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Seui`aavassa  on  tarkoitus  käsitellä  ci`ästä  erinomaisen  tärkeätä
talouspoliittisLa   ongelinaa.   Mutta   kysymys   saattaa   hei.ätä,   onko
esillä   olevan   tapaisia,   politiikan   alaan  kuuluvia   kysymyksiä   yli-

päänsä  ensinkään  mahdollista  mitenkään pätevästi tutkia.  Se  aja-
tus  on  näet  meidänkin  maassammc  esitett}r,  ett,ä  talouspoliittinen
afialysointi   ei   voi   sisältää   muul,a   kuin   pelkästään   subjektiivisia
mielipiteitä     ja     arviointeja    eikä     niin    ollen    voi    ol]a      mitään
tieteellistä  tutkimiista  sanan  varsinaisessa  mie]essä.  Niini)ä  jve¢c®7?-

!j7tjt¢   on   ]ausunuL,    että    talouspoliittiset    probleemit    käsittävät
ihmisten  tahi,omisen  ja  toivomisen  esineenä  olevia   kysymyksiä  ja
siis asioita, joita ei ole  mahdollista objektiivisen  pätevästi ratkaista.

Mainittu   kannanotto,   niin   koi`keatiet,eelliseltä   kuin    se   ehkä
näyttääkin,    on   tuskin   kuitenkaan   asiallistcn   syiden    sanelema.
Katsantokaiinassa  on  sekoitettu  toisiinsa  kaksi  ei`i  asiaa:  toiselta

puolen  taloustoiminnan  päämäärän  valinta,  toiselta  puolen  niiden
keinojen arvostelu, joita on käytetty tahi aiotaan käyttää määrätyn

päämäärän   saavuttamiseksi.. Edellistä   näistä,   ihmisen   ta]oustoi-
minnan  päämäärää sinänsä, ei  kyllä  tiet,eellisen  tutkimuksen  tietä

ja  siis  t,ieteellisesti riidattoman  pätevästi voida ratkaista.  Mut,ta jos
kei`ran   jokin   talouspäämäärä,   esim.    kansakunnan    taloudellinen
kokonaishyöty,  kansan yhteishyvä  tahi  jokin  muu kerran on »epä-
tieteellisestit),    so.   i]man   tiet.een   myötävaikutusta  valittu,  pitäisi
tieteelliselle   tutkimukselle   olla   mahdollista   antaa   subjekLiivisista
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arvioinneista vapaa ja siis tieteellisen ])ätevä vastaus k}Jsymykseen,

johtavatko  määrätyn  suuntaiscn  talousT)olitiikai]  keinoL  täten  tah-
dontoimintona  valitiua  päämäärää  kohti  vai  ei.

Maataloustuotannon  tukipolitiikan  tarlmiLusperistä  näkee  har-
voin  asianomaisilta   Lahoilta  esitettävän lausuntoja.  Kansan  koko-
naistalouden   kannalta    arvosLeltuna    maataloustuotannon   ja   sen
tukipoliLiikan tarkoiLusperänä tuskin kuitenkaan voi  olla  muu kuin
mahdollisiminan  suuri  kokonaistuotanto  kansantalouden  eri  haa-
roista    yhteenlaskettuna,    so.    mahdollisimman   suuri   kansantulo.
Tämän  saavuttaminen  vuorostaan  edcllyttää  maataloustuotannon,
niin  kuin kaikkien  muidenkin tuotamonhaarojen   osalta  mahdolli-
simman  taloudellista  vuotuistulosta.

Valtiovallan  harjoittama  m{iata]oustuotannon  tukeminen  saat-
taa  tapahtua  kahta  eri  ]jnjaa:

a)   maatalouden  suojatul]ien,   tahi
b)   suoranaisten  tukiavust,usten   muodossa.
Maatalouden   saama   kokonaistuki,   brutLotuki,   voidaan   kyllä

saada  laskemalla  yhteen  nämä  kaksi  eri  tukimuotoa;  sen  sijaan  ei
tavallisesti   maatalouden   lopullisesti  saaman  nettotuen  suuruutta
saada  täteii  selville.  Näin  syystä,  et,tä  ]naatalous  taval]isesti  myös
itse   teol]isuuden   tullisuojan   muodossa   joutuu   tukemaan   muita
elinkeinoja.

Tämä  mutkikas asiain tila  on seuraavassa jäteLiy pois ]askuista;
siinä  on yksinkertaistettu esillä  o]evaa,  muuLenkin aivan riittävästi
komp]isoitua  ajatuspähkinää  olettamuksella,  ei,tä  maatalouden  ja
muiden elinkeinojen tu]lisuojat suunnilleen vastaisivat toisiaan.

Päästessämme näin käsiksi itse tehtävään voimme a]uksi todeta,
että    maataloustuotannon   tahi   joidenkin   sen   haarojen   väitetty
kannattamattomuus      joko     u]komaisen      ki]pailun     takia      tahi
muista    syistä   tava]lisimmin     vedetään     esiin     perusteluksi    val-
tion   tuen   vaatimiselle   joko   tullisuojan   tahi   suoranaisen   valtion
avustuksen   muodossa.   Väitetty   kannattamatt,omuus   voi   tällöin
olla  joko  tosiasiallinen  tahi  vain  oletettu.   Seuraavassa   oletamme
aluksi,  että  edellinen  vaihtoehto  toteut,uu,  että  siis  maataloustuo-
tanto  joko  kokonaisuudessaan  tahi  jokin  osa   siitä  oma-apuisena,
ilman valtion tukea tosiasiallisesti on käynyt kannattamattomaksi.

Valtion   tuen  ajajat  tapaavai  kehitellä   asiaa   seui`aavasti:   Jos
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keri`an  maataloustuot,anto  tahi.jokin  sen  haara  on  kääiitynyt  yl#i-
t}.istaloudellisesti   kannattamattomaksi,   silloin   on   tämä   tosiasia
itsessään todistus siitä, etiä riit,iävän suuri valtion avustus  on ta]ou-
dcllisesti  oikeutett,u.   AjaLustapa   on  tällöin   se,   että   valtion   avus-
tuksen   tui`vin   voidaan   kannattamattomaksi   käynyt  tuotannon-
haara   uudcl]ecn   tchdä   taloudellisesti   kannattavaksi  ja  tätä t,iet,ä
saat,taa  jo  lamaantunut  tahi  lamaantumassa   oleva    Luotannonala
uude]leen  kävntiin,  lisätä  siten kansantalouden  kokonaistuotantoa
tahi ainakin  estää sen vähent)'inistä,  ehkäistä   työttömyyden  syn-
tymistä  ja  i,äLen valtion tukii`ahan  avulla ja   lisätyn  verorasituksen
hinnalla  hyödyttää   maan  koko  kansantaloutta.

Taloude]linen  johtopäätös,  mikä  näin  on  tehty, näyttäisi kyllä
vastaansanomattomalta,   mutta   on  kuitenkin  vain  osaksi  ja   vain
määräLyillä  lisäedellytyksillä  sitä.  Maataloustuotanto,  joka  syystä
tahi  toisesta  on  käynyt  kannattamattomaksi,  voidaan  kyl]ä  julki-
sen  valla]]  myöntämän  riittävän  suui`en  apurahan  turvin  yksityis-
taloudellisesLi  nostaa  uudelleen  kannattavaksi.  Mut,t,a   k a  n s  a  n  -
taloudelliscsti    tuottavaksi    kysymykscssä     olevaa
tucttua  eliiikeinonalaa  t,ahi  haaraa  tällä   yksinkertaisella  ja   keino-
tekoisella   tavalla   ei   suinkaan  voida   saada.

Tästä  huolimatta  on  olemassa  e r i k o  i s t a p  a  u k s  i  a,  joissa
ka]isantaloudellisesti   Luottamatontakin,   so.   kansantalouden   p.ää-
omasijoituksille korkoa  antamatonta, tuotannon alaa  on taloudelli-
scsti   oikeutettua   pitää   käynnissä.   Tällaisia   erilmistapauksia   olen
käsiLellyt   kirjassani   ))Maa-   ja    inetsätuot,annon   talousprobleemi»

(Turh   1946).   Lainattakoon   sieltä   seuraava  yhteenveto   (sivuilta
417   ja   118):

Ei   ole   kyllä   enää   k a n n a t t a v a a   työslunnellä   ja   jatkaa
tuotantoa oloissa, joissa sijoitetulle  pääomalle  ei  saada  enää  mitään
korkoa   tahi  saadaan  suoranaista  tappiota,   mutta  se  saattaa  silti
olla   t a 1 o u d e 11 i s t a.   -   Kysymys   kannattavuudesta  koskee
näet   vain   pääoman   ja   maapohjan   antamaa   tuloa,   korkotu]oa.
Mutta   kokonaislalouden   1{annalta   on  vähintään   yhtä   täi`keä   se
kysymys,   saadaanko  tuot,toa  ja  ta]oudcllista  hyöLyä   myös  t  y  ö  -
v  oimasta.    Tämä    on   tärkeätä    jo    }/-ksityisyritLäjälle,    mikäli
hänellä  on  käytettävissään  t},-övoimaa,  ja  tätä  hänellä  tavallisesLi
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on  ainakin  oiiia  työvoiinans€i  ,ja  seii  lisäksi  \'arsin  usein   myös  per-

heen  työvoima.
Mutta  cnnen  kaikkea  csillä  olcva  kysyinys  on  täi`keä  kansanta-

loudellc.  Työmahdollisuuksien  hankkiminen  olemassa  olevalle  työ-
voimalle  on  kansantalouden  tähdellisiinpiä  tehtäviä,  koska  työvoi-
man  joutilaaksi  jääminen  inei`kitsee  aivan  tavat,Lomia  i,aloude]Iisia
menetyksiä.  Työvoiman  t,uotanLoon  käyttö  saattaa  siis  olla  talou-
dellist,a  vielä  sil]oinkin,  vaikkapa  siten  ei  enää  ansaita  mitään  koi`-
koa   sijoitetulle   i)ääoinalle,   vaan   mahdollisest,i   jo   jonkinvcrtaista
tapi)iota.   Töitten  käynnissä  i)ito  on  t,aloudellisuuden  vaaLimusten
mukaista   aina   siihen   i)istceseen   asti;   missä   ei   cnää   ansaita   edes
minkääiinäköisLä   työpalkkaa.

Oii  siis  synL}'visLä  i)ääomatai)pioista  huolimatta,  so.   kannatta-
vuusrajan    a]artuolelle,    yleensä    taloudelliseini]aa    i]itää    tuotanto
kävnnissä  kuin  antaa  i)pyörien  seisahtuai)  ja  jäädä  ilman  työLuloa,
työpalkkaa.   Sc   on  t,osin   ]nenetys   sekin   veri.aiium   kannat,t,avaan
tuoianLoon,   joka   ii}Tst}'y   antainaan   sekä  t`'öpalkan  eltä pääoman
koi.on,   mutt,a  se  on  pienempi  menetys  kuin  t,uotannon  scisahdus,

jossa   ei   saada   tu]oa   enää   kumpaisel]ekaan   tuotannoniekijälle,   ja
talouden  ja  t,aloudellisen  ]askelmoinnin  teht,ävä  on  valiia  pienempi

paha   suuremman   pahan   edellä   sekä  tyytyä   pienemi)ään   kansan-
tuloon  -ellci  suuremriaa   kerran   o]c   olevissa   olosuhteissa   saavu-
tctt,avissa   ~  mieluummin   kuin   jäädä   kokonaan  ilman  tuloa.

ILsest,ään   selvä   asia   kuit,enkin   on,   että   t,ähän  kannattamatto-
maan,  so.  pääoinankoi.koa  tuottamattoinaan   mt`at,aloustuoiantoon
ei  olc   mentävä   muussa  Lapauksessa   kuin  siinä, ett,ä kys}inyksessä
oleva  inuuten jouLilaaksi jäävä  maat}/'övoima ei voi hakeutua muille
kannattavainmille  tuotannon  aloille  oinassa  maassa  tahi  mahdolli-
sest,i   siirto]aiscmi   vicraissa   maissa.

Mutta  lukuun  ot,t,amatta  näitä  ja  eräitä  mahdollisia  muita  ei`i-
koisLai)auksia   ei   yksityisLaloudellisesti   kannaitamattomaksi  käy-
neen maaialoust,uoLannon keinotekoinen ja vallionavustustcn turvin
tapahLuva  kaiinaLLavaksi  saatt,aminen  y]eensä  suinkaan  ole   talou-
dellisesti  tarkoiLukscnmukaista  eikä  taloudellisia  periaatteita  vas-
taavaa . Yksityistaloude]]isesLi kannattamattomiksi käyneitten maa-
taloustuotannon  alojen  avustaminen saa vain aikaan seii, että asian-
omaisen   maataloustuoLannon  harjoittajaL   taloude]1isen  menestyk-
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sen  toivein  jaLkuvasti  ovaL  tilaisuudessa  sijoittamaan  varoja  tuo-
tannon   alalle,  jossa pääoman kansantaloudellinen  produktiviteetti
oii käynyt joko  aivan heikoksi tahi kokonaan olemattomaksi. Tämä

i)ääoma   on   lisäänL}-neitten  verojen   muodossa  otettava tuotannon
aloi]ta,       joissa       i)ääoma       on     tuottavaa     ja      mahdollisimman

produktiivista.
Näin  saa  valt,ion  väliintulo  ja  valtion  sekaantuminen  vapaan

taloustoiminnan  kulkuun  aikaan  vain  scn,  että  pääomia  on  luovu-
tet,tava  niiltä   aloilta,   joilla   ne  luontaisesti   tuottaisivat   mahdol]i-
simman   korkeata   korkotuottoa,  ja   että   niitä   sijoitetaan   aloil]e,
missä  nc  luontaisesti  tuot,t,avat  mahdo]]isiminan  heikosti ja  suoras-
taan  negatiivista  tuottoa.  Taloudellinen  prinsiippi  sen  sijaan  vaa-
tisi,     että    kansantalouden   aina   niukkoja   pääomavaroja   koetet-
taisiin     sijoittaa     sime,     missä    netuottavat      korkeata    korko-
tuottoa, kunnes   maan   kaikkien   pääomien   mahdollisimman   suuri
tasatuottoisuuden   vaatimus   on   saavutettu.   Valtion   apurahojen
maksaminen  heikosti  kannattaville  tahi  kokonaan  kannattamatto-
niille  tuotannon  haaroille  siis  johtaa  aivan  päinvasLaisiin  tuloksiin,
]{uin  mihin  taloudel]inen  periaate  vapaan  markkinatalouden  valli-
tessa   johtaisi.

01emme  näin  käsitelleet  loppuun  tapauksen,  jossa   maatalous-
t,uotanto  todella  on  kannaLlamatonta.   Mutta  edellä  oletimme  toi-
senkinlaisen   tai)auksen    mahdolliseksi,    nimittäin   sen   tapauksen,
]]iissä   maataloustuotanto  tahi  jokin  sen  haara,  jolle  valtion  tukea
\.aaditaan,  tosiasiallisesti  ei  olekaan  -  tehdyistä  väitteist,ä  huoli-
]iiatta   --   kannattamaton   i,ahi   edes   heikosti   kannattava,   vaan

i)ikemminkin   varsin   hyvästi  tuot,t,ava   pääomansijoitusala.   Kysy-
myksessä  olevaan  tapaukseen  nähden  ei  edellä  esittämääni  ki`itiik-
kiä  saata soveltaa. Valtion avustus, miLen keinotekoista se lieneekin,
ci  tällöin  voi  aikaansaada  pääomien  väärin  ja  huonosti  tuottaville

])aikoille  sijoittamista  kansantaloudessa.  Valt,ion  avustuksien  jake-
Ieminen  maatalousyrityksille  ei  tällöin  siis  +oi  johtaa  kansantalou-
de]lisiin  menetyksiin.

Näin  johdumme  varsin  kummalliselta  näyttävään  paradoksiin.
Johdumme  näet  siihen, et,tä valtion  avustus  maataloustuotannolle
on    kansantaloudellisesti   vahingoittamaton    ja   siis   ta]oudellisesti
oikeut,ettu,  jos  niin  tahdotaan  sanoa  -  pula-aikoja ja  muita i)oik-
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keustapauksia   lukuun   ottamat,t,a  -ylipäänsä   vain   olosuliieissa,

joissa  tämä  yritteliäisyys  jo  ennestään  ja  ilman  valtion  tukea  on
yksityistaloudellisesti   kannattavaa,  ja  sitä  paremmin   oikeutettu,
mitä   paremmin   maat,alous   ennesl,ään  jo   tuot,taa.   --  Ei`i   asia   on,
että   valtion   avusiusten   jakeleininen   ennest,äänkin   hyvin   tuotta-
vil]e   maatilayrit}-ksille   t,ietenkin   on,   paitsi   yksiL}Jistaloudellisesti

tarpeeton; valtiontaloudel]iscsti  hyljättävä   ja   sosiaalisesti   kaikkea
oikeutusta   vailla   oleva.

0lemme   näin  yleisenä  periaatteellisena  probleemina  käsite]1eet
lopi)uun  kysym}'ksen  valt,ioi]  suoranaistcn  tukiavustusten  jakami-
sesta   maataloude]le.   Jäljellä   on  vielä   sariiaii   kysymyksen  tarkas-
telu   eräitten   yksit}'isten   tukiavusLusalojcn   kohdalta   ja    valossa.
Huomattavan   suuria   valtion  apuralioja   on   meillä   maksei,tu  mm.
uudisviljel}'kseen,    jokien   i)erkaamiseen   ja    yleensä   vesiperäisten
maitten   kuivattamiseen   sekä   muihin saman  tapaisiin  niaata]ous-
tuotant,oa  edistäviin  tarkoituksiin.   Tällöin  on  yleensä  ollut  kysy-
mys   i t s e s s ä ä n   k a  n n  a L t  a v i e  n   tuotannon   alojen   tuke-
misesta,  joten  valtionvarojen   Laloudellista  hukkakäyLtöä  yleisessä
mielessä ei voi sattua.  Kuitenkin on tämä  mahdollisuus  eTään  varo-

jen   käyttötavan   osalta   t,ällöinkin   olemassa.   Tämä   mahdollisuus
sisältyy   valtion    tukivarojen   sijoittamiseen   joko   liian   huonojen
maaperälaatujen tahi ]iian vaikeasti kuivatett,avien  maitten kuiva-
tusyrityksiin.

Jos    vapaa    taloudellinen    yritteliäisyys    maataloustuotannon
alalla  on  vallitsevana,  yritte]iäis}J-}'s,  jonka  vallitcssa  jokaisen  tuo-

tantoyritykscn  on  itse  kannet,tava  kaikki  tuot,annon  alkuunpane-
miseen   ja   sen   jatkam.iseen   tarpeelliset   kustannukset,   ei   kukaan
taloudellisesti   harkitseva   yrittäjä   hevin   ryhdy   uudisviljelykseen
tahi   vesiperäiscn   maan   kuivatLamiseen,   tai)ahtui   se   sit,ten   joko
metsän  tahi  peltoviljelystuotteiden  kasvattamista silmällä  pitäen,
ellei    kustannusten   täysi    peittyminen    etukäteen
näytä   ainakin  todennäköisel+ä.

Melkoisest,i  toisin  on  sitä  vastoin  asian laita,  jos  uudismaan  rai-
vaaja   tahi   vesiperäiscn   maan   kuivatusyritykseen   ryhtyjä   etu-
käteen  voi  yrityskalkyloinnissaan  ottaa  huomioon  melkoisen  suu-
ren  valtion  avustuksen  joko  suoranaisesti  tahi  alikoi`koon  lainauk-
sen   muodossa.   Tä]Iöin   on  vaara  tarjolla,   että   yrittäjä  on   valmis
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laajentamaan    yrityksensä     huonollekin     maape-
r ä ] 1 e,  joka  ei  enää  voi  itsenäisesti  peittää  yrityksen  täysiä  kus-
tannuksia.   Jos uuden pel]on  raivaus tulee  maksamaari esim.12000
mk  ha:1ta  ja  valtio  on  valmis  maksamaan  tästä  puhtaana  avus-
tuksena  aina  6.000  mk  ha:lta,  kuten  meillä  tosiasiallisesti  vuosina
1934--38   on  valtion  avustuksia   uudisviljelyksiin   suoritettu,   voi
melkoisen heikkoakin maanlaatua yksityinen yi`ittäjä vielä  kannat-
tavasti  raivata  pe]1oksi,  vaikkakaan  sellaisen  raivaus  ei  tule  ehkä
koskaan  tuottamaan  takaisin  täysiä  kustannuksiaan  kansåntalou-
delle,ja  aivan  sama  koskee  tietenkin  myös  vesiperäisten  maitten
kuivatusyritysten   kansanta]oudellista   tuott,avuutta.

Maataloustuotannon   avustamista   valtion   tukivai`oilla   ei   ole

perusteltu    vain    taloudellisilla,    vaan    usein    myös    sosiaa]i-
sill a   näkökohdi]1a.    Näin   on   perusteltu   tuot,annon   tukemista
varsinkin  silloin,  kun  se  tulee  lähinnä  pienviljelyksen,  kauempana
liikekeskuksista  asuvien  maatalousväestön  kerrost,en,  kuten  meillä
esim.    Pohjois-Suomen   väestön,    ynnä    muiden   tällaisten   piirien
hyväksi.  Tällöin  tuotannon  tukemisella saattaakin olla  oma  sosiaa-
list,en  näkökohtien  sanelema  oikeutuksensa.   Mutta  se  seikka,  että

jokin    maataloustuotannon    julkisilla    varoil]a    tukemisen    muoto
saattaa  olla sosiaalisesti oikeutettu ja tarkoituksenmukainen,  ei tee
kysymyksessä  olevaa  avust,amista taloudellisesti sen pai`emmin tai`-
koitustaan  vastaavaksi.  Niinpä  pienviljelijäin  uudisviljelysten  val-
tionvaroilla  tukeminen  saattaa  aivan  yhtä  hyvin  johtaa  kansan-
talouden  pääomien  taloudellisesti  vähemmän  tai`koituksenmukai-
seen   käyttöön  kuin   yleisecn   tuot,annon   edistämiseen  tarkoitettu
uudisviljelysapurahojen  käyttö.

Onko   tästä   taloudellisesta   menetyksestä   huolimatta   julkisia
varoja   maataloustuotannon  tukemiseen   sosiaalisten   näkökohtien
takia  kuitenkin  käytettävä,  on  tietenkin  kysymys,  jota  ei  mikään
taloudellinen teoria voi eikä  ole  edes  oikeutettu  ainakaan yksinään
ratkaisemaan.  Kysymys  on  siitä  seikasta,  kumman  tulee  väistyä:
sosiaalisten  vai  taloudellisten  näkökohtien,  milloin  nämä  joutuvat
keskenään i`istiriitaan. Tämä  viimeksi mainittu kysymys  on viioros-
taan  käytännöllisen  politiikan  ja  siis  ihmisten  tahtomisen  asia,ja
se]laisena  sitä tuskin  ensinkään on  mahdo]1ista tietee]lisen ja  objek-
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tiivisen  menettelyn  keinoin -enempää taloustietcen kuin sosiaali-

poliitLisenkaan  tieteen  keinoin  ~ ratkaista.
Mutta se voitaneen toki  sanoa,  menemältä  t,ietee]lisen  metoodin

piiriin   kuuluvien   kysymysten   u]kopuolelle,   ett,ä   sosiaa]iyhteisön
kokonaishyvä   ~  jonka edistämistä yhtä hyvin puhdas taloustiede
kuin  myös  sosiaalipo]iittinen  tiede  viimeisenä  käytännöllisenä  pää-
määränään tavoittelee -on tietenkin sitä parempi,  mitä enemmän
sosiaaliset    tavoitteet    voidaan    saavuttaa    aiheutiamatta
taloudellisia     menetyksiä.     Tältä     näkökannalta     on
sosiaalisesti  heikkojen  tuottajapiirien  -esim.  i)ienviljelijäin,   mi-
käli   he   tode]la.  elävät   vaikeissa   taloudellisissa   olosuhteissa,   sil]ä
lähestu]koonkaan   kaikkien   pienviljelijäin   laita   ei   ole   täten   -
taloudemnen  tukeminen  valtiovallan  toimesta  tai`koituksenmukai-
sempaa   suorittaa   verohelpotusten  ja  muissa   sellaisissa   muodoissa
kuin    sellaisten    tuotantopa]kkioiden   muodossa,    jotka    saaLtavat

johtaa  kansantalouden  pääomien  tuottamattomaan  sijoittamiseen.
On    kuitenkin   olemassa    tapauksia,   joissa   vahion   väliintulo

eräiden  maataloustuotannon  ala]1a  esiintyvjen  suurten  perustehtä-
vjen   suoritLamiseksi   ei   ole   vain   paikallaan   ja   hyödy]listä,   vaan
monasti  jopa  välttämätöntä.   Tällöin   on   säännö]1isesti  kysymyk-
sessä niin laajojen  alueiden ja lukuisten maanomistajapiirien yhteis-
toiminta,  eti,ä  sellainen  yhteistoiminta  ei  hevin  jos  ollenkaan  olisi
aikaansaat,avissa  j]man  valtiovallan  asiaan  tarttumista.  Tällöin  on
]isäksi tavallisesti kysymyksessä niin suurien pääomamääiien hank-
kiminen,  että  sekään  ei  hevin  olisi toteutettavissa  ilman  valtioval-
lan  väliintuloa.  ~  Tällainen  on  tilanne  nimenomaan kysymyksen
ol]essa    suurempien    maa-alueiden    peruskuiva-
t u k s e s t a.   Valtion  johto   kuivatustöitten  suunnittelijana,  töit,-
ten  johtajana  ja  rahoittajana,  joissakin  tapauksissa   mahdollisesti
tällaisten  töitten  aloitteentekijänäkin  on  tällöin  varsin  paikallaan

ja   taloudellisesti   tarkoituksenmukaista.
Valtiovalta  onkin  Suomessa  suorittanut  jo  ail{aisempien  suku-

polvien   aikana  ja   m}Jös   myöhempinä   vuosina   useitaonnistuneita
vesistönlaskuja  ja  joenperkauksia,    joiden tuottama  yleinen  talou-
dellinen  hyöty  on  ollut  ilmeinen.  Kysymyksenalaista  sen sijaan  on,
onko    se    kustannust,en    jakamistapa    asianomaisten
maanomistajaosakasten    ja    valtionrahaston    kesken,    jota    valtio
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näiss.ä  kuivatus}J'rit}'ksissä  on   noudat,tanut,   o]]ut  ta]oudellista  tai.-

koit,ust,aan   vastaava.   Suomen   valtiohan   on   aivan   säännöllisesti
noudattanuL  sel]aista  kuivatuskust,aiinustcn  jakotai)aa,  että  va]tio
itse   on  suoranaisest,i   suorit,tanut   suunnit,telu-ja   johtotyön,   sekä
tämän lisäksi  melkoisen osan,  usein puolet suoranaisista työkustan-
nuksista, ja loput kustannuksista  ovat jäärieet  kuivatusosakkaiden
velaksi   valtiolle,  monissa   tapauksissa   esim.    2   prosentin   korkoa
tahi joka tapauksessa  hyvin paljon elinkeinojen yle].sesti t,uottamaa

pääomankorkoa   alempaa  korkokantaa   vastaan.
Tällainen   valt,ion   osallistuminen   kuivatuskustannusrasituksen

kantamiseen  tekee  luonnollisest,i  yksityista]oudellisesti  varsin  kan-
nattavaksi   sellaisenkin   kuivatusyrityksen,   joka   kansantaloudelli-
sesti on puhdasta tai)piotaloutta.  Jos  pääomansijoiLusten todellinen
keskikorkotuottoisuus   maassa   on   esim.  0,o4,   mutta   valtio   ottaa
kantaakseen puolet kust,annuksista ja toisen puolen kustannuksista,
mikä   jää   kuivatusosakkaiden  kannettavaksi,   se   myöntää   pitkä-
aikaisena   ]ainana   mainitulla   2   i)rosentin   korolla,   on   ?rksityisten
osakkaiden  kannalta  kannattava  vielä  sellainenkin  kuivatusyritys,

jonka  tuotto  on  suunnilleen  vain  O,oi,  so.  yksi  prosentti.
P\Täin   se  ilmaistul{i,   minkä va]tiova]ta viljelys-ja   metsämaitten

kuivatusyrityksille  myöntää,  voi  johtaa  yrityksiin,  jotka  merkitse-
vät   kansantaloudcn   aina   niukkojen   pääomavarojcn   vähemmän
ta]oudel]ist,a  t,uotannon  palve]uun  sijoitLamista.  Suuremmissa  kui-
vatushankkeissa,   jotka   suoritet,aan  va]Lion   niinenomaisen  suostu-
muksen  perustukse]]a  ja  valtion  it,sensä  toimesta,  ei  tämän tieten-
kään  tai`viise  tai)ahtua,  edellvttäen,  et,t,ä  valtiovalta  pitää ehtona
kuivatushankkeitten  hyväksymiselle,  eu,ä  ne  t,ulevat  tuottaniaan
maan    yleistä     pääomantuottoa    vastaavan    koron    ja    että    tar-
vittavat  kustannus-  ja  hyöt}'laske]maL  osataan  riittävän  vai`ovai-
sesti   laatia.

Kysymyksessä  oleva  maataloustuotannon  tukipo]itiikan  haara,
vesiperäisten   maitten   kuivatusi)olitiikka,   on   csimcrkki   siitä,   mi-
tenkä  valtiovalta  siinäkin,  missä  sen  apua   todella   tai`vitaan,   hel-

posti  pyrkii  johtamaan  tukemisensa  i)itemmälle,   kuin  mihin  sitä
välttämät,tä  tarvitaan,  ja  tällöin  yhLä  helposti kuin  tarpeettomasti
aiheuttaa  kansantaloude]lisia  menetyksiä.   Valtion  apua  kuivatus-

yrityksissä,    varsinkin    suuremmissa,    Larvitaan;    kuten    mainittu,
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pääomien  kokoon  saamiseksi  ja  itse  töitten  johtamiseksi  ja  suun-
nittelemiseksi,    mutta   taloude]listen   periaatteiden    mukaista    on,
että   kuivatusyrityksistä   hyöt}/vät   osakkaat   itse   täysin   määrin
suoi`ittavat  kust,annusten  täyden  hinnan  takaisin  valtio]le.  Tämä
täysien  kustannusten  kantamisen  i)eriaate  muodostaa  ainoan  var-
man  t`akecn  siitä,  että  yksityiset  maanomistajat  eivät  pyri taha]li-
sesti  ryhtymään  tuotantoyrityksiin,  jotka  jo  et,ukäteen  voi  ]ukea
maan  kansantaloudel]e  menetyksiä  tuottaviksi.

Niissä  tapauksissa,  joissa  puheena  olevat  kuivatus-t,ahi  muut
vastaavat  yritykset  ovat  kansantaloudellisest,i  riittävän  tuottavia,
ei  kysymyksessä  olevaa  kansantalouden  pääomien  väärin  sijoitta-
misen  ].a  kansanta]oudellisten  tappioiden  vaaraa  ky]lä  ole valtion
tukitoimenpiteistä.   Mutta   tällöinkin   on  suoranainen valtion  tuki
ta]oudc]]isesLi   tar])eeton   ja   sosiaalista   oikeutusta   vaiJla   oleva.

Valtion  suoranaisista  avustusmuodoistd  ovat  eritvisen  huomat-
tavia  ei`äät  vicnLipalkkiot,  kuten  voin  viennistä  1920-Iuvun  loppu-

ja  1930-]uvun  a]kuvuosina  maksettu  palkkio.   Kun  kuitenkin  voin
viennistä  maksetut  palkkiot  kohdist,uivat  ankaran  ma€`talouspulan
vuosiin ja kun tämän esityksen vai`sinaisena tarkoituksena -kuten
käy  selvi]le  jo  sen  nimestä  -ei  ole  kosketella  pulatoimenpiteiden
kansant,a]oudel]ista   tarkoituksenmukaisuutta   ja   oikeutusta,   voi-
daaii   kysymyksen   encmi)i   pohtiminen   tässä   sivuuttaa.   Sanot,ta-
koon   kuitenkin   ohimennen,   että   ilman  valt,ion  tukea  yksityista-
loudelliscst,i   kannattamat,tomaksi   käyiieen   voin   vientituotannon

palkitseminen  ei,  sen  encmpää  kuin  mikään  muukaan  tähän  ryh-
mään   kuu]uva   valtion   tukitoimenpide,   voinut   olla   kansantalou-
dellisesti   tuottavaa    sanan   varsinaisessa   mielessä;   kysymyksessä
olevan vientit,uotannon harjoiLtaminen va]tion tuen varassa  saattoi
kuitenkin   siitä   huo]imat,ta   o}la   taloudellisesti   täysin   oikeutettua

ja  puolustettavissa,  mikäli  ei  karjataloudesta  elatuksensa  saavalle
väestöl]e   muuten   o]1ut   olemassa   riit,täviä   työtilaisuuksia   maassa
tahi  mikäli o]i  otaksut,t,avaa:  että  hintojen lasku ulkomajsilla  mark-
kinoilla  oli  ohimenevä  ilmiö  ja  et,tä  merent,akaisissakaan  vointuot-
tajamajssa   ei   jatkuvasti   i)}'styttäisi   tuottamaan   voita   vuosina
1929-36  esiiiit\t.neeseen  mei]Ie  v]ivoimaisen  alhaiscen  hintatasoon.

Mutta  jos  jo  voin  tuotannon,tämän  meidän  maallemme  joka
tapauksessa   varsin  luonnol]isen   e]inkeinon   haaran;   kcinotekoinen
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tukeminen herät,tää kysymyksen,  oliko tuotanto  mainituilla edelly-
tyksillä taloudellisesti tuottavaa ja  maan kokonaistaloutta hyödyt-
tävää  vai  eikö, niin  suorastaan  selviöltä  näyttää,  että  maahamme
vuoden  1918  jälkeen  keinotekoisesti  isiutcttu  uusi  pe]toviljelyksen
haara,    suomalainen    sokerijuurikasviljelys,    ei
taloudellisilla  perusteilla  ensinkään  ole  perusteltavissa.  Sokerijuuri-
kasviljelyksen tiiottama kansanta]oudellinen kokonaistappio onkin
ol]ut vai`sin   huomattava.  TyöLtömyydeiikään torjumisen kannalta
ei  menetystä   ole  voitu  puolustaa  muuta  kuin  korkeintaan   1930-
luvun  pulavuosien  osalt,a.  Sitäpaitsi  oli  työttömyydenkin  torjumi-
seksi,  mikäli  sitä  todella  esiintyi,  meiiettely,  jossa  suunnilleen  vain
viidesosa  käytetyistä  varoista  voitiin  käyttää  taloudellisesti  tuot-
tavasti,   aivan  erinomaisen  kallis   menettelytapa.

Sokerijuurikkaan   viljelyksen   puolustukseksi   on   esitetty,   mi-
tenkä  tämä  viljelys  on  tuottanut  Suomen  maataloudel]e  välillistä
hyötyä,  se  kun  on  totuttai]ut  suomalaista  maamiestä  nykyaikai-
seen  voimaperäiseen  juurikasviviljelykseen.  Tällainen  kieltämätön
hyöty  kai  kuitenkin  olisi  voitu  hankkia  jotakin  itsessään  tuotta-
vaakin  juurik.asvilaatua  viljelemällä.  Ja  joka  tapauksessa  on  täten
saatu  ]isätty  ammattioppi  ollut  erittäin  ka]1ista  oppia.

Jäljelle jää vain se näkökohta,  että kotimaista sokerin viljelystä
harjoittamalla  on jo]takin  osalta  voitu t,urvata  sokerin,  tämän  tär-
keän  kulutusartikkclin,  saanti  maan  väestölle  sodanaikaisissa  olo-
suhteissa.  Tämä nyt ei ole yksistään t,aloudellinen kysymys, vaikka
tietysti  on  kansantaloudellekin  täi`keätä,  että  väestön  fyysillisestä
toimeentulosta  kaikissa  olosuhteissa  voidaan  pitää  huolta.   Kysyä
kuitenkin  voi,   eikö  sokerin  varastoimisella   olisi  saattaflut  päästä
suunnilleen   yhtä   hyvään  sotataloudelliseen  tulokseen.    Lisäksi  on
kysymys siitä, eikö maan kansant,alouden  ohjeeksi ja  taloudelliseksi

perustaksi kaikesta  huolimatta  ole  lähinnä  asetet,tava  rauhan  eikä
sodan   olosuhteei?
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sitteEns,it,e::::ä:eä:|`e:åätäut::iem:åti|:Ses:å.;ae:SIL'a`resr|rnaan.sJeossLigi..:fe-oststä:
Siitä  huo]imatta  sen  esittely t,ämän  aikakauskirjan  palstoilla  ]ienee
peruste]tavissa,   si]Iä   aihepiiristään  ja   ]uonteesteen  johtuen   se   on
tuskin  mitään  inenettänyt  aktuaa]isuudestaan  ilmestymisensä  jäl-
keisinä   vuosina.    Niiden   soLien   välisen   ajan   >)opetusteni)   todistus-
voima,   joihin   tut,kimuksen   alaotsikko   viittaa,   on   tänään   sama
kuin toisen  maailmansodan  lopi)uvaiheessakin.  Ansaitsee  kiinnittää
huomiota   m}rös   siihen   tosiscikkaan,   että   ensimmäisen   painoksen
]oputtua  teoksesta  otettiin  uusi  painos   Yhtyneiden  kansakuntien
toimesta,  mikä  järjestö  myös  ta]oude]lisen  tutkimustyön  alalla  on
ryhtynyt  jatkamaan  ede]täjänsä  Kansain]iiton  perinteitä.

Tutkimuksen  a]ku]auseesta,  jonka  on kirjoittanut  Kansain]iiton
taloudemsen   tutkimusosaston   esimies   4.   Lopeczcty,   käy  ilmi,   että
kirjan  tarkoituksena   on  esiiLää  kansainvä]isten  rahataloudel]isten
suhtciden  kehityksen  pääpiirteet  kähden  maai]mansodan  väliseltä
ajalta  sekä  tämän  tosiasia-aineiston  pohjalla  i)}.rkiä  tekemään  ne
johtopäätökset,  joil]a  nä}.ttää  olevan  suurin  merkitys  tulevaisuu-
den  kansainvä]isessä  rahapo]itiikassa  noudatettavien  periaatteiden
kannalta.   Tutkimuksen  yhdeksästä  luvust,a  on  kahdeksan  kirjoit-
tanut  Mr.   f}cig7?c"  JVz#Åse,   nyttemmin  Columbia-}7lioi)iston  profes-
soi`i,   ja   yhden,   valuutanvakauttamisrahastoja   käsitte]evän,   pro-
fessori   Wi.ZJL.ciJ7?   4cZo,77%   87`ow7t,   Jr.   Jo   aihepiiri   on   sen   laatuinen,
että   kirjaan   tarttuu   milLeipä   jänniLLynein   inielin.   Se   ajanjakso,
joka  sattui  kahden  maailmansodan  väliin,  tarjoaa  yleensäkin  poik-
keuksellisen   runsaasti   taloude]lisia   ))opetuksia)),   mutta   erityisesti
sanottu   pitää   paikkansa   kansainvälisiin  i`ahata]oudellisiin   suhtei-
siin  nähden.  Tuskin  mihinkään  muuhun  vastaavanpituiseen  ajan-
jaksoon,   kuten  edel]ä  viitatussa  alkulauseessa   todetaan,    mahLuu
viimeksi   mainitu]]a   alal]a  yhtä   paljon  erilaisia  tapahtumia,  joista
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man   ajanjakson   aikana   myöskään   ])oikkeuksel]isten   olosuhteiden
vaikutus   monetäärisiin  suhteisiin  Lai  jälkimmäisLen  vaikutus  ylei-
secn  taloudelliseen  kehiLykseen  on  ollut  suurempi.

Edellä viitatusta tapahtumien runsaudesta johtuu,  ettei  mikään
scikkaimräinen  se]ostus   kirjan  sisällöstä  ole  lyhyen  esittelyn  puit-
teissa   mahdollincn,  vaan  on  tyyd).Ltävä  vain  ei`äisiin  viittauksiin.
Kaksi  ensimmäisLä lukua  käsittelee  maailmansodan jälkeistä  kuha-
kantaa,    sen   s}.nlyä,   luonLeenomaisia    i)iirLeitä   ja   romahtamista.
Sodan   jälkeisinä    vuosina    maailmassa    vallitsi    yleinen   pyrkimys
»i)alata  noi`maalioloihint),   minkä  iavallisesti  kat,sottiin  edellyttävän
myös  sen  tapaisen  kansainvälisen  rahajärjcsLelmän  palauttamista,
joka  o]i  va]]iimui  ennen  vuotta  4914.  Sellainen  pelko  oli  kuitenkin
vallalla,  et,tä  kullasta  ennen  pitkää  Lulee  esiintymään  niukkuutta,
ja  tämä   oli  pääasial]isena  s}J-ynä   siihen,   että   Genuan  kansainväli-
ncn  konferenssi  vuonna  1922  suositteli  k~ultaya_luuttakannan  (G9Id
exchange   standard)   nimellä   tunnetun   kultakannan   muunnelman
k-äytäntöön   ottamista.   Siitä   muodostuikin  yleisimmin   omaksuLtu
järjestelmä  seui`aavien  vuosien  aikana.  Järjestelmän  edut  ja  varjo-
puolet  samoin.  kuin  syyt  sen  lyh}J-ecn  eliriikään  osoitetaan  selvästi
ja  vakuuttavasti.  Seui.aava  luku  on  omisLettu  niidcn  olosuht,eiden
Larkaste]ulle,  jotka  Englannin  luovuttua  kultakannasta  ja  useiden
muiden  maiden  -mm.  Suomen  -ennen  pitkää  noudatettua  esi-
merkkiä,  johtivat  ns.  i)untaryhmän  syntymiseen  ja  laajenemiseen.
Osoitetaan,    ct,t,ä    tietoisilla    pyrkim}J-ksillä    Englannin   taholta    oli
sangen  vähän,  jos  laisinkaan,   merkitystä  puntaryhmän  syntymi-
selle.   Se  tapahtui  täysin  asianomaisten  maiden  omasta  aloitteesta
niiden  huomattua  itselleen  monestakin  syysiä  edulljseksi  ylläpitää
kiint,eätä   arvosuhdetta   oman   valuutt,ansa   ja   Englannin   punnan
välillä.    Täten   >)Sterling   Ai.ea>)   synLyi   yksinkerLaisesti   siten,    että
tietyt  maat  ))naulasivaty)  i)unnankurssinsa.

Tutkimuksen   laajimmassa   luvussa   tarkastellaan   keskuspank-
kien  Loimint,aa  ja  kansainvälisten  valuuttavarantojen  merkitysLä.
Sotien väliselle ajalle luonteenomainen ilmiö  oli,  että  kultakantaisen
järjestelmän  moitt.e?ttoipan  tQiminnan  edellytt`ämiä  t)E;-6liii§ää_pt§].ä»
ei  noudatettu.sarpa~ssa  määrin  k_uin  ennen  vuott_a  1914.--Sa-not~tujen
))pelinsääntöjenJ)    mukaan    keskuspankkien    tulisi   lisätä    liikkeessä
olevien   maksunvälineiden   määrää   kullan   virratessa   maahan   ja
supistettava  siLä  kullan  vii`ratessa  maasta.  Se  seikka,  että  näin  ei
ensimmäisen  maailmansodan jälkeisen  kultakannan  aikana  yleensä
menetelty,  johtui  ensinnäkin  .tietyistä  >)automaattisista»  te

spankille   kullan-vii`rätessa
kijöistä

esim.   velkojen   maksamisesta   kesku
maahan  -jotka  osaksi  neutraloivat  kullanliikkeiden  vaikutuksei`.
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Suui.elta   osaltaan   oli   r\Turksc]i   mukaan   kuitcnkin   kysymyksessä
kullanliikkeiden    tietoinen    neutra]ointi    tai     J)sterilointiJ)     erilaisin
keinoin.   Kuvattavfäfi-äia-fi`jäk-sö-n   alkuvuo-siricrl-{-riltäa   men`-e=i.täirät
maat   eivät   olleeL   kultakannalla,   mistä   syystä   kullan   menetys   ei
edellyttänyt vähennystä maksunvälineiden määrässä.  Esim.  Yhd}'s~
vallat  taas   katsoi   kullan   maahan  vii`taamisen   ainoast,aan  tilapäi-
seksi  ]isäykseksi  varantoihinsa  eikä  ollut  halukas  vastaavasti  lisää-
mään  rahamääräänsä,  koska  uskottiin  täten  syntyvän  eks])ansion
myöhemmin   kääntyvän   kontrakLioksi.    1920-luvun   loppuvuosina
ku]Ianliikkeiden  neutralointi  muodostui  suorast,aan  säännöksi  ollen
}.htenä   olennaisena  s}'ynä  sodan  jälkeisen  kult,akannan  rakenteel-
]].seen  heikkouteen.

Mit,ä   ]{ansainvälisiin   varantoihin   tu]ee,   ne   ovat   tai`peen   tila-

päisten   maksutasehäiriöiden  tasoitLamiseksi  jokaisen  sel]aisen  jär-
jesielmän   va]litessa,   joka   pyi`kii   ylläpitämään   vakaita   valuutta-
kursseja.    Niiden   puuttuessa   ku]1an   maasta   virtaamincn   saattaa
johtaa   tarpeettomaan   ja   tuska]liseen   sopeutumisprosessiin   koti-
maan  talouselämässä.   Nurkse  tekee  mm.  sen  tärkeän  havainnon,
että   raaka-aineiden
maat

...ia_`_`p?_aataloustuotteiden   vicntiä    harjoittav.at
suur'emri-ääiä  +ifiää-r`ässä   kuin  ti`omsuusmaat  tä]

Iaisia   ))buffcr  -sto-cli-s>),   koska   edellist,(m   kaui)pataseet   ovat   y]eensä•alttiimmat  suuril]e  vaihteluille   kuin  jälkiminäisten.   Kansainväli6.-

t`;n  varaniojen  jakaantumiseeii  nähden  eri  maiden  kcsken   Nurkse
päätyy   siihen   tulokseen,    ett,ä    sotien   välisen    ajan   kokemus    on
omansa  antainaan  vain  vähäisiä  toiveiLa  siiLä,  että  sanot,ut  vai`an-
not  saataisiin tulevaisuudessa tasaiseminin jaetuksi.  Päävaikeutena
on,   että   »se   kansainvälisten   varanLojen   jakaantumiiien,   joka   on
sopiva    tai    välttämätön    samanaikaisesti    va])aiden   ja    vakai.den
valuut,takui`ssien  järjeste]män  toiminm]le,   ei  vastaa  ]ikviidien  va-
rantojen  tasapainotasoa  yksittäisten  maiden  kannalta  katsottuna,
varsinkin   kun   eräiden   maiden   },-leispoliilLiset   pyrkim}'kseL   vieväL
siihen,  et,tä  ne  antavat  vähemmä]i  ai`voa  vapaille  ja  vakaillc  kurs-
seille  kuin  muille  seikoille»  (s.  93).

Sotien   väliscn    ajan   kurssinvaihteluit,a    käsiiellcssään    Nurksc

:{.iei:ni:taä:i.ae|::to:.:tägh2uo:|=iout|?aTaficåc:|st:s::iluauh,teplå::esTa¥i,s`eusi:tåkup.;::
risillä   perusteilla,   täysin  kielteisellc   kannalle   tällaiseen   kurssipoli-
tiikkaan   nähden.    I-Iänen   mukaansa   kurssinmuodost,uksen   jättä-
minen täysin vapaaksi johtaa  ennen  kaikkea  seur.aaviin  ei)äkohtiin.
Ensinnäkin rajoittamattomat kurssinheilahtelut luovai risttekijän,
joka.1amaannutLaa  kansainvälist,ä  kauppaa.   Sanotun  tekijän  mer-
kitystä   voidaan   vähenLää,   inilloin   h}rvin   organisoiduL   termiina-
kauppojen   mai`kkinat   ovat   toiniimassa,   mut,ta   joka   tapauksessa
tät,en  aikaansaat,u  »riskivakuuLus>)  lisää  kaupan  kustannuksia.  Toi-
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åis:i|:-!#tie|#å::.v:ia|åäds:ai.n?|iä:;S:1i::u;:ia:i:otäs:ji::::af::t;ås;::i:j
vapaa    muodostuminen   ei   suinkaan   aiiia    automaatLisesti   johda
maksutaseen  tasoitLumiseen.  TunLuva  tai  jatkuva  muutos  tietLyyn
suuntaan  saattaa  johtaa  ihmiset  ennakoimaan  kehityksen  jatku-
mista   samaan   suuntaan.   Seui`auksena   eivät   o]e   aingastaan   >)epä-

::iå?åilsnuo:å::a:ånå#iåttlj::-i;Ste,tav:åävoaT{aunt'til;l;ke=;,ösvåårnmåå|ne#:
kansainvälisiin  liikctoimiin,  erityisesti  Luontiin  ja  vientiin.   Loppu-
tuloksena  ovat  entistäkin jyrkemmät  kui.ssinvaihtelut ja  valuutt,a-
markkinoiden täydellinen tasapainottomuus.

Valuutanvakauttamisrahastoja  käsit,televässä  luvussa  mm.  esi-
tetään  ne  syyt,  joiden takia  aikoinaan  Englanti ja  sittemmin  eräät
muutkin  maat  perustivat  sanotunlaisia  rahastoja.   Todetaan,   että
tällaisia  syitä  on  ollut  vaikuttamassa  useita,  ja  koi`ostetaan  sitä,
että  monet  sellaiset  tehtävät,  joiden  aikaisemmin  katsottiin  kuu-
Iuvan   keskuspankille,   sittemmin  ovat  tulleet   siirretyiksi  vakaut-
tamisrahastojen  huoleksi.   Seui`aavassa  luvussa  tarkastellaan  teki-
jöitä, joiden vaikui,uksesta  on otettu käytäntöön eriasteinen valuu-
tantarkkailu   (exchange   control)   pääomanliikkeiden   tarkkailusta
aina valuutan annosteluun (exchange rationing.) saakka. Osoitetaan,
miten  säännöstelyjärjestelmä  teki  eräille  valuuttansa  yliarvioineille
maille  mahdolliseksi  vanhojen  pariteettiensa  ylläpitämisen  ja  sano-
tun  yliarvioinnin  naamioimisen,  sekä  verrataan  valuutan  annoste-
lun   vaikutuksia   tullien,   kiintiöiden,    bilateraalisLen   kauppasopi-
musten  ym.   kansallisen  raha-  ja  ulkomaankauppapolitiikan  työ-
välineiden  vaikutuksiin.   Oma  mielenkiintonsa  on  todeta  Nurksen
useassa  yhteydessä  korostavan,   että  valuutantarkkailun  epäedul-
1iset   seuraukseL   kansainväliselle   kaupalle   pikemminkin   ovaL   seu-
rauksena  siihen  johtaneista  syistä  -ulkomaanvaluuLtojen  puuic,
oman   valuutan  yliarvioiminen  jne.   -  kuin   itse   tai`kkailun   ole-
massaolosta.    Viimeistä    edellinen   luku   käsittelee   kansainvälisen
rahapolitiikan  J)i`akenteellisia  puitteitaJ),  ja  siinä  kosketellaan  mm.
ei-monetääristen  tekijöiden  merkitystä   sanotulle  politiikalle,  suh-
dannevaihtelujen    vaikutuksia    kansainvälisiin    i`ahataloudellisiin
suhteisiin jne.  Mm.  todetaan,  että kansainvälisen lainaustoiminnan
vaihtelut   ovat   tarkasteltavan   ajanjakson   aikana   olleet   omansa
kärjistämään erityisesti alkutuotantoa harjoittavien maiden maksu-
tasevaikeuksia.

Kirjan   viimeisessä   luvussa   voimakkaasti  korostetaan    saatii-
jen   kokemusten  nojalla  vakaitten valuuttaolojen -mikä  ei  suiii-
kaan  tarkoita  samaa  kuin  määräämättömiksi  ajoiksi  )}kiinnilyödytJ)
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valuuttakurssii   -   merkit}-stä    kansainvälisen    kaupan   ja    }.leen-
säkin  kansainvälist,en  taloudelhst`en  suhteiden  kannalta.  Vakaitten
valuuLtaolojen  välttämättömänä  edellytyksenä  puo]estaan  on  koti-
maisen  stabiliteetin  saavuttaminen  eri  maissa,  so.  korkea  ja  tasai-
nen  työl]isyys  ja  inflaatiokehityksen  välttäminen;  Nu,rkse  ei
enää    mahdo|]ise_pa, __s.9.1.|_a_isen_   j ärj.e,S.telrriän

i o.s`sa   >)tasapa`i'ri-o->;-ri+-ä.ä-h---uTk6riai;i6-äa   t`aToudellis`issa   suhteissa. saa:-
•c.---.--`-

|t-:::iaaknu_|_:åioahns_nö|:|T+äanmlta;Fsåa-åå-åi.kse.-:i--Jråit?ay-9LtöQipuy{fidgkpaahvi:ii|aaeånri
|yh}'e-sti  ne  periaaLt6U6i',   jöiirel:'äfis`äinvärisä-t   monet,ääi`iset  suhteet
sodan   i)äätyttyä   olisi   pyrittävä   i.akentamaan.   Mm.   korostetaan
ent,isLä   paljon  tiiviimmän   kansainvälisen   yhteistoiminnan   mei`ki-
tystä.   Tosiasial]isest,i   viitattujen  kaltaisia   periaatteita   onkin  suu-
ressa  määrässä  pyritty  noudattamaan  viime  aikojen  kansainväli-
sessä  valuuttapolitiikassa.

Esiteltävänä   olevasta   tutkimuksesta   voidaan   hyvällä   syyllä
sanoa,   eLtä   se   varsin   onnistuneella   tavalla   täyttää   sille   asetet,ut
tehtäväL.   Kehityksen  o]ennaiset  piirLeet  esit,etään  selvin  vedoin  ja
suurella   asiant,untemuksella.   Johtopäätökset   vaikuLtavat   yleensä
hyvin  perustelluilta  ja  vakuuLtavilta..   Tärnän  esiLLelyn  kirjoiLtaja
ei   ehkä   kuii,enkaan   olisi   va]mis   aset,Lumaan   vapaasti   hei]ahele-
vien valuut,takurssien järjestelmään  nähden  aivan yhLä jyrkän tuo-
mitsevalle   kannalle   kuin   Nurkse.   Jälkimmäisen   asenne   näyttää
perust,uvan  siihen  käsitykseen,  että  sanotun  järjestelmän  epäedul-
]iset  vaikutukset,   jotka   niin  se]västi  ilmenivät   1920-luvulla,   aina
ja   kaikissa   oloissa   tulisivat   olemaan   samat.   On   kuitenkin   muis-
tettava,  cLLä   1920-luvun  jyrkäl   kurssinheilahteluL  o]ivat  seurauk-
sena  sisäisen  stabilitecLin  puutteesta  useimmissa  maissa  sekä  siitä
johtuvasta  keinoitelusta  tietyillä  va]uutoil]a  ja  paost,a  eräistä  toi-
sisLa.   Tällaisen  empiiriscn  aineiston  perusteella  tuskin  kuitenkaan
voidaan  ]iitää  todistettuna,   että  vapaasti  muodostuvat  valuutta-
kurssit   myös   toisenlaisissa   oloissa,   so.   sisäisen   stabiliteetin   valli-
tessa,   o]isivat   omansa  lamauiiamaan   kansainvälistä   kauppaa   t,ai
kärjistämään valuuttamarkkinoiden tasapainon puuietta.  On  myös
jonkin   verran   anomaalista   perustaa   johtopäätöksiä   yksinomaan
sellaisiin  olosuhLeisiin,  joita  tuskin  mikään  kiinteittenkään  valuut-
takurssien  järjestelmä  olisi  vaurioitLa  kestänyt.   Mitä  tulee  erityi-
sesti   Nurksen  viittaamiin  tuotannontekijöiden  siirtymisiin  vienti-
ja   koLimai`kkinateollisuuden  välillä,   on   vielä   syyt,ä   muistaa,   eLtä
kansainvälisillä    kullanliikkeillä    kultakannan    vallitessa    on    peri-
aatteessa  samaL  vaikuLukset,  jos   niiden  sal]itaan  täysiii  toteutua.
Edelleen  teoksessa  on  joukko  yl#ittäisiä  väiLtämiä,  joihin  nähden
selostaja olisi taipuvainen esittämään eriävän mielipiteensä. Monista
asioista  voidaan  kuitenkin  perustellusLi  olla  eri  mieltä,  ja  tämän-

Ottamlsta,
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tai)aisilla  huomaut,uksilla   on  pieni  merkitys   tutkimuksen  suurten
ansioitt,en  rinna]la.

Todettakoon  lopuksi,  että  o]len  laadittu  pääasiallisesti  kä}Jtän-
nöllisen  i)olitiikan  tarpeita  silmä]Iä  pitäen  esiteltävänä  oleva  tutki-
mus  ei  sanottavassa  määrässä  sisällä  puhtaasti  teoreettisia  ajaLuk-
senjohteluita.   >)Teoriaa»  ]nahdollisesti  kaihtava]le  ]ukijalle  täinä   ci
kuitenkaan    merki[,se    mitään    he]potusta,    sillä    tullakseen    tä}.sin
ymmäiTctyksi  kirja  edell`'ttää  huomattavan  laajaa  teoreettista  tie-
tämystä  kansainvälisen  kaupan  monet,äärisen  teoi`ian  alalt,a.   Mai-
nittakoon,   että   eritvisest,i   vuonna    1945   ilmestyneessä   suppeain-
massa  Lutkielmassaa`h  Conditions  oi   lnternational  Monetai`y  Equi-
librium  (Essays  in  lnternational  Finance  No  4,  Prin.ceton  Univer-
sity)   Nurkse   esitLää   ajatusrakennelman,   joka   ]ähinnä   lienee   kaL-
sottava esiLelt,ävänä olcvan teoksen teoreettiseksi perustaksi ja jossa
Loisaalta  sanotussa  teoksessa  saavut,ettuja  johtopäätöl{siä  edelleen
kehitetään.    Lukija,    joka    haluaa    saada    lnternational    Currenc}'
Experience-teoksesta   mahdollisimman   suuren   hyödyn,   tekee   vii-
saasti,  jos  sen  ohella  tutustuu  m}.ös  ede]]ä  mainittuun tutkielmaan.

M i,kko Tammtn,en.

V.!ÅF.sTÖLi\TTo ,     Väestöpoltii;kkamme      uusia      muotoia      et,simä.sS[i.
T/öesiö.Zz.[.!on    f.L4osjÄi.J./.¢.    Vammala   1948.   Siv.   256.

Vireästi  toimivaii  Väestöliiton  väestöpoliittinen  tutkimus]aitos
on  julkaissut   toisen  vuosikirjansa,   jonka   pät,evä   sisällys   on   kun-
niaksi  laitokselle.   Pai`i  vuot,ta  aikaisemmin  ilmestvn\'t  nide  lupasi
jo  paljon  ja  sisälsi  tärkeät,ä  tietoa  maamme  väestöpolitiikan  kchi-
tvksestä.

Nyt   ilmest},'nyt   Loinen   nide   puolustaa   kunnialla   paikkaansa.
Se  jahantuu   kolmeen  osastoon,  joista  ensimmäisessä  selostetaan
viime    vuosien    väestöpolitiikkamme    keskeisimmän    kysymyksen
taustaa.   r\Te]jässä   kirjoituksessa   kuvat,aan  lapsilisä-   ja   perhei]alk-
kausjärjestelmien   rakennetta   eri   maissa.   Tut,kimuslait,oksen   joh-
Laja,   tri    V.   J.    SL4ÅSGZcLjne7t   kuvaa   maamme   lapsilisäjärjesLelmän
syntyä,   maisLeri   47'mcÄ   jvL.emj7tGn   lapsilisäjärjestelmää    Ruotsiss{i

ja   Norjassa   sekä   SveiLsin   perhepalkkausta.   Maisteri   f?ei.no   Lert!o
Laasen  selostaa  Ranskan  ja  Belgian  i)erhepalkkausjärjcste]miä.

Toiseen  osastoon  on  kerätty  tuloksia  Väestöliiton  Kuoi]ion  lää-
]iin   neljässä   kunnassa  toimeenpanemista   maaltapakoa  ja   suurten
perheiden   oloja   koskevist,a   t,utkimuksista.   Maisteri   Reino   l.ento
esittää  runsaasti  tietoja  muutto]iikkeestä  ja  sen  syistä  näissä  kuii-
nissa  ja  maisteri  Armas  Nieminen  taas  t,ekee  selkoa  sainoissa  kun-
nissa   asuvien   perhelisää   nauttivien   perheiden   asunto-   ja   muista
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sosiaalisista  oloista.   Kumpikin  tutkimus  perustuu  näissä  kunnissa
suoritettuun tarkkaan tutkimustyöhön ja  haastatteluihin.

.Maamme  muuttoliikkeen  luonteesta  ja  vaikuttimista   on   viime
aikoinakin  paljon  kirjoitettu,     mutta  vähemmän  sitä  on  tutkittu
järjestelmällisesti.    Väestöliiton   tutkimus   keskitettiin   muutamiin
tyypillisiin  kuntiin,  ioissa  pyrittiin  selvittämään  mahdollisimman
monipuo]isesti   muuttoliikkeen   motiiveja   ja   vaikutuksia.    Onhan
vii`allisen  väestötilastomme  tai`joama   aineisto  väritöntä,   koska  se
ei  ilmaise  edes  muuttaneiden  väestöllistä  rakennetta  puhumatta-
kaan  muuttoliikkeen  syitä  valottavista  seikoista.  Väestöliiton  tut-
kimus  perustuu  henkilökohtaiseen  tiedusteluun,  jonka  hedelmälli-
syys  on  ilman  muuta  selvä.  Tutkimuksen  ]opputuloksena  on,  fi,ttä
poismuuton  tärkpimpinä   syinä   maaseudulla   ovat  taloudel]iset  ja
sosiaaliset   epäkohdat.   Tässä   ei  sinänsä   ole   mitään  uutta,   mutta
kaiken  runsaan  tilastoaineiston  vertailu  ja  tarkastelu  antaa  uutta
ja  tarkempaa  tietoa  eri  tekijäin  voimäsuhteista.   Pienen  huomau-
tuksen  t,ahtoisin  kuitenkin  esittää.   Muuttoliikkeeseen  osallistuvat
jakaantuvat  kahteen  pääryhmään:  perheen  huoltajiin  ja  yksinäi-
siin henkilöihin, jotka hakeutuvat edullisemmille markkinoi]le,  sekä
huoltajain perheenjäseniin, jotka seui`aavat huoltajaansa  muutossa.
Viimeksi  mainittujen  muutto  johtuu  poikkeuksetta  perheen  huol-
tajan   muutosta;    oma-aloitteisia   muuttoja   tuskin   esiintyy.    Sen
vuoksi   ei   jako   yksin  ja   perheessä   muuttaneisiin   ole   onnistunut,
vaan  olisi  koetettava  erottaa  toisistaan  yksinäiset  muuttajat,  per-
heen  huoltajat  ja  näiden  perheenjäsenet.  Nyt  vaikuttavat  suui`ten
perheiden    lapsimäärät    eksyttävästi    suhdeluvuissa,    vaikka    asia
onkin  kirjoittajalle  selvä.

Maisteri  Ai`mas  Niemisellä  on  ollut  suuri  urakka  tiivistäessään
suurperheiden  oloja  selostavat  tiedot julkaisukuntoon.  Tutkittujen
perheiden  lapsiluku  onkin  yllättävän    korkea:    keskimäärin  oli   7
lasta   perheessä.   Kirjoittaja   pyrkii   osoittamaan,   mistä   syystä   ja
millä  lailla  perheen  elint,aso  riippuu  sen  suuruudesta.

Kolmas  osasto  käsittää  neljä  väestöpoliittista  ja  väestötieteel-
listä  kirjoitelmaa.   Ensimmäisessä   maisteri   Lento  suorittaa  rajan-
käynnin  väestötieteen  alueella.   Se   ei   ole   väestötilastoon  kuuluva
synteesi   eikä   se   ole  kansantaloustieteen  osakaan,  vaan  se  on  oma
yhteiskuntatieteen  haara.   Toisessa  kirjoituksessa  sama  kirjoittaja
luo  katsauksen tämän alan kansainvälisiin järjestöihin ja tutkimus-
laitoksiin.  Maistei`i  Ai`mas  Nieminen  taas  selostaa  perheen  kehitys-
suuntaa   amerikkalaisen  perhesosiolog.ian  tutkimusten  perusteella.
Osaston   lopettaa   toiminnanjohtaja   HejÅÅj   p.   HeJ'Czer}in   katsaus
parin viime  vuoden  väestöpolitiikan  päätapahtumiin.

Kirjaan  on  uutuutena  liitetty  tervetullut  luettelo  vuosina  1941
-1947  julkaistusta  suomenkielisestä  väestöpoliittisesta  kirjallisuu-
desta  ja  kirjoituksista.

A. Tunkel,o.
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INTERNALTioNALL  MONETAR¥   FUND,     Babance  of   Payments   Yeai.book

1938 .1946  .1947.  Washington,  U.S.A.  1949.  Siv.  383.

Viiine  aikoina  kaikkialla  maailmassa   vallinnut,  maksusuht,eiden
tasapainon puute on joutunut yleisen huomion kohteeksi.  Näissä mei`-
keissä  onkin  perustet,tu  Kansainvälinen  valuut,tarahasto  maksut,ase-
häii`iöitä  potevien  maiden  tukemiseksi  ja  tasapainon  edistämiseksi.
Rahaston  t,oiminiian  ede]lytyksenä  on  eri  maissa  tapahtuvan  mak-
sutaseen  kehityksen seuraaminen ja tunteminen,  jotta tuleva  suunta
voitaisiin  sen  perusteella  ennakolta  arvioida.

Ensimmäisen    askeleensa    tämän    päämäärän    t,oteuttamiseksi
va]uuttarahasto  on  ot,tanut  keräämällä  ja  julkaisemalla  tietoja  noin
50   maan  viime   vuosien   maksutaseesta.   Oikeastaan  tämä   julkaisu
jatkaa   Kansainliiton  jo   1920-luvun  alkuvuosiiia  aloittamaa  sarjaa,
joka  sodan  ajaksi  päättyi  vuoteen  1938,  mutt;  josta  vuosia  1939-
1945  koskeva  katsaus  on  m}/röhemmin  saatettu  julkisuuteen.  Tämä
sarjan  aikaisempi  osa  oli  kuitenkin  sisällöltään  paljon  laihempi  kuin
nyt  ilmestynyt.  Ensinnäkin  se  käsitti  keskimääi`in  ainoastaan  noin
30  maata,  ja  toiseksi  sen  aineisto  oli  paljon  suppeampi  ja  ylimalkai-
sempi.   Aineiston  kei.uussa   ei   myöskään   ollut   kiinnitetty  erikoista
huomiota  tietojen   yhdenmukaistamiseen.

Valuuttarahast,olla  on  näköjään  sen  sijaan `käytettävänään  suui`i
henkilökunta   ja   suuret   määrärahat.   Pitkien  valmistelujen  jälkeen
ja  asiantuntijoihin  turvaten  laadittiin  ensinnä  hyvin  seikkaperäinen
oh].ekirja    lukuisine    yksityiskohtaisine    t,auluineen.    Niiden    avulla
kerääntynyttä  aineistoa  on  verratt,u  painettuihin  lähteisiin  ja  siitä
on käyty vi]kasta  kirjeenvaihtoa  eri  tiedoittajamaiden kanssa,  jotta
päästäisiin   siihen,   että   samat   otsakkeet   kaikissa   maissamahdolli-
simman  läheisesti  tarkoittaisivat  samaa  asiaa.  Esillä  olevan  kirjan
pääosana   onkin  selonteko  kunkin   maan  maksutaseesta,   sen  luon-
teesta,  kokoonpanosta  ja  erikoisuuksista.  Koska  siinä  ei  kuitenkaan
vielä  esitetä  minkäänlaisia yleisiä  johtopäätöksiä,  numei`oaineisto  on
liian hajanainen tullakseen tässä huomion kohteeksi.

Toinen   jakso,   joka   kirjassa   on   järjestykseltään   ensimmäinen,
käsittelee  laskelmien   päämääi`ää   ja   tilastoaineiston   periaatteita  ja
luonnetta.  Siinä  määritellään  kysymykseen  tulevat  käsitteet;  mikä
on  taloudellinen  liiketoimi  ja  kuka  maan  asukas,  mikä  on  kul]an
asema  maksutaselaskelmassa  jne.,  kaikki  edellä  mainitun  ohjekirjan
mukaisesti.  Ede]leen  siinä  selostetaan eri  otsakkeiden  alla huomioon
otetut ja huomioon otettavat  seikat,  ai`vioinnit ja korjaukset.  Siihen
sisältyvät .kauppa ja  matkustaminen,  kuljetus ja sijoituksista johtu-
vat tulot sekä lahjat ja monet muut juoksevat toimitukset sekä niitä
vastaavat   pääomanliikkeet.
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Juoksevat   ei`ät  ja   i)ääoirianliikkcct   huoiiiioon   otei,t,uina   maksu-
Lasc  käsitteellisest,i  on  luonnollisest,i  aina  tasarJainossa,  ja  kuitenkiii
cräs    maksutaselaskelman    tärkeimpiä    t,ehtäviä    on    }'lijäämän    tai
vajauksen   t,oteaminen.    Asian    selvit,tämiseksi    valuut,tarahasto    on
tässä  }'hte}'dessä  lwhiLtän}'t t,asoitt,avan julkisen rahoit,tamisen käsit,-
i,een  (comi)ensator}/.  official  financing).  Sillä  se  tarkoitt,aa  rahavjr£`n-
omaisten  suorittamia  valuuttojen  hankkimistoimenpiteitä  vajauksen
tai  ylijäämän  tasoittamiseksi.  Ennen  tähän  kä}'tetLiin kultaa,  inutLa
viime   vuosik}'inmeninä   m`'öskin  keskuspankin   eri   i`ahakeskuksissa
pitämiä  valuuttavarantoja  ja  iiiuit,a  l}'h}'taikaisia  saata\-ia.  M}'öskin
liikepankkien valuuttavarannot kuuluvat rahaviranomaist,en  valuut,-
talähteisiin,  jos  ne  ovat  vir.allisen  valvonnan  alaisina.  Sainat,en  viral-
lisen  toiminnan  käsitettä   on  tavallisestaan  ]aajennettu,   sikäli  et,tä
valt,ion takaus  on kat,sottu  valtion ]ainanot,oksi.  Mvöskin maksusoi)i-
muksiin  perustuvat  luotot  ja  saatavat  edustavat .tasoittavaa  rahoi-
tusta,    sillä   vajausmaa   tällöin   inaksaa   lisäämällä   ve]kaansa   eikä
käyttämällä  varantojaan.

Ottamalla   u]komaiset   valuut,tavarannot   kiillan   asemesta   pää-
tasoitusvälineeksi   on  saatu   i)aljon   suuremmat   mahdollisuudet  jär-
jestellä  maksusuhteita,  ennen  kuin  tulee  pakko  turvautua  valuutta-
kui`ssin  muuttamiseen  tasai)ainon  palauttamiseksi.   Kaikki  viralliset
rahoitustoimenpiteeL  eivät  kuitenkaan  ole  tasoittavaa  laatua.  Siten
lainan   I`rhennys    erääntymisaikaan    suurentaa    vajausta    eikä    sitä
supista.   Samaten   soLakorvausten   suorittaminen   on   erikoisen,   voi-
massa  olevan  siLoiimuksen täyttämistä  eikä  maksutasetta  tasoitt,a\J.a
toimenpide,    inuut,amia    esimerkkejä    mainitakscmme.

r\-äistä  perusmääritelmistä  lähtien  valuuttarahasto  p}'rkii  kunkin
iiiaan  kohdalt,a  näyttämään,  mikä  pääomanliil%  on  ollut  rahaviran-
omaisten vapaaehtoista toimintaa muun maksutaseenosan vajauksen
tai  ylijäämän  tasoit,tamiseksi.  Täinä  on  epäilemättä  askel  eteenpäin
entisistä   laskumenetelmistä   ja   omansa   paljon   selvemmin   valaise-
inaan  tilannetta.   On  vain  toivottavaa,  että  onnistut,aan  tode]lakin
saamaan  esille  luotettavia  tietoja,  vaikka  näissä  kysymyksissä  vai-
kuttaakin  monta  seikkaa,  joita  on  i)erin  vaikeata  pätevästi  esittää
numeroilla.   Tästä  huolimatt,a  esillä   oleva  t,ietokokoelma  tulee  var-
maan   olemaan   täi`keä   apukeino   ei`i   maiden   maksusuhdet,t,a  arvos-
te]taessa   ja   muodostamaan   antoisan   lähteen  kaikille  näitä  asioita
hai`rast,aville.

Ragni   Bäi.Zuncl.



SUMMARY.

The   Calculation  of   the   Finnish   PITational   lncome.

By   Ei,no   H.   Lc.urila,  Ch±e£  ActuaLry

The  author points  out that the great development in the study
of the national income in the last few years, which has also reached
Finland  demands the basic concepts to be clarified and the methods
made uniform,  as they considerably iiifluence the results.

Most  of  the  main concepts within the scope of national income
may   be   further  developed,    even   such  as  production,     income
and  expenditure.  Five  main  concepts  can  be  distinguished   all  of
them  derivable  from  each  other   but  each  one  of them  important
in  itself:  1)  fact,or  income,  2)  national  income,  3)  nat.ional  expen-
diture  which  corresponds  to  the  disposable  national income,  4)  net
national  product  or  geographical  product,  and  5)   gross  national
product. The author further reviews the various statistical methods
which correspond to these  concepts.

Having paid attention to  the  weight to  be  given to  production,
income  and  expenditure  in  the  calculation,  the  author  finds  the
statistical  material  available  to  be  weak  in  Finland.  Partly  this
depends  on  the  system  of statistics  lacking  centralization  and  co-
ordination  of the  various  branches.  The  results  of many  inquiries
have  a  very limited.application,  because  they  have  been  made  in
different  quarters  and  according  to  disconnected  methods.  Quick
i)short-time» statistics collected by sampling are particularly needed.

Of the  different statistics the best ones  are those  of production,
but  they  too  are  insufficient  and  have  bad  gaps.  They  should  be
developed  so  as  to  give   a  clearer  picture  of  the  total  economic
activity  and  made  to  cover  also  the  costs  of production.  The  sta-
tistics  of the  various  t,ypes  of income  are  inadequate,  infoi'mation
being  required  particularly  of the  total  wages  earned  in  different
branches,  or  jointly  of employment  and  wages.  Income  statistics
are  only  taxation  statistics,  but  they  are  rather  good  and  can  in
many  cases  be  used  for  supplementing  and  checking  other  data.
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On the  other  hand,  there  are  no  regular  and  representative  statis-
tics  for  determining  total  consumption,  nor  any  kind  of statistics
of investments  ands  tocks. As  such  information is  exceedingly  im-
portant to the  calculation of the national income, this is  one  of the
greatest lacks in  Finnish economic  statistics.

The  author  finally  gives  a  short  survey  of  the  results  of  the
calculation  of  the  national  income  as  performed  by  the  National
lncome  Unjt  established  in  the  Central  Statistical  Office  in  194.8.

Structural   Changes  in   lhc   Finnish   PopLi]alio)i  i)i   Recont   Decades
and   the   Near   Fiiture.

By   4.   Tu7i*ezo,   Chief  Actuary.

Although  wai.-time  iiativity  was  lower  than  befoi.e,  it  sufficed
to  cover  the  Finnish  war  losses.  The  large  number  born  in  1941,
and  in  1944  and  1945  made  up  for  the  low  figures  for  the  inter-
vening  years.  In  the  post-war  period  nativity  has  again  exceeded
all  previous  records.  Thus   a  surplus  of  nativity  of  119,000  was
registered  in  1939~1945,  but  only  18,000  being  men  and  101,000
women.Thismeant    a    suri)lus    of     womenwhichinthe
age  groups that have  suffered  most  from  the  war  cannot  be  com-
pensated  by  the  nativity  of years  to  come.

The  progress  of nativity  now  bcing  perhaps  the  most  difficult
to estimate, recent calculations of the future novement of the popu-
1ation have  not been made  according to former methods,  but have
instea.d  aimed  at  estimating  the  nativity  which  would  ensure  a
given  goal  of  the  population  policy.  A  goal  has  been  set  for  the
movemen.t of population and the possibilities of reaching it studied.

It  has  been  assumed  that  the  a c t ive  p o p u 1 a t i o n  (aged

::Tr6e5v'iolJs|Wyi,113rep=ralcnenutn|?itå::g,yoerafs',:ill3il::|ai:ctrheeasseaE;Laat|ef
the  previous  rate,  i.e.  by  11/2  per  cent  in  five  years.

All these  alternatives  assume  a continuous  growth of the  popu-
lation.  In  the  first  case  the  population  would  be  about  4..5  million
in the year 2000, which implies a reduction of the nativity to about
the  1931-1935  Ievel.

An in3rease by 3 per cent of the  active population in five years
would  imply  the  birth  of  about  91,000-100,000  children  a  year.
This  would  bring  the  population  up  to  5.6  million  by  the  year
2000.  An  increase  rate  half as  high  would  mean  a population  of 5
million  by  that  year,  and  the  birth  of  sl,000-88,000  children  a
year, or about the pre-war fertiHty.
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The  calculatinons  show  that  in  any  case  the  number  of aged
people  will  absolutely  and  relatively  increase.  The  b u r d e n   o f
s u s t e n a n c e   will   grow,   the   number   of  persons   aged   65   or
more,  which was  9.6 for every  100 persons  of the  active population
in   1940,   being  estimated   at   15.2   by   1980.

The   Effects  o£   Inflation  on   Product,ion  an(l   Employment.

By   T.   JurirLjzo,   doct.   phil.

The  classical  theory  of economics  conceived  that  total  produc-
tion  cannot  increase  in  connection  with  an  inflation.  At  a  given
moment the productive resources are what they are,  and even if in
a  given  branch  the  inflationary  demand  should  cause  a  rise  of
production,  there  has  to  be  a reduction  somewhere  else,  and  total
production  cannot  rise.

These  concepts  quite  evidently  have  to  be  viewed  against  the
background  of one  of the  chief premises  of the  classical  economic
theory   according  to  which  there  is  always  full  employment and
thus  no  unused  reserves  of  labour  and  other  productive  factors.
In so far as these conditions i)revail, the rise in production in a given
economic sector is indeed followed by  a reduction in another sector
or other sectors,  and no increase in total production is possible.

But  actually  the  productive  resources  in  general  are  not  used
up  to  the last limit. There  is  mostly  a reserve `of some unemployed
potential  of production,   and  this  means  an  occasion  for  inflation
to  cause   an  increase  in  employment  and  total  production.  The
practical   man   has  of old  found  inflation  to  increase  production,
and  also  in  theory  this  standpoint  has  of old  been  accounted  for.
The  sharpest  argument  for  this  view  has  been  presented  in  the
theories   connected   with   KeyrLes   and   developed   by   economists
after  t,he  great  depression  in  the   1930's.

The   study   of  the   influence   of  inflation   on   production   and
employment in the light of practical experience is difficult for many
reasons  - the  causality is  very  complex,  the  statistics  incomplete
etc. Yet experience seems to show that inflation evidently increases
employment  and  the  use  of the  factors  of production  in  general,
thus  stimulating production.  But  at the  same time inflation seems
to  reduce  the  efficiency  of labour  so  that  the  increase  in  employ-
ment   does  not  usually  bring   about  a   corresponding  increase in
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Some   Views   on   tho   Policy  of   Subsidizing   Agrieulturo  in   Normal
Times.

By   K.   D.   J.   SoJo7}en,   inag.   phil.

In  liis  article  the  author  surveys  the  economic  profitableness
and  justification  of the  policy  of subsidizing  agricultural  produc-
tion.   He  distinguishes two  cases, the  one  being the  State  subsidies
paid  to  unprofitable  private  production.  The  author  finds  them
justifiable  only if they  are  necessary to  ensure  full emi)loyment.

On  the  other  liand,  subsidies  to  enterprises  that  are  already
profitable   in   themselves   may   be   necessary   for   soc,ial   or   other
reasons.   Even  then  the  State  aid  should  not  be  so  liberal  as  to
tempt  to  suite  unprofitable  investments.



Minkä taaksesi heität,
sen edestäsi löydät

-.§a`noo  järkevä  isä  pojalleen.
Hän toivoo lapselleen turvattua
tulevaisuutta  ja  varustaa   hä-
net  hyvien   nöuvojensa   lisäksi
S Ä Ä S  T  Ö  K I -R J A L L--`A

Säästöjäme`  hotiq¢   jd`  hyvällä
hoTdla hon.twuaa

HELSINKI   .   ALEKSANTERINKATU   46



MAAN   SUURIN   HENKIVAKUUTUSLAITOS
Helsinki  1949.  Sanoma  Oy.


