasti nousevaa suuntaa jatkui pääasiallisesti tavanmukaisista kausiluontoisista syistä vielä viime vuoden
alkupuole]la. Mutta kesällä tapahtui käänne; kun inflaation aiheuttamaa nousua kaikkina edellisinä iruosina oli jatkunut pitkin syksyä, muodostui kehitys viime'vuonna toisenlaiseksi: setelistön paisu`
: minen loppui, supistuipa liikkeessä, oleva setelimäärä hiukkasen.
Kuluvana vuonna setelistön kausiluonteinen nousu on ollut taval-

lista pienempi, mikä viittaa siihen, että vakaantumista on jatkunut, vaikka se samalla on merkkinä.taloustoiminnan eräillä aloilla
tapahtuneesta hiljenemisestä.
Kansalaisissa viime vuonna taas va;±]±i§±±±±±±±±±±g±±g=±±s rahan-

ai`von vakaantumiseen ja kansantaloutemme tulevaisuuteen johtui
kuitenkin arvattavasti änsi sijassa muista kuin edellä käsitellyistä
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syistä, niin t,ärkeät kuin ne ovatkin, nimittäin hintatason nousun
pysähtymisestä. Niin kuin muistetaan, jatkui hintojen nousua vie]ä
viime vuoden alkui)uolella, mutta tuntuvasti hitaampana kuin
edellisinä vuosina. Elinkustannusindeksi nousi siten joulukuusta
elokuuhun, jolloin huippu saavutettiin, noin 13 °/o, kun nousu
vastaavina kuukausina 1947 oli ollut melkein 30 °/o. Ja vuoden
loppuun mennessä mainittu indeksi aleni runsaasti 2 °/o, kun se
sitä vastoin vuoden 1947 jälkipuoliskolla jatkuvasti oli kohonnut
noin 19 °/o. Kuluvana vuonna tätä hidasta laskua on jatkunut.
Tukkuhinnoissa on kehitys ollut samanlainen.
Seui`auksena tästä oli, että myös palkkojen nousu pysähtyi.

Kun p_9±

syksyllä 1947 sidottiin hintainde.ltsiip y_li,kQ.inpensaation

I'e±Ljgllgj`a..kun

täf>-ähta-i-~ ä-rinen -kiiin hipriat` oiivat-mukautu=

pe.e.t uus_impiin palkankoro[uksiin, pelä`tiiin, että seu,rauks`ejna_`tu|is,.i
o{e±qj?åp_^±i`nt_9j..g,pja_iJalkk_ojenvuoroit_tain_ennou§.uj.a...s`iis_`inf_l`a`,a`t_i_QLn

jaLtkFLH±:,B_e_qLJHäizi_o±iqg_t.tQmas.ti.eik.ui±gik~a_a*q_käy=ny=t.__..Palkkoja
t,osin hintojen noustessa korotettiin kahdesti, mutta sitten saatiin
hintainnousu pysähtymääp. Hallitus ryhtyi erityisiin toimenpiteisiin hintojen alentamiseksi. Täi`kein merkitys oli lihan ym. elintarvikkeiden tuonnilla ulkomailta ja myyminen mai`kkinoille kotimaista hintatasoa halvemmalla. Kotimaisen tuotamion ]aajenemi-

nen melko runsaaksi ja yleensä tavaranpuutteen väistyminen vaikuttivat tietenkin samaan suuntaan. Näin ollen ei tullutkaan kolmat,ta palkankorotusta, ja sen jälkeeii sääntömääräiset palkat ovat
pysyneet muuttumattomina. Palkkai`intama oli näissä oloissa paljon rauhallisempi kuin edellisinä vuosina. Kuitenkin on todettava,
et,tä palkannousun pysähdyttyä taas alkoi ilmetä rauhattomuutta.
.\Ionilla aloilla vaadittiin milloin minkin syyn nojalla palkkojen
koi.ottamista. Hallitus tosin torjui pyrkimykset yleiseen palkankorotukseen, sillä olihan jo kokemuksesta nähty, että - niin kuin
talousmiehet alusta alkaen olivat varoittaneet - sellaisesta ei ole
hyötyä kenellekään, se kun vain merkitsee jatkuvaa inflaatiota.
Sen sijaan hallitus lupasi kuoppakorotuksia. Kun eri alojen ja
henkilöryhmien palkkojen i]ousu on sangen epätasainen, tuntuu
t,uollainen toimenpide oikeudenmukaiselta. Kuitenkaan se ei vielä
ole johtanut tuloksiin, ja sen sovelluttaminen onkin käytännössä
ei`ittäin vaikeaa, kun tässä maassa tuskin on olemassa sellaista
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palkannauttijaryhmää, joka ei omasta mielesLään olisi »kuopassa)).

Tälläkin hetkel]ä avoinna olevat palkkakysymykset, joita t,uetaan
lakolla tai lakon uhalla, ovat omansa osoittamaan, cttä iialkkaLason

vakaantuminen ei vielä ole aivan vahvalla i)ohjalla.
Jos halua].si antaa vähänkään tä}/'dellisen kuvan vijme vuosien
t,aloude]]i.s].sta saavutuksisLa, olisi tietcnkin i)akko

kosketella vielä

lukuisia ta]ousclämän puolia. Aika ei kuitenkaan sitä salli. Viittaan

vain lyhyesti siihen, että liikenneoloissa on voitettu sotien aiheuttamat pahimmat vauriot, että voimataloudcssa on poistettu pahin
vajaus ja että lähivuodeL tässä suhteessa merkitsevät yhä parein-

paa tarpecntyydyttämistä. Lisäksi on mainittava, et,t,ä sotakorvauksist,a on suoi`iuduttu sopimukscn mukaisesti ja että niihiii nähden myönnetyt heli]otukset vähentävät tasapainoon pääsemisen
tiellä

olevia

vaikeuksia.

ValtionLalous,

tuo

inflaat,ion

klassillinen

aiheuttaja, nä}.Ltää myös päässeen tasai)ainoon ainakin sikäli, että

luotonotto Jsie~S.l_£_u=epLe±|±is±a=£ir±ä,äL£ijg_p_Q±L`.a,¥_e±+i_9`lj3...lisääpt_¥n}:,L,
kausihcilahtelut

__s_}_:±±äLä__p

Ijopuksi on viclä i[iainiLLava eräs lisätodistus siitä, miten pitkällc

on päästy taloudclliscn vakauttamisen Liellä. Eräs inflaation syvim-

piä s}ritä on Lietenkin o]lut maksuvälinciden määrän liiallinen paisuminen ja, varsinkin tavaramääi`än supistuessa, ns. liian ostokyvyn
synt}rminen. Toht,ori A'JozÅs Wcw.L.s on laskenut, että jos maksuväli-

neiden reaaliarvo, so. inaksuvälineiden kokonaismääi`ä jaettuna
vastaavan ajan tukkuhintaindeksillä, vuonna 1938 mei`kitään sadalla, se vuonna 1944 o]i noussut 172:eenL=pu_t_tL£..SL9±~j_äl|{`99_P` `V_ähit_e.1J?F..OP.g,l~ep.t.u.±_T.t._9`a.9¥_u.|tq~en.97P_iå!.eLåJ±.tas,9jpviim?vuo¢9i?alku-

p±±±j±JSLo|l~a.Vielä j}'rkempänä esiinL}.}r kehitys, jos lasketaan maksu-

vä]ineiden reaaliarvo suhteessa tavai`amäärään. Jälkimmäisen sui]istuessa t,ämä suhde vuonna 19/i4 nousi aina 325:een` toisin sanoen
maksuvälineitä oli i`unsaasti kolme kci`taa niin paljon, kuin käytett,ävissä oleva t,avaramäärä olisi edell}'tLän}-t, kun vuoden 1938 suh-

teita pidetään normaaleina. Tämäkin suhdeluku painui vähitellen
aina 90:een viime vuoden alkui)uoliskolla. Näitä suhdelukuja ei

tosin saa i)itää täsmällisinä osoituksina ostokyvyn suui`uudesta,

niissä kun ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia
tekijöitä, mni. ei maksuvälineiden kiertonoi)eudessa tapahtuneita
muutoksia. Ne osoittavat kuiteiikin, että vuonna 194/± kovin suu-

O`KO I`'FljAATIONVAARA \.OITETTU

153

i`eksi paisunut ))]iiallinen ost,ovoima» on jälleen hävinnyt. Maksuvälineiden ja tavar'oiden määrien välillä on siis taas o]emassa tasapaino.

Ede]lä olevassa katsauksessa on osoitettu, et,t,ä Suomen talous-

elämä monissa suht,eissa on palaamassa normaalioloihin ja et,tä
edellytykset lopullisecri rahan ai`von vakaut,t,amiseen näissä suht,eissa alkavat tot,eutua. On kuitenkin samalla ollut pakko viitata
siihen, ett,ei vielä kaikissa suhteissa.ole päästy tasapainoon. Onkin

syytä kohdistaa erityistä huomiota niihin talouselämän i)uoliin,
joissa vielä ilmenee tasapainon puut,ctt,a.
Vakaut,t,amist,a häii`itsee ensinnäkin se tosiasia,

että eri hinto-

jen välillä ei ole olcmassa tasapainoa, vaan ett,ä hintasäännöstely
on pidättänyt toisia hintoja paljon alemmalla tasolla kuin toisia.

Mainittakoon tässä osoitukseksi hintojen hajaannon suuruudesta,
että ravintoindeksi, kun elokuu 1938 - heinäkuu 1939 merkitään
sadalla, viime tammikuussa oli 968 pistettä, Iämpö-ja valoindeksi
1186, vaatetusindeksi 913, mut,ta asuntoindeksi vain 140 pistettä,

kun toisaalta veroindeksi oli niiii korkea kuin 2 040 pistettä. Ravintoryhmässä puolestaan eri tuotteiden hinnat ovat nousseet hyvin
epätasaisesti. Niinpä o]ivat jauhojen ja suurimoiden sekä leivän

indeksit vain 413 ja 58/± pistettä, kun meijerituotteiden indeksi oli
1118 pistettä, perunoiden ym. juurikkaiden indeksi 679 pistettä,
kalan 1156 pistettä ja lihan niin korkea kuin 1475 pistettä. Yksi-

t}-isiin tuotteisiin nähdcn ilmenee vielä suurempi hajaanto. Kun

tuotantokust,annukset eivät ole kehittyneet samalla tava]1a, on
luonnollista, että hintojen ennen pitkää t,äytyy päästä tasoittumaan. Selvää on m}i.ös, että tämä hi±±±±=pä!±±±±±±±±±§ on alkanut
vaikuttaa tuotant,oon: Iiian halpojen tuot,teiden valmistus vähenee,
vaikka o]isi kysymys meille vält,tämät,t,ömistä tuotteista, kun sitä
vastoin niitä tuottcita, joille vahvistetut hinnat t,akaavat valmista-

jille paremman kannattavuuden, tuotetaan kent,ies liikaakin. Tuotanto joutuu.näistä syistä helposti kehittymään vinoon, yleiseltä
kannalta vähemmän toivot,tavaan suuntaan. T\Täin on jossain määi`in tapahtunut mm. maatalouden alalla, mikä osaltaan selittää sen
kriisin, mikä sillä alalla val]itsee. Vaikka maataloushinnat ja maataloustyöväen palkat ovat täi`keänä osana siinä mukautumisprosessissa, mikä on vält,tämätön pyrittäessä lopullisesti vakautta-
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maan rahan arvo, en kuitenkaan tällä kertaa voi s}'ventyä tähän
kys}'mykseen. Samoin sivuutan paljoii väittel}rä hei`ät,täneen k}.s}--

myksen tukipalkkioista; totean vain, et,tä kilpailu ulkoinaiden
kanssa kenties voi vaatia jonkiiilaisten tukii)alkkioiden suorittamista, niin kuin ennen sotiakin tapahtui, mutta että sekä kaupi)apoliittiset näkökohdat että talouselämän terve kehitys puhuvat sen
puolesta, että tähän keinoon olisi turvauduttava mahdollisimman
vähäri..

Aivan erikoisasemassa muihin hintoihin nähden ovat vuoki`at,

jotka ovat nousseet vain 40 %, kun muut hinnat ovat kohonneet
neljä-, kahdeksan-, jopa kaksikymmenkertaisiksi. Kun vuokrat
ovat nousseet paljon vähemmän kuin asuintalojen hoitokustannukset, on seurauksena, että näiden omistajien on ollut paklm
ot,t,aa luottoa talojensa kunnossapitoon, vieläpä juoksevien .menojen

peittämiseen, mikä on merkinnyt aiheetonta rahamarkkinoiden
kir'istämistä. Kun uusien talojen rakentaminen edellyttää vähintäin 4-5 kertaa niin korkeita vuoki`ia kuin vanhoissa taloissa,
on syntynyt kaksi toisistaan suuresti eroavaa vuokratasoa. Vanhojen talojen vanhat asukkaat, vuokralaiset ja alivuokralaiset, ovat
joutuneet etuoikeutett,uun asemaan, monasti sitenkin, että hyvätuloiset ja vai`akkaat asuvat halvalla heitä köyhempien kansalaisten kustannuksella. Kun palkkataso yleensä pohjautuu tähän hal-

paan vuokratasoon, on asuntojen puutteesta huolimatta näyttäyt}'n}.t vaikeaksi saada asukkaita uusiin, kalliisti i`akennettuihin Laloi-

hin. Osaksi näistä s}.istä, osåksi eräiden rakennustarpeiden niuk-

kuuden ja rahoitusvaikeuksien johdosta rakennustoiminta kaupungeissa on ollut niin vähäistä, että asuntopula vuosi vuodelta on
pahentunut. Tässä suhLeessa ollaan siis kaukana tasapainosta.
Huo]imatta valtion menoarvioon asuinrakennustoiminnan edistä-

miseksi otetuista miljardimäärärahoista on pelättävissä, että tasa-

painoa ei saavut,eta moniin aikoihin. Joka tapauksessa olisi tämän
tavoitteen edistämiseksi välttämättä sallittava vanhojen asuintalo-

jen korottaa vuokriaan.
Myös palkoissa on melkoisia epätasaisuuksia olemassa. Ovathan
esim. metsä-ja maatyöläisten sekä toisaalta iiaisten palkat kohoir
neet muita i)alkkoja jyrkemmin. Toiselta puolen esim. vii`kamiesten

palkat ovat jääneet paljon jälkeen muista pallmista. 0lisi tietenkin
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väärin ilman niuuta pitää esim. vuoden 1938 palkkaluokitusta
oikåudenmukaisena ja tarkoituksenmukaisena, sellaisena, et,tä siihen olisi p}.rittävä takaisin. Monet siirtymiset ja suhteiden muutokset ovat ilmeisesti olleet paikallaan, vaikl{a on luonnollista,

ett,ä muut,oksissa huonommalle puolelle jää]ieet ovat t}.}.tymättö-

mät, kun taas niistä hyötyneet tiukasti puolusLavat saavutuksiaan.
Mutt,a kaikki muutokset eivät suinkaan ole olleet }.leisen edun mukaisia, sillä valitettavasti poliittinen valta usein on ratkaissut koi`otuskys}'in}rkset eivätkä asialliset syyt. Suurin epäkohta lieiiee se,
että ainmattitaitoa vaativasta työst,ä, siihen luett,una ns. henkiset
työt, ei suoriteta sanottavas.ti enemoää kuin seka-ja ))hanttityöstä)),

johon kuka hyvänsä pystyy. Tämä on omansa vähentämään kansalaisten halua hankkia ammattitaitoa ja mei`kitsee siten yleensä
ammat,titaidon vähenemistä ja töiden heikompaa suoritusta. Varsinkin kun kilpailu ulkomaiden kanssa nyt on kiristymässä, t,ämä

_#åo=#o¥

tosiasia vaatii yleistä huomiota.
Palkkojen ja hintojen keskinäinen suhde on myös monessa suh-

useasti ovat ei)äsuhteessa tuotteiden hintoihin. .Näin alkaa olla

varsinkinvientiteollisuudessa,jo`nkatuo_tt=9i__4eF__=h±p.|9isp.k_9r_k.eus

tårHäTEfiii==;iii=ii=tiri`äTiLd`-äli-]ä~ii-dä§`t-å-mrievaanulkomaiden,markkiiäTaii=i-n'Ltoi`stå. `Jri`uri tä;tä syystä vient,imarkkinoiden heik-k-enemiri'~ää=t--ri-Lo+-t-~t-ä'-ä--~.meiiie niin suui`ia vaikeuksia , kun tuotantokustannus-

ten alentaminen ei ole helposti aikaansaatavissa.

On myös otettava huomioon, et.t,ä sit,ä myöten kuin sotakoi`vausvelvollisuutemme vähenee lähetessään loppuaan, sitä myöten myös

T{:tna]t];_k::{eooT:]tseuoj]d[:r]:taeaTamoen,]oauatj:=teutå:==an:==s:an¥#o=[::
kertaiseksi, eivät kotimarkkinat yksin riitä sille, vaan sen on pyrittävä etsimään vientimarkkinoita ulkomailta. Ja varmaa on, että
nämä nopeasti p}.st}rtetyt teollisuuslaitokset eivät voi nykyisellään
kilpailla niiden maiden kanssa, joiden vastaava tuotanto tapahtuu
erittäin pitkälle koneellistetuissa jättiläislaitoksissa, joiden tehtaan-

johto ja työväestö on monissa polvissa kasvanut näihin tehtäviin
ja tottu]iut erittäin suui`een työtehoon. Tässäkin on vaikea ongelma
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edessä, sillä eihän voi jatkaa nykyistä menetelmää, että valtio
käyttäen veroilla kansalta koottuja varoja maksaa suui`en osan
valmistuskustannuksia .
Edellä on todettu, että tuotanto on viime vuoden kuluessa siinä
määrin laajentunut, että aikaisempi jännitys sen ja kulutuksen välillä on lauennut ja tasapaino melkein saavut,cttu. Tähän on kuitenkin pakko ]isätä pari varoitusta. Ensiksikin on inuisteLtava,
et,tä maatalouden viimevuotinen hyvä sato johtui edullisista sääsuhteista, joiden uudistumisesta ei ole takeita. Maataloushintojen
ja muiden hintojen välinen jännitys samaten kuin kysym}.s maatyöläisten palkkojeii korkeudesta sekä näiden seikkojen aiheut,tama
osaki`iisi sisältävät myös vaai`amomentin, joka jollain tavoin on

järjesteLtävä, ennen kuin päästään todelliseen tasapainoon. Toiseksi

suhdannemuutoksen aiheuttama metsätöiden supistuminen merkitsee niin kantohintojen kuin palkka.tulojen kohdalla maaseudun
tulojen tuntuvaa vähenemistä, mikä sekin on omansa heikent,ämään saavutet,un tasapainon pohjaa. Ja kolmanneksi: teollisuuden
sodanjälkeinen nousu pei`ustuu ensi sijassa ennestään olemassa ole-

van käyttämättömän kai)asiteetin käytäntöön ottamiseen. Teollisuuden laajeneminen, mikä on täystyöllisyyden jatkumisen edellytyksenä ja ehtona väestön uusien ikäluokkien toimeentulon järjestymiselle, voi jatkua ainoastaan uusia teollisuuslaitoksia pei`usta-

malla. Tämä taas kohtaa suuria vaikeuksia, kun teollisuuslaitosten

kannatt,avuus on raskaiden verojen, joustavuutta vähentävän säännöstelyn ja epäedullisen hintal"hityksen johdosta paljon heikompi
kuin cnnen sotaa. Lisäksi yritykset ovat entistä enemmän riippuvaiset vieraista pääomista, kun omien pääomien kartuttaminen
verotus-ym. syistä on kovin vähäistä. Jos vient,imarkkinoilla tapahtunut suhdannekäänne kärjistyy ja pitkist},.}r, ovat teollisuuden
vaikeudet vie]ä suuremmat. Silloin puuttuu tasapaino tuotannon

ja kulutuksen väliltä.
Tuotannon kohoamisen ehdottomia edellytyksiä on runsas pääomanmuodostus. Se on tarpeen siitä riippumatta, pyritäänkö tähän
\
tavoiL1,eeseen uusia tuotantolaitoksia perustamalla tai entisten loimintaa rationalisoimalla. Voidaan tosin todeta, että invest,oimistarve eräillä lohkoilla on pienentynyt, kun sotakorvausteollisuus
ei enää vaadi uusia sijoituksia ja suui`in osa siii`toväestä alkaa olla
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asutettu. Mut,ta muuten sijoitustarve on muut,Liiniaton, oli sitten
kysymys maataloudesta, teollisuuden koneistojen uudistamisesta,
uusien voimalaitosten rakentamisesta, asuniopulan poistamisesta,
koulujen ja saii`aaloiden rakentamisesta, liikc]meverkon kehittämi-

sestä tms. Nämä koko kansakunnalle i,ärkcäL t,avoitteet vaativat

niin suuria pääomia, että niiden tyydyttämiseen tarvitaan i)itkä
vuosijakso, vaikka säästötoiminta saataisiin elv}.tetyksi entistä
vilkkaammaksi. Siksi näyttää siltä, että tasai)ainoa luotonk}.s).nnän
ja luotontarjonnan välillä ei voida saavut,taa pitäinäiLä korkokantaa melko korkeana. Toinen mahdollisuus olisi Lietenkin halvan
rahan politiikan, mutta samalla myös ankaran sääniiösLe]yn sovel-

t,aminen kaikkeen luotonantoon, mutta se taas merkitsisi ikävää
ja kallista paperisotaa, melkoista virast,okankeutta ja mielivaltaisuutt,a, monenlaisia erehd}'ksiä sekä ))mustia rahamarkkinoita» ja
säännöstelyn kiertäinist,ä.

Voidaan tietenkin myös

koett,aa

ratkaista

pääomak)rsym},'s

soveltamal]a pakkosäästämistä, esim. verotusta käyttämällä. Sikäli

kuin ei usko valt,ioelinten kaikkitietävään k)rky},.n valita oikeat,

kannatt,avat sijoitusobjektit, täytyy suht,aut,ua kieltcisesti tällaiseen ratkaisuun. Se mer.kitsisi myös valt,iontalouden laajenemista,
joLa ei voi pitää suotavana. Valtiontalous nä}/.Ltää t,osin nyttem-

min saavuttaneen tai olevan saavut,tamassa jonkinlaisen tasapainon. Sen sijaan ei ole tasapainoa valt,iontalouden ja kansantalou-

den välillä. Valtion tehtäviä on viime aikoina lisäämistään lisätty
sillä seurauksella, että julkinen sektoi`i iiyt on i)aljon laajemi)i kuin

ennen sotia. Ei tietenkään voi tarkoin määi`itellä, kuinka suuren

osan kansantulosta valtio haitatta voi vaatia omiin tarkoit,uksiinsa
- sehän tietysti m}.ös riippuu siitä, mihin tarkoituksiin noita va-

roja käytetään -mutta aivan ilmeistä on, cttä raskas verotus vaikuttaa inflatorisesti. Kohoitavathan välilliset verot suoraan hinta-

tasoa, kun taas välit,tömät verot, riistäessään kansalaisilta osan

heidän tulojaan, johtavat heidät vaatimaan korkeampia palkkoja.
Niin toisten kuin toistenkin verojen alentaminen olisi siten omansa
edistämään olojen vakaantumista ja vähentämääri inflaationvaai`aa
-tietysLi sillä ehdottomalla edellytyksellä, ettei järkytetä valtiontalouden sisäistä tasapainoa. Toisin sanoen, menojen vähentäminen
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on ainoa tie. Missä määrin tähän on asiallisia ja poliittisia mahdollisuuksia, on eri kysymys, johon tässä ei voida puuttua.
Kun tarkastaa kansantaloudessamme tällä haavaa esiintyviä
tasai)ainon puutteita, on kiinnitet,tävä huomiota myös ulkomaiseen
maksutaseeseen. Onhan tunnettua, että se niin sotavuosina kuin

t±aikana on ollut suuresti passiivinen: tulot eivät ole
i`iitt,äneet menoihin, vaan ei`otus on ollut peitettävä ulkomaisella

luot,olla. Mainittakoon, että maksutaseen tulonvajaus vuonna 1947
oli noin 1800 ja viime vuonna arviolta noin 8 200 milj. markkaa.
Tämä vajaus saa luonnollisen selityksen siitä, että sotakoi`vausten

suorittamiseen käytetty vienti luonteensa mukaisesti on vastikkeetonta. Onneksi on näinä vuosina saatu luottoa ulkomailta, pääasiallisesti Yhdysvalloista, sillä ellei asia olisi järjestynyt tät,ä tietä,

olisi ollut pakh melko jyrkästi rajoittaa tuontia ja siis alcntaa
kansan elinkantaa ja hidastuttaa kotimaisen tuotannon nousua.
Sikäli kuin ulkomaista
luottoa on kävtettv kulutustai`vikkeiden
LETL±!il_uQLt_t_o`a,Qp._käyt.?±ty.,ku.l,Tt_¥`s`.t_arvi!{kei_¢.en
tu9P.tl±=>_.V_9id_a.a~n`Sen.og~_EP.9_.i.¢_äp_.`eLl.äpgenyl.i_`v_aigjem_Tp`_e.Kuitenkin

se on ollut perusteltua, kun oli nostettava elinkanta menneen sota-

ajan laaksonpohjasta ja siten palautettava kansan työkunto ja elämänt,ahto. Ajan pitkään ulkomaisen luotoii käyttäminen kulut,ustarkoituksiin kuitenkin on arveluttavaa, se kun ei lisää mahdollisuuksiamme maksaa otettu velka takaisin. Aivan toisin on suhtauduttava ulkomaisen luoton käyttämiseen t,uotantokoneiston kunnostamiseen ja laajentamiseen, vai`sinkin kun tarve t,ässä suhteessa sotien hävit}'sten ja uudistusten lykkääntymisen jälkeen oli
ei`ittäin polttava. Ilmeistä onkin, että kun sotakorvaukset on suoritettu loppuun, ei näin käytettyjen ulkomaisten luottojen takaisinmaksu tule kohtaamaan vaikeuksia - edellytettynä, et,t,ä vient,imai`kkinat ovat tyydyttävät. Joka tapauksessa on selvää, että
tulovajauksellinen maksut,ase myös i`ahan arvon kannalta sisält,ää
tietyn vaai`an, se kun merkitsee sitä, et,tä ulkomaisten valuuttoje,n

tarjonta ei i`iitä kysyntää tyydyttämään. Tällainen suhde on tietysti omansa aiheuttamaan paineen mai`kan ulkomaista arvoa

vastaan.---~-------.--.
Näin joudutaan vielä erääseen tasapainon puutteeseen, joka on

jollain tavoin poistettava, ennen kuin inflaationvaara on lopullisesti
voitet,tu. Tällainen on epäsuhde markan kotimaisen ja ulkomaisen
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ostovoiman välillä. -Vuonna 1945 Suomen Pankki, niinkuin muiste-

taan, kolmasti korotti ulkomaisia valuuttakurssejaan. Sen jä]keen

on kotimainen hintatasomme tukkuhintaindeksin mukaan noussut
noin 129 °/o, kun hint,ainnousu ulkomailla, ainakin täi`keimmissä
länsimaissa, on ollut paljon pienempi, Yhdysvalloissa 54 °,/o, Eng-

lannissa 31 °/o ja Ruotsissa vain 12 °/o.

Vaikka valuuttakurssit

vuonna 1945 olisi saatettu tasapainoon g=iEid£nE±±ä±åå±£g±±§±g
v:£i=±Eå=±E±£±±±£±±±a±så±±o=±=ii±
älkeen tui]tuvasti
ta=g±E;ainoa. Seurauksena onkin, että nyt, viime joulukuun Lietojen mukaan, valuuttakurssit ovat tuntuvasti alemmat kuin niiden
pitäisi olla ostovoimapariteettien mukaan. Todellinen kurssi on
näet Ruotsin kruunuun nähden vain 68 °/o ostovoimapariteetin
edellyttämästä kurssista. Dollai.iin ja puntaan nähden vastaavat

suhdeluvut ovat 62 ja 54 °/o. Tässä on kuitenkin syytä muistaa,
että }.leiseen hint,atasoon pei.ustuvat ostovoimapariteetit eivät suinkaan anna täsmällistä vastausta kysymykseen, mikä olisi oikea
valuuttakurssi. Tämähän riippuu lähinnä siitä, miLä tavaroita vaihdet,aan ulkomaiden kanssa ja mikä näiden hinta on. Ainoa todella
luotettava kriteei.io valuuttakurssien valinnassa on, että vienti
saadaan kannattavaksi. Liian alhaiset valuuttakurssit mQrkitsevät,
että oman maan raha on yliarvioitu ulkomailla. Seui`auksena tästä
on, jos eletään vapaissa oloissa ilman säämöstelyä, että vienti
supistuu ja tuonLi paisuu, mikä taas heikentää ulkomaista maksut.aset,ta ja vähentää kot,imaisen t,uol,annon kannattavuutta.TK±±ipJsia
väL±nLjSmQimapariLee`tit lopi}_ltq .`p`e_rlfi?.s`e¥_ät>L j}ä|S¥_¥. e.i.itäl{int
et±.ä._vienti Suomesta viime vuoden alkui)uoliskolla kannatti loistavasti, vaikka matemaattine.n epäsuhde markan kotima.isen ja ulkoriaisen ar-j-6`ri-`v`äiiiläJ`9l_i s_ama kuin nytkin. Nyt vie]ititeollisuus
vä+atii valuuttak-ur`ssien korottamista. Mutta yhtä totta kuin on,

että niin pian kuin maataloustuotteiden hinnat alenevat mai`kan,
inaanviljelijät ovat vaatimassa tukipalkkioita ja avustuksia, yhtä
varmaa on, että jos vier]tit,uot,teiden hinnat alenevat markalla, niin
vientiteollisuus valittaa valuuttakursseja liian alhaisiksi. On siis
suhtauduttava varovaisuudella kumpaakin laatua oleviin vaatimuksiin. Tällä kei`taa on kuitenkin erotus mai`kan ulkomaisen ja
kotimaisen ostovoiman välillä niin suuri, ettei ajan pitkään voitane

ylläpitää

valuuttakursseja

muuttumattomina.

Mutta

kurssien
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muuttamiscn täytyy tapahtua ns. koko]iaisi`atkaisun puitteissa,
sillä muuten siitä ei ole mitään iloa. Valuutt,akurssien nostam`inen

parantaisi tosin aluksi vientiteollisuuden kannattavuutta, mutta
kun tuontitavai.at samalla kallist,uisivat ja nostaisivat kotimaista
hintaLasoa, olisi nykyisen i)alkkasäännöstel}'n val]it,essa seui`auksena, että palkat kohoaisivat ja tuotantokustannukset niiden ohella.

Ja ennen pitkää oltaisiin alkuperäisessä asemassa, olisi tehLy kier-

ros ja kenellekään hyötyä t,uottamat,ta taas riistetty osa säästäjien
ym. rahapääoman omistajien omaisuudesta. Tällaista tulosta o]isi
t,iete]ikin vältettävä.
Odottava asenne tässä asiassa on sitäkin
paremmin perusteltu, kun sama k}-s}t.m}-s on päiväjärjesLyksessä
eräissä muissakin maissa ja yhteistoiminta näiden kanssa o]isi

suotava.

Olen edellä koet,tanut antaa käsityksen siitä,

miltä vakautt,a-

mismahdollisuudet tämän hetken näkökulmasta näyttävät. 01en
viitannut niihin kauniisiin tuloksiin, jotka viime vuosina ja varsinkjn viime vuoden aikana on sa'avutettu yleensä talouselämän nostamisessa

kohti normaa]ioloja ja

]opettamiscksi ja

rahan

erityisesti taistelussa inflaat,ion

ai`von vakauttamiseksi.

Toisaalta

olen

kosket,ellut sit,ä tasapainon puut,etta, joka edelleen vallitsee erinäi-

sisä suhteissa ja jonka poistaminen on lopullisen vakaut,tamisen
edellytyksenä.
Mikä on siis lopullinen ai`vosl,e]u? Onko inflaationvaara voii,et,t,u?

Ilmeistä on, et,tä nyt ensimmäist,ä kertaa sot,ien jälkeen on olemassa

todellisia

mahdollisuuksia

i`ahan

ai`von

vakauttamiseen.

Sikäli siis voidaan sanoa, että inflaation kausi on ohitse. Mutta
ilmeistä on m}.ös, et,tä cclell}-.tyksenä tämän tavoitteen saavuttamiselle on, että niin }.1eisessä talouspoliLiikassa kuin erit}'isesti i`aha-

politiikassa ryhdytään tarkoituksenmukaisiiri toimenpiteisiin vielä

jäljellä olcvan tasapainon puutteen poistamiseksi. Mitkä nämä toimenpiteet ovat, on kysymys, johon aika ei salli minun ryhtyä.

Ja aiheetontakin se olisi, koska äsket,täin asetettu suuri vakauttamiskomitea, jonka puheenjohtajana on pääjohtaja Tuomioja ja
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jolla on paljon laajempi kokemus sekä monipuolisempi ja suurempi
asiantuntemus kuin minulla, on alkanut työnsä kokonaisi`atkaisun
löytämisel{si.

Sanottakoon vain, että tähän i`atkaisuun täytyy kuulua säänn§E±£±]£±±±9±±L±±Pj±±JS±±][±P±±±=!S±±i§£± j oiLakin harvoj a poikkeuk-

sia lukuun ottamatta, ja pyrkimisen markkinatalouden palauttamiseen ja yleeiisä talouselämän joustavuuden lisäämiseen. Ei tie-

tenkään koskaan palata niihin oloihin, jotka vallitsivat ennen sotia,

ainahan maailma muuttuu ja mennyt on mennyttä, mutta on
pidettävä kiinni siitä, mikä on osoittautunut hyväksi ja hyöd`/.lli-

s::`:|`{.k:naa,#,,|aJO;:ape:u::eaes:s:','ine|:]:a,:umr:':ralL::,,eat|toausY::',`:`s:
te]män vallitessa ja siihen liittyvään kansalaisten omaan aloite-

kykyyn, yritteliäisyyteen ja vastuuseen perustuu se valtava taloudellincn nousu ja laajojen kansalaispiirien elinkannan kohoaminen,
mikä Suomessakin on tapahtunut varsinkin 1870-1uvulta alkaen.
Kun vakauttaminen suoritetaan näissä merkeissä, on scn onnistuminen taattu. Silloin on inflaationvaara lopullisesti poisiettu. Silloin

tulec m)rös päiväjärjestykseen, sanokaamme vakauttamisen sinetöimisenä, rahaolojen loryullinen järjestäminen, uuden rahayksikön

käytäntöön ottaminen.

RANSKAN VÄESTÖPULMA.
Kirjoittallut

Eero Saarenheimo.
Ranskaa on totuLtu pitämään jo yleisessä tietoisuudessa maana,

jonka väestökysymys ei ole enää i)itkiin aikoihin ollut järjestyksessä. Vavahduttava oli kuiteiikin se selvyys, millä väestöpulan

ja maan heikkouden väli]ien riippuvaisuussuhde tuli esille Ranskan
kohdalla viimeksi käydyn sodan aikana ja sen jälkeen. Varmaan

marsalkka P6tain asetti häviön syyt oikeaan järjestykseen todetessaan, että maalla oli ollut liian vähän lapsia, liian vähän aseita,
]iian vähän liittolaisia.
Väestöl#hityksen ei`ilaisuus Raiiskassa ja sen naapurimaissa on

viimeisten sadan vuoden aikana rierusteellisesti muuttanut suorastaan

Euroopan

valtiollisia

voimasuhteita.

Siten,

esiinerkin

otLaaksemme, Ranskan ja Saksaii väkiluku oli suunnilleen sama
1830-Iuvun a]ussa, mutta toiseen maailmansotaan mennessä tilanne

oli muuttiinut niin, et,tä Saksan väestö oli noin kaksi kertaa niin
suuri kuin Ranskan. Samaan aikaan kaakossa ltalia oli kaksinker-

taistanut väest,önsä ja ohit,tanut Ranskan asukasmäärän. Ludvig
XIV:n aikoina, kun Ranska oli Euroopan eittämätöii johtaja, sen
väkiluku oli noin 20 °/o ma€inosamme väestön määrästä. Vielä
1800-luvun alussa, jolloin r\Tai)oleon saattoi määrätä Euroopan
asioista, vastaava prosentti oli lähes 16, mut,ta Loisen maailinan-

sodan aattona se ci ollut enää täyttä 8 °/o.
Ranskan väestönkehit}'s, joka on (tllut epäedullinen jo toistasat,aa vuotta, on johtanut kriitilliseen tilant:eseen myös kansaiitalouden kannalta katsoen. Perimmäinen heikkous on tällöin o]lut
se, että s}rntyv}-}.dcn suunta on ollut laskeva pitkän ajan, oikeas-
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taan suuresta vallankumouksesta lähtien.

Jo tuolloin ilmeisesti

on Ranskassa Lapahtunut, se katsomuksellinen muri`oc;, joka muissa

sivistvsmaissa on vasta huomattavasti myöhemmin johtanut syntyvyyden tietoiseen säännöstelyyn. Ranska]ainen k}'llä haluaa
lapsia, mutta hän haluaa niitä liian vähän. Säästäväisyys, joka on
muodostunut ranskalaisen kansanluonteen erääksi keskeiseksi piirteeksi, on johtanut siihen, et,t,ä hän säästää myös rajoittamalla
]artsilukua voidakseen antaa riittävät myötäjäiset tyttärelleen ja

tarrteeksi maata tai hyvän koulut,uksen pojalleen. Pyrkimys turvata taloudellinen asema ja sosiaalinen kai)illariteetti, kuten ranskalaiset yhteiskunnallisen nousun ilmiötä kutsuvat, varmaankin on
vaikuttanut huomattavalla tavalla Ranskassa syntyvyyden sään-

nöstelyyn, joka siis näyttää johtuvan rakentavista ja hyvistä
yksilöllisistä ominaisuuksista. Liiallisuuteen menneinä tällainen
varovaisuus ja »porvaril]inen)) elämänasenne ovat kuitenkin johta-

neet kokonaisuuden kannalta katsoen turmiolliseen tulokseen.
Ranskan kansa on siis muita aikaisemmin lähtenyt soveltamaan
käytäntöön Malthuksen oppeja. Yleisen elintason kannalta katsoen
]apsirajoitus aluksi tuotti etua, kun kansantulosta ei tai.vimut
sijoittaa lapsiin niin paljon kuin korkean syntyneisyyden kaudella.
Maa vaui`astui huomattavasti viime vuosisadan loppupuolelle

saakka, mistä seikasta todistaa esimerkiksi'Ranskan kyky selviytyä
suhteellisen nopeasti vuosien 1870-71 sodan taloudellisista seurauksista sotakorvauksinecn. Täten saavutettu voitto kääntyi
kuitenkin pian sen jälkeen tappioksi, ja on arvioitu, että 1880Iuvulta lähtien Ranskan kansantalous on lai)sirajoituksen takia
kärsinyt, kun tuohon ajankohtaan mennessä syntyneisyyden vähenemisen johdosta maan väestöi.akenteessa oli tapahtuiiut eräitä
turmiollisia muutoksia.]
RyhLymättä lähemmin eritte]emään Ranskan väestönkehit}-stä ja sen eri vaiheita todet,takoon tässä vain, että viime vuosisadan alkupuolelta 1860-]``ivuTle Ranskan kansa lisääntyi noin 9
miljoonalla ja sen jälkeen ensimmäiseen maailmansotaan mennessä
vain

noin

2,5

miljoonalla

henå`ellä.

Ensimmäisestä

niaai]man-

sodf`sta ]ähtien väcstönlisäys on o]lut aivan minimaalinen, ja jo
L ALFRT±D SAuv¥, Bien-6li`e et population, Paris 1945.
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1930-]uvun loi)T)ui)uolella kuo]leisuus oli synty-neisy`.Ltä suureini)i.

Vuosisatamme

alust,a

läht,ien

Ranskan

reproduktiota

osoit,ta\'at

luvut ovat ollcet niin alhaiset, cttä sukupolvien uusiut,uminen ci
ole tullut turvatuksi. Viime vuosisadan :`lusta 1930-Iuvul]e Ramkan väestö on kas`'anuL iioin 28 miljoonasta -/t'l miljoonaaii, siis 13

miljoonalla

hengellä.

Tämä lisäys

on

A.

LcwtczJ.y7? tutkimustcn

mukaan aihe`ii,unut seuraavien demograafislen tcki.jöiden vaikutuksesta:J

S}rntyneis`r`'den

vähenemincn ......-

Keskimääi`äisen eliniän piteneminen

Ensimmäinen

maailmansota

Maahanmuutto

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

5

......+

Lisäys

miljoom`a

+ 46

„

3

5

„

+ 43 miljoonaa

Ranskan väestön]isä}.s on siis kysymyksessä olevana ajanjaksona pääasialliscsti aihcutunut keskimääräisen eliniän T)itenemisestä noin parilla vuosikymmenellä (n. 37 v:sta 57 v:een). S}rnt}'nci-

s}'}rden ]asku on sen sijaan aiheuttamt, ettei sukupolvien uusiutu-

minen ole turvatt,u, mistä johtuu 5 miljoonaksi arvioitu kato. Tässä
suhteessa i,ilanne h`ioiiorii vielä 1930-1uvun lopulla, jolloin suku-

polvien uusiutumisen kaniialta syntyneiden luvussa oli vuosibtain
noin `J00000:n vajaus. Mainittakoon, että esimerkiksi \ruonna {939

nettoreproduktioluku oli vain,0,86.
Sen jälkeen pitkällinen sota ja miehitys ovat aiheutLaneet Ranskalle uusia väestöllisiä menetyksiä. Kuuden sot,avuoden 1939~45
demograafinen tappiotili on Ranskan kohdalta arvioit,u seuraavaksi:2

Suoranaiset sotatappiot:

Kaatuneet

ja

haavoihin kuolleet

henkilöt

sotilas-

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

200

Saksassa kuolleet vangit ja pakkosiirretyt
Sodan

siviiliuhrit

Ranskassa

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

000

240 000
160000

600000

1 A. L^NDR¥, La r6uolution d6mograf ique, Par.is 1934.
2 PA`uT. ViNCENT, Cons6quences de six ann6es de guerre sur la i)oi)ulalion, PoT)uIation 1946: 3.
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Sodan

olosuhteiden

suurempi

P\Tormaalin

aiheuttama

kuolleisuus

kuolleisuuden

välinen

erotus

ja

normaalia
300 000

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

syiityneisyyden

230 000

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

Muuttoliike:

Ranskasta poistuneet ulkomaalaiset
Saksaan

asettuneet

....

i`anskalaiset ..........

Yhteensä

300 000
20000

320000

1450 000

Lähes 4 ,5 miljoonaan nouseva väestön meiiet}rs saattoi Ranskan

talouselämän sodan jälkeen suorastaan romahduksen partaalle.
Ranskalaisten onneksi tilanteessa on n}-t nähtävissä parempia m3rk-

kejä, sillä osittain jo sodan aikam ja varsinkin sen j älkeen .syntvmi-

syys on osoittanut ilahdutt,avaa nousua, ja kuolle;suuden valtaa
on samanaikaisesti voitu pitää suhteellisen h}'vin kurissa. Parantuneeseen kehityssuuntaan on varmaan ollut oma vaikutuksensa
iiiillä perusteellisil]a sosiaalisilla uudistuksilla ja järj 3stelyillä, joihin

Ranskassa on sodan jälkeen väestökys}'myksen merkeissä ryhdytty.
Mainittakoon tässä yhteydessä, että Ranskassa on pidetty huolta

järkevän väestöpolitiikan edellyttämästä tieteellisestä tutkimustyöstä ja suunnittclusta perustamalla demograafinen tutkimuslaitos, joka nauttii kitsastelematonta kannatusta valtiovallan taholt,a.r
Vaikka Ranskan väestönkehitys sodan jälkeen on kääntynyt
uusille ui`ille, tämän maan esimerkki osoittaa kuitenkin, että pelkästään syntyneisy}'s- ja kuolleisuusluvut antavat harhaaiijohtavan kuvan demograaj.isesta ti]anteesta. Kansantalouden kannalta
merkitsevää on väestön ikärakenne, siis se lukumääräinen suhde,
jol{a väest,ön piirissä vallitsee lapsien, työiässä olevicn ja vanhuksien välillä. Pitkäaikaisen a]haisen syntyneisyydeii ja keskimääräi-

sen e]iniän pitenemisen tu]oksena Ranska'ssa nuorten ikäluokkien

osuus on jatkuvasti pienentynyt. Kun nuoret ikäluokat entisestään
1 Tämä tutkimuslaitos, Institut National d'Etudes D6mografiques, jonka johtajana on Alfred Sauvy, on vuod(`sta 1946 lähtien ju]kaissut mm. ne]jästi vuodessa

ilmestyvää aikakauskirjaa

Popula!i.on ja tutkiinussarjaa TJ.at)aua; ef Documenfs,

jossa tähän mennessä on i]mestynyt seitscmän nidettä.

5
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pierierit}.neinä ovat tu]lcet työikään ja vastaamaan maan t,alouselämästä, niiden harteille on tulluL vastaavasti painavampi huoltovelvollisuus aikaisemi)ien ja samalla su.urempien ikäluokkien vetäy-

tyessä työnsä päättäneinä lepoon. Tässä ikärakenteen vaiihentumisessa ryiilcvät Ranskan suurimmat heikkoudet, kun asiaa tarkaste]1aan kansantalouden kannalta.

Ranskan väest,öi`akenteen vähittäinen vanhenemi]ien käy ilnii
seuraa`.ista numeroista, jotka osoittavat sadan ranska]aisen kuulumisen eri ikäluokkiin alla mainittuina ajankohtina:

-20 v. 20--60 v. 60 v.- Yhtä vanhusta kohden
20-60-vuotiaita
h. v. 1790
4860

1900
3,4

4945

Vertailun vuoksi voidaan tutustua tilanteeseen ei.äissä muissa
maissa, jotka ovat saman turmiollisen vanhenemisprosessin alaisia.
Esimerkiksi vuosina 4900 ja 1940 sadasta asukkaasta oli 60-vuo-

tiaita

tai

vanhempia:
V
Ruotsissa............

Englannissa..........
Belgiassa............
Saksassa............
USA :ssa

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

Vertailua voidaan vielä jatkaa ja Ranskan epäedullista ikä-

i`akennetta korostaa tot6amalla, että irhtä 60-vuotiasta tai sitä

vanhempaa henkilöä kohden oli t}-öikäisiä, 20-60-vuotiaita:
r\Teuvostoiiitossa..........
USA :ssa
Saksassa

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

`.`

.

Ranskassa..............
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Edellä olevat vertailut osoittavat Ranskan kä}'iieen vanhenemiskehityksen et,unenässä, ja näytt,ää siltä, että se oli toisen maail-

mansodan alkaessa noin puoli vuosisataa edellä seuraavia. maita.]
Siten esimerkiksi Ruotsi, joka tässä suhteessa on kärkipäässä, oli
mainitt,una ajankohtana suunnilleen samassa tilanteessa kuin

Ranska vuosisadan vaihteessa.
Edellä olleet numerotkaan eivät näytä vanhenemisprosessin

todellista voimaa, sillä on otettava vielä huomioon, että työikäi-

seksi merkityn ikäluokan piirissä painopiste oii siirtynyt vähitellen vanhempiin vuosikertoihin päin, niin että 40-60-vuotiaiden
osuus on lisääntynyt suhteessa 20-40-vuotiaisiin. Tämä mei`kitsee
sitä, että työvoima on nyt keskimäärin vanhempaa ainesta kuin
aikaisemmin.

Heikon syntyneisyyden ja vanhenevan ikärakenteen kansantaloudelliset

seuraukset

ovat yleensä johdettavissa teoi`eettista

tietä, mutta n}rkyisin iiämä päätelmät voidaan käytännössä hvvin
todentaa Raiiskassa.2 Siten se sosiaalinen taakka, joka vanhuksien
suhteel]isen osuuden kasvaessa syntyy, on jo nyt Ranskassa tavattoman korkea ja lisäänty.y jatkuvasti uhaten taloudellisten laskelmien tasapainoa. Monilla aloilla yritteliäisyys on ollut laskusuunnassa, sillä kun väestö ennen sotia rupesi suorastaan vähenemään, ei
varsinkaan heikentyviä kotimarkkinoita varten kannattaiiut laa-

jentaa tuotantoa. Tämä piirre näyttäytynee selvimmin rakennustoiminnan ala]la, sillä ensimmäisen maailmansodan jälkeen i`aken-

nustuotanto on ollut suhteelliseii heikkoa ja rakennuskanta on
vanhentunut,. Kun sodan vaurioiden jälkeen syntyneisyys ja maahanmuutto ovat äkkiä lisää]ityneet, maahan on muodostunut sekä
laadu]lisessa että määrällisessä mielessä vaikea asuiitopula. Kan-

santalouden ja tuotannon kaiinalta on asuntokannan vanhentuneisuutta arveluttävampi se ilmiö, että epäedullisen väestön kehityksen rinnalla Raiiskassa on havaittu työvälineistön, konekannan,
asteittaista vanhenemista. Täten ei voida tehokkaasti korvata

1 ALFRED SAuvv, m.f., s. 63.

2 FEf\NAT<r) BovERArr, Le uiellissement de la populalion, Paris 1946.
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uudenaikaisella koneistolla sitä, mikä väestön kadon aiheuttaman
työvoiman puutteen johdosta menetetään.
Sodanjä]keiselle Rai)skalle on väestön kadon seurauksena

ollut

ominaista ankai`a t}i.övoimapula. Miten saada tuotanto nousemaan

-työvoiman vähentyessä -lisäänt}.vää huoltotaakkaa ja jälleenrakennuksen

vaatimuksia

vastaavaksi

elintasoa madaltamatta,

siinä Ranskan kansantalouden suuri pulma. Teknilliset parannukset eivät voi tätä ongelmaa yksin ratkaista. Ainoa luonnollinen

tie umpikujasta on syntyneisyyden lisääminen, mutta kestää kauan,
ennen kuin sen vaikutus rupeaa tui]tumaan. Sitä ennen täytyy

yrittää eräitä muita ratkaisuja.
Tuotannon kohottamineii muuttuvan väestörakenteen edellvttämälle tasolle nä}rttäisi vaativan ensirmäkiii yksilöllisen t}t-ötulok-

sen lisäämistä. Ajan hengen mukaista tuskin on t}Jöpäivän pidentäminen, ja siten saavutettava et,u varmacm muodostuisi kokonaisuuden kannalta vei`rattain vähäiscksi. Toisen ja käyttökelpoisemman mahdollisuuden tarjoaa nyk}'isin t}t.öikäis}rydeii }.lärajan korottaminen,

iiiin

et,t,ä

eläkkeelle

siirr}-tään

m}'öhemmin.

Millaisia

mahdollisuuksia tätm avautuisi ja mitä se merkitsisi kansantaloudelle, siitä on Ranskassa tehty tutkimuksia ja suunriitelmia. Mm.

on suoritet,tu Gallupin menetelmää käyttäen kysely, joka kuitenkin
osoitti, että vleinen mielipide suhtautuu pääasiassa vieroksuvasti
esityksiin nostaa t}'öikäisyyden ylärajaa.

Eräitä etuja tä]lainen

järjestely kuitenkin tarjoaa, vaikkakaan se ei ole kaikissa ammateissa mahdollinen, ja tutkimukset ovat osoittaneet, ett,ä tällä

tavalla voidaan kaikesta huolimatta tuoda lievitvstä t`Jövoimapulaan.1

Tässä vhte}rdessä voidaan vielä todeta, ettei väestörakenteen
takia Ranskassa ole muutenkaan samoja yksilöllisiä mahdo]lisuuk-

sia vetäytyä vanhuuden lepoon kuin eräissä muissa maissa, jos

työikäisen väesi,ön harteille vanhuksista lankeava huoltorasitus
halutaan pysyttää yhtäläisenä. Tätä seikkaa valaisevat ne luvut,
joista ranskalaiset tutkijat käyttävät nimitystä »ages de retraite
\ .Ii3A.N DARic, Viei.llissemenl de la populalion el pi`olongalion de la uie acliue,
Paris 1948, ja tämän teoksen liite, ALAiN GiRARD, jte'su/fafs d'unc enguGfe pczr

sondage sur l'age de la relraite el la prolongalion de la i)ie acl.ii)e.
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6quiva]entsi). Ne ilmoittavat iän, jossa määTättyjen maiden väestöi`akenne sallii siirtyinisen eläkkeelle, jos vanhusten aiheuttama i.asi-

tus työikäistä kohden pidetään näissä maissa samana. Jos ranska]ainen olisi vuonna 1940 päässyt eläkkeelle esimerkiksi 60- tai 65vuotiaana, olis]. eläkeikä alempana mainituissa maissa ollut väestöi`akenteen edu]lisuudesta johtuen seuraava:]
Ranska.........,

60.0 vuotta

vuotta

Belgia............

Englanti.......`
Ruotsi..........
Saksa.,..........

Hol] anti

..........

USA.......-.....

Neuvosto]iitto....

Täten USA:ssa voidaan, asettamatta aktiiviselle väestönosalle suh-

tee]Iisesti sen suui.empaa taakkaa kuin Ranskassa, myöntää eläke
noin neljä vuotta aikaiseinmin. Tavattoman edullisessa asemassa
on tässä suhteessa Neuvostoliitto, jossa eläkkeelle voitaisiin siirtyä

8~9 vuotta aikaisemmin kuin Ranskassa.
Eräs mahdo]lisuus työvoimapu]an he]pottamiseksi, käytännössä varsinkin sota-aikana kokeiltu, on naistyövoiman runsaampi
kä}rttö. T\Tykyisi]i Ranska ei enää voine kulkea tätä tietä kuitenkaan pitemmälle, sillä maa on jo mobilisoinut naisia työhön runsaammin kuin nionet muut. Vai`sinkin naimisissa olevien naisten
osuus teollisuuselinkeinojen piirissä on Ranskassa suurempi kuin

}.Ieensä muualla Euroopassa on voitu todeta.2 Ilmeisesti Ransh
on kä}.ttänyt hyväkseeii niin tarkkaan iiaistyövoimansa, ettei sa-

nottavaa lisä\.stä voida saada aikaan aiheuttamatta samalla haita]]isia seuraamuksia väestönlisäyksen kannalta.
Sikäli kuin väestöpulaan halutaan saada nopeasti i)araniiusta,
1 ALFRED SAuvy, Chances de l'6conomie franfaise, PaLrLs 1946. Pi\uL V"cENT,

Vieillissemenl de la i)opulation, relraites el immigralion> Population 1946.. 2. Näiden

teoreettisten luku].en propaganda-arvo saattanee olla huomattava.
2 JE.AN DARic, L'aclii)il6 professionnelle des femmes en France, Paris 1947.
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se tapahtunee parhaiten maahanmuuton avulla. Tähän mahdolli-

suuteen on sodan jälkeen enlistä innokkaammin tartuttu kansantalouden saattamiseksi t,asapainoon. Miten paljon uutta väkeä olisi
sit,ten siii`tolaisuuden a`.ulla maahan saatava? Sekä talousmiehct

että väestötieteilijät ovat tehneet laskelmia. Edellistf`n arviot, jotka

lähtevät yleensä välLtämättömimmän t}'övoiman tai`i)een pohjalta

ottamatta huomioon väestöi`akenteen nuoreiitainisen vaatimusta`
ovat päät)'neet huomattavasti alhaisemr)iin ]ul{uihin kuin jälkimmäisteii. Siten vuonna 1946 kansantalousmiesten tekemän ]askel-

man mukaan välttämättöm\'vs olisi ollut i)uolen miljoonaii t\-öläi-

sen saaminen maahan. Täst,ä määrästä oli tarkoitus saada toinen
i)uo]i jo vuoden 1947 kuluessa.L Voidaan mainita, ettei Ranskaan
suui.it,aut,unut ]nuuttoliike i)äässyt mainittuna vuonna tavoiLLeeksi

asetettuun minimimäärään.
Väestötieteili.iäiii

arviot

vaihtelevat

lähtökc`hta otet,aan t,arkastelua varten.

riippuen

siitä,

millainen

Jos esimerkiksi pei.ustaksi

otetaan vuoden 1934 iilanne -se ei ole muuten mikään ihaiine huomaLaan, että t`.öikäisc`t luokat, 20-60-vuotiaaL, ovat vähentyneet

vuoteen

1946

ineiinessä

lähes

'1,5

miljoonalla

hengellä.

Tämä olisi si.l]oin siis minimi, jonka veri`an työvoimaa pitäisi saada

]isää. Tässä on kvs`.m}rs vähimmäismäärästä, mikä ilmenee siitä,
etLä laskuissa ei ole ot,ettu huomioon puole]la miljoonal]a lisäänt\.-

neen vanhusmäärän aiheuttamaa suuremi)aa huolto\Jel\.ollisuutta
eikä sodanjälkeisen jälleenrakemuksen tarpeita. Jos taas otetaan
väestön tari)een iierusLaksi p}.rkim}-s päästä samanlaiseen väest,ö-

rakenteeseen kuin on Englannissa ~ tämäkään ei ole ihanne tarvittaisiin noin 5,5

miljoonaa a]le

60-vuotiasta siii`tolaista.

Ilol-

Ia]inin nuoi`i ikärakenrie ])ohjana rtääd}.tään }.li lL'± miljoonan siirto-

Iaisen määrään, siis nyk}'o]oissa käytännölliseen mahdoitomuuteen. Kokonaaii fantasian. alueelle joudutaan, jos P\Teuvostoliiton

edullinen väestön rakenne asotetaan t,avoitteeksi. \'`'k\.inen vanhusmääi`ä edell`'ttäisi, että Ranskan pitäisi tällöin kehittää it,selleen
lähes 100 miljoonan väestö.2
1 Commissariat g6n6ral du plan de modernisation et d'6quipement, rapi)ort
d'octobre 1946.
Q ALFRE.D SALuv¥, Etialualion des besoins de l'immigralion franfaise, Populait±on
1946: 1.
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Viimeksi mainitut luvut ehkä pikemmin kuvastavat Ranskan
hätää -kuiii antavat i`eaalisen pohjan siii`tolaisuuden suunnittelulle.

Joka tapauksessa on kuitenkin huomautettava Ranskan voimistuakseen tarvitseman veren]isän olevan niin suuri, että joudutaan
liikkumaan miljoonissa. Mikäli halutaan pyrkiä väestörakenteen
vähittäiseen nuorentamiseen lähivuosien aikana, tarvitaan siirto]aisina ennen mu`ita noin 25-35-vuotiasta väestöä miesten ollessa

enemmistönä sen keskuudessa. Vuosia `1947-51 varten tehty suunnitelma, joka edustaa väestömiesten kantaa siirtolaisuuskys}rmyksessä, edellyttää noin 1,5 miljoonan työikäisen henkilön maahan-

muuttoa. Tällöin koetetaan auttaa kokonaisten perheiden siirt}/.-

mistä, niin että tävsi-ikäisten seurassa maa saisi noin 1,3-1,4
miljoonaa alle 15-vuotiasta, jotka ranskalaisen koulutuksen saa-

tuaan voisivat helposti assimiloitua. Vuotta kohden pitäisi Ranskan saada siis noin 300.000 työikäistä siii`tolaista.]

Mistä sitten saada nämä suui`et ihmismäärät? Ranskaan suuntautuneen siirtolaisuuden aikaisemmista lähtömaista monien i`ajat
ovat sodan jälkeen sulkeutuneet. Siten ei Puolasta eikä yleensä ltä-

Euroopasta kulkeudu työvoimaa Ranskaan kuten cnnen sotaa.
Nykyisin on pikemmin ollut havaittavana slaavilaisten siirtolaisten
vetä}rt}.mistä takaisin kotimaahan, kun siellä on nyttenmin avautunut i`iit,täviä t}.öinahdollisuul#ia. Poliitt,isista syistä on entinen

emigraatioinaa Espanja nykyisin jätettävä pois laskelmist,a. Sveitsi

ja Belgia, joista viimeksi mainitt,u lähetti ennen sotaa runsaasti
t}'övoimaa varsinkin kausiluonteisesti, eivät n?rk};-isin anria pal-

jocakaan väestönlisää Ranskalle, jonka eliiitaso on niin alhainen,
ettei se vastaa näissä maissa tarjol]a olevaa hvvinvointia. Mainitut

maat sitä paitsi tarvitscvat itsekin lisätyövoifhaa ja ovat huomattavia siii`tolaisuuden vastaariottajia. Kun Saksasta käsin tapahtuvaa siiri,olaisuutta ei ole vielä voitu järjestää massaliikkeeksi, on

Ranska ollut riippuvainen vanhasta ja runsaaksi osoittautuneesta
]ähteestä, Italiasta. Ranska ja ltalia ovatkin tehneet väestön siirtoa
koskevan sopimuksen, jossa mm. vuoden 1947 tavoii,teeksi asetettiin 200 000 italialaisen siirt}minen. Läheskään tähän määi`ään ei

päästy, joten i`anska]aisten on koetettava lö}'tää tehokkaampia
1 PAUL ViNCENT, m.f., Population 1946: 2.
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maahanmuuton ]ähteitä. Ei`äänä uutena mahdollisuutena on mainittava Pohjois-A£.rikka, josta lähivuosi]ia voidaan ehkä saada t,yövoimaa Ranskan talouden pelastamiseksi.L

Työvoimamarkkinoilla on siis tarjonta pienentynyt, kun eräät
perinteelliset maahanmuuton lähteet ovat tyrehtyneet. Toisaalta
kys)'ntä on kasvanut, kun monet maat ovat väestöllisesti kulkemassa sitä turmion tietä, jota Ranska on ollut avaamassa. Maastamuuton alalla i`upeaa sitä paitsi tuntumaan entistä selvempänä
Ete]ä-Amerikan vetovoima, joka häiritsee oman maanosamme
väestötyhjiöiden täyttymistä. Ranska on tässä kii`eässä kilpailussa

veri`attain huonossa asemassa, koska se ei pysty tarjoamaan niin

koi`keata elintasoa eikä niin kovaa valuuttaa kuin eräät toiset
maat. Esimerkkinä voidaan mainita, että italialaiset siirtolaiset
ovat sodan jä]keen hakeutuneet mieluummin Sveitsiin kuin Ranskaan, jossa mm. asuntopula vaikeuttaa laajan siirtolaisuuden
onnistumista. T\Täköalat eivät ole siis tällä kohden valoisat.

Pitkän ajan kestäneen alhaisen syntyneisyyden seuraukset ovat
nykyisin selvästi nähtävinä ehkäisemässä Ranskan nousua sodan
.jaloista. Väestön ikärakenne ja sen kansantaloudelle aiheuttainat
rasitukset tulevat vielä kauan painamaan Ranskaa, ja on todcnnä-

köistä, että monet pahemmi]i sodasta kärsineet maat (kuten esim.
Italia) saavat edullisemman väest,ön i.akenteensa ansiosta kansanta]outensa noi)eammin kuntoon kuin Ranska. Ne ilahduttavat
merkit, mitkä tässä maassa sodan jälkeen on väestöluhityksen
suhteen havaittavina, eivät nimittäin tuo tilanteeseen välittömästi
])ai`annusta, vaan kantavat koi`koa vasta aikoje]i peräsLä. Ranska]aisilla ei ilmeisesti muutenkaan näytä olevan pitkiin aikoihin

mahdollisuutta käyttää hvväkseen tehokkaasti maan voimavaroja,
sillä todellisen väe,stön ja 50-75 miljoonaksi ai`vioidun2 väestö-

optimin välillä on vielä liian syvä kuilu. Nykyinen väestön i`akeiine,

ellei maahanmuutolla saada noi)eaa pai`annusta aikaan, tarjoaa
vielä

vuosikymmeniksi

Ranskan

kansantaloudel]e

suui`ia

vai-

ke,uks;a.

\ Louis CiiEVAi,iE.R, Le problåme d6mografique

nord-africain, Par£s 1947.

2 ALFRED SAT]`7¥, Richesse el populalion, PSLrLs 1944 (2. painos).

KIR]ALLISUUTTA. ViLHo A.NNA.L^, Suomen lasi,teol,lisuus vuodest,a 1681 nykyaikaan.
11: 1 ja 2. Kehitys vuoden 1809 jälkeen. Suomalaisen Kirjallisuiiden Seui`an Kiiiapainon Oy. Helsinki 1948. Siv. 918.

Tohtori An7t,¢Z¢ oii pitkäaikaisen työn tuloksena - aineiston
keruu alkoi jo lähes kaksikymmentä vuotta sit,teii -saanut hiljakkoin va]miiksi laajan tutkimuksensa Suomen lasiteollisuuden vaiheista vuodesta 1681 lähtien ]iykyaikaan saakka. Aikaisemmin
on jo ilmestynyt Ruotsin vallan aikaista lasiteol]isuuttamme koskeva tutkimus, ja viime vuoden lopulla ilmestyi seii jatko, kaksi
kookasta nidettä, joihin sisältyvät lasiteollisuuden vaiheet vuodesta 1809 alkaen viime vuosiin asti. Vaikka lasiteollisuus ei varsinaisesti olekaan meidän y)suuriat) teollisuuksiamme siinä mielessä
kuin esim. puunjalostusteollisuus on ollut ja on edelleen tai rautateollisuus aika].semmin o]i, on sillä kuitenki]i paitsi pitl{äaikaisia

traditioita myös ollut merkittävä sija maamme teollisessa kehityksessä. Sen vuoksi on tervehdittävä ilolla, että kirjoittaja monista
vaikeuksista ja vastuksista huolimatta on nyt saanut tämän laajan
ja suui`itöisen tut,kimuksen loppuunsuoritetuksi.
Taloushistoriallista t,ut,kimusta on meil]ä y}kautta aikojcni) suuressa määrin harjoitettu. Mutta tästä huo]imatta se on t,ieteellisessä
mielessä paljoii esim. Ruotsin vastaavasta tutkimuksesta jäljessä,
eikä oikeastaan mikään viittaa siihen, että pystyisimme lähiaikoina

tätä etumatkaa lyhentämään, puhumattakaan siitä, että sen saavuttaisimme kokonaan. Meillä ilmestyy jatkuvasti hyvinkin runsaasti
taloushistoriallisia tutkimuksia, pääasiassa eri liike},'ritysten his-

torioita, mutta myös muita laajempia aloja käsitteleviä tutkimuksia. Valtaosa iiäistä ei kuitenkaan valitettavasti täytä juuri alkeel]isimpiakaan tällaisil]e teoksille asetettavista vaatimuksista lähinnä
siitä syystä, että työ annetaan henkilöitten suoritettavaksi, joil]a
ei ole t,arvittavia edellytyksiä siihen. Meillä näyttää vallitsevan
ikävä kyllä sellainen käsitys, että tähän työhön kelpaa melkein
mies kuin mies, joka vain kirjoitustaidon on pystyny-t itselleen
hankkimaan. Näin ei ku].tenkaan ole laita, vaan on liikkeitten vai-

174

KIRJALLISUUTTA

heitten tutkiminen ja kuvaaminen samoin k`iin kaikki ta]oushistoi`iallinen tutkimust}-ö varsjn v3ativa ja vaikea tehtävä, jota ei
missään taijaukscssa pitäisi jättää, niin kuin h\-vin vleisesti tehdään, e])äpätevie`n henkilöitten, harraste]ijoitten jne. suoritettaval{si. Tcästä ei kärsi vain asianomaincn t}-ön teettäjä, jonka antama tehtävä Lulee huonosti suoritetuksi ja jonka t}'öhön uhraamat

varat menevät suureksi osaksi hukkaan, vaan menetet,ään siten
suurcmpiakin arvoja, minkä ]isäksi tietenkin l{oko taloushistoria]]inen t,ut]{imus t,ästä käi`sii..Tähän epäl{ohtaan pitäisi vä]ttämättä
saada pikainen korjaus, mutta miten siinä o]isi meneteltävä, on
luonnol]isesti siksi laaja kysymys, ettei siihen voi tässä `t`htevdessä

puuttua.
Väärinkäsit}rksen vä]ttämiseksi ha]uan kuitenkin heti torjua
sellaisen ajatuksen, että tri Anna]an t,utkimus olisi senlaatuineri,
että se o]isi aiheuttanut esittämäni imssimistisen käsityksen. Päinvastoin on asian laita nähdäkseni siten, että tri Anna]a kuuluu
meidän pätevimpiin taloushistorioitsijoihimme, jonka .t,yön ja
tutkimuksen jälki on aina luotet,tava ja koi`keat vaatimukset tä}/-ttävä.
Tästä on myös hänen Suomen lasiteollisuuden vaiheita
koskeva teoksensa h).vänä osoituksena. Tällä t,eoksella on m\'ös se
suuri etu, mitä ei juuri muissa tämäntapaisissa Leoksissa tapaa,
et,tä kirjoittaja luo esit}.kselleen kansantalouclellisen t,austan, .iota
vasten hän tarkastelee lasit,eollisuutemme vaiheita ja sen }rleistä
merkit}rstä, sekä ett,ä hän on pyrkin}'t ja rnyös nähdäkseni onnistunut kohottamaan esille eT)älukuisten pikkusejkkojen ja merkitvkseti,ömien sivuasioitten keske]t,ä samaten kuin lukemattomien
säädösten, määrä}rsten ja rajoitusteii aai`niometsästä tut,kimust}rön varsinaisen ?.timen, itse yritLäjätoiminnaii, yTit}-ksen, }'rittäjät ja heidän taistelunsa, i)yrkim}-ksensä, onnistumisensa ja
epäonnistumisensa sekä yhdistää kaiken tämän ]asiteol]isuutemme
vaiherjkkaaseen kehitykseen.
Tcoksensa ensimmäisessä niteessä k].rjoittaja esittää a]uksi
varsin laajan katsauksen Suomen kansantalouden kehit\.kseen
4800-luvulla, mikä esitys muodostuu sopivaksi taustaksi ]as.iteo]lisuuden vaiheita se]ostavalle osalle. Kosketeltuaan ensinnä Haminan rauhan jälkeistä tilannetta ja Ruotsista irtautuiniseii aiheuttamaa hämminkiä ja häiriöitä myös maamme taloudellisissa oloissa,
tri Annala siirt\.\. tarkaste]emaan Suomen ta]oude]lisia edellytyksiä rauhan tu].tiia ja kansantaloutemme muodostumist,a niissä
uusissa oloissa, jotka täällä 1800-luvun alkupuolen mullistavien
tapahtumien jäll%en va]litsivat. Taloude]liseen taustaan kuuluu
myös kuvaus siitä suui`esta muutosprosessista, joka Suomen kansantaloudessa alkoi 1860-luvulta lähtien lähinnä sahateollisuutemme suuren läpimurron aiheuttamana. Varsinkin luku, jossa käsi-
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te]lään suurteollisuuden syntyä Suomessa 1870-Iuvulta lähtien,
o]isi saaiiut mielestäni olla kuitenkin jonkin veri`an laajemr>i ja

yksityiskohtaisempi. Aiheuttihan se niin laajakantoisia ja syvällekäyviä mu]listuksia Suomen ta]ouselämässä ja yhteiskunnassa,
muutoksia, joitten vaikutuksen alaiseksi myös ]asiteollisuus suuressa määrin joutui. Tämän }'leisen osan jälkeen seuraa katsaus
toimintansa lopettaneisiin lasitehtaisiin, mikä katsaus ainakin allekirjoittaneesta melkein paremmin olisi sopin.ut tutkimuksen lor)puun, siis t,oiseen niteeseen muun esityksen jälkeen.
Toisen nit,een jäsentelyyn riähden olisi myös toivonut sellaisen
muutoksen, että ensimiä olisi ollut esitys lasiteollisuutemme kehityksen yleispiirteistä ja vasta sen jälkeen olisi tullut katsaus vie]ä
toiminnassa o]leisiin tehtaisiin ja niiden vaiheisiin samaten kuin
niiden keskeiseen vhteistoimintaan. Itse lasiteollisuutta koskeva
esitys on muuten.mie]estäni kirjoitettu paitsi kunnioitettavalla
t,ieteel]ise]Iä i)ätev}.};.dellä myös hyvin eloisaan ja sujuvaan t}r}'liin,

jotcn siihen tutustuu mie]enkiinnolla ja mielihyvin se]lainenkin
]ukija, jolla ei ole varsinaista tämän alan Luntemusta. Kokonaisuudessaan
on
ti`i
Annalan teos ai`vokas lisä meidän taloushistoi`ialliseen

kirjallisuuteemme.

K. 0. Al'ho.

AL.

BEr" HEL.LNDER, Suomen metsätalouden hi,storta.
Söderström Oy. Porvoo-Ilelsinki 1949. Siv. 546.

V\Jerner

Useimmista sellaisista maista, joissa .metsätalous on tärkeä
elinkeino, on saatavissa ainakin yksi laajahko metsätalouden historia.

Näistä

tunnetuin ja

perusteellisin

on Aczcim

Sc7}wcbp.r}cic/tin

7)Ilandbuch der Forst- und Jagdg.eschichte Deutschlands>). Suomen
metsätalous on vasta äsken saanut tällaisen esityksen KeskusmeLsäseura Tapion ent,isen toimitusjohtajan
prof. 4. Be7?/.. JJeJc*ncze7.in

uutteran työn tuloksena.
Tekijällä on ollut tähän tehtävään ilmeisesti pai`emmat edelIytykset kuin kellään muulla metsämiehellämme. Hänen v. 1936
ilmest}rnyt ]aaja teoksensa »Anton Gabriel Blomqvist ja hänen
aikalaisensa» käsitti jo taval]aan metsätaloutemme erään erittäin
tärkeän vaiheen histoi`iallisen esityksen. Valmistuttuaan metsänhoitajaksi jo v. 1896 prof. Helander on joutunut yli puolen vuosisadan ajan omakohtaisesti seui`aamaan metsätaloutemme kehitystä, tästä ajasta huomattavan osan tärkeiltä johtopaikoilta.
Tältä ajalta hänellä on enemmän kuin kellään nyt e]ävällä metsämiehellä omaa henkilökohtaistakin kei`rottavaa ja omia kokemuksia.
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Metsämiehemme saavat .olla kiito]lisia siitä, että prof . Helan-

derille on suotu terveytt,ä ja työtarmoa jatkuvasti hänen siirryt
tyään eläkkeelle. Suuri yritys on nyt saatettu loppuun. Se on sitäkin merkittävämpi tapaus, kun näköpiirissä ei ole ketäänmuuta
metsämiestä, jota voisi kuvite]Ia tällaisen urakan suorittajaksi.
Joku ammattihistorioitsijoistamme ehkä olisi voinut tämän työn
tehdä, mutta hänen otteensa ja näkemyksensä olisi todennäköisesti ollut huomattavasti t,oinen. Vallankin viime vuosisadan loppua
ja tämän vuosisadan tapahtumia käsit,televään teoksen osaan painaa voimakkaan leimansa se seikka, että kirja on asioista hyvin
perillä olevan metsämiehen kirjoittama.
Minulla ei ole pät,evyyttä ai`vostel]a Helanderin teosta historioitsijan kannalta. Rajoitun sen takia esittelemään sitä metsämiehenä.
Teos alkaa niistä ajoista, jolloin suomalaiset siirt?'ivät tähän
maahan. Esitys on aina viime vuosisadan puoliväliin saakka sup-

peata, muiden tutkimuksiin perustuvaa. Tähän osaan tekijä on
kä}Tttänyt 78 sivua. Sen jälkeen ote muuttuu. Esit}7stapa laajenee

ja ulottuu me]koisen pitkälle yksityiskohtiin. Tekijä siirt,`'vkin
t,ässä ajanjaksoon, joka on hänelle tuttua aluksi entisistä tutki`iriuksista ja sit,temmin omista elämyksistä. Runsaat }.ksit}.iskohdat
osoittavat, että hän on tehnyt tavattomasti t}+ötä kei`ätäkseen
aineksensa.

Kun Helander ulottaa esit}'ksensä 1930-luvun loppuun, käsitt,ää tässä puheena oleva teoksen jakso 90 vuotta, joihin tekijä on
käyttänyt noin 450 sivua. Met,sätalouden ja metsät,eollisuuden ei.i
T)uolet ovatkin saaneeL monipuolista ja i`unsasta valaistusta, niin

kuin näkyy seuraavast,a niiden lukujen ]uettelosta, jotka käsittelevät viime vuosisadan puolivälin jälkeistä aikaa: Valtion metsäta]ous; Puunjalostusteollisuuden kasvu ja 1%hitys suurteo]lisuudeksi; Yksit},'ismetsien suojelu ja metsä]ainsäädäntö; Yksit`rismetsäta]ouden kohottaminen; Lahjoitusmaat ja }rhteismetsäsuunnitelmat; Kunnallis- ja }7hteismetsät; Virkatalo- ja kirl{ollismetsät; Puunjalostusteol]isuuden maan hankinta; ^+\sutus ja met,sä;
Puun hinta ja sen nousu; MetsänomisLajien }.hteisiä tavoitteita;
Metsätalouteen vaikuttava tullipolitiikka; Puu ja kivihiili; Puut,avaran ja puunjalosteiden kuljetus; Metsätyöväestö; Metsä ja
karjan laiduntaminen; Luonnonpuistot; Metsäopetus; Metsätiede.
Johdannossa tekijä sanoo kertomuksensa jääneen )}useassa kohdassa ylimalkaiseksi ja suhteellisen l}J.hyeksiy}. Vain harvat lukijat

}/'htynevät tähän. Useimmat ehkä katsovat esityksen varsin laajaksi. Joku jäänee kysymään itseltään, olisilm teos ehkä voit,tanut
supistamalla detaljeja ja mahdollisesti jättämällä joitakin asioit,a
kokonaan pois. Niinpä voisi sanoa, ettei teoksen arvo ehkä olisi
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kärsinyt, vaikka esim.1uku ))Puun hinta» olisi jätetty poi§ ja vaikka
esim. ne 76 sivua, jotka on käytetty metsäopetukseen ja met,sätieteeseen, olisi vaihdettu lyhyeen yleispiirteiden esitte]yyn. Täytyy kuitenkin tässä huomauttaa, että katse]en teosta jossakin niäärin
harkitsemalla sen soveltuvuutta
kurssikirjaksi yliopiston
metsäopetuksessa. Nyt se on laajuutensa ja detaljirunsautensa
takia jonkin verran vaikeasti siihen tarkoitukseen sovellettavissa.
Yleislaatuisen esityksen kirjoittaminen asioista, joihin itse on
aktiivisesti osallistunut ja joista on joutunut julkisuudessakin vaihtamaan ajatuksia toisin ajattelevien kanssa, ei ole helppo tehtävä.
Tekijälle on annettava tuniiustus, että hän on tästä kokeesta. selviytynyt mainiosti. Hänen omat subjektiiviset käsityksensä ovat
kyllä näkyvissä, mutta eivät haittaavasti, ja esiiii. henkilökuvat
hän on yleensä piirtänyt objektiivisesti. Siinä, mitä teokseen nyt on
jäänyt subjektiivista, on epäilemättä oma erityinen arvonsa, ja se
luo väriä esitykseen. Metsätaloutemme merkkihenkilöiden esityksissä olisin tekijän kanssa eniten eri mieltä siinä, että on kerrottu liian vähän prof. I-Ielanderista. Hänen panoksensa jää tässä
historiassa ilmeisesti vallan liian vähälle huomiolle.
Helanderin Suomen metsätalouden histoi`ia kuuluu metsäkii`jal.1isuutemme suui`teoksiin. 0len varma, että kaikki ammattitoverini yhtyvät minuun, kun kiitän prof. Helanderia siitä suui`esta lahjasta, jonka hän on heille kaikille antanut tämän teoksen
muodossa. Se on hänen laajassa kirja]]isessa t,uotannossaan näkyviii ja merkittävin. Se on arvokas lisä niihin talouspoliiLtisiin tekoihin ja toimenpiteisiin, jotka prof. Helanderin pitkän ja tulol`-€.ellisen

työpäivän varrelta ovat jääiieet hänen pysyviksi muistomerkeikseen Suomen metsätalouden kehitvkseen.
Eino Saari,.

SBppo S"oNEN, Lypsylcarictialousval±ainen maatal,oudel,li,nen tuo!¢7t£o/.Ör/.es£e!mö SztomesscL WSOY,

Helsinki 1949. Siv. 239.

Tohtori Seppo Si.77"neri on väitöskirjassaan ottanut tarkasteltavakseen maamme uudempaan taloushistoi`iaan kuuliivan jakson,

joka alkaa 1880-luvulla ja päättyy ensimmäisen maailmansodan
puhjetessa. Maataloudellisessa kehityksessä tällä jakso]la on ilmei-

siä erikoisi)iirteitä, jotka oikeuttavat antamaan sille oman nimit}Jksensä. Sen alussa tapahtui huomai,tava ja suhtee]Iisesti nopea
muutos maata]outemme tuotantosuunnassa, joka monien vuosisatojen kuluessa o]i pysynyt melkein samanlaisena. PelLoviljelykseen, joka aikaisemmin oli palvellut melkein yksinomaan ihmisten
suoranaisen ravinnoiitarpeen tyydyttämistä, i]maantuivat yhä
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täriteämpi.nä tekijöinä rehukasvit,

erityisesti k}'l.vöheinä.

L\.ris}--

karjantuotanto sai samalla `-hä suuremman merkit\-ksen; se muodostui v]ivoimaisesti tärkeimmäksi maata]oustuota`nnon haaraksi.
Tämänltehit\.ksen seurauksiin kuuluu mm. voin \-iennin huomattava kasvu, sämaan aikaan kun leipäviljan tuont,i puolestaan osoit,ti
suui`ta lisäystä. Leipäviljaomavaraisuutemme heikent`.ikin huo-

mattavasti maailmansodan alkuun mennessä.
Maa]likollekin
vai`maankin
mielenkiintoisessa
esitylwessään
tekijä on keskittvnvt aluksi tarkast,elemaan tapahtuneen t,uotant,osuunnan muutokuseii poliittisia ja taloudellisia syitä. Hän osoittaa,

että vaikka viljan tullivapaus, joka suurelta osalta johtui maamme
poliittisesta i`iippuvaisuudesta silloisesta emämaasta, vaikutti tässä

suhteessa täi`keänä tekijänä, monet muutkin syyt johtivat, tapahtuneeseen kehitykseen. Maailman viljantuotannossa ja -kaupassa
tapaht,ui valtavia muutoksia, jotka alensivat keskimääräisiä tuotantokustannuksia enemmän kuin meillä oli mahdo]lisuutta niitä
alentaa. Kotieläintuotteiden kysyntä ja maailmanmarkkinahinnat
nousivat, ja tuotanto tuli uusia menetelmiä noudattaen yhä halvemmaksi. Kylvöheinänviljelys, niittokone ja separaattori olivat rationalisointikeiiioja, jotka voitiin ottaa meillä käytäntöön aikaisemmin kui]i viljanviljelyssä käytettävät työtä säästävät koneet, mitkä
kamatt,aakseen vaativat suhteellisesti suuria viljelysaloja.

Tekijä tarkastelee myös uuden tuotantosuunnan vaikutuksia
kansantalouteemme. Vaikka hän katsoo Suomen maataloustuotannon sen puitteissa kehittyneen ))niin suotuisasti, kuin se vallitsevissa olosuhteissa oli mahdollista)), hän näkee sen aiheuttaneen
haitallisiakin seurauksia. Erityisesti hän kiinnittää huomiota maataloudellisen kauppataseen epäedulliseen ke.hitykseen. Viljan, väkii`ehujen ja väki]annoitteiden tuontiai`vo kasvoi mainittuna aikana
nopeammin kuin maasta vietyjen kotieläiiituotteiden vientiarvo.
Tässä suhteessa tekijän näkemys on jonkin vei`r.an yksii)uolinen.
Onhan mahdollista, et,tä iiopeasti teollistuneessa maassamme kotoinen ku]utus on samaan aikaan siinä määrin lisääntynyt, että maataloustuotannon kokonaisarvo on kauppataseen muutoksista riii)pumatta noussut niin pa]jon, että maatalouden antama tu]o on
kasvanut. Tältä kohdin tutkimus on tarpeellisen tilastopohjan
puut,tuessa jäänyt puolitiehen.
Joka tapauksessa tulee vakuuttuneeksi, että tekijän kuvaama
1880-luvulla alkanut muutos on maataloudel]emme ollut onneksi,
koska se on tehnyt mahdolliseksi tuotannon huomattavan voimaperäistymisen. Itse asiassa on kansamme tarvitseman leipäviljamäärän tuottaminen helpommin järjesteLtävissä voimaperäisen
karjatalouden i`innalla kuin jlman sitä. Peltojen kasvuvoimaa yllä-

pidetään varsin tehokkaasti määrättyjen karjanrehujen, kuten

KiRJALLisuuT'i`A

179

apilan viljelyksellä, ja karjanlannankaan vaikutus on tuskin koi`vattavissa keinotekoisilla lannoitteilla.
Ei`inäisiin teoksessa esiintyviin pieiiehköihin virheellisyyksiin
emme tässä yhteydessä puutu. Mainittakoon kuitenkin, että tekijä
on siv. 47 erehtynyt käyttämään ei`äitä ]uonnonniiLt`-jen alaa koskevia tilastolukuja, jotka eivät kestä arvostelua, ja että siv. 447
olevassa taulukossa vuosia 1911~13 koskevat keskiarvot ovat
tullect

väärin

]asl{et`iik!i.

K. U. Pihkala.

S U M. M A R Y.
The Clianges in Wage Relations during the Period of Control.
By f}¢/. j?;7?7te, mag. phil.

The author deals with the Government wage policy and wage
contro] practised in Finland since 1940. The wage conti.o] was
introduced for the sole pui`pose of checking the inflat.ion, but
other circumstances have justified the claim that by this means
the Government has aimed at altering the intei`nal relationship
between wages. The changes have been of various kinds.
In comparison with the wage conditions prevailiiig` before the
wai`, in 4938-1939, changes have occurred in the wages pajd for
manual labour as compared with those paid for intellectua] work

-as happened in Finland a]so after World War 1. The wage index
for manual labour has generally been somewhat higher than that
for the intellectual work previously on the same wage level. This
change in the wag`e relations
called so]idarity wage policy
social i`easons the interests of
living nearest to the minimum

has been caused chiefly by the sofollowed by the Government. For
those numerical]y lowest paid and
of existence have been particu]arly

looked aftei`.

The author further states that the relation between the wages
of unskilled and moderately skilled labour and those of qualified or
exacting labour has changed in favour of the formei`. Also the
i`elat,ion between the wages of men and women has clearly changed.
In agriculture women's wages have i`isen about 30-/io per cent
and in industry close on 20 i)er cent more than men's wages. Wages
have changed differently also in diffei`cnt loca]ities, mostly because
for control purposes the country has been divided into di,stricts
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according to the expensiveness
to i`aise some wages and ]ower
more in rural disti`icts than in
raise the incomes from piece
mont,hly wag`es.
The author fiiially considers

of ]iving, a fact which has tended
others. In genei`al wages have risen
towns. Regulations have tended to
work more than the hourly and

the claim that the foi`mer, pre-war
wages were the just and fair ones and the contention that wage

po]icy should have been conducted on that lirie. He does not on
a]I i)oints support this view as wages will change and have in
Finland been i)articularlv influenced by the post-war political
movement.

Agriculture in the last Stage of the lnflation.
By E. J. KorpeJcb, mag.phil.

The author i`eviews agricultural production, prices and farm
wages in Finland from the 1_930's to the prieseiit day, with particular
i`cference to the wai` and T)ost-war situation.
During the war poor fertilizing and the lack of concentrated
cattlefood and ]abour Lrreatly i`educed the output of agi`iculture,
ancl in order to ensui`e the subsistence of the farmers prices had to
be raised, the effect of the rise on consumers being counteracted by
subsidies.

The year 19.48 brought a positive imi)rovement, the total agricultural output nearly reaching its pre-war level. On the other hai]d,
the pi`ices of animal products, which had i`isen steeply after t.he
remova] of the price control in autunm 1947, have again fallen
equally much in the. last few months. As ir} recent years fam
wages have risen moi`e than prices and production, profitableness
has dec]ined especially on large farms. The produce nece,ssai`y to

pay labour has increased very much since the beginniiig. of the
1930's.

Last year the increase in agricultural production was an important factor in checking the inflation. .It ver}r inuch reduced the need
of food imports and disengaged curreney for other commodities
the imports of which inci`eased hy c]ose on 10 per cent.
The author finds that Finnish agriculture should aim at satisfying domestic needs with domestic products. Yet ])ecause of the
hig`h cost,s of production it will have to be subsidized in one way or
another, as othei.wise it will not be able to compete with more
favoui`able farming counti`ies.
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The Extension of Agi.icultural Statist,ics.

T3v Pro£essor K. U. Pi,hkal,a.
More is now demanded from economic statislics than before.
Repoi`ts on the who]e couiiti`v have been made and some of them
have been used as a hasis for price policy, but they have been weak,
and this inconvenience can be corrected only by enlarging the field
of regular statistics. The author sug`gests that annual data be
collected on the production of milk, farm butter and eggs, slaughter,

gardening, fishing and fur farming. Attention should constantl}'
be iiaid to some cost factors such as labour, building and clearing.
Has the Dangei. of lnflation passed?
By Professor 4. E. rL4czeer.

This question cannot be answered shortly, neither in the
affirmative nor iii the neg`ative, but demands a broad examination
of the economic situation.
In the first place, in 1948 csi)ecially some satisfactory results
wei`e obtained that are an impoi`tant condition for equilibrium and
monetary stabilization. Such ai`e the repair of the war time rundown in agriculture and the improvement of crops almost to the
i)re-war level, and the more abundant supply of animal products.
Such are further the increase of industrial production above the

pre-war volume and of foreig.n trade, imports amounting to 85
per cent of the 1938 quantity figures. It has been estimated that
t,he real national income of last year surpassed that of 1938, but
as the population has increased and part of t,he national income
has to be used for war indemnity, some per cent less were available
for consumption than befoi.e the war. The stabilization is i`eflect,ed
also by the decreasing stringency on the money mai`ket and the
retardation in the steep rise in the note circulation. More than
anything else the reduction in prices since last autumii indicates
that the inflation is ending, as does the subsiding fear of inflation
and the returning confidence.
On the other hand it cannot be denied that the economic
activity in Finland suffers from a disequilibrium that must be
eliminated befoi`e t,he inflation can be finally overcome. Such a
lack of equilibrium is seen in the prices, because the price control
has kept some of them much lower than others. This i`efers particularly to i`ents which have stayed much below all other prices.
Also the wages are uneven. The lag in the wages of skilled labour
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b(`hind thosc of unskillcd labour is conti.ar`` t,o the g.ent>ral int,ei`cst
as it rcduces skill tind weakcns efficiem`\.. The relation betwcen
wages and priccs is also uneven in man}- respcct,s, reducing t,h(3
profitablencss

in some bi`anches. The lack of c{`r)iial also ca`isc.s
difficulties as t,he need of in`t'estmeriLs for thc :`lleviation of thc
housing. shortag.e and the mnc`\'al of Lhe produci,ion machinei``. is
still very g`reat .i]thoug.h it has been i`educed in some respecL.;.

The balance of payments dcserves spccial attcntion as currtmL
receipts have not sufficed to cover pa}.ments during and afLer
t,he war, ])ut foreig.n credits have been necessary.
There is further a diseqiiilil)rium between t,he domestic and
foreign value of t,he mark. .J\s it is overvalucd abroad, expoi`Ls ai`c
made d;fficult ancl iini)orts swell weakeniiig.1,hc balancc of iiay]n(mts
and reducing` the profitableness of domestic produciion. Ex])orL
industry now demands an increase in the exchang.e rates, but it
is cvidtmi that in the ])reseni situation t,his measurc wo`ild iiiake
imi]orts more dear and raise i)rices and thercl)y wag`es. A new
inflaiion
round
wou]d
have bcen ])asscd without bcnclit to
an}rbody. A chang.c in the exchange i.ates can be considcred onl}r
wiLhin Lhe scoi)e ol. a g.enera] programmc.
To sum up` ror Lhc fii`sL timc af tcr l,hc war thcrc is now a chance
of rcaching equilihrium and stabilizing` mone}-. In so far it can
l)c said that thc period of inflation is past. BUL thcre are si,jll

obstacles to be removcd from thc road t,o c(iuilibrium by an api)ro])riaLc economic policy.

French Poi)u]ation Dilemma.
By Ee7.o S"J.G7theL'mo, mag`.phil.

The author first surveys t,he movement of r)opulation aiid the
deinog`rar)hic war losses jn France. On the basis of the newcst
litei`atui`e hc then reviews the, difficulties eiicounterecl b`r economic
activity bccause of thc lasting` low nataliLy and the ag`ing. of the
population. Ile a]so pa}rs €`Lti`nLion to thc i)ossi})ililics of ovcrcoming
t,hese difl.iculLies.

Sitä niittää,

mitä
kylvää!
Ken nuoruudestaan lähtien tottuu pitämään pankkia
sinä paikkana, mihin kylvää - tallettaa pienetkin

säästönsä -, hän saa aikanaan niittää runsam sadon: vuosien mittaan korkojen voimaua kasvaneen
säästöpääoman. Eipä tosiaam kehnohpi sato!

Korkehmnm sa,llidD tilldskoron
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