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on hieman monimutkaist,a ja sitä tuskin on ajateltu erääksi kä}rtännöllisen finanssipolitiikan päämääräksi.
Tarkastelkaamme sitten samaa asiaa lyhyellä tähtäimellä ja
katsokaamme, mitä tapahtuu poikettaessa kansantaloudellisesta
t-asapainotilasta tai pyrittäessä siihen. Ajatelkaamme, että tiettynä
vai`ainhoitovuotena käyttöbudjetti on osoittanut 10 miljardin markan ylijäämää ja että tämä on myös ollut kansantaloudellisen tasa-

i]ainon ehto. Jos muut tekijät pysyvät muuttumattomina, on
selviö, että seuraavanakin varainhoitovuotena 10 mrd markan
ylijäämää osoittava käyttöbudjetti on koko kansantalouden tasapainon ehtona ja siis tässä mielessä vaikutuksiltaan neutraali.
Mutta jos tässä kriLisoitavaa ajatuksenjuoksua seuraten käyttöbudjetti tuona seuraavana vuoima pannaan muodollisesti tasapainoon (alentamalla veroja tai lisäämällä menoja), ei vaikut,us
suinkaan ole neutraali vaan selvästi ekspansiivinen. Sillä valtiohan
säästää nyt 10 mrd mk vähemmän kuin edellisenä vuonna lisäten
samalla summalla välittömästi yksityisten käytettävissä olevia
tuloja.

Edellä sanotusta selvinnee, että käyttö.budjetin tasapainoLusta

koskeva komitean kysymyksenasettelu ei lyhye]läkään tähtäimellä
ole relevantti. Se, mikä lyhyellä tähtäiinellä on olennaista, ei tietenkään ole jonkin budjetin osan tai koko budjetinkaan tulojen
ja menojen suhde sellaisenaan, vaan tulojen ja menojen sekä niiden
välisen suhteen m u u t o s edellisestä periodista. Ei ole mitään
mieltä sanoa, että tasapainoinen käyttöbudjetti eräänä vuotena
olisi vaikutuksiltaan neutraali, jos käyttöbudjetti edellisenä vuotena

onkin osoittanuL esim. 10 mrd markan vajausta -vajaushan on
pienentynyt, niiri että jälkimmäisen budjetin vaikutus on kontraktiivinen.

Tässä yhteydessä lienee paikallaan huomauttaa, että tarkasteltaessa vain budjetin tasapainoasteen v u o t u i s i a muutoksia saatetaan tehdä aivan harhauttavia päätelmiä budjetin ekspansiivisista tai kontraktiivisista vaikutuksista. 01ettakaamme esim., eLtä
valtiontalous osoittaa vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen
aikana jatkuvaa ja kasvavaa vajausta, inutta että viimeisellä neljänneksellä syntyy niin suuri ?rlijäämä, että budjetti osoittaa koko
vuodeltakin ylijäämää. Vaikka olettaisimmekin, eltä budjeLLi ulibi
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edellisenä vuotena ollut tasapainossa, olisi kuitenkin hieman ereh-

dyttävää sanoa, että budjetin kokonaisvaikutus jälkimmäisenä
vuotena olisi ollut kontraktiivinen! Valtiontaloushan on vaikuttanut ekspansiivisesti suurimman osan vuotta, ja loppuvuoden i.unsas ylijäämä on saattanut vain johtua siitä, että alkuvuoden ekspansio ei vielä ]oppuvuoden aikana ole ehtinyt täydellä painollaan
vaikuttaa valtion menoihin niitä lisäten, mutta että se toisaalta on
jo ehtinyt vaikuttaa va]tion tuloja lisäävästi.L
Tämä osoittaa, että täi`keätä ei loppujen lopuksi olekaan bud-

jetin tasapainoasteen muutosten seuraaminen vuosittain vaan
j a t k u v a s t i, kuukausi kuukaude]ta ja neljännes neljännekseltä.
Mutta jos valtiontaloutta tarkast,ellaan lyhyenmällä kuin vuoden
tähtäime]lä, tulee eteen uusia kysymyksiä. On ensinnäkin otettava
]ukuun ne valtiontalouden y)kausivaihtelut)), jotka johtuvat siitä,
että tulojen perimisajat eivät ole samat kuin menojen suoritusajat.
Onkin siis k}'syttävä, onko budjetin tasapainoasteen muutos tai`kasteltavana ajanjaksona ollut suuremi)i vai pienempi kuin vast,aavana aikana edel]isenä vuonna (edellytettynä et,tä tu]ojen ja me-

nojen maksuajoissa ei ole tapahtunut muutoksia). l,isäksi on otet-

tava huomioon, että talouselämässä esiint}rvät - varsinaiset kausivaihtelut peilautuvat m}'ös valtiontaloudessa, nimenomaan
tu]oi)uole]la liike`7aihtoveron ja tuloista tehtävien veronpidätysten
kuukausituot,ossa. Budjetin tasapainoasteessa tiettynä ajanjaksona
tapahtuneen muutoksen merkit}-s riippuu siis edellisen lisäksi vielä
siitäkin, ovatko nämä varsinaiset kuukausivaihtelut volyymiltaan
samanlaiset vai erilaiset kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä
vuonna.
Ja mainittakoon vielä eräs kaikkea edellä esitettyä koskeva
seikka, jonka pitäisi olla selvä sanomattakin, mutta jota lienee kuitenkin syytä korostaa. Budjetin y]ijäämän tai vajauksen markkamääräinen muutos ei tietenkään ole sinänsä mcrkityksellinen, vaan
on otettava huomioon r a h a n a r v o n mahdolliset vaihtelut.
Esim. jos budjetti on kahtena perättäisenä vuotena osoittanut

5 mrd markan ylijäämää, mutt,a rahan arvo on samana aikana vähentynyt puoleen muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomana,
Vrt. WHiTE, m.A.., s. 371-372.

BUDJETIN RAKENNE JA TASAPAINOTUS

129

on budjetilla jälkimmäisenä vuotena ilmeisesti ollut ekspansiivinen
vaikutus.
Näiden huomautusten tarkoituksena on ollut antaa hieman
viit,teitä siitä, miten monimutkainen on kysymys budjetin tasa-

painoasteen muutosten taloudellisista vaikutuksista teoreettisesti
ja miten vaikeata samalla on näiden vaikutusten suunnan (s.o.
kontraktiivisuuden tai ekspansiivisuuden) ja voimakkuuden ai`viointi käytännössä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että näiden
vaikutusten analysoinnissa käytännössä hukuttaisiin loputtomiin
varauksiin ja »huomioonottoihin», niin että koko tarkastelu jäisi
vaille asiallista merkitystä. Nähdäksemme ei ole epäilystä siitä,
että kun on kysymys s u u r i s t a budjetin tasapainoasteen muutoksista ja kun valtion tulojen ja menojen rakenteessa enempää
kuin muissakaan taloudelliseen kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä
ei tapahdu olennaisia muutoksia, voidaan budjeLin taloudellisten
vaikutusten suunta ja ehkäpä voimakkuuskin selvittää verrattain
yksinkertaisen analyysin avulla. Mutta jos budjetin tasapainoasteen

muutokset ovat vähäisempiä ja mainitut tekijät merkittävämmin
muuttuvat, silloin ei todellakaan ole mitään mahdollisuutta tehdä
päätelmiä pelkästään budjetin tasapainoasteen muutoksen nojalla,
vaan analyysi täytyy pakostakin ulottaa pitemmälle tässä viitoitetulla tavalla.
Tämän elementäärisen budjetin tasapainokäsitteen selvittelyn

jälkeen voidaan huomio kohdistaa komitean suosittelemaan budjetLi p o 1 i t i i k k a a n. Komitea katsoo, että käyLtöbudjetin tasapainoastetta vaihtelemalla ja samalla sijoitusbudjetin laajuutta
vaihtelemalla on sekä yksinkertaista että tarkoituksenmukaista
operoida käytännön finanssipolitiikassa. Tällöin ilmeisesti ajatel-

laan, että budjetin kahtiajako helpottaisi -ehkä opettaisikin suhdannepoliittisten näkökohtien parempaa huomioon ottamista
valtiontaloutta suunniteltaessa ja siitä eduskunnassa päätettäessä.
Nähtävästi tässä mielessä komitea on mietinnössään varannut
kokonaisen luvun selitelläkseen kaksiosaisen budjetin soveltuvuutta
talouspolitiikan välineeksi.£ Tuossa luvussa esitetään, miten käyttö] Bud/.e![.nLZLzd[.sfus/com[.fecm m[.c([.nfö, IV luku: ]>EhdoteLun kaksiosaisen bud-

jetin soveltuvuus talouspolitiikan välineeksi».
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ja sijoitusbudjettia käyttelemällä voidaan käytännössä eri tilanteissa vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen.
Vaikka komitea viitatussa kohdassa analysoikin valtiontalouden vaikutuksia hieman tarkemmin unohtamatta esittää ei`äitä
varauksia, on suositeltu budjetin tasapainotuspolitiikkaa kuitenkin
hyvin suuresti yksinkertaistettua >)makroekonomiaa». Nyt onkin
kysyttävä, onko tuollaista tasapainopolitiikkaa tarkoituksenniukaista yrittää soveltaa käytännössä. Esittäkäämme pari esimei`kkiä
komitean suosiman ajattelun teoreettisista heikkouksista ja siihen
käytännössä liittyvistä vaaroista.
Ensinnäkin komitea lausuu, että i)inflaatiopaineen uhatessa
olisi tinkimättömästi saatava aikaan sellainen käyttöbudjetti, että
kysyntää supistetaan veronkorotusten avulla enemmän kuin mitä

julkinen menotalous ylläpitää ja aiheuttaa ostokykyä ja kysyntää.

Elleivät verojen tuotot automaattisesti riittävästi lisäänny --,
olisi veromääriä korotettava, niin että lopputuloksena synt,yy selvä
tulo-ja menoarvion ylijäämäi)] (tarkoitettaneen siis suureinpaa }-}i-

jäämää tai pienempää vajausta kuin aikaisemmin, vrt. s. 127).
Mutta pitääkö tämä välttämättä paikkansa esim. suomalaisessa
j)indeksitaloudessai)? Jos veroja näin korotettaisiin, nousisivat

hinnat välittömästi sekä välillisesti (tietä: elinkustannusindeksi~

palkat-hinnat-elinkustannusindeksi jne. kumulatiivisesti). Veronkorotuksilla saattaisi tällöin ollakin inflatorinen eikä deflatoi.inen vaikutus! Toiseksi, jos sellainen i)pulaan viittaava oire)}, joka

mainittiin lainauksessa s. 125, on työttömyys, pyrkisi komitea pois-

tamaan tämän panemalla käyttöbudjetin osoittamaan vajausta
(tarkoitettaneen siis suurempaa vajausta tai pienempää ylijäämää
kuin aikaisemmin) ja lisäämällä sijoitusmenoja.8 Mut,ta ottakaamme

huomioon, että työttömyys ei ala yleisenä työttömyytenä vaan
joillakin aloilla (meillä esim. vientiteol]isuudessa ja - tästä johtuen - metsätöissä) tai seud.uilla (esim. Pohjois-Suomessa). On
ilmeistä, että tällaisen työttömyyden ehkäiseminen, s i 11 o i n k i n

kun se laajenee varsinaiseksi suhdannet}'öttömyydeksi, vaat,ii paljon spesifioidumpia toimenpiteitä kuin pelkän budjetin tasapaiiio1 Budjetinuudistuskomilean mietintö, s. 26.
2.13udjetinuudistuskomitean mietintö, s. 25.
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asteen muuttamisen tai budjetin paisuttamisen. Erityisesti on harkittava, m i h i n valtion »menoinjektiot» on kohdistettava ja m i 11 o i n ne tuottavat tuloksia.] Karkeasti sanoen tämän hetken työttömyyttä ei tule yrittää poistaa esim. tulonmuodostusta yleisesti
lisäävin toimenpitein, jotka vasta puolen vuoden päästä vaikuttavat siihen alaan tai seutuun, joka työttömyyttä potee.
Näiden esimerkkien tarkoituksena on kiinnittää huomio makroekonomisen teoi`ian ja käytännön talouselämän välisiin ei`oavuuksiin. Kiistämättä millään tavoin edellisen tarpeellisuutta on
todettava, että se rakentuu lukuisille edellytyksille, jotka eivät
käytännössä ole toteutuneina. Valtiontaloudellista makroteoi`iaa
ei siksi käy soveltaminen sellaisenaan, vaan on lisäksi kehitettävä
sellainen »mikroteoria», jossa yksityiskohtaisemmin otetaan huomioon kysymyksessä olevan kansantalouden rakenne ja toimintatavat.
Yleisesti sanoen Suomen kali,aisessa maassa, jossa mm. kausi-

vaiht,elut ovat voimakkaat, ulkomaankaupan merkitys ei`ittäin
suuri, mai`kkinat rajoitetut, työvoiman liikkuvuus epätäydellinen
ja alueelliset eroavuudet niin hyvin työllisyyden kuin mönien muidenkin tekijöiden kohdalla suuret, ei ns. kompensoivaa finanssija talouspolitiikkaa voida käsittääksemme menestyksellisesti ohjata »makrotoimenpitein», vaan sekä tulo-että menopolitiikan tulee
olla v a 1 i k o i t u a. Toisin sanoen ei ole otettava huomioon ainoastaan tulojen ja menojen määrää, vaan myös niiden laatu (esim.
mit,ä teollisuutta, työalaa, tulonsaajaryhmää, seut,ua jne. t,ulo tai
meno koskee) samoin kuin se, millaisen ketjureaktion ne synnyttävät ja millä nopeudella ne vaikut,tavat (esim. milloin työttömyyttä
ehkäiseväksi tarkoitettu toimenpide parantaa työllisyyttä vientiteollisuudessa tai Pohjois-Suomessa ja mitä sillä välillä tapahtuu).
On myös aivan ilmeistä, että tällöin ei ole kiinnitettävä huomiot,a
vain budjetin johonkin osaan, kuten käyttöbudjettiin, vaan k o k o
budjettiin.
Näistä syistä on pidettävä sekä asiallisesti virheellisenä että
1 WARis on hyvin osuvast,i kosket,ellut tätä kysymystä. Ks. KLAus WARis,
Tuöllisuuden ja inflaolion ongelmat f inanssipoliliikassa, ]u"a5ulk`alsu RA`"ER
voN FiEANDTin kuusikymm6nvuotispäivänä, He]sinki 1950. Katso myös hänen

käyttämäänsä ]ähdekirja]lisuutta.
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taktillisesti epäviisaana menettelynä sitä, että budjetin taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa käyttöbudjetin muodolliselle tasapainoasteelle annetaan niin suuri merkitys kuin komitea tekee. On myös
paikallaan varoa sellaisten talous- ja finanssipoliittisten ohjeiden
esittämistä, joiden pohjana olevat teoreettiset edellytykset eivät

esim. Suomen kaltaisessa maassa ole käytännössä toteutuneina ja

joita edellytyksiä useinkin ymmärtävät vain harvat niistä, jotka
valtiontaloudesta päättävät. Toisaalta on tietenkin aivan paikallaan ja mitä toivottavintakin lisätä valtiontalouden ja koko kansantalouden välisten syy- ja vaikutussuhteiden tuntemusta meillä,
mutta tällöin on liiallisia yksinkertaistuksia välttäen pyrittävä
rakentamaan silta makroekonomisen teorian ja käytännön välille.
3) Kolmanneksi esitetty pei`uste, jonka vuoksi komitea suosittelee budjetin kahtiajakoa, oli se, että huomion kiinnittäminen
käyttöbudjetin tasapainoon pakottaisi eduskunnan tai`kemmin
hai`kitsemaan määrärahain kiireellisyys- ja tärkeysjärjestystä.

Vaikka luovuttaisiinkin siitä ajatuksesta, että käyttöbudjetti
tulisi pitkällä tähtäimellä pitää tasapainossa, ja vaikka todettiinkin,
että budjetin taloudellisten vaikutusten kannalta lyhyellä tähtäimellä ei ole merkitsevää budjetin ylijäämän tai vajauksen suuruus
vaan ylijäämän tai vajauksen muutos, on puheena oleva näkökohta
silti ot,ettava huomioon. On nimittäin ilmeistä, että budjetin yli-

jäämän tai vajauksen a b s o 1 u u t t i n e n suuruus vaikuttaa valtion tuloista ja menoista päättävien i`atkaisuihin. Käytäntöhän
osoittaa, että budjetin näyttäessä ylijäämää eduskunta yleensä
myöntää määrärahoja auliimmin kuin budjetin näyttäessä vajausta
- ja samoin yleinen mielipidekin tuntuu paremmin hyväksyvän
menonlisäykset, jos budjetti näyttää ylijäämää. Tämä on varmaankin seui`aus yksityistaloudellisen ajattelun soveltamisesta valtiontalouteen, mikä teoreet,tisesti katsoen on tietenkin aivan vii`heel1istä (vrt. edellä s.120) - käytännössä se saattaa olla toisinaan

asiamsesti oikein, toisinaan taas aivan väärin. Mutta taloudellisen
ajattelun taso nykyhetkellä on otettava annet,tuna tosiasiana, niin
kuin komiteakin tässä kohdassa nähdäksemme tekee.

Mutta onko komitean ehdottama budjetin kahtiajako todella
sellainen, että sillä olisi tämä - sanoisimmeko - psykologinen
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vaikutus ja että valtiovarainministeri käyttöbudjetin tasapainoasteeseen viittaamalla voisi saada tukea pyrkimyksilleen estää
määräi`ahojen tarpeeton ja suunnitelmaton myöntäminen? Tämä
nähdään katsomalla, millaiseksi käyttöbudjetin tulos todellisuudessa muodostuisi. Komitea on mietinnössään jakanut vuoden
1950 tulo- ja menoarvion kahtia ehdottamallaan tavalla ja tässä
»koebudjetissa» käyttöbudjetti osoittaa 3 604 milj. markan ylijäämää.1 Jotta vertailu voitaisiin tehdä vähän pitemmältä ajalta,
on kirjoittaja summittaisesti laskenut, mitä vuosien 1945-1950
tilinpäätökset olisivat osoittaneet, jos olisi noudatettu komitean
ehdottam.aa budjeLin i`akennetta. Jos tilinpäätösten luvut puhdistettaisiin nimellisistä eristä, saataisiin tulokseksi, että käyttöbudjetti olisi v. 1945 ollut miltei tasapainossa, mutta v. 1946 se olisi

osoittanut yli 6 mrd markan, v. 1947 lähes 5 mrd markan, v. 1948
yli 11 mrd mai.kan, v.1949 yli 2 mrd markan ja v.1950 vihdoin yli
14 mrd markan ylijäämää. Siis näinä vuosina, jolloin valtiolla olisi
ollut mitä suurin syy pidättyä menojen lisäyksistä, käyttöbudjetti
olisi miltei poikkeuksetta osoittanut ylijäämää - ja usein vielä
erittäin huomattavaa ylijäämää!2 Näi ollen juuri komitean esittämien perustelujen mukaan budjetin kahtiajako olisi ollut omansa
vaikuttamaan eduskuntaansiten, että se olisi auliimmin myöntänyt
vai`oja sijoituksiin -ne kun olisi voitu i`ahoittaa »voittovai`oilla»
eli käyttöbudjetin ylijäämällä. Ja jos, kuten on hyvin mahdollista,
käyttöbudjetti vastaisuudessakin osoittaisi useimmiten ylijäämää,
tulisi kahtiajaolla edelleenkin olemaan juuri päinvastainen vaikutus kuin mitä toivotaan.
Näyttää siis siltä, kuin budjetin muodollinen tasapaino olisi
määriteltävä hieman toisin, jos ylijäämän tai vajauksen absoluuttisella suuruudella katsotaan olevan po. vaikutusta valtion menopolitiikkaan. Jos komitean esittämä ajatus viedään loogiseen johto1 Budjetinuudistuskomitean mietintö, s. 39.

8 Tämä herättää kysymyksen, onko valtiontalouden ja kansantalouden rakenn e viime vuosina ehkä ollut sellainen, että jonkinlainen tasapainotila pit,em-

mällä tähtäimellä edellytiäisi juuri ylijäämäistä käyttöbudjettia (]aadittuna
komitean ehdottamalla tava]1a). Vrt. esitystä s.126.
5
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päätökseen, olisi tämä varmaankin se, että budjetin tasapainokäsitettä määriteltäessä mahdollisimman paljon määräi`ahoja luetaan
menoiksi.

111.

Edellä on kohta kohdalta arvosteltu niitä periaatteita, joihin
komitea lähinnä on vedonnut suositellessaan ehdotustensa mukaista budjetin kahtiajakoa. Kirjoittajan käsityksen mukaan nuo

perustelut eivät ole teoreettisesti laisinkaan kiistattomat eivätkä
käytännössä ].ohda nimenomaan juuri sellaiseen kahtiajakoon, mitä
komitea ehdottaa, eivätkä loppujen lopuksi välttämättä ollenkaan
edellytä kgko muodollista kahtiajakoa.
Teoreettisesti katsoen ei ole mahdollista löytää sellaista budjetin tasapainokäsitettä, että ylijäämä tai vajaus sanoisi jotain merkitsevää samanaikaisesti sekä valtiontalouden tilan muutoksista
että valtion taloudellisista vaikutuksista. Kun tehdään siten, että

määrättyjen tulojen ja määrättyjen menojen -ja aina samojen
tulojen ja menojen - suhteen sanotaan osoittavan budjetin muodollisen tasapainoastee]], voivat tämän tasapainoasteen muutokset
osoittaa jotain vain valtiontalouden tilan muutoksista. Toisaalta ei
ole relevanttia antaa sellaista ohjetta, että valtion tulisi finanssi-

politiikassaan aina tai pitkällä tähtäimellä pyrkiä näin määritehyyn
budjetin tasapainoon tai tietyn suuruiseen ylijäämään taikka vajaukseen. Esimerkiksi vaatimus käyttöbudjetin tasapainottamisesta jättää avoimiksi kaikki sellaiset todella tärkeät kysymykset,
kuin miten laaja käyttöbudjetti on suhteellisesti (vei.rattuna esim.
kansantalouden kokonaismenoihin) ja millainen on sen tulojen ja
menojen laatu taikka miten laaja on sijoitusbudjetti ja millainen
sen laatu. Tällaista vaatimusta voitaisiinkin verrata vaatimukseen
pitää korkokanta aina tai pitkällä tähtäimellä (sanokaamme)
5 °/o:ssa; eihän se, onko korkokanta käytännössä 5 °/o tai suurempi
taikka pienempi, sano yhtään mitään siitä, miten sopiva tuo korko
kulloinkin on, vaan kaikki riippuu rahamarkkinain tilasta, yrittäjien sijoitushoukutuksista ja monista muista tekii.öistä.
Siitä käsityksestä onkin vaikeata päästä, että koko kysymys

BUDJETIN RAKENNB JA TASAPAINOTUS

135

miten budjetin muodollinen tasapaino olisi käytännössä määritelt,ävä, on tosiasiallisesti aivan toisarvoinen ja erittäin suuressa määrässä lisäksi makuasia. Ensinnäkään ei löydy mitään itsestään
se]vää ja oikeutettua muodollisen tasapainon määi.itelmää. Toiseksi, olivatpa budjetin jako ja tasapainomäärittelyt millaiset hyvänsä, näiden nojalla tai oikeammin näistä huolimatta voidaan aina
harjoittaa tarkoitettua finanssipolitiikkaa, kunhan vain budjetista
saadaan irti tarvittavat tiedot.
Mutta vaikka budjetin muodollista Lasapainoastetta ei pidett,äisikään minään ))osoittimenaJ), joka välttämättä osoittaisi jotain
merkitsevää valtion taloudellisista vaikutuksista, on kuitenkin
tunnustettava talouspoliitikkojen tarvitsevan sopivaa terminolo-

giaa, jota voidaan käyttää valtiontalouden kehityksestä puhuttaessa. Onhan i,unnettua, että esim. meillä puhutaan nykyisin budjetin ylijäämästä ja vajauksesta mit,ä erilaisimmissa merkityksissä, mistä aiheut,uu paljon sekaannusta. Nähdäksemme sen seikan vahvistamisella, mitä budjetin ylijäämällä ja vajauksella tarkoitetaan, on päämerkityksenä }/'htenäisyyden saavuttaminen
budjettiterminologiassa.
Jos koko kysymys otetaan termikysymyksenä, on nähdäksemme
kiinnitettävä huomio lähinnä kahteen seikkaan. Ensinnäkin bud-

jetin muodollinen tasapaino on määriteltävä siten, että sen muut,okset kuvaavat jotakin merkityksellistä muutosta valtiont,a]ouden tilassa. Toiseksi on paikallaan ottaa huomioon taktilliset näkökohdat. Tasapainohan voitaisiin määritellä esim. siten, että bud-

jetti käytännössä tulisi miltei aina osoittamaan ylijäämää, tai päinvastaisessa tapauksessa siten, että se enimmäkseen osoittaisi va-

jausta. Mutta niin kauan kuin on syytä otaksua, että budjetin vajaus jollain tavalla jarruttaa määrärahojen suunnitelmatonta
myöntämistä ja ylijäämä taas on omansa johtamaan määrärahojen
kiireellisyyden ja tärkeyden kriitillisempään harkintaan, niin kauan
lienee aihetta määrii,ellä budjetin tasapaino siten, eLtä budjetti käytännössä osoittaa mieluimmin vajausta kuin ylijäämää. Näin taktikoiden hal]itus ehkä voi paremmin saada budjetin ineiiopuolen

pysymää]] suunnitelluissa rajoissa. -Mutt,a jos hallitus oi,taa käytäntöön sen asiallisen t,avan, mitä monissa muissa maissa käytetään,
että se julistaa pyrkivänsä tietyn suuruiseen ylijäämään tai vajauk-
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sen ko. vai`ainhoitovuonna, silloin ei tällaista taktiikkaa tietenkään

enää tarvita.
Tältä pohjalta voidaan nyt hieman tarkastella, millainen muodollinen tasapainokäsite olisi meillä tarkoituksenmukainen. Pitäen
silmällä nykyisin eri maissa käytettyjä tasapainokäsitteitä ja ei`äitä
meidän budjettimme jakomahdollisuuksia oletamme valtion tuloL
ja menot jaetuiksi seuraaviin pääi`yhmiin:
Varsinaiset tulot

Vai`sinaiset menot

Omat sijoitusvarat

Sijoitusmenot

Varsinaiset valtionlainat

Varsinaisten valtionlainojen holetukset

Avistalainat

Avistalainojen kuoletukset

Omilla sijoitusvaroilla tai`koitamme tässä valtion liikeyritysten

poistoja, valtiolle takaisin maksettuja lainoja, valtion omaisuuden
myynnistä kertyneitä varoja ja muita mahdollisia vapautuneita
valtion pääomavai`oja. Avistalainoilla taasen tarkoitamme lainoja,

joika eivät vähennä kansantalouden yksityisen sektorin likviditccttiä, siis esim. meidän oloissamme luottoa Suomen Pankista ja
lyhytaikaista luottoa Postisäästöpankista.]

Nyt esitetty ryhmittely tarjoaa neljä järkevää mahdollisuutta
tasapainokäsitteen määi.ittelemiseen.
Budjetin ylijäämäksi tai
vajaukseksi voitaisiin sanoa 1) skandinavisen käytännön mukaan
varsinaisten tulojen ja varsinaisten menojen erotusta, 2) amerikkalaisen käytännön mukaan varsinaisten tulojen ja omien sijoitusvarojen summan sekä varsinaisten menojen ja sijoitusmenojen
summan erotusta, 3) muiden tulojen paitsi avistalainojen ja muiden
menojen paitsi avistalainojen lyhennysten erotusta, sekä 4) suomamalaisen tavan mukaan kaikkien tulojen ja kaikkien menojen
erotusta. Edellyttäen, että budjeLti käsittää koko valtiontalouden,
budjetin tasapainoaste osoittaisi ensimmäisen tulkinnan mukaan
valtion netto-omaisuuden muutoksen (millaisen omaisuuden, se
riii)puu siitä, miten jako varsinaisiin menoihin ja sijoitusmenoihin
1 Vrt. HE[KKi VALVANNE, m.Å.., S. 227-228.
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on toimitettu ja millaista poistomenetelmää noudatetaan), toisen
tulkinnan mukaan valtion nettovelan (so. velka minus kassavarat)
muutoksen (sikäli kuin se ei johdu esim. valuuttakurssien muutoksesta), kolmannen mukaan valtion nettoavistavelan muutokset ja
neljännen mukaan valtion kassavarojen muutoksen.
Jokainen
näistä käsitteistä siis kuvaa omalla tavallaan valtiontalouden tilan
muutosta eli valtiontalouden »sisäistäy) kehitystä.

Kuten käy ilmi, näistä jaoista ovat nykyisin käytännössä
kaikki muut paitsi kolmas, jota ainakaan kirjoittajan tietämän
mukaan ei tavata. Se on tässä otettu yhdeksi vaihtoehdoksi siitä
syystä, että tunnetusti kaikkein suurin epäkohta meidän budjettikäytännössämme on se, että valtion Suomen Pankista saama vekseliluotto luetaan valtionlainoihin, jolloin se lisää budjetin ylijäämää tai vähentää sen vajausta (vastaavasti vekseliluoton lyhennykset luetaan valtion]ainojen kuoletuksiin).
Jos budjetti ryhmiteltäisiin asetelmassa esitetyllä tavalla, kävisi`'ät tietysti kaikki mainit,ut suhteet siitä vaivatta selville. Kysym`.s onkin, mitä näistä suhteista olisi pidettävä relevantimpan9,
niin että sitä tulisi korostaa sekä budjettiyhdistelmissä että budjettiterminolog.iassa. Ensimmäistä, Skandinavian maissa nykyisin
kä\'tännössä olevaa ja samalla komitean ehdotuksen mukaista bud-

jetin tasapainon tulkintaa on edellä jo riittävästi käsitelty. Mitä
neljänteen tulkintaan tulee, ei sitä voitane pitää tai`koituksenmukaisena, koska valtion kassavarojen muutoksilla yksinään ei ole
sanottavaa merkitystä. Kun valtion kassavai`at sitäpaitsi vaihtelevat useinkin vai`sin suppeissa rajoissa, t,ulisi budjetti vastaavasti
p}'syttelemään

miltei

tasapainossa.

Tarkoituksenmukaisimpina

voidaankin pitää toista ja kolmatta tulkintaa -kuinpi niistä olisi
parempi, se on nähdäksemme makuasia, sillä kumpaakin voidaan
hyvällä syyl]ä puoltaa.
Viimeksi on vielä kysyttävä, antaako budjetin muodollisen
tasapainoasteen muutos näillä ne]jällä eri tavalla tulkittuna sitten
mitään osviittaa budjetin taloudellisista vaikutuksista. Kysymystä
voitaneen oudoksua, koska edellä käynyt esityksemme on ollut
kielteinen ja siinä juuri on korostettu tällaisten yksinkertaistuksien
vaarallisuutta. Mutta silti voimme sanoa, että kun on kysymys
s u u r i s t a budjetin muodollisen tasapainoasteen muutoksista,
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tämä muutos antaa kolmannen tulkinnan mukaan ))sormenpäätuntuman» valtiontalouden vaikutuksesta kansantalouden yksityisen
sektorin likviditeettiin ja toisen tulkinnan mukaan valtiontalouden
vaikutuksesta tulonkehitykseen.
Suuri tasapainoasteen muutos
antaa myös neljännen tulkinnan mukaan »sormenpäätuntuman»
likviditeettiefektistä, edellytettynä että avistalainat eivät sanottavasti muutu, ja ensimmäisen tulkinnan mukaan tuloefektistä,
edellytettynä että valtion sijoitustoiminta ei sanottavasti muutu.1
0n syytä korostaa, että edellä olevassa on koko ajan edellytetty,
että budjetti ensinnäkin käsittää koko valtiontalouden ja toiseksi
että budjetin luvut käytännössä osoittavat valtion tosiasiallisia
tulo- ja menosuorituksia ko. vai`ainhoitokautena.
Siinä määrin
kuin budjetti ei käytännössä täytä näitä edellytyksiä, siinä määi`in
myös budjetin tasapainoasteen yllä esitetty merkitys hämärtyy.
On lyhyesti todettava, että meidän nykyinen budjettimme ei
näitä täytä suureltakaan osalta.8

1 Näkyy joskus esit,ettävän se käsitys, että ensimmäisen ja toisen tulkinnan

mukaisen budjetin tasapainokäsitteen ero ei käytännössä ole merkitsevä, koska
sijoitusmenot muodostavat suhteellisen vähäisen osan valtion kokonaismenoista
(näin esim. WAiN[o, m.f., s. 69). Tällöin unohdettaneen kuitenkin, että tärkeätä
on oikeastaan vain budjetin muodollisen tasapainoasteen muutos ja että sijoitus-

menot ovat juuri »pelivara», se menojen osa, joka on yleensä vähiten lakeihin

sidottu ja jonka laajuutta valtio voi sen vuoksi joustavammin vaihdel]a. Kom-

pensoivaa finanssipolitiikkaa harjoitetaankin käytännössä nimenomaan sijoitusmenoja paisuttamalla ja supistamalla suhdanteiden vaihteluista riippuen. Vaikka
sijoitusmenot todena muodostaisivatkin vain vähäisen osan va]tion kokonaismenoista, voi siis toisen tulkinnan mukaisen budjetin muodol]isen tasapaino-

asteen muutos johtua -ja käytännössä usein johtuneekin -pääosaltaan juuri
sijoitusmenojen volyymin muutoksesta.
2 0himennen sanoen olisi väärin luulla, että muiden maiden budjetit sitten

olisivat teknillisesti niin etevästi kehitettyjä, että budjetin y]ijäämillä ja vajaukslua niissä olisi jokin selvä taloudellinen merkitys. Kii`joittajan tietämän mukaan
näin ei ole laita esim. Englannissa, Norjassa eikä Tanskassa eikä tosiasiallisesti

edes sellaisessakaan maassa kuin Ruotsi, jonka budjettia inonet kuitenkin näyttävät pitävän esikuvallisena. Ruotsin osalta vrt. THOR RicKAr`TDER> »Budgcf-

Ö.z)cJ.skoffc!», Skandiiiaviska Banken, Kvartalsskrift, Januari 1950, s.10-12.
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IV.

Jos budjetin tasapainotukselle ei anneta enempää merkitystä,
kuin edellä on tehty, voidaan syyllä kysyä, miten sitten on luotava
ne takeet, jotka entisten tasapainosäännösten ja ns. tulonsitomissäännösten katsottiin tarjoavan, jotta voitaisiin »jai.ruttaa välittömien menojen paisumista ja ennen kaikkea estää se, että verojen
ja muiden todellisten tulojen sijasta liian suui`essa määi`ässä käyte-

tään lainattuja ja rahastoituja varojai)?] Käytännössähän on aina ~
eikä vähiten meillä - syytä pelätä, että eduskunnan enemmistö
»1ahjoo» valitsijoitaan myöntäen auliisti näille edullisia määi`ärahoja tai vähentäen näille vastenmielisiä veroja. Samoista syistä
hallitus esim. saattaa tehdä auliisti valtion menojen lisäyksiä merkitseviä päätöksiä jättäen rahoituspuolen hoitamisen seui`aavan

hallituksen huoleksi. Paitsi tämäntapaisia suunnitelmattomuuksia
viitataan myös usein siihen, että jos ei budjettia edes pitkällä tähtäimelläkään vaadita tasapainotettavaksi ja jos työllisyyden ylläpitämiseen tähtäävä talouspolitiikka johtaa keskimääräisesti budjetin vajauksiin ja jatkuvaan valtionvelan kasvuun, tästä on onnettomia seurauksia mm. rahamarkkinoiden kehitykseen ja tulon-

jakaantumiseen nähden, mikä johtaa lopulta verotuksen hyvin
tuntuvaan kii.istämiseen. Tämä on kysymys, jota finanssiteoreettisessa kirjallisuudessa on hyvin mielellään pohdittu.
Siitä, mitä nykyisin pidetään tällaisina takeina, saa käytännössä kuvan Yhdistyneitten Kansakuntien viime vuosina suorittamista tutkimuksista, jotka mm. osoittavat, miten budjettipolitiikka on eri maissa järjestetty. Eräästä näistä tutkimuksista2 käy
ilmi, että miltei jokaisessa maassa on valtion suhdannepolitiikasta,
työllisyyspolitiikasta jne. olemassa lakisäännöksiä tai virallisia

julkilausumia, vaikkei kuitenkaan perustuslaillisia säännöksiä.
Tällaiset säännökset ].a julkilausumat, joissa selvitetään yleisen
talouspolitiikan tavoitteet ja osittain keinotkin, ovat määrääviä
myös budjettipolitiikan alalla, joka yleisesti katsotaan elimelliseksi
1 GUNNAR M¥RDAL, m.f., s. 79.

3 Ä4a[.nfeitaitce o/ Fu!! Employmen!, United Nations Publications,_ Sales N:o
1949. 11. A. 2, New York 1949.
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ja hyvin tärkeäksi osaksi yleistä talouspolitiikkaa. Tiedusteltaessa,
onko eri maissa valtionvelan suui.uut,ta rajoittavia lainmääräyksiä,
voitiin todeta, että näitä ei ollut muualla kuin Yhdysvalloissa,

jossa va]tionvelan yläraja on dollarimääi.äisesti vahvistettu siel]äkin tuota ylärajaa on vuosien mittaan tar.peen mukaan koi`o-tettu. Toisaalta todetaan, että »tällä hetkellä valtionvelan suhteellinen suui`uus (suhteessa kansantuloon) eri maissa ei minkään hal1ituksen mielestä näytä olevan mei`kitsevä.y)1

Kaiken kaikkiaan tiedusteluista käy ilmi, että miltei kaikissa
maissa päähuomio pyritään kohdistamaan valtion talouspolitiikkaan kokonaisuudessaan, mistä seuraa, että budjettia koskevien
säännösten jo]lain t,avoin ehkäistessä tavoitteiden saavuttamista
nuo säännökset joustavasti muutetaan ja että toisaalta esim. valtionvelan ]iiallista kasvua ei katsota tarvittavan cstää budjettisäännöksin, koska tuo jo asiallisesti sisältyy julistettuihin talouspolitiikan tavoitteisiin. Edelleen vhä useammassa maassa on ruvett,u
käyttämään iis. kansanbudjetteja tai - vaatimattomammassa
muodossa - ns. huoltotaseita, joihin nojautumalla on vuosittain
pyi`itty laatimaan ei`äänlainen noudatettavan talouspolitiikan kokonaisratkaisu. Tällöin vai`sinainen budjetti jää osaratkaisuksi ja

budjetin ylijäämä tai vajaus -miten se missäkin on tulkittu -on
vain pelkkä seuraus tuosta kokonaisratkaisusta, niin että budjetin
tasapainoastetta perustellaankin vetoamalla sen kokonaisratkaisua
edistäviin vaikutuksiin.
Suomessakin on kehitys nopeasti kulkemassa samaan suuntaan
kuin näissä maissa, vaikka meillä vielä ollaankin astetta jäljessä.
Budjetinuudistuskomitean aloitteesta suoritetaan kansantulolaskentaa nykyisin vii`allisesti, ja budjetin liitteenä on vuodesta 1948
lukien ollut säännöllisest,i ta]oudellinen tilannekatsaus, joka auttaa
budjetin taloudellisten vaikutusten arviointia ja selventää niitä
päämääriä, joita budjetilla kulloinkin pyriLään saavuttamaan.
Ilmeisesti kehitys meilläkin ennen pitkää johtaa siihen, että hallit,us a]kaa budjettikäsittelyn yhteydessä yhä selvemmin määritellä
varainhoitovuoden talouspoliittiset tavoitteet eräänlaisena kokonaisratkaisuna, nojautuen kansantulon, työllisyyden`, hintojen,
1 iMainlenance o| Full Emi]loymenl, s.19

®
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ulkomaankaupan jne. kehityksestä saatuihin tietoihin ja ennakointeihin. Budjetin pääpaino tulee silloin olemaan entistä enemmän
siinä, miten budjetti edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.1
Edellä sanotusta käy ilmi, että kysymyksenasettelu on melkoisesti muuttunut niistä ajoista, jolloin katsottiin tarpeelliseksi luoda
budjetintasapainotussäännöksin takeet siitä, että valtiontaloutta
hoidetaan »terveestit). Kun ns. kokonaistaloudellinen ajattelu on voit-

tanut alaa, on voitu havaita, että tuollaiset säännökset eivät mitenkään välttämättä edistä yleistä taloudel]ista kehitystä eivätkä aina
takaa edes valtionta]oudenkaan »tei`veyttä)). Niin kauan kuin voidaan katsoa hallitusvallan pyrkivän yleisesti hyväksyttäviiii talouspoliittisiin päämääriin, jotka lisäävät väestön hyvinvointia, niin
kauan voidaan puoltaa mahdollisimman joustavaa budjettipolitiikkaa, sillä onhan näihin päämääriin katsottava sisältyväksi myös
se, että budjettipolitiikka ei piLemmällä tähtäimellä johda liialliseen verotukseen tai muihin vahingollisina pidettäviin seuraamukS11n.

Edellä on esitetty se kanta, et,tä kysymys budjetin muodollisen
tasapainon määrittelystä on tosiasiallisest,i toisai`voinen ja ettei

tämän tasapainon määrittel}-yn ole tarpeellista eikä paikallaankaan
kytkeä säännöksiä tai ohjeita siitä, initen valtion budjettipolitiikkaa tulisi hoitaa. Ne kansantaloudelliset päämäärät, jotka budjetin

i.akenteen uudistamisella voidaan ~ ja tulisi -saavuttaa, rajoittunevatkin siihen, että budjetti on selvä ja että siitä saa helposti ne
tiedot, joilla on merkitystä suunniteltaessa valtiontaloutta ja anal}'soitaessa sen taloudellisia vaikutuksia. Käytännössä tämä mer1 Ilmeisesti tässä pyrkimyksessä budjetinuudistuskomiteakin on ehdottanut
budjettilakiin otettavaksi säänriökset, että »valt.ion tulo-ja menoarviota ]aadittaessa ja siitä päätettäessä on otettava huomioon talouselämän yleinen kehitysvaihei> ja että sekä käyttö- että sijoit,usbudjetti »on suunnite]tava siten, että
samalla kun yleensäkin mahdollisuuksien rajoissa edistetään valtion tehtävien
toteutumista, tuetaan myös pyrkimyksiä täystyöllisyyden ylläpitämiseksi sekä
rahanarvon vakaana pysyttåm±seks±» (Budjetinuudistuskomitean mietintö, s. 59).
Joskaan tällaiset säännökset eivät saane paikkaa budjetin teknillistä rakennetta
koskevassa laissa, voitaneen pitää enteellisenä ehdotukseen sisältyvää pyrkimystä määrite]lä hieman tai.kemmin tietyt valtion talouspolit,iikan yleistavoitt eet .
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kitsee lähinnä sitä, että budjetin tulisi mahdollisuuksien mukaan
käsittää koko valtiontalous, että eri tulo-ja menoryhmät olisivat
tarkoituksenmukaisesti jäsennellyt ja että tulojen ja menojen suuruutta vuosittain ja kuukausittain osoittavilla luvuilla olisi selvä
kansantaloudellinen mei`kitys. Nyt tekeillä olevan budjetin uudistuksen päätarkoitus lieneekin juuri tällaisten uudistusten aikaansaaminen, niin että budjettimme paremmin vastaisi myös kansantaloudellisia eikä vain kirjanpidollisia ja juridisia vaatimuksia.
Tällaisen uudistuksen tähdellisyys taas on luonnollinen ja samalla

välttämätön seuraus siitä, että valtiontaloutemme nykyisessä laajuudessaan vaikuttaa hyvin olennaisesti taloudelliseen kehitykseen
ja että valtio on tähän kehitykseen vaikuttaakseen yhä suuremmassa mitassa ruvennut tui`vautumaan juuri budjettipolitiikkaan.

TULLIT ULKOMAANKAUPPA£
TILASTOSSA.`
Kirjoittanut
T. G. Mct±hdin.

Puuttumatta tässä kiistakysymykseen, onko tuontitulli vero
vai maksu, todettakoon, että tullituloilla on huomattava merkitys
Suomen valtion taloudessa. Välittömästi ennen sotaa ne edustivat
noin 50 °/o valtion verotuloista ja lähes 2/5 kaikista varsinaisista
tuloista. Sodan jälkeen tullien osuus on ollut paljon pienempi,
esim. vuonna 1949 runsaat 13 °/o verotuloista ja vähän yli 10 °/o
varsinaisten tulojen yhteissummasta.
Mutta tullien tehtävä ei rajoitu tähän. Verotullien rinnalla
toimivat suojelutullit ulottavat vaikutuksensa maan tuotantotoimintaan vaikuttaen siten pääomanmuodostukseen, työllisyyteen,
hintoihin ja kansan elintasoon, phhumattakaan tuotannon suuntauksesta, jota nimenomaan suojelutulleilla pyritään ohjaamaan.
Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, että maatalouspolitiikkamme
itsenäisyytemme aikana on ollut suurelta osalta tullipolitiikkaa ja
maataloudessa tapahtunut kehitys niin muodoin luettava tullipolitiikan ansioksi. Ns. kotimai`kkinateollisuuden, joka itsenäisyyden
aikana niinikään on suui`esti laajentunut, on myös suureksi osaksi
kehityksestään kiittäminen tulleja niiden antamasta suojasta
ulkomaista kilpailua vastaan.
Kauppapolitiikassamme tullit aina viime sotien alkamiseen
saakka näyttelivät huomattavaa osaa. Muistettakoon esim.
tullisota, jonka aiheutti ns. viinimaiden, Ranskan, Italian
] Suomen Tilastoseuran kokouksessa 3. 2. 1951 pidetty esitelmä.
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Espanjan ankara reaktio kielt,olain voimaan tulon johdosta vuonna
1919. Kuten tunnettua, jouduttiin näiden maiden kanssa tehdyissä
kauppasopimuksissa t,ekemään raskaita myönnytyksiä erityisesti
ylellisyysluontoisten tavai`oiden tullien kohdalla, mistä puolestain
oli seurauksena, että mm. etelänhedelmät,kuten banaanit, appelsii
nit, sitniunat, viiriir)-päleet, rusinat jne. olivat maassamme ha]poja
ja niit,ä o]i runsaasti saatavissa. Edelleen kannat,t,anee palauttaa
rnieliin ne melkoiset tullialer]nukset, jotka 1930-luvun pulatilanteen

johdosta jouduttiin m}röntämään Englannille vuonna 1933 tehdyssä
tariffisopimuksessa erit?-isesti tekstiilitavaroiden tullien osalta.
Nämä erikoiset myönnytykset pakottivat maamme luopumaqn
siihen asti noudat,tamastaan yleisestä suosituimmuusperiaatteestt?
kauppapolitiikassaan ja vaatimaan inni. Saksalta ja T§ekkoslovakialta korkeampia sopimustulleja, kuin mitä Eng.lannille oli
myönnet`ty.
Sodan aikana ja vielä pitkälti sen jälkeen maassamme ei harjoitettu aktiivista tullipolitiikkaa. Tulleja on kuitenkin useaan otteeseen korotettu niiden pysyttämiseksi kohonneiden tuontihintojen
tasalla. Viiineinen yleinen tullinkorotus tuli voimaan vuoden 1949
alussa. Aut,onomiset tullit ovat siitä lähtien olleet eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 9-kei`taiset ennen sotaa, eli tarkemmin sanottuna vuoiina 1939, vallinneeseen tasoon veri`attuina. Yleinen korotus ei koskenut arvotulleja eli ts. niitä tulleja, jotka kannetaan
määräprosenttina tavai.an ai`vosta, eikä liioiii sellaisia tullitariffin
nimikkeitä, joihin kuuluvista tavai`oista kannettavat tullit ovat
määräprosentteja joiikin toisen iiimikkeen käyvästä tullista.
Kauppasopimuksilla sidotut tullit jäivät myöskiii korotuksen ulkopuolelle. Eräät elintarvikkeet, mm. vehnä ja ruis, jäivät edelleen
tul]ivapaiksi jo aikaisemmin, osaksi jo sodan aikana, talouselämän
säännöstelemisestä

poikkeuksellisissa oloissa annetun lain, ns.
valtalain, nojalla tehtyjen valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Sen sijaan esim. kahvin tulli säädettiin finanssipoliittisista syistä
lähes 40 kertaa niin korkeaksi kuin vuoden 1939 lopussa, kun sitä
vastoin sokerin tu]li tuli o]emaan vain vähän enemmän kuin kaksinkei`t,ainen.

Tällä hetkellä voimassa olevat tullit ovat nimellisiltä määriltään
suurin piirtein samal]a tasolla kuin vuoden 1949 tullit. Vuoden 1949
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alusta lukien voimaan tulleista muutoksista on kenties täi`keimpänä
pidettävä vehnän ja i`ukiin tullien käytäntöön ottamista 15. 10.
1949, joka tapahtui valtioneuvoston ns. valtalain nojalla tekemällä

päätöksellä. Tämä valtioneuvoston päätös samoin kuiii eduskunnan
vuosiksi 1950 ja 1951 lailla säätämät viljatullit mei.kitsivät ]uopumista toistaiseksi ennen sotaa voimassa olleesta liukuvasta viljatullijärjestelmästä.

Toisena merkittävänä tapahtumana ansaitsevat maininnan ns.
Havannan konferenssiin periistuvaan kansainväliseen ns. GATTsopimukseen (Gei]eral Agreement on Tariffs and Trade) 1iittyneiden
maiden kanssa Annecyssä Ranskassa sovittujen uusien sopimustullien voimaantulo 25. 5. 1950. Tällä ns. Annecyn sopimuksella
kumoutuivat
kaikki entiset sopimustullit. Kun suuri joukko
tulleja oli ennen sotaa teh.dyillä kauppasopimuksilla sidottu,
eivät äsken
mainitsemani
yleiset tullinkorotukset ulottaneet
vaikutustaan niihin, vaan ne olivat säilyneet muuttumattomina
olleii sen vuoksi useimmissa tapauksissa peräti alhaiset tavaroideii
kohonneisiin hintoihin verratt,uina.` Nyt ne siis kumoutuivat.
Annecyssä jäi osa entisistä sopimustullinimikkeistä autonomisiksi
ja osalle niistä sovittiin nykyistä hintatasoa paremmin vastaavat
tullit. Tämä osaltaan selittää sen, ettei tullien yleistason kat,sottu
Aiinecyn sopimuksen johdosta alentuneen, vaikka ei`äille tavaroille
vahvistettiinkin sitä ennen voimassa olleita autonomisiakin tulleja
alhaisemmat tullit. Nykyisestä tullitariffista mainittakoon vielä,
ettei siinä enää ole moniakaan valtioneuvoston ns. valtalain nojalla
päättämiä alennettuja tulleja tai tullivapaita nimikkeitä. Tullitariffi on siten suureksi osaksi vapautunut sodan aiheuttamista
poikkeussäämöksistä, jotka olivat pääasiallisesti hintapoliittisten
syiden sanelemia. Valtalain ollessa edelleenkin voimassa valtioneuvostolla kuitenkin on jatkuvasti mahdollisuus myöntää alennuksia voimassa oleviin tulleihin. Todennäköistä onkin, että valtio-

neuvosto joutuu tätä oikeuttaan käyttämään. Kokemus on selvästi
osoittanut, etteivät olot sodan jälkeen ole vielä niin vakiintuneet,
että voitaisiiT] välttyä myöntämästä tullialennuksia ainakin j7t cc!stÅ,

jos tullirasitus syystä taikka toisesta uhkaa muodostua liian suureksi. Mikäli hallitus vakauttamispolitiikassaan pyrkii tuontitava-
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i`oiden hintojen alentamiseen, on lähellä ajatus, että joiltakin tuontitavaroilta poistetaan tullit tai niitä alennetaan.

Ai'nei,sto.

Tullipo]itiikan menestyksellinen hoitaminen edellyttää mahdollisuutta tarvittavien laskelmien suorittamiseen. Luonnollista on,
että perusaineisto näitä laskelmia varten kerätään ja muokataan
ulkomaankauppatilaston yhteydessä, koska tarvittavat tiedot sisältyvät samaan aineistoon, tuontitavarailmoituksiin, jonka nojalla
tuontitilastokin laaditaan. Tuontitavarailmoitus on asiakirja, joka
kirjoitetaan maahan tuodusta tavai`aerästä tullaustildisuudessa.
Siinä on kaksi pääosaa, toinen, jonka tavaran vastaanottaja täyttää, ja toinen, joka käsittää itse tullaustoimitukseen kuuluvat
merkinnät tavaran laadusta, määrästä, sen tariffinimikkeestä, siihen sovellettavasta tullista jne. Tätä jälkimmäistä osaa käytetään
siihen ensimmäisestä osasta siirretLyine tarpeellisine merkintöineen
tuontitilaston aineistona. Siiiiä ovat myös, kuten mainittu, tavaran
tul]ia koskevat tiedot.
Kysyttäneen, onko tarpeen käyttää tätä alkuaineistoa, kun
kerran on olemassa toiselta puolen tuontitilasto, toiselta puolen
tullitariffi. Kysymyksen selvittämiseksi on syytä lausua muutama
sana tullitai.iffista. Rajoituttakoon siinä vain itsenäisyyden aikaan.
Itsenäisyydenajan ensimmäinen tullitai`iffi on vuodelta 1919.
Kun tähän tariffiin sittemmin, v. 1921, säädettiin ns. tähtitullinimikkeet, muodostui se tariffijärjestelmä, jota nykyinen vuoden
1939 alussa voimaan tullut pysyväinen tariffikin noudattaa. Tariffimme on kaksoistariffi, jossa autoiiomisiiia tulleina ovat eduskunnan säätämät perustullit sekä ns. tähtit,ullien korotetut määrät.
Toisena sarjana ovat sopimustullit, jotka suureksi osaksi liikkuvat
koi`otetun tullin ja perustullin välillä. Käytin tahallisesti sanaa
liikkuva, sillä ennen Annecyn sopimuksen voimaan tuloa vain osa
sopimustulleista oli sidottuja tulleja muiden vaihdellessa sen mukaan, mikä kulloinkio oli korotctun tullin ja sopimustullin välinen
ei.otus. Ennen vuotta 1939 meillä ei ollut p}.syväistä tariffia, vaan
eduskunta vahvisti lailla perustullit yleensä aina vuodeksi kerrallaan. Mitä taas korotettuihin tulleihin tulee, niin valtioneuvosto
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vahvisti ne myös tuleviksi voimaan vuoden alusta, mutta saattoi
tehdä niihin muutoksia milloin tahansa saman vuoden aikana.
Sen vuoksi ei vuosittain julkaistu tullitariffi antanut luotettavaa
tietoa kaikista voimassa olleista korotetuista tulleista. Kauppasopimukset tulivat myös useimmiten voimaan keskellä kalenterivuotta.
Tällaisissa tapauksissa samoin kuin tähtitullien muuttuessa tulee
olla perillä kauppasopimusten sisällöstä ja nimenomaan siitä, millä
tavalla sopimustullin suuruus riippuu korotetun tullin vaihteluista.
Siitä o|i näet ei`ilaiset määräykset eri sopimuksissa. Suosituimmuus-

periaatteen johdosta tariffissa oli kulloinkin näkyvissä vain alhaisin sopimustulli, joka siis koski kaikkia sopimusmaita. Jos jokin
kauppasopimus raukesi, lakkasivat siihen kuuluvat sopimustullit
olemasta voimassa. Mutta tilalle saattoi tulla toiiien sopimustulli,

joka oli yhtä suuri tai korkeampi kuin entinen.
Näistä esimerkeistä havaitaan, että jo yksin määrättynä vuotena voimassa olleiden tullien toteaminen on vaikea ja työläs tehtävä, vaikka olisikin perillä tullitariffin yleisistä soveltamisperiaatteista. Toisena vaikeutena oli ennen vuotta 1939 tullitariffin nimikkeistön tulkinta. Monista eri syistä, joita tässä ei ole syytä luetella,
tullitariffi vuosien kuluessa muuttui yhä yksityiskohtaisemmaksi

ja samalla sekavammaksi, niin että sen tulkitseminen tuotti vaikeuksia jopa alan ammattimiehillekin. Kolmantena ja erittäin suui`ena haittana oli vielä se, että tuoiititilastolla oli tullitai`iffista poikkeava nimikkeistö. Määrättyä tullitariffin nimikettä vastaavaa tilastoniinikettä tai päinvastoin ei sen vuoksi aina ollut niinkään
helppo löytää. Sitä paitsi oli tapauksia, joissa yhtä tilastonimikettä
vastasi useampi tullitariffin nimike erilaisine tullimäärineen.
Vuoden 1939 alusta lähtien on voimassa pysyväinen tu]litariffi.
Kun sen nimikkeistöä käytetään myös tuontitilaston nimikkeistönä,
on eräs suuri haitta poistunut. Jonkin määrätyn tavai`an löytämistä
tästä tariffista sitä paitsi suuresti helpottaa tariffiin liittyvä tavarakäsikirja, jossa eri nimikkeiden sisältö on selitetty. Muistettava
kuitenkin on, että tullitariffiii käyttö aina vaatii melkoista asian-

tuntemusta ja että sen tulkinnassa ilmenee sitä enemmän vaikeuksia, mitä yksityiskohtaisempia tietoja siitä joutuu poimimaan.
Ottaen huomioon ne muut virhelähteet, joihin edellä on viitaLtu,
e`dellyttää luotettavien tietojen saanti eri aikoina sovelletuista tul-
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leista ja vastaavasta tuonnista edelleenkin alkuaineiston käyttämistä laskelmien pei`ustana.

T ul,l,i,en kansairwäl,i,nen vei`tai,bu.
Verrattaessa toisiinsa eri maiden tulleja, nousevat ensiksi esille
siitä johtuvat vaikeudet, että eri maiden tullitariffit sekä i`akenteeltaan että järjestelmältään suuresti poikkeavat toisistaan. Kun
luotettavan käsityksen saaminen eri maissa kulloinkin voimassa
olleista tulleista sitä paitsi yleensä on yhtä vaikeata kuin meidänkin kohdallamme, ei tullien kansainväliseen vertailemiseen ole
mahdollisuuksia turvautumalla vain asianomaisten maiden tullitariffeihin ja kauppatilastoihin.
Jo vuosikymmenien aikana on pyritty saamaan aikaan kansainväliseen käyttöön soveltuva tullitariffinimikkeistö. Tunnetuin
näistä yrityksistä on Kansainliiton toimesta laadittu ehdotus tullinimikkeistöksi, joka sen valmistuttua vuonna 1931 saavutti laajaa
vastakaikua eri puolilla maailmaa. Tämän ehdotuksen pohjalla on
laadittu myös meidän nykyinen Lariffimme. Toistaiseksi Kansainliiton nimikkeistö ei kuitenkaan ole tullut laajemmalti käytäntöön.
Nyt ovat puolestaan OEEC:hen (Oi`ganisation Europ6enne de l'Economie et Commerce) liittyneet maat ns. Havannan sopimuksen
sisältämien pyrkimysten edistämiseksi laatineet ehdotuksen tullitai`iffinimikkeistöksi sitä silmällä pitäen, etLä kaikki järjestöön kuuluvat maat muodostaisivat yhteisen tulliliiton. Ajatus tulliliitosta
tuntuu Beneluxin, so. Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin,
tulliliiton toteutumisesta huolimat,ta utopistiselta. Koska halu kiinteään yhteisLyöhön ns. Havannan sopimuksen hengessä ~ siitä on
ollut tuloksena jo mainittu Annecyn sopimus, jonka täydennykseksi äskettäin on käyty neuvotteluja eri maiden kesken myös
Torqi]ayssa Englamissa ~ on aivan ilmeinen, näyttää siltä, että
tällä Brysselio nimikkeistöllä, joka pohjautuu entiseen Kansainliiton nimikkeistöehdotukseen, on hyvät edellytykset päästä yleiseen
käyttööii. Mahdollisuudet ovat sitäkin paremmat. koska useimpien
maiden tullitariffit ovat vanhentuneita nimenomaan tekniikassa
tapahtuneen voimakkaan kehitykseii takia ja sen vuoksi ovat uudis-
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tamisen tarpeessa. Länsi-Saksa ]ienee jo ottanut Brysselin nimikkeistön käytäntöön.
Ti.11ien vertailukelpoisuus ei kuitenkaan yksin riitä pyrittäessä
vertailemaan eri maiden tulleja keskenään. Laajemmissa puitteissa
tapahtuvana vei`tailu pahasti ontuu, ellei ole vastaavia vertailukohteita myös tuontitilastojen välillä. Useimmissa maissa tuoiititi]asto laaditaan tullinimikkeistöstä poikkeavan nimikkeistön perusteella, niin kuin meilläkin aikaisemmin. Tämä tekee tullien ka[isainväliset vertailut peräti vaikeiksi. Kansainliiton tilastoasiantuntijat laativat kyllä samoihin aikoihiii, jolloin tullitariffinimikkeistöäkin valmisLeltiin, ehdotuksen kansainvälisesti noudatettavaksi
tilastonimikkeist,öksi. Tämä oli niin laadittu, että se oli vei`rannollinen Kansainliiton tullinimikkeistöön. Mutta kun se ns. miniminimikkeistönä oli äsken mainittua paljon suppeampi, ei se olisi
voinut palvella niitä tarkoitusperiä, joista tässä on kysymys. Puhtaasti kauppatilaston kamialta sillä tietenkin oli suuret ansionsa.
Siihen sisältyvää tavaroiden pääluokitusta tavaroiden valmist,us-

asteen, käytön ja säilyvyyden mukaan ovat monet maat käyttäneet -toiset ehkä hieman muunnetussa muodossa -tuontinsa ja
vientinsä anal}rsointiin. Kaikki Pohjoismaat ovat yhteisestä sopi-

muksesta julkaisseet omat tilastoiisa myös tätä miiiiminimikkeistöä
noudat,taen.
YK:n tilastoasiantuntijat ovat nyt puolestaan laati[ieeL pai`ai]netun laitoksen tästä miniminimikkeistöstä. Nimikkeistön laatijat
ovat olleet kosketuksissa myös Brysselin tullinimikkeistön laatijain
kanssa. Tietämäni mukaan heidän lausumiaan toivomuksia Brysselin nimikkeistön eräiden kohtieii saattamiseksi paremmin so.pusointuun ehdotetun kansainväliseii tilastonimikkeistön kanssa ei ole
voitu ottaa huomioo]i. Seii sijaan on sovittu siitä, että valmistetaan avain näiden molempien nimikkeistöjen keskinäistä vei`tailua
varten. Tällaisesta avaimesta huolimat,ta on ilmeistä, ettei tilasto-

nimikkeistöä voi käyttää apuna kansainvälisiä tullien vertailuja
suoi`itettaessa. Toivottavaa olisi sen vuoksi, että saataisiin aikaan
kansainvälinen nimikkeistö, jota voitaisiin käyttää sekä tullitariffin
että tuontitilaston nimikkeistönä.
Eräs seikka, joka kansainväliqissä vertailuissa vielä tiiottaa
haittaa, on ns. spcsifiikkisten eli paljoustullien yleisyys. Kun niissä
6
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on otet,tava huomioon mitä erilaisimpia paljousyksiköitä, kiloja,
kappaleita, tusinoita, gallonoita, short tons ja long tons, sentneri,
kvinttaali jne., ja sitä paitsi on muunnettava eri maiden valuutat,
on tehtävä rajoitettuun alaaiikin supistettuna varsin työläs. Ns.
GATT-maat pyrkivätkin siihen, että mahdollisimman laajassa mitassa siirryttäisiin käyttämään ad valoi`em- eli arvotu]leja, jotka
suuresti helpottavat vertailujen tekoa. Meillä kysymys on parhail]aan valmist,eltavana ja mahdollista on, että siirtyminen arvotul]eihin toteutetaan jo vuoden 1952 alusta.

Perusl,cbshelmst.

0li sitten puhe kansainvälisistä tai kansallisista tullilaskelmista
niin ne kytkeytyvät aina ulkomaankauppatilastoon. Useimpien
maiden tilastoissa onkin tullien tuottoon liittyviä seikkoja käsitelty.
Näyttää kuitenkin siltä, kuin asialle yleensä omistettaisiin aivan
]iian vähän huomiota. Kauppatilastot voisivat tehdä suuria palve]uksia sekä tutkimukselle että käytämöllisen talouspolitiikan hoido]]e esittämällä tulleista sekä yksityiskohtaisia tietoja että yhdiste]miä suoritettavien analyysien he]pottamiseksi.
Meidän oma kauppatilastomme ei valitettavasti kelpaa esimerkiksi tässä suhteessa. Tilaston ensimmäisenä tehtävänä on osoittaa,
mitä tullia mihinkin tuontitavaraan on sovellettu. Joka on joutunut käyttämään virallisen ulkomaankauppatilaston vuosijulkaisua
vanhemmilta vuosilta, on kenties havainnut, että siinä 1920-1uvulla

ja aina vuotta 1932 myöten on esitetty eri tavaroiden tullimäärät.
Julkaisun taulussa 2a, joka osoittaa eri tavaralajien koko tuonnin,
on nimittäin erityinen sarake »tullimäärä, taxe de douane». Tässä
sarakkeessa olevat luvut osoittavat kuitenkin vain y]eisen tullin,
t,s. korkeimman voimassa olevan autonomisen tullin suuruuden
eli siis joko perustullin tai tähtinimikkeiden korotetun tullin. Tullimäärän oheen merkitty S-kirjain viittaa siihen, että tavaran suht,een on voimassa myös sopimustulli. Tämä merkintä varoittaa siis
käyttämästä esille pantua tullimäärää laskelmissa. Sitä mukaa kuin
kauppasopimusverkosto 1920-luvulla laajeni, ilmestyi yhä enemmän S-merkintöjä. Osoituksena niistä vaikeuksista, joita tullimäär.ieii merkitseminen silloisissa oloissa aiheutti asianomaiselle am-
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mattivirastollekin, ovat ne lukuisat tapaukset, joissa Lullimäärän
sijaan oli pantava pelkkä tähti. Paitsi jo edellä mainitsemistaiii
syistä tämä johtui mm. siitä, että lukuisissa tapauksissa tavaralla
saattoi, kuten nykyisinkin, olla erilaiset tul]it riippuen siitä, mihin
tarkoitukseen sitä aiottiin käyttää. Suurimpana haittana oli 1920luvun alussa kuitenkin se, että tulleja tiheään muuteltiin osaksi
hintojen nousun takia, osaksi taas valtioii tulojen kartuttamiseksi.
Kaikista näistä ja eräistä muistakin syistä ei 1920-luvulla sen

paremmin kuin suurimpana osana 1930-lukuakaan ollut mahdollisuuksia )tksityiskohdissaan täysin luotettavien laskelmien suorittamiseen siitä, miten tullien tuotto oli jakautunut eri tavaroiden
osalle. Tärkeimpien tavaroiden osalta tällaiset laskelmat kuitenkin
tehtiin esiintyneistä vaikeuksista huolimatta. Niiden luotettavuudesta voitaneen sanoa, että ne siinä suhteessa täyttävät kohtuulliset vaatimukset niissä puitteissa, joissa laskelmia asianomaisissa

julkaisuissa on käytetty, ts. yleiskuvan antamisessa eri tavaroiden
merkityksestä tullin tuoton kannalta sekä tullien tason ja niiden
aiheuttaman rasituksen kuvaamisessa.
Herättää tietenkin ihmettelyä, ettei kauppatilasto ole kyennyt
esittämään tulleista täydellistä selvitystä, vaikka tarvittavat tiedot
sisältyvät tilaston alkuaineistoon. Huomattava kuitenkin on, ettei
sovel]ettuja tullimääriä ennen vuotta 1935 kerätty alkuaineistosta,
vaan laskelmat suoritettiin miltei yksinomaan tullimääristä ja niiden muutoksista tunnettujen seikkojen nojalla. Syynä tähän asiantilaan oli pääasiallisesti tilastoa varten myönnettyjen määrärahojen
niukkuus. Tilastossa käsiteltyjen tavaraerien suuren lukumäärän
takia työ olisi vaatiiiut melkoisia lisäkustannuksia siihen menetelmään verrattuna, jonka avulla laskelmat suoritettiin.
Tilanne muut,tui tässä suhteessa huomattavasti edullisemmaksi,
kun kauppatilaston teossa vuoden 1935 alussa i`yhdyttiin käyttämään Holleri`Lh-reikäkorttikoneita. Kun jokaisesta tavai`aerästä
lävistettiin kortti, siinä otettiin huomioon sekä asianomaiiien tullit,ariffin nimike että sovellettu tullimäärä. 80-sarakkeisesta kortista
käytettiin kerrallaan vain toinen i)uoli. Tilan muodostuessa tämän
tajia ahtaaksi ei pystytty korttiin lävistämään tullimäärää se]laisenaan, vaan ainoastaan tullityyppi määrätynlaisen koodijärjestelmän avulla. Tullimäärään kytketty koodinumero osoitti kaikki
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i)oikkeukset ))normaalista)). Koska Suomella näihin aikoihin oli suo-

sithimmuuteen tai rajoitettuun suosituimmuuteen perustuvat kaui)pasopimukset käytännöllisesti kat,soen kaikkien muiden maiden
paitsi T\Teuvostoliiton kanssa, pidettiin yleisten tullien ohella normaalitulleina myös sopimusLulleja. Koodeja kä}.ttämällä ei s`en

vuoksi tarvinnut osoittaa muuta kuin erikoistapauksissa sovelletut
korotukset tai alennukset noi`maahtullista sekä tapaukset, joissa oli

sovellett,u arvotullia. Kun reikäkortit lajiteltiiTi tilastonumei`oittain

ja niiden puitteissa tullinimikkeiden ja eri tullityyppien mukaiseen
järjestykseen, saatiin tarvittaessa taulukoinnin avulla tieto jokaiseen tilastonimikkeeseen sovelletuista tullimääi`istä sekä niitä vastaavasta tuonnista, sen paljoudesta, arvosta ja jakautumisesta ei`i
maide`n osalle.

Kun reikäkori,tien lukumäärä o]i noin 400 000-500 000 ja ti1astonimikkeiden lukumäärä lähes 1700 sekä tuo]inissa esiintvviä
alkuperämaita toista sataa, on luonno]]ista, et,tä t}-ö olisi paisunut
kovin laajaksi, jos se

olisi suorit,ettu aivan tä}.dellisenä.

Kä}t.tän-

nössä sitä yksinkerLaistettiinkin huomattavasti. Tullivai)aita nimikkeitä vastaavat tilastonimikkeet voitiin lajittelussa ja taulukoinnissa kokonaan

sivuuttaa,

samoin sellaiset tapaukset,

joissa teo-

reet,t,isesti ei voinut esiinLyä kuin yksi ainoa tullimäärä. r\Täissä

molemmissa tapauksissa voitiin tulliLariffitilasto laatia turvauLu-

malla vaiii tullitariffiin ja alkuperämaiden mukaan teht},r}'n tuoni,itilastoon. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa usean nimikkeen
tai tullimääi`än esiintyminen oli mahdollisuuksien rajoissa tai jol]oin tul]i oli inuuttunut vuoden kuluessa, o]i toimitettava i`eikäkortt,ien lajittelu ja sitä seui`aava taulukointityö. Näinkin rajoitettuna laskentatyö kokonaisuudessaan paisui varsin laajaksi. Kun se

sit,ä paitsi oli suorit,ettava samaan aikaan kuin muut »U]komaankaupan» vuosijulkaisuun kuuluvat t).öt, ei ]askentaa ehditt}-suoriLtaa kuin eräilt,ä tärkeiltä osiltaaii valmiiksi vuosijulkaisu€` vartei`.

Koko laskennan tuloksena s}Jnt,yn}-t kortisLo on kuiteiikin halullis-

ten kä}.tettävissä tullihallit,uksen tilast,otoimistossa.

Vuoden '1939 alusta lukieii tullilaskelmien suorittaminen hel-

pottui sen johdosta, että tuontit,ilastossa otct,t,iin käytäntöön sama
nimikkeistö kuin tullit,ariffissa. Tämän paramuksen å`nsiosta oii
voiLu i`eikäkortteihin lävisLää kuhunkin erään sovellel [u tullimäärä
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sellaisenaan. Koodien avulla on kuitenkin ollut osoitettava mm.
mahdolliset poikkeamiset yleisestä säännöstä. Tärkeäksi onkin
osoittautunut nimenomaan äsken menneinä vuosina osoittaa, milloin tavaralle ns. valtalain nojalla on myömetty tullinalennus tai
täydellinen tullivapaus. Tilasto on sitten voit,u laatia samalla taval]a kuin ennen vuotta 1939. Reikäkortit on lajiteltu .iullinimikkeiden ja niissä esiintyneiden eri tullimäärien sekä maiden mukaan.
Taulukointilistasta tiedot on viety kortistoon, johon asianomaisten
tuontilukujen lisäksi on laskettu kunkin nimikkeen kaiito sekä sen
suhde vastaavaan tuontiarvoon. Kun eri tullintuottoeristä muodostetaan yhteissumma, saadaan koko vuoden ns. laskettu kanto.
Sen tulisi tietenkin vastata tullihal]it,uksen tilinpäätöksen osoittainaa tuontitullien i,uloutusta. Monestakin eri syystä johtuen näin
ei kuitenkaan aina ole laita. Tärkein näistä syistä on, et,tei tilastoaineiston käsittelyssä ole mahdollisuut,ta ott,aa huomioon kaikkia
niitä oikaisuja, joita tullauksiin tehdään jopa kuukausia sen jälkeen, kuin aineisto on tullut loppuun käsitellyksi. Virhe on kuii,enkin yleensä jäänyt niin pieneksi, ettei sillä ole mitään asiallista

merkitystä.
TullitariffikorListo, joksi sitä on tapana nimittää, sisältää täy-

dellisesti pideLty]iä kaikki ne tiedot, mitä tulleista tuontitilaston

yhteydessä voi saada. Siitä ilmenee, mitä eri tullimääriä mihinkin
t,avai`aan on sovellettu, mit,en i)aljon eri tullimäärien alaisia tavaroita on tuotu sekä miten eri tullimäärien mukainen tuonti jakaui,uu eri maiden osalle. Viimeksi mainitulla seikalla on merkitvstä

nimenomaan eri kauppasopimusten vaikut.uksia arvosteltaessa.
Mitä tulee 1920-luvulla tehtyihin kauppasopimuksiin, on voitu todeta, että erityisesti ns. viinimaille myönnet,yt tullinalennukset ja
-sidonnat ovat suosituimmuusk]ausuulin nojalla usein t,ulleet mui-

den kuin niiden maiden eduksi, joille ne alun perin on myönnetty.
Sen vuoksi onkin pideLtävä huomattavana edistysaskelena kauppapoliittisessa mielessä GATT-soi)imukseen sisältyvää määräystä,
ettei mikään maa saa esittää toise]le maalle vaatimuksia tullien
suhteen, ellei sillä ole huomattavaa merkitystä asianomaisen tavaran tuonnista siihen maahar}, jolle alennusehdotus tehdään.
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Tullinmuutosten vaikutus on yleensä varsin selvästi havaittavissa tuonnin kehityksessä, sen lisääntymisessä tai vähenemisessä
niillä aloilla, joita muutokset ovat koskeneet. Tullien tasoa ja
tullirasitusta koskevat selvitykset luonnollisesti edellyttävät erityisiä ]askentatoimia. Tu]lien yleistason valaisemiseksi on ollut tapana
esittää luku, joka osoittaa, kuinka monta % tullien tuotto on vastaavasta tuontiarvosta. Oma mielenkiintonsa on seur`ata tullien
kehitystä tässä valossa.
Ennen ensimmäistä maailmansotaa, esim. vuosina 1905~19`10,
tullit olivat keskimäärin vähän yli 13 °/o tavai.oiden tuontiarvosta.
Ensimmäisen maailmansodan aikan-a ja välittö=ri-ästi s-en jäl-keen

tapahtuneen hintojen nousun johdosta ne viisivuotiskautena.1916_
1920 alenivat keskimäärin 6.9 °/o:iin_tuontiarvosta__. 1_920-luvulla ne

kohosivat noin 20 °/o:iin ja viisi¥FQ±iskautena 19_31==193_5, _pula-

ajan takia toimeen pantujen korotusten ja hintojen alenemisenjohdosta, ne nousivat edcl_leen ollen keskimäärin 31.i % tuonnin koko
arvo-sta. Tänä kautena suhdeluku oli korkein vuonna 1933, 33.i %,
ja alriaisin v_u_o_nna 19_35,_28.4 °/o. Tämän jälkeen suhde]Lku jälleen
voimä-kk-a-asti aleni. Välit±ämästi_ ennen sotaa, vuonna `1939, se oli

21.i °/o. Sotavuosina tapahtunut jyrkk-ä-hint-ojen nousu aiheutti sen,
6T€ä-Lt-ullien si]hteellinen taso voimakkaasti aleni siitä huolimatta,
että niitä kerta toisensa jälkeen, vuosina 1941, 1942 ja 1945, korotettiin miltei kautta ]injan. Jo vuonna 1940 taso aleni 10.3 °/o:iin
tuontiarvosta kohotakseen sitten vuosina 1941 ja 1942 vast. 13.6

ja 14.2 °/o:iin. Sitten tapahtui jälleen jyrkkä aleneminen, niin että
tullit vuonna 1945 olivat enää vain 6.i °/o tuontiarvosta. Sodan jälkeen, hintojen jatkuvasti noustessa, tulleja edelleen korotettiiii,
nim. vuosina 1946, 1948 ja 1949. Täten niiden nimellinen taso on
saatu vähitellen nousemaan yleensä 9-kertaiseksi vuoden 1939 tasosta. Vuoniia 1949 t,ullien tuotto jo oli 19.2 °/o tuontiarvosta, mutta
vuonna 1950 se jälleen oli huomattavasti alhaisempi eli 15.i %
tuontiarvosta. Aleneminen vuonna 1950 johtuu suui`eksi osaksi
hintojen noususta.
Viimeksi mainitut suhdeluvut antavat vai`sin ylimalkaisen kuvan
tullien ?'leistasosta. Ymmärrettävää oii, että tasoon tullien ohella
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vaikuttavat sekä hintojen kehitys -on muistettava, että valtaosa
tulleistamme on spesifiikkisiä eli yksikkötulleja - että tuonniii
kokoomus. Mikäli tuonnissa nimenomaan viimeksi mainitussa suhteessa tapahtuu suuria muutoksia, eivät suhdeluvut ole keskenään
verrannollisia. Mitä tulee erityisesti sota-aikaan ja sitä seuranneisiin

vuosiin, on muistettava, että tuonti rakenteeltaan huomattavasti
poikkesi sodan edellisestä. Sodan aikana tyrehtyi eräiden tärkeiden
vei`otullitavaroiden, kuten esim. kahvin, sokerin ja bensiinin, tuo}iti
joko kokonaan tai ainakin suureksi osaksi. Välittömästi sodan jälkeen tuonti käsitti valtaosaltaan raaka-aineita, puolivalmisteita,
koneita ja kuljetusneuvoja sekä elintarvikkeita, jotka olivat joko
tullittomia tai joilla oli suhteellisen alhaiset tullit, kun sen sijaan
korkeampitullisten kulutukseen soveltuvien teollisuustuotteiden
tuonti oli veri`attain vähäistä. Esimerkiksi vuosina `1946 ja 1947
viimeksi mainitut tavai`at edustivat vain 9.6 °/o koko tuonnista

vastaavan suhdeluvun oltua välittömästi ennen sotaa noin 2224 °/o. Myöhemmin näiden tavai`oiden osuus on huoinattavasti
kasvanut ollen vuonna 1949 jo 17.3 °/o ja vuonna 1950 noin 16.7 %
koko tuonnista.

Valtion rahantarpeen tyydyttämiseksi on sodan jälkeen pyritty

pitämään kahvin tullia erityisen korkeana. Kahvin tuonti alkoi
varsinaisesti vasta vuonna 1946, jolloin koko tuo.ntimäärä kohosi
3 757 tonniin nousten sitten vuosi vuodelta, niin että se vuonna
1949 käsitti 11341 tonnia ja vuonna 1950 14 919 toiinia. Paahtamattoman kahvin tulli, joka välittömästi ennen sotaa oli 10 mk
50 p. kilolta, koi`otettiin vuonna 1946ensin 300 markkaan ja vuonna
1948 edelleen 400 markkaan kilolta. Toukokuun lopussa 1950 tulli
ns. Annecyn sopimuksen johdosta aleni jälleen 300 mai`kkaan. Sitä
ennen kahvitullia oli kuitenkin monesti alennettu ns. valtalain no-

].alla, koska tulli liian voimakkaasti korotti tavai`an hintaa vaikuttaen siten välillisesti elinkustannusindeksiin ja palkkatasoon. Joka
tapauksessa kahvin tulli on viime vuosina vaikuttanut tullien
kokonaistuottoon paljon enemmän kuin ennen sotaa. Esim. vuonna
1938 kahvin osuus tullien tuotosta oli 10.5 °/o, mutta vuonna 1948
33.2°/o, vuonna 1949 se oli 30.4°/o ja vuoiina 1950 noin 21.o°/o. Kahvin
tuonti oli kuitenkin esim. vuonna 1949 vain vajaat puolet (43 °/o)
ja vuonna 1950 vähän enemmän kuin puolet (57 °/o) vuoden 1938
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tuonnista. Tässä yhteydessä mainittakoon, että kahvin ohella sokeri
ja bensiini ovat tul]ien tuoton kannalta tärkeimpiä tavaroita.
Kahvin tuottaessa vuonna 1950 2 829.i mi]j., sokerin 1141.3 milj.

ja bensiinin 3 086.o milj. mk niiden tuotto yhteensä edusti 51.4 °/o
tullintuoton kokonaissummasta. Vuonna 1938 vastaava suhdeluku
oli 43.6 °/o.

Nämä esimerkit antavat jo viitteitä siitä, miten t,ullien }tleistaso, sellaisena kuin se ilmenee verrattaessa tullien koko tuottoa

tuonnin arvoon, saattaa vaihdella siitä riippuen, missä määrin
tulleja käytetään fiskaalisiin tarkoituksiin. Tämä on luonnollisesti
otettava huomiooii tehtäessä vertailuja eri maiden kesken. Puhuttaessa tullien korkeudesta yleisessä merkitvksessä iarkoitetaan nimenomaan suojelutulleja, koska pääasiallisesti juuri niist,ä aiheutuvat ne muui.it, jotka ovat esteenä vapaalle tavaranvaihdolle. Sen
vuoksi olisi tärkeät,ä saada selville erityisesti suojelutullien taso eri
maissa. Vaikka tarkkaa rajaa ei aina voidakaan vetää verotulleiksi
katsot,tavien tullien ja suojelutullien välille, voidaan viimeksi mainitLuihin kuitenkin saada huomatt,avaa valaistusta, kunhan vain
on käytettävissä tarvitt,avat primääritiedot.
Jotta totuutta päästäisiin mahdollisiiiiman lähelle, olisi aineistosta ensiksi karsittava pois kaikki tullittomana tai)ahtunut tuonti.
Ede]leen o]isi eliminoitava kaikki vei`otullitavarat. Sit,ten olisi laskettava jäljelle jääneiden tavai`oiden t,uott,amat tullitulot ja veri`at-

tava niiden summaa vast,aavaan tuonLiarvoon. Vielä selvemmän
kuvan saamiseksi voitaisiin nämä t,avai`at ryhmitellä jalostusasteen
mukaan esim. raaka-aineisiin, vähän jalostetLuihin ja o]ennaisesti
jdiostettuihin tavaroihin sekä näissä puitteissa vielä eri tuotantoalojen ja eri käyttötarkoitusten mukaan. h'äin saataisiin varsin
selvä käsit}`s sekä koko Lullisuojajärjestelmän merkit}-ksestä yleensä
että myös tullisuojan suuruudesta eri aloilla. Tulee tietenkin kestämään kauan, ennen kuin eri inaiden tilastoissa nähdään tällaisia
laskelmia, jos niiLä tulee lainkaan. Toistaiseksi ne kuuluvat eri-

koistutkimusten piiriin.
Tällaisia laskelmia ei meilläkään toistaiseksi ole tehty. Askel

siihen suuntaan otettiin kuitenkin jo viiine sodan aikana, jolloin
tullien t,ason selvittämiseksi tullinkorot,ussi]unnitelmien yhteydessä
r};.hd}'ttiin vertaamaan t,ullinkant,oa tullinalaisten tavaroiden t,uon-
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tiarvoon. Syynä tähän oli osaksi jo mainitsemani tuonnin kokoomuksen muuttuminen, osaksi taas se, että tullien kohdeala oli
sodanedellisestä huomattavasti kaventunut.
On selvää, että näin saadut suhdeluvut ovat korkeammat kuin
koko tuonnin perusteella lasketut. Jo mainitsemaani vuoden 1939
suhdelukua 21.i °/o vastaa 36.i %, vuoden 1945 alhaista 6.i °/o:a
vastaa tasan kaksi kertaa suurempi luku 12.2 °/o sekä vuoden 1949
19.2 °/o:ia 30.9 °/o. Vuodelta 1950 laskelmaa ei vielä ole suoritettu.

Tavai`oiden valmistusasteeseen ja käyttötarkoitukseen kombinoidun kuvan saamiseksi tullien tason vaihteluista on ei`äiltä vuosilta suoritettu vastaavat laskelmat myös kauppatilastossa seuratun vanhan, nelijakoisen tavai`aluokituksön perusteella. Sivuut,tamalla tällöin saavutetut epänorniaalisina pidettävät sotavuosien
tulokset mainitsen »norinaalivuodeksi>) valitun vuoden 1939 osalta
seuraavaa. Kun erityisesti pyrittiin valaisemaan tullien tasoa tuotantoprosessin eri vaiheissa oikaistiin raaka-aineiden ja puolivalmisteiden pääluokkaa poistamalla siitä korkean verotullin alainen
bensiini. Tulokseksi saatiin täten, että raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tullit vuonna 1939 olivat 13.o °/o tavai`an arvosta. Toisessa tuotantotavaroita edustavassa luokassa koneet, kuljetusneuvot )Jms. suhdeluku oli 9.9 °/o. Kulut,ustavaroita edustavista tavaraluokista oli valmiiden teollisuustuotteiden tulli 20.4 °/o sekä i`avinto-

ja nautintoaineiden tulli 86.i °/o arvosta. Viimeksi mainittu ryhmä
käsittää jalostusasteeltaan varsin erilaisia tuotteita sekä koko joukon verotullitavaroit,a. Näistä on tärkein kahvi, jonka tulli oli
110.i °/o arvosta ja jo`ka siten huomattavast,i korott,i luokan yleistasoa. I-askelman tulos vastasi odotuksia siinä suhteessa, että valmiiden teollisuustuotteiden tulli 20.4 °/o huomattavasti ylitti raakaaineiden ja puolivalmisteiden tullin, joka siis oli 13.o °/o ai`vosta
tuotantotoimintaa palvelevien koneiden ja apuvälineiden tullin
o]lessa vain 9.0 °/o arvosta.

Tällaist,a laskelmaa ei sodan jälkeiseltä ajalta ole suoritettu.

Koska sen vaatima työmäärä on vai.sin suuri, ei minulla ole ollut
mahdollisuutta suorit,taa sitä täydellisen aineiston perusteella tätä
esitystäni varten. Tyytymällä niihin tullintuottolukuihin, jotka on
esitetty J)Ulkomaankaupan» vuosijulkaisussa ja jotka edustavat
92.2 °/o koko kannosta, saadaan tulokseksi, että vuonna 1949 raaka-
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aineiden ja puolivalmisteiden tullit ovat vuoteen 1939 verrattuina
alentuneet 13.o °/o:sta 9.o °/o:iin arvosta ja koneiden 9.9 °/o:sta 9.4

°/o:iin arvosta, kun sen sijaan muiden valmiiden teollisuustuotteideii tullit ovat kohonneet 20.4 °/o:sta 24.5 %:iin sekä ravinto- ja
nautintoaineiden tullit 86.i %:sta 103.6 °/o:iin tuontiarvosta. Näyttää siis siltä, kuin kulutustavaroihin kohdistuva tulliverotus olisi
vuonna 1949 ollut ankarami)i kuin vuonna 1939. Toiselta puolen
näyttää myös siltä, kuin kotimarkkinateollisuuden nauttima effektiivinen tullisuoja samalla olisi kasvanut. Varmaa päätelmää ei
edellä olevan perusteella kuitenkaan voi tehdä. Tullien tasoon vaikuttavat valmiiden teollisuustuotteidenkin i`yhmissä sekä verotul1ien osuus että ryhmän kokoomuksessa tapahtuvat muutokset.

Loppusa,ncti.

Viimeksi esittämäni laskelmat ovat viitteenä siitä, mihin tullien
tilastollisessa käsittelyssä olisi pyrittävä. Meidän inaamme kohdalla
on tällaisten suunnitelmien toteuttamiselle ollut esteenä työvoiman

i)uute, josta on ollut seurauksena, ettei tarvittavia peruslaskelmia
ole voitu saada valmiiksi iiiin hyvissä ajoin, että niitä edes sopivan
edustavan menetelmän avulla olisi voitu käyttää erilaisten ryhmittelyjen esittämiseen asianomaisessa viral]isessa vuosijulkaisussa.
Tässä suhteessa tulevat lähinnä mieleen Kansainliiton minim.inimikkeistöön ja sen seuraajaan, YK:n tilastonimikkeistöön liittyvät
tavai`oiden käytön ja valmistusasteen sekä eri tuotantoalojen mukaiset jaoitukset, joilla on mm. se etu, että ne ovat ka]isainvälisesti
tunnettuja. Mikäli eri maat voisivat sopia yhdenmukaisten ryhmittelyjen noudattamisesta pitämällä lähtökohtana puheena olevia
tavaroiden luokituksia, tulisi otetuks`i pitkä askel eteenpäin kohti
tullien kansainvälistä verrannollisuutta.
Ennen tällaisen yrityksen toteuttamista olisi kuitenkin pyriLtävä siihen, että yksityisten tavgroiden tullit olisivat näkyvissä
kauppatilastossa. Sen sijaan, että eri tavai`alajien vuotuista tuontimäärää ja -arvoa valaisevassa taulukossa on tavai`an laskettua
keskihintaa osoittava sarake, kuten esim. Ruotsiii tilastossa, olisi
paljon hyödyllisempää, jos siinä olisi esim. puiinittu keskimääräinen tulli. Suotavaa olisi i]iinikään, että taulukossa, joka valaisee
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eri tavaralajien tuontia eri maista, samalla tehtäisiin selkoa sovelletuista eri tullimääristä. Kauppatilastosta voitaisiiu silloin nähdä

paitsi tuonnin jakautuminen eri maiden osalle erikseen yleisten
tullien ja erikseen sopimustullien alainen tuonti. Tällainen taulukko
oli ennen sotaa T§ekkoslovakian ulkomaankauppatilastossa, jonka
tekstiosassa myös oli luettelo voimassa olleista kauppasopimuksista.
Kauppapolitiikka on sodan jälkeen lähtenyt uusille, entistä
vapaampaa tavaranvaihtoa suosiville urille. Siitä pidättyvyydestä,

jota ennen on noudatettu tullia koskevien kysymysten julkisessa
käsittelyssä, on päästävä eroon. Kauppatilastolla on tässä täi`keä
tehtävä, joka odottaa toteuttamistaan.

KIR]ALLISUUTTA.
RTiirm LT3NTo , M aassamuutto i a si,ihen vai,kut,taneet tekiJ ät Suomessa
¢wosj7?c} J878~J939. Akat. väitöskirja. Helsinki 1951. 251 s.,
10 ]iitetaulua ja 11 ]iitekuviota.

Taloushistoria, niin pa]jon kuin siinä puhutaankin tuonnista
ja viennistä, sadoista ja teollisuuden tuotannosta, hintojen noususta ja laskusta, sanalla sanoen tavarasta, on silloinkin viime
sijassa ihinisten historiaa. Ihminen on muotoaan muuttavan taloudellisen toiminnan subjekti ja kuluttajana myös tämän toiminnan
tarkoitusperä. On täysin perusteltua, kun j:JecÅsc/}eJ. jakaa 1700]uvun ta]oushi;t,oriansa kolmeen osastoon, joista ensimmäinen,
jota hän pitää kaiken muun perustana, käsit,telee väestöä, toinen
elinkeinoja, kolmas, i)vähemmän tärkeä>), taloudellisia ideologioja.
On todella ensiai`voista taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle

tietää, miten väestö on eri ajankohtina jakaantunut maan eri
osien kesken, millaisia muutoksia tähän jakaantumiseen sen siirtyininen paikalta toiselle on aiheuttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin siirtymisiin.
Kun on i]uhe Suomen oloista 1870-luvulta ]ähtien, aikana,
jolta on yhtäjaksoisia tilastosarjoja, ei vastaaminen ensimmäiseen
k}rsymykseen vaadi sanotLavia t,utkimuksia. Osaksi näin on laita
toiseenkin kysymykseen nähden, mutta jo siihen sisältyy moiiia
alaprobleemeja, joita aineistoon perehtymätön ei havaitsekaan ja

joihin ei saada vastausta vain tilastojulkaisuja aukilyömällä. Kolmanteen kysymykseen vastaaminen vaatii perusteellisia tutkimuksia ei vain muuttoliikkeestä itsestään, vaan myös kaikisia
siihen mahdol]isesti vaikuttaneista tekijöistä. Näihin tehtäviin
on Le7t£o käynyt käsiksi valitessaan väitöskirjansa aiheeksi maassa-

muuton ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomessa vuosina 18791939.

Tutkimuksen aihe on sopivasti rajoitettu. Ei voi synLyä epäilyä
siitä, mitä sisältyy maassamuuttoiliniöön, joskin käytännössä on

jätettävä tutkimuksen ulkopuolellc monia siirtymisiä, jotka teoreettisesti kuuluvat maassamuut,toon, mut,ta joita tilasto ei valaise,
koska ne tapahtuvat saman hallintoalueen puiLteissa. Myös tuLki-
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muksen aikarajat ovat onnellisten yhteensattumain vuoksi luontevat. 1870-luku merkitsee, kuten tunnettua, industrialismin läpimurtoa, ja v. 1878 alkaa käyttöl"lpoinen muuttotilasto, joten
sekä historialliset että tut,kimusteknilliset syyt puoltavat tutkimuksen aloittamista tästä ajankohdasta. Vuonna 1940 taas
maamme menetti olennaisen osan alueestaan, ja siirtoväki on t,ämän jälkeen tehnyt väestötilaston -sikäli kuin on kysymyksessä
väestön alueellinen jakaantuminen -puutteelliseksi. Sekä historialliset ett,ä teknilliset syyt puoltavat jälleen tutkimuksen katkaisemista tähän ajanvaiheeseen.
Pi`imäärilähteenä on ollut painettu tilasto. Vain joitakin kontrollointeja suoritettaessa sekä eräiden detaljien vaatimassa todist,elussa on pitäydytty suoraan Tilastollisen päätoimiston alkuperäisaineistoon. Mutta painettua tilastoa ei ole juuri missään
kohdassa Ly)'dytty vain painamaan uudelleen. Teoksen lukuisat
taulut ja taulukot, joiden perusnumerotkin vain ani harvoin on
sellaisinaan voitu kopioida tilastojulkaisuista, edustavat suunnatonta mekaanista laskutyötä, johon verrat,tavaa meillä tuskin
missään väitöskirjassa aikaisemmin on tehty.
Tilastoimistyön
huolellisuuden
tarkastaminen
vaatii
samojen,
lukemattomien
laskutoimitusten toistamista. Pistokokeissa olen tavannut suhteellisen harvoja vii.heitä, ja sama huolellisuus ]yö leimansa myös
lähdeviitteisiin. Tekijä tuntee hyvin kotimaisen kirjallisuuden,
ja hän on osittain sen avulla perehtyn}'b väest,ötilastomme käyttömahdollisuuksiin samoin kuin siinä piileviin virheisiin. Apua ulkomaisen kirjallisuuden lö}/.tämiseen on tarjonnut ThomcLsin teos
y)Research Memorandum on Mig`ration Differentialst). Siinä mai-

nittujen, ulkomaisia vertauskohtia tarjoavien teosten käyttö
näyttää kuitenkin sattumanvaraiselta ja on osaksi riippunut
siitä, mitä teoksia kirjastoissa on ollut saatavana.
Dispositio on, siitä huolimatta et,t,ä tehtävä tämäntapaisessa
tutkimuksessa on vaikea, saatu loog.iseksi, ja toistoja on sangen
pitkälle onnistuttu vä]ttämään. Sanonta on sujuvaa ja se]keätä;
ortografinen kömmähdys on heittomerkkien käyttö sivuilla 10
ja 78.

Tilastoaineisto on osittain esitett}t tekst,issä olevina asetelmina

ja taulukkoina,

osittain liitetauluina, ja havainnollisesti se on

esitetty diagrammeina ja karttoina. Kuviot 8-10 antavat ei`inomaisen voimakkaan näkökuvan muuttoliikkeen suunnista ja
niiden vaihteluista. Monia yhteismitattomia, vaikka t,oisilleen sukua
olevia ilmiöitä esittävä kuvio 7 on t}'ydyttävä, joskin värien käyttö
olisi selventän}-t sitä. Kuvio 6 sen sijaan hämää katselijaa, kun
viivoitusasteikko tummenee sekä }'löspäin tultaessa (muuttotap-

pion kasvaessa) että alaspäin mentäessä (muuttovoiton kasvaessa);
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kuitenkaan kartan tehtävänä ei ole esittää, miten paljon ei`i pitäjät poikkesivat sellaisesta tasapainotilasta, jossa ei synny muuttotappioita eikä -voittoa, vaan osoittaa maaltapaon intensiteetti
eri seuduilla. Silloin kun tämä intensiteetti on negatiivinen, ts.

kunta on saanut muuttovoittoa, olisi pitänyt käyttää kaikkein

|:i:'eeeir:jpäia(kvuä,reiåä?a"iåjeEi:åroat:iT:;s,s:e?i||:sa|::f;:lis,eenkijkä::it|:ksuea:
Suomen Pankin ja }rksityispankkieii luotonantoa) o]e esitetty
absoluuttisina lukuina, vaan nousu- tai ]askuprosentteina edel]i-

sestä vuodesta; täten piirretyt käyrät muodostavat suoran viivan,
`jos niiden kuvaaman ilmiön intensiteetti kasvaa geometrisessa

sarjassa, ja hyppelevät muutoin herkästi. Esitystavalla on hyvät
puo]ensa, nimenomaan kun pitkät ajanjaksot ovat kysymyksessä,
mutta se voi antaa väärän näkökuvan, koska tode]]iset nousut ja
]askut eivät täysin vastaa käyrän nousuja ja ]askuja. Tällä tavoin
piirretyt käyrät saattavat johtaa harhaan ei vain maallikon, vaan
t,ottuneenkin tarkastelijan; sitä osoittaa se, että Lenco itse neljässä
detaljissa (ss. 121, 122, 130) t,ulkitsee näitä käyriä virheellisesti.

Tekijä eksyy muutaman -onneksi vain muutaman harvan
kerran -ankaran tieteemsestä tyylistä mielipiteittensä esittämisen
harhapo]uil]e ())kaikkea maalta muut,toa ei voida pitää moitittavana tai valitettavanai), s. 11, ))asioiden ratkaisu pyrkii useinkin
tapahtumaan ]iiaksi He]singin - etuien mukaisestii), s. 93).
Ulkomaisen muuttoliikkeen t,utkimuksen antamat esikuvat
eivät näytä vaikuttaneen Le7t7?o7} t,utkimukseen hede]möittävästi,
vaan ovat etupäässä synnyttäneet rauenneiksi tuomittuja yrityksiä soveltaa Suoinen oloihin Saksassa päivänvalon nähneitä
teorioita. jotka omassa maassaankin ovat tuskin muuta kuin
teorioita.

Siten

HezJerzGn ja

Meyerin »Gesetz

des innei`en Aus-

gleichs» vaatisi suui`ta joukkoa erilaisiin tyyppeihin kuuluvia
kupunkeja, jotta satunnaisuudet eliminoituisivat ja sillä olisi
edes mahdol]isuuksia toteutua (s. 66 ja seur.). Spe7?gzerin ajatus
maaseudun urbanisoitumisesta, J)henkisestä kaupunkimuutostai)
(s.

92 ja seur.) sekä suurten kaupunkien mahdista vie LG7t7to7®

tutkimukselle muutoin vieraaseen,
sosiologiseen spekulointiin.
Liian paljon huomiot,a on omistettu yo7t der Go!tzin muuttotappion

ja suurmaanomistuksen yhteyttä koskevalle ))]aille» ja hänen väitt,eidensä aiheuttamalle keskustelulle, jossa tämän säännönmukaisuuden esiintymiseen nähden on tultu kielteiseen tulokseen. Valtavasti laajimpaan aineistoon perustuen ].a selkeimmin on ilmaissut kielteisen käsityksensä korrelaatiosta näiden samoin kuin
yleensä kaikkien agraarioloihin liittyvien ilmiöiden kesken Dttc!Zey
KL.rÅ, jonka arvokkaat tutkimustulokset (Ez#opG's poptÅ!ci£jo7t i7t
{Äe i.7t£erwcir ye¢rs, s. 148) Le7t£o kuit,enkin tässä yhteydessä (ss.
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99-101) sivuuttaa. Lopuksi on pitkän ajan suhdannevaihteluita
selitetty Ko7?czrcb£je//in Archiv fiir Sozialwissenschaftissa v.

1926

julkaiseman tutkielman mukaan ja jälleen päädytty siihen tulokseen, että ne eivät ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan
nähden sovellu Suomen oloihin (ss. 54, 57, 78). Vaiva olisi jo etu-

käteen pitänyt havaita turhaksi]; kun Kondratieff tosiasiat päälaelleen kääntäen sanoo sekä Napoleonin sotien että maailmansodan
johtuvan hintainnoususta eikä hintainnousun sodista, on ymmärrettävää, ettei minkään maan taloudellinen kehitys voi tältä
kohdalta verifioida hänen teorioitaan.
Johdantoluvussa Len!o tutustuttaa lukijan lähdeaineistooii,
Suomen moniin rinnakkaisiin, toisistaan poikl%aviin »väkilukuihin»
ja tutkimusmenetelmäänsä. Urbanisoituneen maaseudun erottaminen hallinnollisesta maaseudusta on käsittääkseni tehty niin

:::i:sakduai|Taseeif:å:;åemnmaes::toar=:ststå»rjaoJi:lasf|9n::iktå:;äLvni,s{:|äiit#is,inaf,
(s. 22), LG7}7ton tutkimana aikana ei ainoatakaan; hän on lukenut

lisalmen ja Kotkan kaupunginperustamisia tarkoittavat aluejär-

jeste]yt esikaupunkiliitoksiin. »Liikkuvuus))-käsitteestä hän hyväksyy rhomcösin määritelmän; en ole tullut vakuuttuneeksi siitä,
että se olisi parempi kuin Heber!en ja J14eyerin käyttämä, mutta
toimeen silläkin tullaan. Sen jälkeen annetaan taustaksi muut,to]iikettä koskevalle tutkimukselle keskitetty esitys lähinnä 1800luvun kolmannen neljänneksen taloudellisesta ja sosiaalisesta

kehityksestä. Itse tutkittavan ajan taloudellisen taustan kuvaaminen jää myöhemmille, muuttoliikettä koskeville luvuille. Le7t£o
on piirtänyt meille eteisen, josta tullaan näyttämölle, mutta
näyttämö, jolla hänen henkilönsä liikkuvat, jää meille hämäräksi,
kunnes sitä vasta itsekunkin liikkeen kohdalla valotetaan; hänen
menettelyään puoltaa kuitenkin se, että toisin tehtäessä olisi jouduttu alituisiin toistoihin. Luvun lopussa on vakava erehdys.
Ottamalla huomioon ainoastaan rahapalkan kehityksen Ler}to

väittää tilattoman väestön aseman muodostuneen nimenomaan
1870- ja 1880-luvu]la i)hyvin tukalaksi)). Elintaso oli epäilemättä

sangen alhainen, mutta nämä vuosikymmenet merkitsivät kuitenkin reaalipalkan nousua, minkä lisäksi metsätalouden läpimurto
suuresti lievensi kroonista talvityöttömyyttä.
Tämän jälkeen Lento ryhtyy tarkastelemaan maassamuuton
pitkän ajan vaihteluita saadakseen se]ville kehityksen pääsuunnan ja siihen vaikuttaneet pysyväisluontoiset tekijät. Hän osoittaa, miten liikkuvuus on kasvanut senkin jälkeen, kun asutuskasautumien suhteellinen muuttovoitto jo viime vuosisadan lo1KONDRATiEFFia on ki.itikoinut mm. RosENBERG Economic History Revie``Jissä
(1943,

s.

58).
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pussa saavutti huippunsa. Jokin turha tilastotaulu, joka tutkimuksen kannalta on turha, mutta voi olla hyödyllinen joillekin teoksen
käyttäjille, on tässä yhteydessä julkaistu. Liikkuvuuden lisääntymisen syitä tekijä etsii paitsi taloudel]isista seikoista keskisten
ikäryhmien sekä ammatissatoimivien suhteellisesta kasvamisesta
samoin kuin avioliittoisuuden noususta; viimeksi mainittua ei
kuitenkaan koko ajanjakson huomioon ottaen ilmene. Kaupunkien
muuttovoitto osoittautuu yleensä sitä suuremmaksi, mitä suurempi
kaupunki on, mutta liikkuvuus ()'htähyvin Heberle-Meyerin kuin
Thomas-Lennon mielessä) sitä suuremmaksi mitä pienempi kaupunki on. Vaikka tekijä ei hyväksykään von der Goltzin ))lakia))
suurmaanomistuksen ja muuttotappion välisestä koi`relaatiosta,
hän kuitenkin katsoo voivansa osoittaa, että liikkuvuus ja siiur-

tveiLjåläy,k.T,ualrivnatht:t=å:.tuE:ina:n,anuaT|earnoiauri[oaJi:åå:raaast?{au:nvopi:å::
suurviljelyn vaikutuksesta olisi ollut puhua erittäin pienten viljelmäin vaikutuksesta, koska suurviljely ei Suomessa ole missään
ollut leimaa-antava. Kun liikkuvuudella tai`koitetaan kuntaanmuuttoa, on luonnollista, että se on alhainen pienviljelysseuduilla,
koska pitäjissä, missä hyvin pieni viljelmäkoko on vallitsevana,
ei tarvita uutta työvoimaa, ei edes uudisraivauksen edistyessä.
Tämän jälkeen ana]ysoidaan muuttaneiden ikä- ja sukupuoliryhmitystä sekä muuLtojen pituutta ja kombinoidaan lukusarjoja
toisiinsa. Muuttojen pitenemisen syiLä olisi ollut aihetta perustella.
Tekijään voi suurin piirtein ylityä siinä, ett,ä luonnollisen väestönlisäyksen vaihtelut eivät muuta kuin joissakin yksityistapauksissa

ole kiihdyttäneet tai laimentaneet (nimenomaan lisäämällä kaupunkien muuttovo].ttoa 1930-luvulla, jolloin 1910-]uvun radikaahnen syntyneisyyden putous alkoi vaikuttaa) muuttoliikettä, ja
hän kumoaa kriitillisesti myös KjzfJe7t väitteen, jonka mukaan
syntyneisyys täten olisi ainakin esi-industrialistisella kaude]la
säädel]yt
Suomen
muuttoliikettä.
Urbanisoitumisprosessin
ei`i
tekijät on jouduttu esittämään melko ylimalkaisesti, mutta kysymyshän on toistaiseksi jotakuinkin tutkimatta eikä sen tutkiminen
ole elime]lisenä osana Lennon ottamaa tehtävää. Puhuttaessa
maaseudun kyvystä säilyttää väestönsä olisi vuoden 1929 peltoalojen sijasta pitänyt käyttää vuoden 194`1 tietoja (s. 96); asutustoiminta ei päässyt vauhtiin vasta iLsenäistymisen jälkeen, kuten
tekijä sanoo (s. 97), vaan palstoitukset käsittävät vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla paljon suuremman alan kuin kolmanne]la. Muutto]iikkeeseen kohdistuvassa tutkielmassa tuskin on
mahdollisuuksia riittävän syvällisesti pohtia inaatalouden ja teollisuuden erilaista luonnetta; vai`maan olisi ollut hyödyllisempää
tutkia metsätöiden laajuutta ei`i aikoiiia, ehkä m}'ös työttöm`'`.spo]itiikkaa

maaseudulla ja kaui)ung`eissa.
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määfäåist.eal::åså.Ts=:nFisrij|iåt`ä`iälu|kåå:`neT:åegeJnou::å:åtuoTiynpeåäi:
sisältörikas, mutta vielä monipuolisemmaksi sitä toivoisi.

Kes-

g,e,iåetnu,t.uptakiik=,iåp,raob|ieueu|;aoi::e=nu::te::e#tetnyvaäT=åtiia::i:aiååt.ö::
Eri

ammateissa tehdään ilmeisesti eripituisia muuttoja ja ei`i

i=:|nat:ii:t:TaiJ8ann ovsaui#ås:ia,a|Tu#,:1aiikaT::::te.nn nkår:tuäy.t,TST .|fur:
sangen työlästä,

ja

vain edustavat tutkimukset olisivat olleet

mahdollisia.

Neljännessä luvussa käsitellään muuttoliikkeen lyhyenajan
vaihteluita. Ensin etsitään niiden yhteyttä suhdannevaihteluihin,
joiden kriteerit ovat riittävän monipuoliset. Lento osoittaa, miksi
kaupunkien muuttovoitto noin v:n 1910 vaiheille »myöhästyi»
suhdannekäyrästä, mutta sittemmin on pysynyt sen rinnalla.
Kun 1930-luvulla ei vain kaupunkeihin muutto, vaan myös kaupungeista muutto lisääntyi hyvinä vuosina, johtui se siitä, että
monista kaupungeista oli tullut maassamuuton kauttakulkuasemia. Huonot vuodentulot eivät lisänneet maaseudulta muuttoa,
vaan pikemininkin hillitsivät sitä ja liikkuvuutta }.leensäkin.
Tämä tosiasia samoin kuin se havainto, että siii`tolaisuus määräytyi
Amerikan eikä Suomen suhdannevaihteluiden mukaan, on tekijälle
todistuskappaleena sen väitteen puolesta, että muuttoliikkeessä
i)veto» on ollut tärkeämpi kuin »työntö)).

Väite osuu ilmeisesti

oikeaan, ja sitä olisi saanut voimakkaamminkin tähdentää, mm.
loi)pulauseessa.

Samassa luvussa sovelletaan vielä maantieteellistä
maa, ts. tarkastellaan muuttoliikkeen vaihteluiden
ei.oavuuksia. Erityisen ansiokas on jokaiseen maamme
rakennukseen kohdistettu analyysi. Pari oikaisua on

näkökulpaikallisia
i`autatiekuitenkin

tehtävä. Riihimäen-Pietarin rata ei aiheuttanut - Kannasta
lukuun ottamatta - muuttovoittoa agraarisille radanvarsipitäjille, vaan pikemmin lisäsi niiden muuttotappiota (s.162), ja saina
oli Kajaanin vaikutus Kainuun pitäjiin (s. 169). Jos tekijä olisi
laskenut pitäjittäin todellisen maaseudun muuttobalanssin vuodesta 1878 eikä vasta vuodesta 1921 alkaen, hän tuskin olisi esit-

tänyt näitä väitteitä, mutta myös silmäys Suomen histoi`ian kartaston karttaan 57 olisi saanut hänet välttämään näitä, samoin
kuin osoittanut hänelle Keski-Pohjaninaan täysin agraarisen sisääninuuttoalueen, joka on hänelle tuntematon. Hän ei myöskään
ole huomannut, miten tavattomasti lisalmen-Ylivieskan rata
h`.öd`'tti Kokkolaa.
L `Trt. S`r.` I).`t]L, De olika urkesgrui)pernas flullningar.195L.
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Viimeinen luku käsittelee muuttoliikkeen suuntia ja sen tulosta,
väestön alueellisessa jakaantumisessa tapahtuneita muutoksia.

Siinäkin näkyy tekijän taito ikään kuin eri tahoilta pommittaa
tilaston numeroita, joihin numerot vastaavat täsmällisesti kuten
läksynsä hyvin lukeneet oppilaat kouliintuneelle opettajalleen.
Ensin osoitetaan, että KjJpj - eräiden metodisten heikkouksien
vuoksi ~ on erehtynyt väittäessään, että 1800-luvun alkupuolella
Suomen kaupunkilaisasutuksessa alkanut ltä-Suomen osuutta
lisäävä kehitys olisi jatkunut industrialistisena aikana]. Mutta
vielä vakavampia virheitä paljastuu samoin sisämaan ja syrjäseutujen merkityksen kasvamista tähdentäneestä Smeds-Mc#£i.Z¢n
tutkimuksesta.' Siihen kohdistunut ki`itiikki on säyseydestään
huolimatta asiallisesti murhaava. Ja lopuksi on sove]lettu muuttoliikkeen tutkimuksessa jo vanhastaan käytettyä syntymäpaikhtilastoa ja saatu senkin avulla esiin mielenkiintoisia tosiasioita.
Havainnot Ruotsissa ja Suomessa tapahtuneen agglomeraation
eroavuuksista ovat oikeat, mutta Ruotsista olisi kyl]ä ollut saatavana täydellisempää numeroaineistoa kuin mitä Lento on käyttänyt.

Esitetyt huomautukset ovat toisarvoisia ja painavat vähän
teoksen suurten ansioiden rinnalla. Tutkimus koskee keskeistä ja
laajaa ongelmaa. Lento on käyttänyt huolellisesti ja kriitil]isesti
]ähteitään, ja hän on hyvin perehtynyt `tilastometodiin. Hänen
teoksensa on kauttaaltaan probleemitutkimusta, ja hän on päässyt
moniin arvokkaisiin tutkimustu]oksiin, samalla kun hän onvakuuttavasti kumonnut muutamia aikaisempien tutkijain saavutuksia.
Maassamuuton taustana olleiden taloudellisten tekijäin selvittämisessä olisi tietenkin voitu tunkeutua vielä syvemmälle, mutta
silloin olisi helposti luisuttu kirjoittamaan Suomen taloushistoriaa

:eyksi:å:a::i;:rtaaåji::Åa|l;:å:sai.vTeTäT:tnaaT;isd.:åakeoroäsätsut¥åsät|:öålis|imvaosita:
nimittäin muut,taneiden ammattia tutkimalla, mutta se olisi vaatinut perin laajoja esitöitä.
Ei,no J ut,i,kka,1,a.
1 Myös

se KiLVEr`T väite, että »esikap:talistisen ajan »kaupunkimuodostus»

ei ollut keskittäväät> ei pidä paikkaansa, ei yleisesti eikä Suomeen nähden.
Helsingin väkiluku oli v. 1815 9 °/o, v. 1870 22 °/o maan kaupunkilaisväestöstä,

ja jos vanha pääkaupunki, Turku, halutaan ottaa mukaan, ovat vastaavat
prosenttiluvut 33 ja 37. Muutoin heikkoon urbanisoitumisprosessiin verrattuna
jättiläismäisct metropolit ovat ominaisia 17. ja 18. vuosisadan esi-industria]jstiselle Euroopalle.
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NiLs ME"AT`DT3R, Virl¢eshushålLring och sågverksröreLse i Torne,
Kemi och Simo älvd,al,ai` i,ntiLL första pärzd,shriget. (B±diag t;+l

kännedom af Finlands natur och folk, utgifna a£ Finska Vetenskaps-Societeten, sl. 94, n:o 2). Siv. 263. Helsingfors 1950.

Tutkimuskohteekseen JT4ejjtc47?czer on valinnut Pohjois-Suomen
ko]ine hallitsevaa jokilaaksoa, mikä hyvin puolusLaa paikkaansa,
koska sahateollisuuden kehitys niissä on ollut suurin piirtein sa-

rnanlaista ja koska kehitystapahtumat kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Tornionjokilaakson osalta on kuitenkin ollut otettava varteen raja-alueen omalaatuiset olosuhteet. Tutkimuksen ulkopuole]le on jäänyt Oulunjokilaakso, joka muodostaakin erillisen talousalueen omine probleemoineen. Tämä ei merkitse sen tärkeän osan
kieltämistä, minkä oululaiset kauppiaaL ja kauppahuoneet, ennen
muuta G. & C. Bergbom ja J. W. Snellman G:son, ovat näytelleet
sahateollisuuden kehittäjinä noiden pohjoisten jokien vai`silla. Tutkimustehtävänsä Meinander on asettanut käsitLämään sahateollisuuden lähinnä yrittäjäntalouden näkökulmasta jättämättä kuitenkaan tuomatta esiin koko kansanialouden kannalta kiintoisia
huomioita ja johtopäätöksiä, milloin siihen on ollut mahdollisuuksia
Teoksen nimestä kä}-selville, että tutkimus ei rajoitu ahtaasti
sahateollisuuteen, vaan ottaa varteen myös muunlaisen puunkäytön ja -jalostuksen. Ensimmäisessä luvussa kuvataankin kotitarvekulutusta, tervanpolttoa, laivanrakennusta ja käsinsahausta sekä
kolmannessa luvussa sitä kilpailua, mikä vallitsi varttuvan sahaliikkeen ja tervanviennin sekä jalostamattoman puuLavaran ja
paperimassan valmistuksen välillä. Ajallisesti kuvauksella on sel-

räåå,£ååt:å:hsti;anaani:å`iltny¥ä:snena|kmu:aaiilil:|Ps:åo:å|ietsäyät:yhmaljsai::iså
tietoja vuosisatojen takaa. P\Te perustuvat kirjallisiin lähteisiin eivätkä tuo oleiinaisesti uut,ta esiin. 0lisi kenties ollut eduksi rajoit-

taa tutkimus höyrysahojen aikaan ja johdannossa kuvata edeltänyttä kehitystä. T\Tiinpä tekijän johtopäätökset käsinsahauksen

¥`e`rä::,äeTä:s:åhoiis:[s:iäititåro''tol*sai=a`å::åeikåipnaisäi:.:t|yhty?:|€i:{=ips::

vaikutuskauden olosuhi,eista. Va]tionarkist,ossa säilyteLtävät metsälaki-ja sahakomiteain asiakirjat sekä sahojen perustamista koske-

vatK|gr?å:|it|äqiiå:T::t::|oon:{eätsili:äraa`|a:åtT{::,ga#siEind:{nyi|ysFky;Ts:irnk.isto
materiaalia, joukossa runsaasti firmojen arkistojen asiakii`joja ja
kirjeenvaihtoa. Erittäin antoisa lähde on ollut yj./.Ö. Lj7?Åozcm käsikirjoitus Pohjois-Suomen sahaliikkeen historiasta. Se on tekijälle
tai`jonnut suorastaan esityksen rungon, minkä lisäksi se tallent,aa
haastattelemalla hankittuja arvokkaita tietoja. Milloin muut lähteet ovat osoittautuneet puuttee]]isiksi, tekijäkin on turvautunut
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muistitietoon, mikä on ollut paikallaan.

Sellaiseen suuritöiseen
puuhaan kuin senaatin talousosaston aktien systemaattiseen läi]ikäyntiin hän ei ole uska]tautunut. Voisi sanoa, että hän haiTastaa
mieluummin pistokokeita. Tunnustusta ansaitsee tekijän kriitillinen suhtautuminen lähteisiin. Jo sellainen seikka kuin sahojen
ilmoitetun valmistusmäärän vertailu vientitilastoihin on pannut
hänet epäilemään, että tiedot monasti ovat epäluotettavia ja vajavaisia. On oikein, että hän ei`i yhteyksissä korostaa tätä seikkaa,
vaikka johtopäätökset siten saattavatkin jäädä vähäantoisiksi.
Niinpä hän ei mm. voi osoittaa, paljonko Suomesta hankittua puuta
sahautettiin Ruotsin puolella.
Jos missä, niin tutkimuskohteena olevalla alueella voisi ku\,.itella sahaliikkeen harjoituksen alunperin h}'vin menest}rneen. Sil-

män kantamattomista kruununmetsistä oli mahdollista hankkia

?ouiu:iat,tåå,m,oairio}srfps;tTjsaijl::a!`åisetne:e:n:tusiåti|s.ojae''nakoon:a?{lsiieohs:;t,:|,;ekdeei:
non raaka-aineen varinistamiseen. Tekijä saattaa kuitenkin osoittaa, että alkuvaiheet eivät olleet niinkään valoisat. Pahin este
näyttää olleen pääomien puute. Kun kaupunkien i]orvarit perustivat sahoja tänne Pohjan i)erille, laivanvarustus kei`äsi heille tai`vittavan kapitaalin. Monet varai`ikot samoin kuin tekijän suorittamat kannattavuuslaskelmat todistavat, et,tä vaikeudet sittenkin
olivat suuret. Ratkaiseva käänne tapahtui vasta sen jälkeen, kun
Kemi-yhtiö `1893 perustettiin. Tästä fii`masta, johon kauppahuo]ieet
Bergbom ja Snellman sulautuivat, kehittyi vakavarainen ja voittoa tuottava yritys. Se omisti ensiinmäisen maailmansodan päätt?'essä 179 metsätilaa, pinta-alaltaan 83 200 ha.
Kun Meinander on i)robleemintarkastelun i]yrkinyt suoritta-

maan yrittäjäntalouden näkökulmasta, on hänen päämääränään
selvyyden saaminen kustannustekijöistä ja yritysten kaimattavuudesta. Hän on tai`kastelunsa jakanut kolmeen selväpiirteiseeii.pi`9sessiin. Ensimmäisen muodostavat tukinhankinta, -kaato, -aio ]a
-uii,to sahoihin, toisen itse sahaus sekä kolmannen valmiin tavai`an

lEaiistitnelå,a|:#-tyun:;ajiirJ?;ishseanm:åi:::t|fs:enetva,kaoi:iT|:lLtritu}:isyearihat:::,.::
kas on luku, jossa kuvataan t}rötä ja elämää metsissä ja uittoväy.1illä. 1870-]uvulta tavataan ensimmäiset lakot, jotka aiheutuivi`t

palkan pienuudesta, vv:lta `1906~07 poliittisista syistä puhjeniiut.
Tutun savotan hän ajoittaa Kemi-}-htiön perustamisaikoihin. Uiton
alkuvaiheista teoksen pohjalla ei i)ääse selv}.y-teeii, ei edes vesi-

sahojen kaudelta o]e esitett}- tarkempia tieioja, \.aan t}'y.dytty
vain olettamuksiin. Niitten `'ai`assa on m}-ös päättel?-, että taloiii)ojat olisivat aikaisempina aikoina iny?-neet metsäiisä hankintakaupalla`

inikä

ete]ämi)äiiä

ei

ollut

vleistii .---
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kuvaus on höyrysahojen osalta tyhjentävä, mut,ta vesisahoista on
tyydytty vain harvoihin pistokokeisiin. Kiintoisia ovat tiedot sahantyö]äisten palkkatasosta ja heidän sosiaalisista o]oistaan. -

::aälnmni;F|isteas?iarfa.nb-|Ta'jy;::iiåpfahitvuaiusagå:::iset:.vväil:tny,is:il:n,¥il,t;i
valtaosalta Englantiin, kun taas toisesta sijasta kiiste]ivät Ranska
ja Hollanti. Muista ]äht,eistä tuttuja suhdannevaihteluja tekijä
on saattanut valaista tutkimusalueensa osalta runsain alkuperäisasiakirjoin.

`Tiin kiintoisia kuin eksaktit tiedot ja vei`tailut tutkimuksen
päämäärän, kustannus- ja kannattavuustulosten suhteen olisivatkin, Iukija pet,tyy odotuksessaan. Siitä ei tekijää kuitenkaan voi
moittia, vaan päinvastoin hänelle on annettava varaukseton tun-

::::ta[å]å;;taääevt:]äk£åtna:ee]tsi]äivtae[rijvö:ä:nv.;aTjä?hhätåpåå:ö:¥S];änjap:]¥rtttya¥
nut se, että vaikka hö`'rvsahojen ajalta asiakirjamateriaalia on
kosolti, se sittenkin onu a~uko]lista ja epä}.htenäistä luotettavien
kehityskaarien piirtämiseksi. Täst,ä huolimatta tekijän i)robleeminaset,t,elu on, mitä hö}.rysahojen vuosikymmeniin tulee, kokeena
onnistunut, samalla kun esit\'s valaisevasti selvittelee ennen vähän
käsite]]yn talousalueen kehitystä hallitsevan teollisuuden tarjoamin runsain todistuskappalein.

L.1. Kaukamaa.

Nati,onal ar.d I"ieri"ii,ontd Measui.es foi. Full Empboyment. Urit,ed
Nations. Department of Economic Affairs.
New York, December 1949. Siv. 104.

Lake

Success,

`-hdistyneitten Kansakuntien peruskirjan 55. ai`tiklan mukaan
jäsenvaltiot sitoutuvat talouspolitiikkansa ei.ääksi päämääräksi
asettamaan täystyöllisyyden. Niin kauan kuin sodan jälkeinen

äior.k,:::u#|:åns:nusaejla:F.'åståin¥å:ss?u;adteknuiigt4ä;ys|t.ypoj!iåyfåEX'i:Lä
Yhdysvaltojen suhdannekehityksessä kuitenkin käänne huonompaan päin, ja seuraavan vuoden alkupuoliskolla oli selviä laskukauden oii`eita havaittavissa jo monissa muissakin maissa. Tällöin
tuli ajankohtaiseksi selvittää, mitä käytännöllisiä toimenpiteitä
täystyöllisyyden säilyttäminen jäsenvaltiolta edellyttää. Elokuussa
1949 päätti YK:n Sosiaalinen ja ta]oudellinen neuvosto, että
tämä asia olisi kiii`eellisesti tutkittava. Tehtävä annettiin viisimiehisel]e kansainvä]iselle asiantuntijakomitealle, jonka muodostivat seuraavat tunnetut kansantalousmiehet: J. M. CLARK,
ARTHUR SMITHIEs, I\TlcHOLAs KALDOR, PIERRE URl ja E. RONALD
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WALKER (puheenjohtaja). Vaikka heidän esittämänsä tutkiinus
on erittäin suppea, eikä teoreettisesti tuo uutta laajaan suhdanneja työllisyysvaihteluja koskevaan kirjallisuuteen, se on ulkomailla

saanut osakseen suui`ta huomiota -ja samalla myös kr`itiikkiä nimenomaan siksi, että se sisältää Yhdistyneiden Kansakunt,ien
virallisluontoisena pidettävän suosituksen jäsenvaltioilleen niistä
periaatteista, joita näiden olisi talous- ja työllisy}rspolitiikassaan

noudatettava.
Teos jakaantuu varsinaisesti ko]meen osaan. Ensimmäistä osaa
on pidettävä lähinnä johdatuksena. Siinä selvitellään aluksi niiden
velvoitusten luonnetta, jotka YK:n jäsenvaltiot ovat ottaneet kantaakseen allekirjoittaessaan järjestön peruskirjan ja samalla sen

:r|ö|liistyayuss?:Eäi`ä;hyTtässs|äos:Suass:åp'ourotfnaå:atT¥;ssajka:skyoTtyaknså.lvaa|i:.::
neest,a suhdanne- ja talouspoliittisesta tilanteesta. Lopuksi määritellään usein väärinkäsityksiin ja erimielisyyksiin johtanut »täystyöllisyyden)) käsite silmällä pitäen käytännön talouspolitiikan
tarpeita.
Toinen osa on luonteeltaan teoreettisin. Se muodostaa yhteenvedon niistä työllisyyskysymyksiin liittyvistä mielipiteistä, joita
keynesiläisittäin
asennoituneet kansantalousmiehet ovat viime

r:fålnnaaisis;:tyä;nneä?:.,Toståkvt:xt=]::seennåsäeät:å;utylik:{eunu,åehmoäakraaaa?
misen ympäril]ä. Tästä näkökulmasta lähtien selvitetään suhdannevaihtelujen ilmenemistä i.a sitä, miten jossain maassa s}'nt}'neen
primäärisen laman vaikutukset siirtyvät ulkomaankaupan välityksellä maasta toiseen. Samalla esitetään myös ne käytämön
täystyöllisyyspolitiikan pääperiaatteet, joiden pohjalla komitea
on laatinut varsinaiset suosituksensa.
Mietinnön kolmas osa sisältää edellä mainittujen viiden asiantuntijan laatimat suositukset niistä kansallisista ja kansain\'älisistä toimenpiteistä, joiden avulla täystyöllisyys olisi toteutettavissa. Nämä suositukset sisältävät kahdeksan pääehdotusta, joista
viisi käsittelee kotimaisia ja kolme kansainvälisiä toimenpiteitä.
Koska nämä varsinaiset suositukset sisältävät myös pääkohdilLaan
raportin toisessa osassa hieman laajemmin esitetyt teoreettisluonteisemmat näkökohdat ja perustelut, antanee näiden suositusten
lyhyt selostaminen parhaiten kuvan koko mietinnön perusajatuksista.

Kotimaisista toi.menpiteistä mainitaan e]isimmäisenä täystyöllisyystavoitteen asettaminen. Mietinnössä ei selvitellä lainkaan kitka- ja kausityöttömy)-ttä, vaan koko huomio kiinnitetään

tehokkaan kysynnän vaihtelujen aiheuttamaan työttöinyyteon eli
toisin sanoen suhdannetyöttömwteen. Täysty-öllisyys on saavu-
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tettu silloin, kun tehokkaan kysynnän lisääminen ei enää lisää
työllisyyttä (ilman inflaatiota). Eri maiden erikoisolosuhteet huomioon ottaen olisi päämääräksi asetettu »täystyöllisyys» teollisuusmaissa määriteltävä etukäteen vahvistetun kitka-, kausi- ym.

Tåits:äFrä.tsteönTti|5:äeisyisuti:enjfå::Vå:tä|FSTöiåöJTuyaystparroks|e{:iian|år:kå;
vaan marginaalina, joka voisi jossain maassa vaihdella esim.
2-4 °/o:n ja toisessa 3-5 °/o:n välillä. Sen sijaan maissa, joissa
teollistuminen ei vielä ole kovin pitkällä ja joissa maatalous
tavallisesti imee teollisuuden palveluksessa työttömiksi joutuneet
työntekijät, täystyöllisyystavoite olisi syytä ilmaista pikemminkin

teollisuustyöväestön lukumääränä kuin työttömyyspi`osentteina.
Tällöin olisi mainittua lukua ajan mittaan muutettava, sitä mukaa
kuin kysymyksessä olevan maan teollistuminen edistyy.
Komitea ehdottaa, että jokaisen maan tulisi valmistuttaa ja
julkaista oma ohjelmansa täystyöllisyyden ja taloudellisen tasapainon tui`vaamiseksi. Luonnollisestikin tällaisten ohjelmien luonne

iå::e:;,of`:eselaaa,:aa:::l::'::a:|ns|SÅr;liaT:a:l:ååJ:aek:!':P,a£:uam::Ttae::aii'und|euE.ii:e:
laiFayså:#stietey?svyerq:tne|iäil:S;,:teeerilaisoi,s::t::1am=nap:tesias:åtaioistoaveTtäaäatyöllisyyspoliLiikassaan. Raportti käsittelee koko työllisyyskysy-

mystä ensi sijassa pelkkänä tahokkaan kysynnän vakauttamisongelmana. Täystyöllisyyspoliittista ohjelmaa laadittaessa olisi
toisaalta kiinnitettävä huomiota kysynnän vakauttamiseen suoraan
niissä talouselämän sektoreissa, jotka ovat ensi sijassa vastuussa
suhdamevaihteluista, ja toisaalta tällaisten vaihtelujen vaikutusten eliminoimiseen talouselämän muissa sektoreissa erilaisten
kompensoivien menetelmien mukaan. Koska raportin suositukset
tässä kohdin eivät tuo mitään uutta siihen kuvaan, jonka täystyöllisyyspolitiikan esitaistelijat viime vuosina ovat antaneet
lukuisissa eri julkaisuissa kompensoivasta finanssipolitiikasta ja

siihen liittyvistä kysymyksistä, riittää tässä yhteydessä pelkkä
näiden toimenpiteiden ryhmittelyn toistaminen: 1) finanssipolitiikka, 2) yksityisen sijoitustoiminnan suui`uuden valvonta, 3)
ju]kisen sijoitustoiminnan suunnittelu, 4) kulutuksen kiihoittaminen, 5) kansainvälisten toimenpiteiden kotimaiset vaikutukset,
6) alkutuottajien (primary producers) tulojen vakauttaminen.
Suositustensa kolmannessa kohdassa asiantuntijat tekevät
ehdotuksen »automaattisista vastatoimenpiteistä työttömyyden
sattuessa)). Tämä kohta on erityisen mielenkiintoinen siksi, että
siinä esitetään aivan uudenlainen ehdotus työllisyyspolitiikan
toteuttamistavaksi. Asiantuntijain käsityksen mukaan taloudel-
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listen tai]ahtumien ennakointi

(forecasting) ]epää

siksi heikolla

pohjalla, että vaikka täystyöllisyyspolitiikan tavoite onkin etukäteen määrätty, kompensoivien vastatoimenpiteiden käyntiinpano viivästyy ]aman sattuessa he]posti niin paljon, että lama

:eh:iiaukfs|iatts):åävf:triail;saesnsapei#ääl::kJ;amåi#å:ts.a,:åatä?,aaiitnaeliisi:his;:
voitaisiin välttää, ehdotetaan raportissa, että kukin maa kohdaltaan etukäteen suunnittelisi tiet}-t vastatoimenpiteet, jotka lakisääteisesti määrättäisiin astuniaan cit/£o)}tcöcLC£i.sestj `;-oimaan heti,

kun työttömyys kolmena perättäisenä kuukautena o]isi ylittänyt
tietyn, ennakolta määrätyn rajan. Tämä raja, samoin kuin automaattiset vastatoimenpiteet, vaihtelisivat tietenkin eri maissa
paikallisista olosuhteista riippuen. Mutta näin asetettu työttömyyden y]äraja ei kuitenkaan missään maassa saisi olla koi`keampi kuin
on välttämätöntä, jotta deflatorinen suuntaus kävisi selvästi
ilmi. Toisaalta tuon rajan pitäisi kuitenkin ol]a niin korkealla, että
\.astatoimenpiteenä voitaisiin käyttää tehokkaan kokonaiskys}rnnän lisääinistä.
Sopivimpana välineenä automaattista kompensaatioperiaatetta
toteutettaessa komitea pitää teollisuusmaissa fyysillisten henki]öiden tuloveroa, jonka avulla kuluttajain ostokykyä pitäisi säädellä
kulloisenkin suhdannetilanteen inukaisesti. Tällöin tulisi kysymykseen vaihtoehtoisesti joko veroasteikkojen tai verovapausmääräysten muuttaminen. Samoin voitaisiin vaihdella erilaisia
sosiaaliseen turvallisuusjärjestelmään kuuluvia avustuksia ja maksuja. Maissa, joissa kumpaakaan edel]ä mainitt,ua menete]mää ei
voitaisi soveltaa, voisi kysymykseen tulla yleisen ]iikevaihtoveron
etukäteen määrätyt vaihte]ut. Joissakin tapauksissa saatettaisiin
inyös ajatel]a sodanaikaisten pakkosäästöjen ja sotavahinkomaksujen takaisinmaksussa sovellettavaksi vastasuhdanneperiaatetta.
Komitean mielestä ei sen sijaan julkisia t,öitä voida - niiden

käyntiinsaattamisen hitauden vuoksi - vhtä hyvin kuin edellä
mainittuja keinoja käyttää tehokkaan k}7synnän supistumisen
automaattisina kompensoijina, vaikkakin nämä työt tulevat jatkuvasti näytte]emään tärkeätä osaa hallitusten `-Ieisissä pitkän
ajan vakauttamisohjelmissa.
Kun valtio ottaa vastatakseen täystyöllisyyden toteuttamiscsta, kasvaa samalla sen velvol]isuus huolehtia siitä, että hintatason vakavuus säilyy. YK:n asiantuntijat kiinnittävät huomiota
niihin olosuhteisiin, joiden vallitessa hintainflaatio saattaa syntyä

iä#:y:.]oi:¥ys£:]]]±£tt£ikk¥:ta;°o¥;]a]tettkaä?;::ääH:a::åut:täavea:taeari]aisi£natoi:£:
nousuja. Jos hintojen kohoaminen johtuu muista syistä kuin
liiallisesta kokonaiskysymästä -esim. ennakolta ai`vaamattomien
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tekijöiden esiintymisestä, tuotannollisista pullonkauloista tai eri]aisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten ryhmittymien kohtuut-

tomasta eduntavoittelusta -niin niitä on pyrittävä vastustamaan
suoranaisilla tai epäsuoi`illa erikoistoimenpiteillä, eikä tehokasta
kokonaiskysyntää supistamalla.
Vaikka inflaatio ja sen vastustaminen on viime vuosina täystyöl]isyydestä saatujen kokemusten valossa osoittautunut käytännön täystyöllisyyspolitiikan ehkä kaikkein vaikeimmaksi ongelmaksi, uhi`ataan tälle kysymykselle suosituksissa hämmästyttävän
vähän tilaa. Niinpä täystyöllisessä yhteiskunnassa erittäin vaikeasti hoidettavalle palkkakysymykselle on varattu vain seitsemän
riviä (§ 176).

Mietinnössä kiinnitetään huomiota myös siihen, että täystyöllisyyspolitiikan toteuttaminen edellyttää yleensä lainsäädännöllisiä ja ha]linnollisia muutoksia. Samoin olisi tilastoja ja tilasto-

menetelmiä huomattavasti parannettava. Niiden vaikeuksien voittamiseksi, jotka saattavat kohdata yksityisiä maita näiden yritt,äessä muuttaa hallinto-organisaatiotaan ja tilastojaan täystyöllisyyspolitiikan vaatimuksia vastaaviksi, tulisi YK:n ja sen erikois-

Järl#eötJiennn:årJ;ååphaailiiotu::e:|käe?::gtöiEisnopoi|Yi:tål::iiiiasisäisas:u:;aöJ|l|::
syyspo]iittisissa toimenpiteissä. Siitä huolimatta ei kysymyksen
Åonscw.7tfJÖJL.s±öÅöö7t puolta

ole

unohdettu.

Tässä

mielessä

YK:n

asiantuntijat esittävät, että olisi luotava käyttökelpoinen kansainvälisen kaupan järjestelmä, joka, samalla kun se takaisi vakaan ja
laajentuvan maailmantalouden, tekisi mahdolliseksi kohtuuttomien kaupalle asetettujen esteiden poistamisen ja valuuttojen
vaihtokelpoisuuden palauttamisen. Tällaista päämäärää silmällä
pitäen olisi YK:n Taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston johdolla
ha]litusten kesken suoritettavissa neuvotteluissa vahvistettava
ohjelma, joka tähtäisi maailmankaupan nykyisten tasapainottomuusilmiöiden eliminoimiseen. Tällaisen ohjelman tarkoituksena
o]isi jatkuvasti maksuylijäämästä ))nauttivien» ja jatkuvasta
maksutasevajauksesta »kärsivien» maiden keskeisten valuuttavaikeuksien poistaminen. Suunnitelma perustuu »vajausmaideni)
ja ))ylijäämämaiden)) vienti-ja tuontiohjelmien kehittämiseen siten,
että maksutaseet saataisiin pitkällä tähtäimellä tasapainoon.
Täi`kein edellytys tällaisen ohjelman onnistumiselle olisi, että
vajausmaat harjoittaisivat sellaista kotimaista talouspolitiikkaa,
joka pitäisi kurissa inflaation, ja ylijäämämaat sellaista talouspolitiikkaa, joka estäisi deflatorisen kehityksen.
Kansainvä]isessä sijoitustoiminnassa tulisi pyi`kiä ohjaamaan
pääomavirtaa tasaisena ja sopivan laajuisena taloudellisesta kehityksestä jälkeenjääneille aluei]1e. Sama]la kun tämän sijoitustoi-
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minnan pitäisi tyydyttää kehitty.mättömien alueiden tarpeet, sen
tulisi olla sopusoinnussa lainaavien maiden lainanantomahdollisuuksien kanssa. Asiantuntijat ehdottavat Kansainvälisen Jälleen-

baekveeiåFipeann,ti:eht:nvti:rnn?:';oj:å:amBi:Faksi:::,eRt:åo3åtnrr|::iiånpe:uns!
tettaisiin uusi osasto, joka toimisi lainanantaja- ja lainanottajamaiden keskeisenä yhdyssiteenä suurin piirtein samalla tavalla,
kuin tavallinen pankki toimii säästäjien ja sijoittajien välisenä
yhdyssiteenä.
Mietintöön sisältyy myös suunnitelma kansainvälisen kaupan
vakauttamiseksi. Vaikka näitä edellä esitettyjä suosituksia noudatettaisiinkiin, niin on kuitenkin todennäköistä, ettei kaikkia
taloudellisen aktiviteetin kotimaisia heilahteluja voida estää.
Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, joiden
avulla voidaan säilyttää kunkin maan juoksevat
ulkomaiset

maksut muuttumattomina tehokkaan kysynnän kotimaisista vaihteluista huolimatta. Tällä tavoin pyritään estämään muiden maiden vientimahdollisuuksien supistaminen laman sattuessa jossain
maassa ja sitä tietä välttämään suhdannevaihteluiden ]eviäminen
maasta toiseen.
Edellä esitetyn päämäärän saavuttamiseksi asiantuntijat ehdottavat, että jokainen maa, jolle muodostuisi maksutaseylijäämää

tkao|:;Ftåis:stKaaiåa=å;täa|is:;åeuvtai:::tatr:å:å;åo:u(ilos::#i:å:ä?:rokkosii:
tusta vai`ten olisi perustettava uusi osasto) omaa valuuttaansa
sellaisen määrän, joka vastaisi sitä summaa, millä maksutase olisi

muuttunut edulliseksi johonkin tiettyyn ajanjaksoon verrattuna.
Valuuttarahasto voisi puolestaan i.älleenmyydä tämän valuuttamääi`än sellaisille maille, joiden maksutase olisi kääntynyt epäedul-

Iiseksi viennin alenemisen vuoksi, niin etteivät nämä maat muuten
kykenisi säilyttämään tuontiansa muuttumattomana.
Tällä YK:n raportilla on epäilemättä tietty yksipuolinen.,
»keynesiläinen)) leimansa. Meikäläisestä näkökulmasta kii`jaa tai`-

kasteltaessa on hyvä muistaa, että varsinkin siinä esitetyt kotimaiset Lyöllisyyspoliittiset suositukset on tarkoitettu sovellettaviksi ensi sijassa i`ikkaissa läntisissä teollisuusmaissa eli siis aivan
toisenlaisissa olosuhteissa kuin mitkä vallitsevat esim. Suomessa.

Mutta niissäkin puitteissa, missä esitettyjä menetelmiä on ajateltu
sovellettaviksi, tuntuvat asiantuntijain ehdotukset paikka paikoih
liian optimistisilta ja epäi`ealistisilta -tekisi mieli sanoa -mekaanisuudessaan jopa vaarallisiltakin. Näin on laita ennen muuta
automaattisesti voimaan astuvien kotimaisten vastatoimenpiteiden
suhteen. Tällaisten menetelmien käyttäminen merkitsee hiljaista
olettamusta, että suhdannetyöttömyys jossain tietyssä maassa
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voitaisiin joka kerta parantaa suunnilleen samanlaisin keinoin.
Raportin laatijat ovat myös ilmeisestikin yliarvioineet demokraattisten länsimaiden hallinto- ja kansanedustuslaitosten reagoimisnopeuden taloudellisen tilanteen muuttuessa. On kysymyksenalaista, ovatko veroL tai esim. erilaiset sosiaaliset avustukset
muutettavissa sen nopeammin kuin esim. yleisten töiden laajuus.
J. J14. C!cbrÅin kirjoittamasta raportin loppuun liitetystä henkilökohtaisesta kannanilmaisusta ilmeneekin, että asiantuntijat
ovat itse olleet se]villä useista mietinnössä esiintyyistä puutteellisuuksista. Tehtävän suoi`ittamiseen myönnetyn a]an niukkuuden

vuoksi - työhön käytettiin aikaa v jaat kaksi kuukautta
he näet ovat tietoisesti välttäneet ka oamasta moniin sellaisiin
onge]miin, joille toistaiseksi ei vielä ole löydetty yleisesti hyväksyttäviä ratkaisuja.
suosituksiin
Vaikka mietinnössä esitettyihin mielipiteisiin
skeptimsyyon siis syytä suhtautua tietyllä vai`ovaisuudella

dellä, niin on kuitenkin ilmeistä, että tämän tutkimuksen ilmestyminen on ollut merkittävä tapaus viimeaikaisessa työllisyyspoliittisessa keskustelussa. YK:n asiantuntijain kannanotot pulpahtavat
]ähivuosina vai`maan useastikin esiin työllisyyskysymyksistä käytävän keskustelun yhteydessä. Siksi tätä kirjasta voi hyvällä s}ryllä
syyllä suositella näistä asioista kiinnostuneille.
1Jent,t,i,

Ki,(Ji,nerL.

SUMMARY.
The Problem of the

Dollar Shortage .

By Pro£essoT Mi,kko Tamminen.
The ))Dollai. Shortag`e» has lately been much talked about, but
the exact definition of t,his concept has for many i`easons proved
very difficult. At the time of the gold standard no such shortage
occurred, nor can it occur in a free economy with freely fluctuating
exchange i`ates. Finally there will hardly be any dollar shortage
in a centrally planned economy. The author's analysis is based
on the definition of f}. F. Kcbh7t according to which a country may
be said to suffer from a shortage of dollars if it cannot achieve
an equilibrium in its balance of payments with the United States
without ]imiting its iinports from the United States, without an

] 76

SUMMARY

unemi)lo}rment that reduces the demand for import goods and in-

:::å:::s:h:rs#|:7u:f,,ed:gtorretssi,o:::i.tiitnhgoi:.amlo,ShseoLi:::ån:ttiao,ne::
It has often been said that the dol]ar shoi`tag.e is not on]v a
phenomenon fol,owing. the second wol.ld War, but oCcurred alreädy
in the 1930's. Yet, in this i`espects authors do not agi`ee. On the
other hand, there does not seem to be much diffei`ence of opinion
as to the existence of a disequilibriuin of this kind in the jntei.national trade aftei` the second world war. It occu.rs as a general
scarcity of dollars that must be characterized as a dollar shortage.
The d].fferences of opinion start again in considering the means
of eliminating this shortage.
In recent discussions about the dollar shortage two main lines
of thought have been presented. Simp]if}.ing the matter they may
be called the ))libera]» or )}orthodox)), and the ))radical» school. ..\c-

cording to the former trend of thought a stable equilibrium
ba]ance of payments of t,he Western European countries can
be achieved by an adjustment of the exchange rates and
comi)anying policy of desinflatjon. The representatives of the

of t,he
mainly
an ac))radi-

cal school)), headed by Thomas Ba]ogh of Oxford, consider the ))oi`t,ho-

dox» means to be old textbook wisdom and no good in the present
conditions. It is a question of a chronic dollar shortage caused by
structural changes in world economy and, above all, by the
immense superiority of production of the United States. The eliminatjon of the dollar shortage pi.esupposes a more even disti`ibution of the productive forces between the rich and the poor countries, and this cah be accomp]ished on]y within the scope of an
internationally planned economv.
However, the conflict between the ))orthodox» and the »radjca]i)
school of thought is rather »academic» in character at the moment.
The tension in the international political situation as of the middle
of 1950 seems to have created some kind of a c!etAs ea; mcöcÄjnc!-

solution of the dollar shortage problein in jts previous form. Already
aftei. the devaluation of September 1949 the dol]ar situation of
the sterling countries began to improve, and ]ast year these countries had a considerable gold and dollar surplus. The latter fact is,
however, largely due to the armament rush and the rise of prices
in the LTnited States. At the same time the rise in prices and the
unfavoui`able influence of the devaluation on the terms of trade
have increased the difficulties of many non-dollar countrjes. Thus
it cannot be justly claimed that the dollar shortage is finally settled, but i`ather that it now appears in a s]ightly different form.
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The Budgetary Reform.
By ErjÅ Tö.mg¢js£, mag.phil.

The author gives an account of the memoranduin presented
b}-the Committee on Budgetary Refom and of the main principles that caused the Committee to make a double current and capital budget the basis of the scheme. He finds that no budget structure as such g.ives a dji`ect pjcture of the influences of public eco-

nomy on the whole national economy.. Yet, the author agi'ees
with the Committee in that a double budget system and particularly the degree of balance exi)i`essed by the current budget
gives a serviceable indication in this respect.

The Structure o£ the Budget and the Balancing Problem.
By fzei.ÅÅj Vct!cJ¢nne, mag. i)hil.

The author examjnes the double budget system and the rules
for balancing. the I)udget as presented by the Committee on Bud-

getary Reform. The Committee recommends the division of the
budget into two sepai`ate pai`ts, a current and a capital budget,
as used in the Scandinavian countries. It points out that the outcome of the current budget would show the changes in the net
property of the state. Yet, in the authoi`'s opin;on, these changes
have no great economic significance and, on the other hand, they
can well be shown by a single budg.et. Secondl}r, according to the
Committee, the surplus or deficit of the curi`ent budget would
indicate the effect of government fiscal activit?- on employment
and ].ncome. The author considers this to be too gi`eat a generalization. The r]ature of the i`evenue and expenditure is as important
as their amount. Likewjse, the capital budget must not be ignored
as it often has a g.reat effect on income and liquidity.
In this connection the author discusses the problem o£ balancing the budget. It does not seem relevant to demand the cui`i`ent budget to be balanced in the long i`un, as the Committee does.
Theoretically the conditions of equilibrium in an economy do not
necessai`ily imply that the cui`rent budget should balance in a
long. pei`iod. It is equall}/-likely to show a surplus or a deficit (i.e.,

government saving may not be zei`o but positive or negative). Iii
the short run, on the other hand, it js not the sui`plus or deficit
of the cui`rent (nor of the whole) budget that is significant, but the
change iii it, oi` i`ather the change in the rate of surplus oi` deficit.
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But when we take a shorter period than a year, there are still
many complications. Questions as of the changes in the dates of
i`evenue collection and payments, the disti`ibution of inflationary
or deflationary effects over time, the changes jn the value of money
etc., must be gjven serious attention. Thus it is evjdent that not
even the change in the rate of sui.plus or deficit as such can be
accepted as an indicator of the budget's effects on the economy.
Further, the author criticizes the way in which the Committee
applies the macroeconomic theory in practice. In a counti`y ]ike
Finland the compensatoi.y fiscal policy will not be successful, if it
i`elies mainly on the use of a budget surplus or deficit for regulating
employment and income. The policy must be put more in micro
tei`ms. What is needed is a careful considei`ation of revenue and
expenditure of diffei`ent kinds. Attention must fui.ther be given
to the place of the injection, the speed of reaction of revenue and
expenditure, aDd similar questions.
The author finally emphasizes that the definition of the forinal
balance of the budgei is actually but a question of terminology.
The point is not whether we have a single or a double budget,
but what information the budget can give us. An econom].st would
require the budget to contain the whole of government f].nances,
the classification of items to be accurate and bettei` adjusted to
economic princii)1es, and the budget to be made more on a payments basis than is now the case. In Finland as in many other
counti`ies there is actually a gi'eat necd for such a i`eform.
The Customs Duties in Trade Statistics.
By.T. C. Mc#hezjJ?, mag. phi].

The author examines the possibilities of using t,he trade statistics of the customs duties collected, and the information to be

gathered from them. He calls for caution particularly in intei`national comparisons as for many reasons the statistics cannot be
used as such: the coi`i`ect interpretation of the Finnish trade statistics demands a special knowledge of their weaknesses.
Because of the inflation the Finnish customs duties are now
9 times as high as in 1939. In 1950 they averaged about 15 per
cent of the import value. The duties on coffee, sugar and petrol
alone constitute about 51 per cent of all duties collected. The duties
on raw-mater].als, semi-manufactures and machinery averaged 9 i)er
cent of their total import value, those on other finished industrial
products 24 per cent, and those on food, di`ink and tobacco 104
per cent.
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Helsinki, Aleksamtterinkatu 46`

,

,

,

`j£

