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HuoMlolrA uLKOMAANKAupAN
TULOKERTOIMESTA
Kirjoittanut
Veikko I-Ialme.

Samoin kuin sota on aiheuttanut räjähdyksenomaisia edistysaskeleita ihmiskunnan teknillisessä I"Iiityksessä, samoin taloudelliset kriisit ovat i)akottaneet taloudellisten i)ulmien selvitte]ijöitä
etsimään uusia inetoodeja ja iiisi)iraation lähteitä. Siinä suhteessa

teki merkitt,ävän teon englantilainen K¢^n, joka vuonna 1931
Economic Jo`ii`ndl'issa esitti käsit}rksenään, että lamatilaan joutunut talouselämä voidaan saada uudelleen käyntiin valtio'.n
rahankä}.ttöä ]isäämällä, jolloin kädestä käteen siirtyvät tulot
vähitellen muodostavat huomatt,avasti suui`emman kokonaislisän
kansantuloon kuin alkupanol#en suuruudesta olisi voinut päätellä. Ei`u tällaisen »sosiaalisen keksinnön» ja teknillisen keksinnön

vä]illä oii kieltämäl,tä ei`itt,äin suuri, erit}risesti mit,ä eksaktisuuteeri
tulee, inutl,a voitaneen sanoa, et,tä sosiaalisella alalla se oli harvinaisen selvä, joskin samalla vaikea`sti todistettavissa oleva oivallus.

Joka tapauksessa se

on

muodostunut erilaisine variaatioineen

enemmän tai vähemmän i`iidanalaiseksi »uskonkappaleeksi» etenkin

sen jäll"en, kun tämän vuosisadan tunnustet,ust,i nerokkain kansant,alousmies Ke3/nes loi sa]iiaa]i suuiit,aan kulkevan ).htenäiseii

talousteoi`eettiscn ajatusta`t'an i`ikkoen enneii niin järkkymättömän
muui`in »kansanta]ouden» ja ))valtiontaloudent) väliltä.

Kun nämä näkökohdat,, ts. Iamat,ilaan joutuneen talouselämäii
iiienoja lisäämällä, eivät vielä missään
ole joutuneet mitenkään vakavalle koetukselle, vaan viime vuosikymmenkin on eletty jatkuvan inflaatiouhan ja siis lamatilalle
vii`voittaminen julkisia
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täysin vast,akkaisi`n uhan alaisena lähes k(iki) iiiaailmz`ssa, on liian
aikaista

lausua

lopullista

ai`vost,clua

]is.

ke}.nesiläisen

i)arannus-

menete]inän t,ehokkuudcsia. Seii sijaan kcynesiläistä ajatustapaa

kaikkine sovelluiuksincen on sy)'tä iarkoin iut,kia jo pelkästään
sen vuoksi,

cttä »keync`siläjnen

tehokkaali,a

vaikut,tava

kokonaisajati,elu» oii e]isiinmäinen

)'i`itys

k€iris€`nr,alouden

ha]lit,se[[tisct}n ititahdoltisten häiriöi(len

tavassa

iriicle,ssä

täinän

ajatustavan

k]`iit,illisesti

iuikimalla

mahdollisist,a

ajatella, että Keynes'in t,coriaii

kokonaist,ilanteen

torj`imiseksi, ja \'ain raken-

voidaan

päästä

iNiiil,t,eellisuuksist,€i.

selvil]e

0lisi

turhaa

pcrusteella \J.oitaisii]i ilii]an muuta

keliit,t,ää kaikkiin tapauksiin sovelt,u`'a }'leiskaa\.a, ni`itta sen avulla
voitaiiecn

vähitcllcn

luoda

yhä

pz`i`emi)ia

ajai`iksen

välineitä,

joita voidaan käyttää todellisuudessa esiintyviä tilant,eita arvioitaessa. Tämä koskee paitsi i)kansaiiialo`idenJ) ja >)valt,iontaloudenj)

välisiä suhteita myöskin ka]isantaloude]i sisäisiä ja ulk()isia suh-

teita,

kuten

in]n.

ulkomaankaupasia

kansantuloon aiheut,uvia

välitt,öinäst,i

tai

\'älillisesti

in`iutoksia, joihin nähden tt`htäviä huo-

mioita i,ässä kirjoitukscssa on t,€irkoil`is

käsitellä.

Ulkomaankaui)asta ja [{ansai]L\älisistä

i)ääoi}`a]iikkeistä aiheu-

tuvien tulovaikutust,(m LutkiJnimm t)n huomaitav€\sti \.ähemmän
kehiityneellä tasolla kuin esim. julkiscn ` alouden sijoib\istoitnintaan

liittyvien kerrannaist,en tulovaikuLusten iutkiminen. Tät,ä ei sovikaan ihmetellä, sillä julkisen talou(len

kä\..t,t,äminen talousk

ton käynnistämisecn o]i aikanaan aivan uusi ajatus, joka eriskummallisuudessaan myös kai})asi iiionipuolisia todistelua puolestaan.
Oli todet,tava, et,tä julkista rahankä},.ttöä lisäämällä t()de]la voitaisiin saada kansantalous ))i)ois ojasLa)), ts. iuotanto elvytetyksi ja

työttömyys i)oistetul#i. UIlmmaankauppaan nähden asia ci ole
aivan

saman]aineii,

sil]ä t,ä[iiän

kauiian lisään\;nen

ei

ole

sil]ä

tavoin chdonvallati osic` kuin julkisen talouderi sijoitustoiminta.

Ulkomaankauppahan on vähint,ääii kahden maan vähstä toimintaa,
jotka maat ehkä yhtaikaa i)yrkivät helpottamaan taloudel]isen

pulan vaikut,uksia t,ai niit,ä cmiakolta torjumaan. Tähän ulkomaankaupan vähäiscmpään ai.voo}i työll;s.\.}.skeiiioiia on siLcii vaikutt,a-

nut ulkumaankaupan onia luontie tasai]ainoehtoineeii, joka seikka
i.ajoittaa kauppavaihdo]i yksipuo]ist.` kehittämist,ä ja laajentamista.

Luonteelt,aan

ulkomaankaupaTi

vaikutukset

kansantiiloon

ovat
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kuitenkin samanlaisia kuin julkisen i`ahankäytön aihcui,tamat
vdstaavat muutokset, eikä teoreettisesti katsoen lienekään i]iitään
esteitä, etteikö molemiiia tapauksia voitaisi käsitellä samantyyppiseii tulokerroin(multiplier-)menetelmän mukaan. Kuten jäljempänä
tullaan huomaamaan, ovat ulkomaankaupaii tulokertoiniet nielkoisen erimuotoisia niiden rakentajan mukaan, mutta erimuot(tisuus
ei ole kuitenkaan niin olee]lista, että asian yhtenäinen esittel\.
olisi liian uskallettua. Myös pääomanliikkeitä koskevat tulokei`toimet liittyvät läheisesti ulkomaankaupan muihin tulokei`toimiin.
Käsiteltävänä oleva probleemi kuuluu siten seuraavasti: minkälaisia muutoksia kansantuloon muut,okset ulkomaankaupassa ja
kansainvälisissä pääomanliikkeissä saavat aikaan. Tällaisia kys}.myksiä joudutaan asettelemaan esim. kansainvälisiä suhdanne-

siirtymiä tutkittaessa, mutta kysymyksen ei välttämättä tarvitse
kuulua yksinomaan »teoreettiseen mietiskelyyn», vaan

monissa

iiuhtaasti käytännön järjestelyissä, jotka tavalla tai toisel]a liittyvät talouspolitiikkaan, tulee kysyttäväksi, millä tavalla jokin
``lkomaankaupassa tapahtuva
muutos,
ehkä
tullitariffieii tai
valuuttakui`ssien muut,oksesta johtuva tms., vaikuttaa ki`nsan1,uloon.

Heti alkuun on korostettava sitä seikkaa, että ei pidä odottaa
\roitavan suorittaa tulokertoimen avulla virheettömiä laskutoimituksia ulkomaankaupasta ikään kuin laskukoneella. Tieteen apu
t,ässä, niin kuin yleensä muissakin käytännön `tapauksissa, on
melko ahtaiden rajoitusten alainen. Vain muutamia puolia kysymyksestä voidaan kerrallaan käsitellä, ja esim. tässä kirjoituksessa
tyydytään olettamaan, että sellaiset tekijät kuin hinnat, valuuttakui`ssit, kulutus-, tuonti-ja säästämisalttius pysyvät muuttumattomina, sillä aikaa kun joiikin yksityisen tekijän, kuten esim.
viennin, muutosta tarkastellaan. Tähän voisi heLi sanoa, että
ainakin ns. klassillisen teoi`ian mukaan ulkomaankaupasta johtuvat
muutokset riippuvat nimenomaan hintojen muutoksista, ja päin
vastoin. Selvältä kuitenkin nävttää` että

±l±m_a.±¥3£_hr

telut eivät i`iiDu vksinomaan eivätkä edes oleelliselta os

vaan että ostovoiman
e±±a=n_je.±=åjq£_ä±t_ul9P_cP_u_T+_g.!t_s=e`?`.,9.yatne
perusilmiöt, jotka ovat vastuussa mvös ulkomaankau an muutoknoisLa

sista. Toisin sanoen: esim. viennin lisävs aiheuttaa kansantulon

Huo}iioiTi

uLKOM.`^`-i<Aui.,\r`'
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lisäyksei], joka vuoi`ostaan johtaa tuonnin laajentumiseen sekä
uuteen tasapainotilaan ulkomaankaupassa; ja vastaava .yhte),-s
va]litsee muunlaisten ulkomaankaupan muutosten välillä.
Tässä },.hteydessä ei ole mahdol]ista lähteä ei`oit,telemaan monia
erikoistapauksia kulloinkin tapahtuviin ulkomaankaupan tai muiden maksusuhteiden muutoksiin nähden. Pääjaoitukseltaan ulkomaankaupan muutokset jakautuvat ns. autonomisiin ja ns. tulo-

johdannaisiin muutoksiin. Autonomiset muutokset esim. viennin
a]alla eivät pei`ustu ])ulkomaan» lisääntyneeseen ostokykyyn vaan
lähinnä tullien, kuljetusmahdol]isuuksien tms. muutoksiin. Tulojohteinen viennin lisäys t,aas perustuu J)ulkomaan» lisääntyneeseen
ostokykyyn. On selvää, että edellisessä tapauksessa viennin lisäys
voi olla sangen lyhytaikaineTi, sillä viennin lisääntyminen jonkin

tuotteen kohdalla voi kytkeytyä vastaavaan vähentymiseen toisen
tuotteen kohdalla tai se ehkä aiheuttaa vähentymistä »ulkomaan»
kotimaisessa tuotannossa ja siten kansantuloii vähentymisen
kautta tuonnin supistumista. i)Ulkomailla» tapahtuneen kansaiit,ulon lisäyksen ei sen sijaan tarvitse johtaa sanianlaisiin vastavaikutuksiin tuonnin lisäyksen ollessa kys} myksessä. Sama koskee
suurin i)iirtein myös pä.äomanliikkeitä, vaikka niiden yliteydessä

on syytä puhua autonomisesta ja tasoittavasta pääomanliikkeestä
sen mukaan, seuraavatko maksutaseen muutokset pääomanliikkeitä
vai päin vastoin. Vaikutukseltaan kansantuloon molemmat tapaukset ovat kuitenkin siinä määrin samanlaiset, että ne käsii,ellään
tässä kirjoituksessa yhtenäisesti.

Tulokei`toimen yleinen mekanismi lienee syytä palauttaa mie1iin muutamin viitt,auksin. Sen mukaanhan jonkin uuden t,ulonlähteen aiheutt,ama kansantulon ]isääntyminen jatkuu vain määrättyyn rajaan saakka, sillä ns. )}häviöt)) (engl. leakage) eliminoivat
vähitellen koko lisäyksen, ja kansantulo jää suuruudeltaan jollekien tietylle uudelle tasolle. Keynesiläisen ajatustavan mukaan
tällaisina häviöinä on pidettävä nimenomaan säästämistä ja
ulkomaille tuonnista tapahtuvia maksuja jne. Jo tässä yhteydessä
on kuitenkin todettava, että reaalista talouselämää ajatellen täl1ainen monetäärinen yksipuolisuus vaikuttaa uskalletulta, sjllä
»eipä kukaan taida kieltää» niin hyvin säästämisen kuin tuonninkin
»hyödyllisyyttä». Mutta puhtaasti tulovirran kanrialta asiaa kat-
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soen tuollaiset i)hyödyllisetkin>) tulovirran vähcni`}-kset on s\'`.tä

ottaa miinus-tekijöinä.

Tarkasteltaessa tulovirran 1%hitykseen vaikuLt,avia muutoksia

tarvit,aan joukko käsitt,eitä, joLka kuvaavat etenkin tulohäviöi(lcn
suhdetta koko tulovirt,aan. Sellaisia käsiLteit,ä ovat inni. säästämisalttius ja t,uo]itialt,tius. Edellinen on sääst,övii`i`an suhde tulovirtaa]i,

mitattuna joko koko ajanjaksoa tai määrätt}.ä heLkcä, margimalia,
silmällä pitäen. Jälkimmäinen on tuontiin käytetyn rahamäärän
suhde kansantuloon, samoin kokonaisuutena tai inarginaalisuureena miLat,tuT]a. Muit,a vastaavia suhLeitd, joila kylläkään ei aivan

välit,t,ömäst,i

tai`vita

tulokerroin-menelmää

sovellettaessa,

ovat

sellaiset käsitt,eet kuin k\rs`.nnän ja tarjonnan joustavuus, t,uonnin
ja viennin jousta\.u`is, ei`ikscen hintojen ja erikseen tulojen suhteen,
jne. Mit,ä useampia tekijöitä }Jhdellä kei`taa otetaan huomioon,
sit,ä täydellisemmäksi saadaan kuva, muiia sitä vaivaloisemmaksi

kuvan muodostamincn tieLenkin iulee.
Tulovirrassa

siis

tapahtuu

»häviöistä>)

huolimatba

lisäystä,

niin kauan kuin tulonsaajat eivät joudu kaikkea tuloansa imksamaan liikcmenoina, ts.

kustannuksina, ajaLcllen asiaa liiket,oimin-

nan kannattavuuden ja työllisy},rden kannalta. Margina€`li pienenee

jatkuvasti ja tulon lisäys lähesty)' alati omaa raja-arvoansa sitä
kuitcnkaan koskaan tä}/.sin saavutta]`iatta. Jos tiedetään »häviöideni) suuruus, voidaan tuotettu lisät,ulo laskea geometrisen sarjan

kaavan mukaan. Siten, jos 1 }.ksikön ensimmäisestä tuloeräst,ä 2/3
aina keri`allaan kulutetaan ja 1/3 säästetään ja jos muita tekijöitä

ei oteta huomioon, on sarja seuraava:

1 + 2/3 + 4/9 + 8/27 . . . = 3
Yhden yksikön ensimmäisestä t,ulonlisästä kertyy tällä

itivoin

aikaa myöten (rajatonta aikaa ajatellen) kolmen yksikön kokonaislisäys tulovii`taan. Jos häviöiLä on muita kuin säästämiiien t,ai säästäminen on voimakkaampaa kuih esiinei`kissämme, jää kokonaistulon lisäys luonnollisesti pienemmäksi. Mainit,ussa esiinerkissä on

ensimmäinen tulonlisäys, alkui)ånos, tullut kerrotuksi

koline]]a,

jota siis nimitetään tulokertoimeksi. Tulokei`t,oimen yleiskaava on

näinollenk=±c,jos k on keri`oin ja

criut\lsal"US, eikå
C..,o`. :

-,-
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muit,a tekijöitä kuin kulutusaltt,iutt,a oteta huomioo]i. Muiden teki-

jöiden mukaant,ulo voidaan tietenkin ottaa huomioon yhtä hyvin
kerrottavassa kuin kert,ojassa. /\'egnes esittääkin, kun hän liitt,ää
häviötekijöihin

myös tuonnin, seu`i`aavan kokonaiskaa\.an, jossi`

samoiii kuin muissakin t,ässä kiTjoituksessa esitetyissä yhtälöissä,
asianomaist,en suureiden kohdalla tai`koit,etaan niidc`n lisä}.stä (\.i.r

hennystä), vaikka A-mei`kki }'ksinkertaisuuden vu()ksi onkin jätetty pois:

1

Y -(V + X-M)

YI

4-c

Kaavassa olevat inei`kit tar-koittavat scuraavaa: Y ± kansani\ilt>,

V ± sijoitusmcnot, X ± vienLi, M ± tuonti, c ± iiiai.g.inaalikuluLusalLt,ius].

Coljn

C!cLrÅ'in

vastaava

kaava,

jota

hän

käTtti

Austraalian kansant,uloa tuLkiessaan, kuuluu seuraavasti:

Y ± }VT+¥)

1

-t=ii:i; , jossa merkit ovai, sainai kuin e{|eili-

scssä kaavas`a q:t_a lukuunoLLamaLta, joka on rajaluonlialttius.

Jälkimmäisessä kaavassa ulkomaankaupan vaikuLus kansanLuloon
esiintyy j)kahdcssa paikassa)), jonka vuoksi

iniii. J-Jcbztet.Ze7. antaa

etusijan edellisclle kaava]le, joka on }.ksinkertaisempi.

Moleinmai

kaavat voidaan kuitenkin kirjoittaa samaan, Å'e97ws'i]i ehdott,amaan muot,oon, jos M ± qY. Molemmat kaavai ;roidaan saatt,aa
myös seui`aavatm inuotoon:

Y ± (V + X -M + C) i , jolloin kaikki muutiuvai tekijät
on sijoitettu kerrott,avaaii ja kertoja on tullut täysin muut,tumattomaksi. PoZ¢Å esittää kuitenkin (aliviiLassa mainit,ussa kirj.oiLuk-

sessaan), että sellaiseen muotoon saatettu kaava ei sano cnää
mitään, ja hän puolestaan asettaa etusijalle ClorÅ.'in kaavan rnm.

sen vuoksi, että Kegnes'in edellä mainittu havä Y ± (V + X .--- M)
1

Fc

johtaa seuraaviin puolimahdottoinuuksiin t,ai epätai`kkuuk-

Slln:

] Tämä ja seuraava Kaava esiintyvät J. /. j'Djflk'in J£irjoituks6ssa -oThe
Foreign Trade Multiplier», joka oii julkaistu aikakauskirjassa The American
Economic Review, jouluk. 1947. Polak esittää samalla arvioinnin eri kaavojen
käyttökelpoisuud esta .
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'1) Viennin ol`lessa määrät,yn suui`uinen, sen mukainen tulon

lisäys on sitä suurempi, mit,ä pienempi on sitä vastaava tuonnin
lisäys. Asiaa Clai`k'in kaavan mukaan tai`kastettaessa ilmenee
kuitenkin, ei,tä määrätyn viennin yhteydessä tulo on suurempi,
jos tuonti (M) on suui`i riippuen kulutusalttiuden (c) korkeast,a
arvosta, mutta pienempi, jos t,uonnin suuruus riippuu tuontiall,tiuden (q) korkeasta arvosta.

2) Jos määrätyn viennin aiheuttama tuonti on yhtä suui`i kuin
vienti (M ± X), vienti ei aiheuta mitään tulon lisäystä. Selvää on
kuitenkin, kuten Polak osoittaa mainitussa kirjoituksessaan, että
M = X vain jos c ± 1, jolloin Keyne6'in yhtälö saa epämääräisen
muodon 0/0, mutta CJc®rÅ'in kaavan mukaan

y_¥
q

Mikäli c muuttuu suuremmaksi kuin yksi, muut,tuu J('eyrtes'in
tulokerroin negatiiviseksi, jolloin viennin lisääntyminen johtaisi
kansantulon vähentymiseen. CzcirÅ'in kaavassa kei`rot,t,ava tulee
tällöin negatiiviseksi samalla kuin kertojakin.

3) Vaikka vienti pysyy vakiona, tuonti saattaa lisääntyä tulojen muuten kasvaessa. Keynes'in kaavan mukaan kansantulo tällöin
kuitenkin automaattisesti pienenee, mikä ei vastaa sellaisenaan
t,odellisuut,ta.

Nämä tapaukset osoittavat ensinnäkin, että »kaavainainen
ajattelu» taloudellisella alalla voi helposti johtaa hyvinkin vääriin
johtopäätöksiin, ja toiseksi, että yllä esitetyistä kaavoista ilmeisesti Cjc®rÅ'in kaava on päteväinpi kuin Keynes'in. Viimeksi mai-

nittua tosiasiaa, joka tu]okerrointeorian kannalta ei ole suinkaan
merkityksetön, vahvistaa seuraavakin seikka:
Jos muut tekijät paitsi vient,i ja tuoiiti oletetaan muuttumattomiksi, saadaan jonakin ajankohtana ilmenevist,ä viennin ja t`doiinin ai`voista (Xo ja Mo) vastaavat kansantulon arvot (Yo) sekä
myös kansant`ilon lopullineii, mainittuja u]komaankaupan väliarvoja edustava t,aso (Ye). Ye:n kaavaksi saadaan tällöin se`ii`aava:
•1

ye =--xo J -c+q

Hi-o`iioiT.,\

L.i,Ko}i.\.\.`.K.,\L.p,\`.

'rui,()Ki.:RToiMi.:s'i`A
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Kc`}'nes'in kaavan mukaan sai[ia Ye olisi
1

Ye = (Xo ---}Io) i_c > joki`

kuitenkin joht,aisi

väärään tu-

]okseeii, sillä {`rvo Mo ei vie]ä ilmaise tuonnin lopullista arvoa, jota

varten i,arvitaan jatkuvaa kehitystä ilmaiseva, tuontialttiuden
tei`mi q. Myöskään Yo:n ai`vioimiseen viimeksi mainittu kaava ei

sopisi, sillä noi`maalia kehitystä ajatellen termi (Xo -Mo) on
suureinpi kuin tei`mi (Xe -Me), joten Keynes'iii edellä mainitussa
kaavassa oikea i)uoli olisi suuremi)i kuin Ye, mutta toisaalta Yo
on pienempi kuin Ye asioiden luonteesta johtuen.
Tulokei`toimen Larkkuutta voidaan tietenkin lisätä ra]atl.omast,i,
jos kulutus-ja t,uontialttius sekä inuut vastaavat termit lask€t-a;n

`Lavara-aloit,taij`,

-lajeittain jnc.

Mahdollisuus kaavojen hallitse-

miseen sill(iii`L luonnollisesli sui]istuu, sillä vähäisetkin tarkkuuden

lisäykset venyttävät kaavoja }/-llättävän i)a]jon. Se nähdään esi-

inerkiksi, jos ulotetaan tuontialt,tiuden määräämineii tuonniii eri
aloille sen mukaan, tuodaanko Lavai`at kulutus-, sijoitus-vai vientitarkoituksiii] (joko sellaisenaa]i tai edelleeii jalostettuina ulkomaille
vietäväksi). J-JctJ.roc!'in mukaan 2) tuonnin eri ryhmät voida€`]i silIoin ilmaista

seuraavin€i funkiioina:

-\lc - qc.C

Mv - qv.V
Mx -qx.X
Tällöin pääd}.tää]i inclko iiionimut,kaiscen kansantuloii muutoksia
koskevaan `.leiskaavaan:

V (1-~qv) + X (L-qx)

1

T=-äT_i|)-J j°ka kyllä voidaan

supistuksia toimit,t,€`malla muuttaa edellä esitettyjcn KeyJws'in ja

Czork'in kaavojen mukaiseksi. Samalla menetet,ään tietcnkin vastaavasti kaavan informaatioai`voa.
Tulokertoimen inenetelmää yleisesti esitettäessä on syytä mai-

nita ne mahdollisuudet, jotka edelleen kehitettyinä saattavat
avautua kansainvälisiä suhdaiinesiirtymiä koskevalle t,utkimuk2 PolaA'in edell{f` mainitun kirjoituksen perusteella esitettynä.
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selle

melko

\-ksinkci`iaisilt€`

tilastollise]i
kaavojen

tutkiinuksen

a`-ulla.

T!.rtbc).geJL'in

nä`.ttävien

kannalta

Täi`kei]i

i`i`itt,a

katsot`n

lähkötoht,ii

valitett,avasti

h\'vinkin

tåssä

suhtcess:`

tosin

harikali(`n
1ienee

iis.

kaa\`a:
1

Y ± X T-cT=_T_~i i-i > jossa v on koiimaisen sijoit`istoimi]i.
nan

tulokerroin.3)

ajatella

Kotimaiscn

määrä}.i}.\.än

sijoilustoimiman

i)ääasiallisesti

cdemscnä

voidcian

]iät.t

ajanjaksona

saaim

jen voittojen pci``isteella` joten V ± vY. -- Jos inainitluun Tiiibergen'in k€`a\'aan sijoitetaan M ± qY, saadaan kaava

qx

M ± T=-cr.=ii-T{ ` jok:` Soveltuu ulkomciisia suhdannet,uiki_
muksia koskc\.aan tutkiinukseen siltä osaltii,

ja

tuonnin keskinäisiä
}liitta

ainak€`an

niikä koskcc vienniii

suhtcita.

ia\.allise,lle

niaalljkolle,

ci\'ät

edellä

esitetyt

kaaTat italjoa aiiiia` ellei niiden mcrkit}/'stä ja sovelluiusta valaista
kä}-tännön

nomiseii

esinitirkillä.

vienniii

inuutoksia

eikä

`-ksinkr`rt,aisiii

lisä}.s,

iniiään

johoii

ci

muut(tksia

lapaus

liity

oii

kotimaisen

ulkomailla.

.t\-maaii Luoiiiialt,tius on tållöin 3/10,

inenevää osaa kansantulon lisä}/.ksestä.

sdlaincn

mikä

Sf`n

€`uio-

sääst,ämisen

Sanokaaimiie,

tarkoitt,aa

siis

cttä

tuont,iin

mukaan, k`in muita

»häviötekijöitä>) ci oiei :` huoiiJioon` johtaa esimerkiksi J. milj.mar]<an

`/-iennin lisä}.s i`€`jattomm ajan kul`iesc`a 3,3 milj. markaii lisä}rkseen

kansantulossa.

E[isimmäisenä

ajanjaksom

saat,u

`1

milj.

inarkan

t,ulonlisä jakautuii toisena €`janjaksona 300 000 markan t,uontiin ,ia
700 000 markan ))toisen ast(`cii» (seconclar}') t,uloon kot,iinaisen kulu-

t,uksen kaut,t,a. Tästä 70() 000 in{irkan t,uloerästä menee scuraavana

ajanjaksona jälleen 3/'10 tuontiin. Ajanjakson järjestysluvun suurct,essa >)sille kohdallc» sat,t,uva t,uloerä on vast,aavasti yhä i)ienemiii.

K`in kunakin ajanjaksona tulce olcttam`ikscn mukacin uusi '1 milj.
markan vienti[ulojen ]isä}.s,

voidaan kunakin

hetkenä

ajatella

ole\-aii liikkeellä rajattoman monta mutt,a t,oineii toist,aan aina
iiienenii]iä tuloeriä, jotl{a sit,en muodostavat g`eometriseii sarjan,
kuten kirjoituksen alussa t,odettiiii. Tässä tapauksessa, kim toi8 J.
Geneva,

r[.nöc7.gcn, Business Cycles in the United States, League of Nations,
1939,

s.

162.
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ulkoindilla tai)ahtuvat

oletlama]]a

itse tekijätkin

O:ksi, on tuoiitialttius ainoa tekijä Liilokertoimessa, joten

]` --å ± å,3 -3,33 . .
I_,askut,oimit,ukset

t,ule\'at

luonnolliscsti

monimutkaisemiiiiksi,

kun tulokertoimen inuit,a tekijöitä otetaaii huomiooi}, kuten edel}ä
jo mainittiin. Jos oletetaaii vastaavanlaisessa tai)auksessa kuin
äske]i. että tuoiitialt,t,ius on edelleen 3/10, ]nut,ta sen ]isäksi sääs-

tämis;lttius vie 2/10 tulonlisästä, J)kokonaismenetys» on kunakin
ajanjaksona 5/10. Tiilokertoimen kaava oii tällöin:

k ±-±-

s+q

1

= ~g7[ö =2, jos edella ka}-tettya t,ermia (1-c)

lyhyyden vuoksi merkitääii s:llä (saving). Näin ollen 1 miljooiian

markan autonomineii vieimin lisäys johtaa (rajattoman ajan kuluessa) 2 iniljoonan mai`kan kansantulon lisäykseen.

Ensimmäi-

sestä tuloerästä säästetään 200 000 markkaa ja 300 000 markkaa
käytetään tuontiin. Jäljelle jäävä 500 000 markka3 siirty}. kulutuksen kaut,ta

»toisen

asteen» tulona toisaalle kansantalouteen,

ja siit,ä siirt}.}. seuraavaan tuloerään jälleen i)uolet. Yhtä aikaa on
liikkeellä siten rajaton määi`ä t,oinen toistaan i)ienemi)iä tulocriä,

joiden yhteinen suinnia voidaan ilmaista g`eometrisen sarjan summakaavan muodossa, kuten olemme jo todenneet.
Mikäli otetaan huomioon inahdolliset ulkomailla tapahtuvat
inuutokset, mei`kitsee se sitä, että aut,onomisen vici.inin lisäänt}'-

minen A-maassa johtaa toisen tai toist,en maiden, sanokaamme

B-maan, kansantulon `'ähennykseen lisääntyneen tuonnin vuoksi.
Täinä »ulkomailla» tai)ahtuva tulojen vähenn}-s johtaa puolestaan
Luonnin vähent}rmiseen ja enncn i)itkää siien A-maan viennin
sur>istumiseen

u`idelleeii.

vastavaik`ituksiksi

Tällaista

(repercussioiis),

taitahtumasarjaa

jotka

inerkitään

f:llä (eng]anLilaisessa tekstissä: l.orcign repei`cussions).

ki.`tsutaan

ta\.allisesti
Kun ulko-

inaisei vasLavaikulukset lisätääii ii`uihin tulonlisäysteJi »kok()nais-

vähennyksiin»,

saadaan

tu]okei.toimen
1

* + q + 1'

kaa\'aksi:
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Pientä laskuesimerkkiä varte.n anncttakooii "aiiiituille tekijöille seuraavat ai`vot: s ± o sekä kotimaassa että ulkomailla,
qA = 0>3> qB ± 0>2>
fA ±qB ja
antavat seuraa\.ia tii]ttksia:

fB ±qA.

Sijoitcttuina

ai`vcit

11

kA ± o + o,`i + -o,2 ± 2:

kB ± ° + oTo,2 + o,3 ± 2

Tässä tapauksessa siis tulojen lisäys A-maassa on sama kuin tulojen

vähennys

))ulkomaillaJ),

B-maassa.

Lukuja

t,arkastellessa

huomaa, että samoin kuin viennin aiheuttoma A-maan kansantulon
lisäys vähitellen laimenee, myös B-maan, >)ulkomaiden», kärsiriä
kansantulon vähenn}-s pienenee eikä mene }'li tiet}/.n rajan. Vain

osa kansantulon menetyksestä kohdistuu kot,imaiseen tuotantoon,
osan taas vaikuttaessa tuonnin vähent)miseen. Tasapainoon johtavat voimat ovat siten koko ajan toiminnassa. Mainit,t,akoon vielä`
että tekijä / sisältää kotimaisen säästämisalttiuden suhteen »ulkomaiseeii» sääsLäinisalttiuteen sekä J)ulkomaisetiy) tuontialttiuden` eli
SA

f - qB .-s-B
HelposLi on osoitettavissa, että jos Lekijä / on yhtä suuri kuin

kotimaisten tuotteiden kulutusalttius kotimaassa, koko ulkomaankaupan t,ulokerroin tulee olemaan = 1.
Koskeieltujen tekijöiden numeroarvoja on toistaiseksi hy`J.in
vähän käytännössä määritelty. Joidenkin maiden kohdalta on
tehty useampiakin yrityksiä, mutta t,ulokset ovat osoittautuneet
niin kovin erilaisiksi, että luotettaviin mittauksiin ei toistaiscksi
voida katsoa päästyn missään maassa. Sen vuoksi ei tämänkään
kirjoituksen yhLeydessä ole syytä lähteä esittämäänjoitakin sadasosan tarkkuudella julkaistuja lukuja, jotka kuit,enkin eroavat
toisistaan muutamilla kymmenesosilla, lukujen itsensä ollessa

vain muutamia kyinmenesosia. Korostettakoon sitä paitsi, että
maksutaseen eri ryhmät noudattav€it ilmcisesti hyvinkin ei`ilaisia
tulokertoimia. »Näkymättömään» vientiin ja tuontiin, eli esim.
pääomasta. korkoina

saat,uihin

tuloihiii, iiähden tulokei`i`oin

on

huomattavasti pienempi kuin tavaranvaihtoon nähden. Nämä
eroavaisuudet johtuvat luonnolliscsti siitä, et,tä ulkomaan liikenbeestä eri tapauksissa koituvat tulot meiievät ei`i piireille ja säästä-

[+Uo.\[]t,[TA
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misalttius, kuten myös tu.ontialttius, on ei`i yhteiskuntapiireissä
erilainen.

Huomat,tavan eron tulokertoimen suuruudessa aiheuttaa, kuten
sanottu, myös se seikka, perustuuko ulkomaankaupan muut,os
joihinkin teknillisiin järjestelyihin, kuten tullien alennuksiin tms.,
vai perustuuko se kansantulon muutoksiin. Jos viennin lisäys
pei`ustuu »ulkomailla» tapahtuneeseen kansantulon nousuun, ei ole
erikoisempaa pelkoa siitä, että vienti muilta osiltaan joutuisi kärsimään toisen osan menestymisestä samoin kuin ei myöskään siitä,
että »ulkomaat» joutuisivat jälleen tuontiansa supistamaan kansantulon vähentymisen vuoksi. Parhain tapaus tässä suhteessa on
kieltämättä kansainvälinen noususuhdanne, jolloin sijoitustoiminnan kasvu »kaikissa maissa» johtaa viennin kasvuun »kaikissa

maissa» ja jatkuva viennin kasvu kumoaa tuomin kasvusta syntyvät ))menetykset». Minkälaiseksi noususuhdanne (tai vastaavast,i

laskusuhdame) sitten muodostuu u]komaankaupan kannalta katsoen kunk.in maan osalta, riippuu i)aitsi kaikkien muiden maiden
säästämis- ja tuontialttiudesta myös sen omasta säästämis- ja
tuontialttiudesta. Näiden kertoimien arvoon taas vaikuttaa suuresti maan koko ja sen kansantalouden rakenne erilaisia ))joustavuusi)-ominaisuuksia myöten.
Mainittuja tulojohteisia ulkomaankaupan muutoksia voidaan

arvioida yksinkertaisemman kaavan avulla kuin autonomisia
muutoksia, koska ))ulkomaiden» vastavaikutukspt sisältyvät tässä
tapauksessa itse keri`ottavaan. Esim. jos B-maa edustaa ))ulko-

maitai), saadaan A-maan kansantulon viennistä johtuva kasvu seuraavasti:
1

ZsyA ± ZC` xA . qB . ZA ¥8 . rAii
Edellisiin suhdannemuutoksia aiheuttaviin tekijöihin on luonnollisesti lisättävä sellainenkin suure kuin sijoitusalttius, joka tulee
välittömästi esille kansainvälisten pääomaliikkeiden vaikutuksia
tarkastettaessa. Jos yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että

pääomaliikkeistä johtuvat sijoitukset pysyvät jatkuvasti samanlaisina ja että ne eivät välittömästi aiheuta tuonnin lisäystä, ts.
varsinaiset pääomatavarat saadaan kotimaasta, saadaan sijoitus-
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toiminiian lisä}.ksen (1) ja kansaLulon lisäyksen välille seui`aavat

tasapainosuhteet kahden maan osalta, ottaa huomioon, että sijoit,uksia ja kansantuloa kuvaavien termien, I:n ja Y:n,edessä tulisi
siis olla ]isävstä tarkoit,tava z`-mei`kki:

t\Tämä }'htälöt kuvastavat tasapainotilannetta, joka lopulta
s}'nty}., kun »tulotappiot» ovat yhtä suuret kuin »tulonlisät)}, tulon
kasvun koko ajan hi.dastuessa säästämisen ja tuonnin aiheuttamien tulotappioiden vuoksi. Ulkomaisen pääomaliikkeen tulokeri`oin olisi A-inaan kohdalta yllä olevan yhtälön mukaisesti ja zi-mer-

kit pois jättäen seuraava:
(SB + qB) [A + qB . ]8

(SA + qA) (SB + qB) - qAqB
Laiiiai]ääoman

alttiuden

t,ulokeri`oin

»inolempien»

sisältää

siten

pääomanvaihtoon

säästämis-

ja

osallist,uvien

t,uonti-

maiden

k.ohdalta sekä inolempien sijoitusalttiuderi. Mikäli A:ssa ja. B:ssä

tapahtuva t)sijoitustoiminta» on yhtä suurta inutta inerkiltään
vastakkaista, kut,en kahden maan vä]isissä pääoman]iikkeissä oii
he].imsti

oletettavissa, kansantulo] lisäykset voidaan
zi-merkit edelleen i)ois jättäen, seuraavalla tavalla:

ilmaista

1

\.Aci-;-'A.

sA+ qA + SA.
1

YBt= --- IA .

sB + qB + SB
Tällaisessa äärimmäisen yksinkertaisessa tai)auksessa pääoi`i€`n-

siirron vaikut,us kansantuloon, niin vastaanotta\.assa kuin antavassakin maassa, voidaan siis i)laskea» samanlaisen kaavan avulla

kuin autonomisesta viennin lisäyksestä koituva kansantulon muuRiippuu sitten tietenkin kunkin

it]s, josta edellä on mainitt,u.

ii}aan s:n ja g:ri suuruudesLa sekä sijoitustoiminnan vauhdista ja

Hu(>nii()i`i`A

iTLi{()MAANKAupA`.
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tehokkuudesta, mitenkä ei`i maiden kauppa- ja maksutaseet pääomanliikkeiden kannali,a kehittyväL. Tämä on teoi`iassa suhteellisen
selvää ja yksinkertaista, mutta asianomaisten suhteiden konstruointi tilaston avulla on sitäkin vaivaloisempaa.
Vaikka edellä esitetyn tulokerroin-(multiplier-)menetelmän käytännölliset tulokset näyttävätkin vaikeast,i saavutettavilta, ei
tulokei`toimen tarkastelun silti tai`vitse merkitä hukkaan heitettyä
aikaa. Melko tyydyttäväksi tulokseksi i`iittää jo sekin, että oikein
muodostetun tulokertoimen avulla saadaan selvyyttä niistä teki-

jöistä ja niiden tekijöiden suhteista, jotka ovat ulkomaankaupan ja
kansainvälisten pääomanliikkeiden kohdalta määi`ääviä. Ulkomaankaui)astaan suuresti riippuvassa maassamme olisi varmaan edullista tuntea näitä riii)i)uvaisuussuhteita entistä tarkemmin. Voidaan sanoa, että kansainvälisten taloudellisten suhteiden merkitys
i]meisesti on suuremniillekin inail]e suurempi kuin yleensä on Lahdottu tähän saakka myöntää. Pienelle maalle ser+ itsensä aiheuttamat ))ulkomaiden vastavaikutukset» saattavat olla suhteellisen
vähäiset, koska sen osuus »ulkomaiden» tuonnista on pieiii, mutta
esim. viennin kasvusta johtuva tuonnin kasvu on piencssä maassa
toisaalta ilmeisesti suhteellisesti suurempi kuin
suui`emmissa
maissa, sillä tuontialttiuden kerroin on pienissä maissa yleensä
suuri. Joka tapauksessa näyt.televät tässä kosketellut tekijät ilmeisesti ratkaisevaa osaa siinä ilmiössä, jota voidaan nimittää ))kcinsainväliseksi suhdaJnesiirtymäksi», mikä ].lmiö on toistaiseksi vielä
mtm{oinen arvoitus.

4

LIN]ALIIKENNE ]A HAKULIIKENNE
Kirjoittanut
Jorma Pohianpalo.
Maailman merenkulun kehitys liittyy mitä läheisimmin kansainväliseen tavaranvaihtoon. Maailmankaupan tavoin se on viime vuosikymmenien aikana kokenut syvällisiä muutoksia. Eräs
mei`enkulun silmiinpistävimpiä yleisiä kehityspiirteitä tällä vuosi-

sadalla on ollut linjaliikenteen huomattava kasvu hakuliikenteen
kust,annuksella.
Liikennetarpeiden mahdollisimman täsmällinen, määräaikai-

nen ja kaikin puolin järkiperäinen tyydyttäminen on johtanut
erityisten laivalinjojen perustamiseen. Yrityksenä säännöllisen ]ai-

valiikenteen ylläpitämiseen jo menneinä vuosisatoina voidaan i)itää hansalaivastojen (Samflots), italialaist,en »karawanä» laivojen
ja espaiijalaisten galjonien matkoja.
Vasta maailmankaupan kehittyminen 1800-luvun a]uss:i tc`ki
taloudellisesti tarpeelliseksi säännöllisen heiikilö- ja tavaraliik(m-

teen aikaansaamisen. Ensimmäisen sääniiöllisen laivalinjan avasi

amerikkalainen Black Ball Line v. 1816 New Yorkin ja Liveri)oolin välillä. Ilöyrykoneen käytäntöönotto aluksissa edisti huoii\ai,tavasti linjaliikenncLtä, sillä se vähensi suui`esti liikenteen riippu-

vuut,t,a tuulesta ja sääst,ä, lyhensi matka-aikaa ja lisäsi matkavarinuutt,a ja -mukavuutta. Kuitenkin vasta noin vuoteen 1870 mennessä oli saatu luoduksi säännölliset laivayhteydet Euroopan

(pääasiassa Englannin) ja muun maailman tärkeimpien satamapaikkojen välille. Sen jälkeen l"hitys kulki rii)eässä tahdissa, iiiin
että ensimmäisen maailmansodan puhjetessa maapalloa yinpäröi
tiheä linjaverkko. Säännöllisten ja nopeiden laivayhteyksien kasvava tarve johtui ensi sijassa lisääntyvästä henkilöliikenteestä,
jolle antoi vauhtia siirto]aisuus valtamerentakaisiin maihin ja
kaikkialla heräävä matkustushalu.
Linja]iikenteen kehityksen

IjiNj,`LiiKi-:`'`'i-: j..`

kamialia

oli

tumisella

suui`i

ja

mei.kit).s

ii`yös

teollisuustuot,iciia

i.aaka-aincaluei(lcn

ii..\KULiiKEr`'NE

kasvavalla
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Låiisi-Euroopan

tai`vitsc`'ien

inai(lcn

t,eollis-

valtamerentakaisten

ostok}.\.} llä.

Aluslcn käyttötavan r)crust(.t.lh `'oi(lanii

mcriliikcnteessä ei`ot-

taa seui.aavat työmuo(lol:
('1)
(2)

I,inj€\-cl;

1-1 a k u -

(.`3)

i m ii s -

vuoroliik('iinc.
t r :` )ti p Tt i 1 i i k c n Ji e .*

c 1 i

k () )\ 1 r a h t i 1 i i k c )i ]i (` .

k c 11 11 e

(/J)

Jinncn

c 1 i

kun

i`yhdyniiiic

läh(`iiitiiin

ii\rkasteleiiiaan

inci`iliikcn-

tecii kahta päätyömuotoa, on paik€`llaan t,ehdä selkoa näistä kä-

sitt,eistä samalla heli huomauttacn, cttä käyLännössä on usein
vtiikca vi`t,ää tarkk{\i\ r€\jcta linjaliikenteei] ja haku]iikcni,cen vä]ille.
1, i n j a 1 i i k e n t c e iL

olc olcniassa

käsit,e ei

ole

}.ksise]itteine[i.

Siitä

ei

mitään laissa tai aseiuksessa annettua tai cdcs ylci-

sesii t,arkoin oinaksuLtua määi`it,elmää. Aht,aamniassa merkitykscssä linjaliikenne tarkoit,tai` sitä, et,tä vai`ustamollc kuuluva alus

tai useampia alul{sia kulkee vahvistet`in aikataulun mukaan sään-

iiömsin vuoroin ja inääräajoin tiett}ien satamapaikkojen välillä
last,in inäärästä riippuinatta. Edclleen sillc on omiriaisia, et,tä yleisöllä on mahdollisuus lähet,tää aluksissa kai)i)aletavara€i.

Viiineksi

inainitt,u t,äsmcnnysperuste pyrkii ei.ottainaan käsittecii sopimusliikcntccstä ja

crikoisliikentecstä

(esim.

ölj}.n

kuljetuksesta).

Mo-

Icmmissa näissä tapauksissa csiintyy suht,eellisen sääiinömst,ä lii-

kcmet,iä, inut.ta aluksessa ei k`ika tahansa voi ]ähcttää kappale-

lavaraa.
Linjaliikenteessä esiintyy m}'ös scllaisi€i linjoja, joissa liikenne

on sääniiöllistä ja käsitt,ää kappaletavaraa \'ain yhteen suuntaaii.
Eräiden inaiden, csim. Ruotsin, \'al{amcrcntakainen kauppa on
kehittynyt jossak;n määrin yksiiiuolisesti sikäli, cttä se on joihinkin inaihin ja s`iuriin alueisiin nähden iiiuodost,unut i)ääasiassa

joko vientikaupal{si tai tuontikauitaksi. Tästä johtuen useat Ruotsin va]t,ainerentakaiset linjat ovat t,ulleel, ensi sijassa vienti- tai
iuontilinjoiksi, minkä vuoksi ne ylläpitävät sääiinöllistä liiken-

ncit,ä vaiii joko meno- t,ai palu`isuuntaan. Päinvastainen liikennc
* Tramppi johtuu englanninkielen sanasta fra/rzp±maankiertäjä, työnhakija.
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on muodostunut hakuliikeiitecksi niihii'i sataiiiiiii, joissa on lasteja

saatavana. Samantapainen ilmiö i)itää paikkansa myös ruotscilai-

siin poikkeamissatamiin nähden. Eräissä käydään aina mennen
tdllen, toisissa vain lastiinahdollisuuksien ilmetessä. Tätä epäsuh-

detta on pyritty tacioittamaan siten, että on poikettu Länsi-Euroopan satqmiin lastia täydentämään ja osalastia purkamaan sekä
otet,t,u Jastia useista ltämei'en satamista tai sitä niihin viety.
Puhuttaessa linjaliikenteen säännöllisyydestä on tässä yhtey-dessä syytä huomauttaa, että asian luonnosta johtuen se on lähiliikenteessä paljon suurempi kuin kaukoliikenteessä.
Linjaliikenteessä varsinkin sillä seikalla on ei`ittäin suui`i merkitys, että linjaliikenne joko suoi.assa t`ai yhdysliikenteessä tekec
mahdolliseksi pientenkin tavaraerien säännöllisen laivaamisen
kaikkiin maapallon ääriin siten suuresl,i helpottaen kaupankäyntiä.
Niinikään se on omiaan vakaannuttamaan ja laajentamaan jo hankittuja markkinoita. Oman kauppalaivaston on linjaliikenteessä
ja sen järjestelyssä otettava huomioon myös kansantaloudellisia
näkökohtia voidakseen toimia viejien tyydytykseksi ja ajan mittaan säilyttää kerran saavuttamansa aseman. Säännöllisellä lii`-

jaliikenteellä on sitäpaitsi aivan erityinen mgrkityksensä valtamerentakaisten kuljctusten ollessa k}Jsymyksessä. Tekemällä jäl1eenlastauksen osittain tarpeettomaksi suora linjaliikeme turitiivasti huojistaa rahtikustannuksia, säästää aikaa ja i)ienentää tavarain vioittumisvaai.aa.
Hakuliikenieessä
(ns.
vapaassaiaivaliikenteessä)

alukset eivät kulje tiettyä, etukäteen suunnitelt,ua määräaikaista
reitLiä, vaan ne rahdataan yhdestä satamasta toiseen, missä parhaat taloudelliset tulokset kulloinkin ovat saavutettavissa.
0lettakaamme, että vai`ustamo rahtaa aluksensa viemään puu`tavaralastin Suo.mesta Lontooseen. Pui`ettuaan lastinsa proomui-

hin eräille Thamesin varrelld rijaitseville paperitehtaille alus kulkce painolasLissa johoiikin englantilaiseen satamaan hiilestäTr}ään,
minkä jälkeen se jatkaa matkaansa Cornwd]liin posliinisavea las-taamaan. LasLin määräsatama on Montreal Kanadassa. Purkamisen tapahduLLua aluksella on va]ittavana vi|jalasti USA:u itä-

rannikolta

Englantiin

tai

mannermaalle,

hiililasti

Hampton

Roadsista Rio de Jaiii`iroon t,ai Buenos Airesiiii tarkoituksc,n.a saada
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sitten `'iljalasti La Platan satamasta Euroopi)aan, USA:n itära]iTiikolle tai Etelä-Afrikkaan. Jos alus valitsee viimeksi maii]itun
vaihtoehdor], se kenties saa hiililast,in Etelä-Afrikasta lntiaan ]a
sc`n jälkecn esim.` riisilastin Birmasta tai lndo-Kiinasta Eurooppaaii.

Edellä esitetty esimerkki antaa havainnollisen käsityksen hakuliikenteen työmuodosta, tramppiliikentcen vapaasta luonteesta.
I-Iakuliikenne poikkeaa siis olennaisesi,i linjaliikenteestä, sillä ede]li-

sessä kuljetukset tapahtuvai kulloinkin vallit,sevan Larpeen miikaan ja yleeiisä vain täysiin lasteihin pyrkien. Alituisesl,i vaihtuva

n`arkkinatilanne määi.ää, mihin varustaja päättää lähet,t,ää laivansa. Käytännön kokemus liankkii usein varustajalle esirakkautta
joitakin tiettyjä n`arkkinoita tai scllaisia tavaralajeja kohtaari,
joita hän pitää eriLyisen sopivina nimenomaan hänen aluksilleen.
Hakuliikenteessä alusta käytetään etupäässä joukkotavaran, kui,en kivihilen, viljan, laniioitteiden, sokerin, suolan, i)uutavaran,
sementin, malmin yms. k`iljetukseen irt,oiiaisena (in bulk). Muui]-

laisiakin tapauksia esiintyy. Niinpä linjaliikennevarustaino, joka

suuren lastimäärän takia tietyllä linjalla tarvitsee lisäaluksei], voi

toisinaan rahdata hakualuksen täyttä kappaletavaralastia varten.
Intensiivisen maailmankaupan edellytyksenä ovat tiheät ja
nopeat ku]jeLukset. Maa toiserisa jälkeen on kutoutunut maapalloa
ympäröivään liiijaverkkoon. Liiijaliikeniie, jonka luonteenomaisina

hljetusobjekteina aikaisemmin olivat posti, mathstajat sekä kallisarvoinen ja ai`ka kappaletavara, saa n)rt aluksien ruumiin kaikenlaisia lasteja. Linjaliikenteen tunnusmerkkinä on nopea, täsmällinen ja ennen kaikkea s ä ä n n ö 11 i n e n liikenne. Sen teh-

tävänä on turvata nopea ja jatkuva tavai`anvaihto maailmankaupi)aaii osallistuvien maiden kesken.

Tarkas.tellessa linjaliikenteen voimakkaaseen kasvuun ja ha-

kuliikenteen taantumiseen vaikuttaneita tekijöitä voidaan todeta
mnl. seul`aavaa:

(1) Lin].aliikenteen avulla on voitu tyydyttää suuremma.r) täsmällisyyden, sääiinöllisyyden ja nopeuden tarve mei`iliikenteessä.
Kuljetusten säännöllisyydestä johtuu mm., että ostajien ei yleensä
tai`vitse pitää suuria varastoja paperia, kartonkia, vaneria ym.
tyypillisiä linjalaivoissa kuljetettavia artikkeleita. Tämä m6i`kitsee
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huomatta\'€`a

tarpecttomicn

iiienojc]i

(varast()iduista

t,avai`oist,{i

aiheut,uvat korhtappiot, vuoki`amciiol ym.) säästöä.
Yksi

t,oisensa

inuut,tuneet

jälluen

o`.at

säännöl]isiksi

lasLitarjonnan

aikaisciiimin

]iJijoiksi,

\.aihtc]uista

sut linjaliikentecssä }-lee]isä o\.al

(2)

Maailmankaupan

joilla

]`;i])i)umaLla.

ja

tyyi)imset

]iike]]netlä

Täst,ä

hakurci[iL
}lläpidctääii

johtuen

i`alii,imak-

kalliimmaL kuin hakuliik(miecssä.

iiiaLkust{`jaliikeiitecii

yleisestä

laa-

jeiitumiscsta jo sinäiisä johtuu. (`ttä }.hä uset`mmilla reiteillä kul-

jetetaaii sc miniinimäärä ta`-ai`a:` (posti mukaan luettuna) ja inatkustajia, mikä }.liitäänsä oii tiett}icii sat,ami(m välillä ylläpidettävän

linjaliibiitecn

välttämätön

e(lellyt).-s.

Ilakuliikenne

suo-

i.it,taa ui`aa auko`'.aa t,}/.ötä kaikkialla,

mi.ssä s}r}ityy uusia liikeiine-

tarpeil,a, ja liikent,een

mei`kit,scc sille alkuvaiheissa

l{iaj(mtumiiicii

huomattavia toimintainahclollisiiuksia.
hittyessä

ja

\'akiiniuess€`,

sen

M}röheinmiti, Iiikent,ecn ke-

hajeiitumin{m

koituu

eiisi

sija`ssa

linjaliikenteen hyväksi.
(3) I-Iakuliikenteelle ominaist,(m r€-`htiLavaraiii, ciineii inuita kivihiilen, suhtee]1inen incrkit}.s ]tiaailmanka`ipan volyyiiiissä i)i(`,-

nenee jathvasti. Kivihiili on h`\`ödyke, jota nykyään tuotetaan,
kuljetetaan ja

kuluLetaan i'i`iLc]i.

Paljoiidcltaan sitä lähinnä suu-

rimmat mcrit,se hljetcttavat joukkotavarat asianmukaiscssa järjestyksessä lienevät ölj}., i.a`itamalmi, vilja ja puutavara. Sitä
mukaa kuin öljyn käyLtö kas\.€`vassa niäärässä syrjäyttää kivihiilen käytöii, i,ämä
sien

n`enct}rksiä

iii`iutos

}.lcisillä

i`ici`kitscc

ciicncviä kuljciustilaisuuk-

hakuliikcmicmarkkjnoilla.

Ö]jyn

last,aa-

iniiicn on tuiit`ivasti yksi]il"`taiscmiiaa ja taloudemsemrta€` l{iiin

kivihiile]i.

ja

näiden

t,uott,cidcn

\'aatimat

laslitilai.

suhtaui,uvat

toisiiiisa i)}.örei]i luvuin laskicn kuin /i:5.

(4) Linja]iikcnnevarusiamoimi oii suurcinmat orga]iisatoriset
mi`hdollisuudet kuin hakuliikciine`.arust,amoilla valvoa yhteisiä
etuja t,ehokkaiden yhtee]iliitL}.mien avulla.

keimmät

iiiei`iliikcmierciiit

ovat

imiksuja,

Kaikki

i]iaailman

salainia,

Läi`-

kulkuv`ioroja

yiii. yhtcistoimintaa tarkoitt,avien kys}.m}.stcn soi)imista vai`t,en
kiii]t,eästi t,ai löyscmmin sidotut kansaiz)välisiin kai`tcllcihin, iis.

konfei`ciisscihin.

Linjaliihn]ievaruslamot ovaL keskimääi`in suu-

reinpia taloudellisia yksikköjä kuin hakuliikennevarustamot, ja
niiden työskentcly taiiahttiu kiintciisti

inäärii,cllyn ohjelman pui{-
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teissa, kun taas haku]iikenteen työmu.oto jo sinänsä vaikeuttaa

yhteistoimintaa.
(5) Lama-aikojen haitalliset vaikut,ukset merenkulun alalla
kohdistuvat ensi kädessä hakuliikent,eeseen. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, et,tä maailmankaupan ja tavarankuljetusten supistuessa linjaliikenteesLä vapautuu tonnistoa, joka nopeampikulkuisena ja usein monessa muussakin suhteessa hakualuksia kil-

pailuk}-kyisempänä tunkeutuu inenestyksellisesti niiden työkentälle. Iluomiooii ot,t,amatt,a linjaliikenteen normaalioloissa saavut-

tamaa ei,umatkaa sc myös täten voittaa pysyvästi alaa. I-Iakuliikennevai`ustamoiden on näet useissa tapauksissa pakko pitää toniiistoaan toimettomana, ja eräissä taas niiden taloudellinen asema
vaikcutuu siinä määrin, että i)arempien ailmjen jälleen koit,taessa

ne eivät kykene laajentamaan toimint,aansa.
(6) Valtion eri maissa laivanvarustusliikkeelle antama suoranainen tai välillinen taloudellinen tuki tulee valtaosaltaan liiijaliikenteen hyväl#i.

Tarkastellessa meriliikenteen kuljetusobjektien jakaantumista
linja-ja hakuliikenteen kesken voidaan todeta, että edellinen huolehtii nykyään ensi sijassa kappaletavaran, postin ja matkustajien

kuljetuksesta. Painolt,aan täi`keimmät kappaletavarat ovat rauta
ja teräs sekä koneet, joista varsinkin kahden ensiksimainitun artikkelin kuljetukset jakaantuvat sangen lukuisiin vastaanottosatamiin ei`i puolilla maapalloa.

Tietoja kansainvälisessä linjaliikenteessä kuljetetuista tavara-

määristä ei ole saatavissa. Täst,ä syystä ja tavaroiden moninaisuuden huomioon ottaen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta
suoi`ittaa edes suurin i)iirtein paikkansa pitäviä arviolaskelmia.
On vain tyydyttävä yleisesti toteamaan, että kapi)aletavarain keskiinääi`äinen kuljetusmatka on pitempi kuin joukkotavarain ja
että niiden ]astaus ja purkaminen on määi`iin nähden aikaa vievä.
Lisäksi kappaletavarat aiheuttavat käyntejä lukuisissa satamissa.
Näistä syistä ne vaativat tavaramäärään nähden huomattavasti
enemmän tonnistoa kuin joukkotavarat.
Hakuliikenteen pääasial]iseksi työkentäksi on jäänyt suui`ten

joukkotavarain ku]jetus. Kivihiili, rautamalmi ja puutavara edustavat ainakin Euroopan maiden välisessä meri-ja maaliikenteessä
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paljoudeltaan tärkeimpiä joukkotavaroita. Ei`ityisesti valtamerentakaisista maista Eurooppaan kulkevassa liikenteessä hakualuksilla on laaja toiminta-ala. Koska hakualukset usein ja varsinkin
y]eisten laskusuhdai-iteiden aikana joutuisivat menolastin pui`et-

tuaan kulkemaan pitkiäkin matkoja rahditta, on niiden pakko
tarjona olevien mahdollisuuksien mukaan kuljettaa erilaista joukkotavaraa jopa alle omien kustannusten siten välttääkseen pelkän painolastin ottamista.
Hakualusten kuljettamie]i tavai`oiden laadusta johtuu, että niiden laivaukset ovat suui`essa määrässä sesonkiluontcisia. Raakaaineet pyritään sadonkorjuun jälkeen mahdol]isimman pian toimittamaan määi`äsatamiin. Sama koskee puutavaraa, joka poh-

joisten leveysasteitten tuotantomaissa on tyypillinen kausitavara
ja joka lisäksi t,arvitsee suhteellisen runsaast,i lastitilaa.

Joukkotavai`ain merkitys merenkululle voidaan joltisellakin
tarkkuudella laskea pitäen lähtökohtana kuljetusten paljoutta ja
kuljettuja välimatkoja. Tällöin päädytään arvioon, jonka mukaan
joukkotavarain kuljetustarve 1930-luvun alussa vastasi suunnilleen 1/3:aa maailman kauppalaivastosta.
Yleinen kehitys merenkulun toimintamuotojen alalla on vie-

nyt. siihen, kuten edellä jo on huomautettu, että linjaliikenteen
osuus viime vuosikymmeninä ja erityisesti 1930-luvulla on voimakkaasti kasvanut samalla kun hakuliikenteen t,oiminta-ala on
vastaavasti supistunut. Vaikka linjaliikenteessä ennen ensimmäistä maailmansotaa laskettiin kulkeneen vain kolmannes maailman
koko tonnistosta, olivat linja-alukset jo silloin johtoasemassa tavaraliikenteenkin alalla, sillä ne hoitivat ylQensä teollisuustuotteiden viennin Euroopasta ja tärkeimpien siii`tomaantavaroiden tuonnin tänne. Sen jälkeen linjaliikenteen osuus koko meriliikenteessä
on nopeassa tahdissa vahvistunut, ja esim. v. 1924 maailman
kauppatonnistosta arvioitiin 64°/o kulkeneen linjaliikenteessä ja
36°/o hakuliikenteessä. Eräiden tärkeimpien maiden merenkulkumaiden tonnistosta laskettiin mainittuna vuonna tulevan linjaliikenteen osalle seuraavat °/o-1uvut: Iso-Britannia 65, Yhdysvallat
75, Ranska 50, Saksa 80, Norja 25 ja Ruotsi 30. Ennen toista
maailmansotaa ai`vioit,iin maailman kauppatonnistosta n. 70°/o
kulkeneen linjahikenteessä ja n. 30% hakuliikenteessä.
Suurem-
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ijiakin lukuja on esitetty. 'l`ällaisiin arvioihin on kuitenkiii suh-

tauduttava tietyin varauksin, koska merenkulun ei`i työmuotojen
vä|ille ei voida vetää tarkkaa rajaa ja koska tilastotiedot niiden
suhteen muutenkin ovat hyvin vajanaiset.
Sotavuodet ja sodan seui`aukset ovat katkoneet monia linjaverkon reiLtejä ja muuttaneet useiden solmukohtien asemaa tässä
rakennelmassa. Ottaen huomioon tämän ja tankkiLonniston viiirieaikaisen valtavan kasvun -se käsittää nykyisin rieljänneksen
maailman kauppatoimistosta - voitaneen ai`vioida, että maailnian kauppalaivastoii vetomääi.ästä eiiintään puolet on varsinaisessa
liiijaliikenteessä. Puutt,umatta tässä eri maiden linjaliikenteeseen
inainittakoon vain, että kirjoittajan laskelmien mukaan maamme
kauppalaivastosta oli t,ämän vuoden alussa 59 dlusta (132 000 brt)
linjaliikenteessä, mikä vastasi 23°/o Suomen kauppalaivaston brut[ovetomääräst.ä. Linjaliikenteemme on siis vielä moniin muihin mdihin, mm. Skandinavian maihin vei`rattuna melko vähän kehittynyt.
Kansainvälinen tavaranvaihto tapahtuu nykyisin suuressa
inäärässä muuttuneissa oloissa ja uudelleen järjestettyjä tcitä
}jiikin. Erityisesti linjaliikenteen on moninaistcn vaikeuksien mci`keissä sopeuduttava vallitseviin oloihin. Merenkulun käyttökus-

iannukset ovat kuluneina vuosina suuresti kohonneet. Suui`t,en
nopeuksien ja tek]iillisten uudistuksien vaat,imukset ovaL aiheut,[aneet huomattavia sijoitusmenoja, jotka ovat nostaneet korko-

ja kuoletusmenoja. Työaikaa, ylityötä, pyhäpäiväkorvauksia ym.
koskevat uudet määräykset ovat suui`esti lisänneet merenkulun

palkkamenoja. Raskaimmin kohtaavat nämä menot linjatonnistoa, jonka luonteestaan johtuen on pidettävä tuntuvasti suurem-

paa henkilöstöä kuin hakualusten. Lisäksi on otettava huomioon
se suurin piirtein kaikissa satamissa havaittavissa oleva ilmiö,
että niiden työteho on sodanjälkeisinä vuosina tuntuvasti laskenut
eikä yleensä vastaa nykyaikaisen merenkulun vaatimuksia. Täten siis varsinkin linja-alukset nopeakulkuisina ja kalliina laivoina

joutuvat olemaan suhteettoman pitkiä aikoja satamissa. Nämä
ja moiiet miiut seikat ovat muodosti]neet yhä vaikeammiksi probleemeiksi, joiden onnellisesta ratkaisemisesta lin].aliikenteen vas'-

i.ainen kehitys ja toimintamahdollisuudet ovat suuressa määrässä
tiippuvaiset.

KIR]ALLISUUTTA.
`1. R_ +lici{s, .,L Conti.tbution lo tl.e Theoi.y of the Ti.ade Cycle. Ox£ord.
Clai`endon Prcss. t950. Siv. V[I + `199.

Sodtmijälkeiscssä inaailmassa ci missää]i ole esiintynyt vakavia

mei.kkejä suhdannekehityksen käänLymisestä alenevaan suuntaan
ainakaan sellaisessa mitassa, että sillä olisi ollut yleismaailmallista
kantavuutta. Tässä miclessä crilaiset »varoittavat sanatj)ovat jääneet
häi]eään. Yhdysva]loissa havaittavissa ollut lievä s`ihdannekäänne
vaihtui ]iielko nopeasli jälleen noiisuksi. Oircita paluusta vanhaan,
sanoisiko t,raditionaalisten suhdanne`.aihteluiden aikakauteen ei
siis esiinn}.. Missä määrin t,ämä on ollut t,ietoisen suhdannepoliLiikan
tai ta]oudel]isclle aktiviteet,ille iiiuutcn suotuisten olosuhtciden

(varustelun)
a]isiota, jääköön tässä }rhteydessä
selvit,tämättä.
Tosiasiaksi jää, citä suhdan]iekehitys ]iäyLtää inuuttaneen luon-

nettaan.
Uuden t)Lradc c}'cleJ)-probleemaa käsittävän kii`jan ilmcstyessä
t,ulee iiäin ollen helposti ajatelleeksi, cikö kirjoiltaja olisi tehnyt

i)arcminin, jos hän esimei.kiksi olisi keskittänyt huomionsa niiden
seikkojen selvittämiseen, joilla on inerkitystä taloudellisen pitkänajan cdistyniisen voimakkuudelle ja nopeudclle. Näihin tekijöihin
lieiiee tuskin viclä kiirinitetl}T riittävää huoiniota. J-Ji.c/f6 1ähtee

kuitc]ikiii

otsikoidussa

tutkimuksessaai]

lähinnä

selvittämään

;|:|#C:nnan,e,`;€`i,i:åleuriakenji:tcäpmä''::ådii:#|#i`s:åsnsa';oilj`i:iåss:;i,aTnäes:ä
tehdä joiLakin johtopäätöksiä pitkänajan el#i)ansionkin tasapainocde]l}.t}'ksistä.
Hicks
käsittelec
nimittäin
suhdannevaihteluja
nimenoiiiaa]i

oletetaan

ekspansiivisen

tapahtuvan

talouden

nousevan

oiig`elmina.

Heilahtelujen

tuotanLovolyymi-trendin

kum-

mankin puolcn. Tällaisessa prol)lccnian ascttclussa Hicks näkec
tcoriaiisa y)d}'.naamisuuden» tärkeimmän tunnusmei`ki]i.
I-Iicks huoniauttaa erit}-isesti, et,tei hänen esittäinänsä teoria ole
uusi siinä mielessä, ett,ä se pyrkisi tarjoamaan aiva]i uudenlaatuisen selityksen suhdannevaihteluillc. Täi`keiinmän »kontribuLionsa»

hän väittää olcvan ennestään tumettujen käsitteiden yhdistelemiscssä tavalla, joka antaa cntistä yhLenäisemmän, tarkemman ja
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ennen kaikkea todennäköisemmän seliLyksen. Lopullisen teorian
valmistavassa kehittelyssä onkin säästämis-sijoittamismekanismi

pohjana ja muina työvälineinä kerroin sekä kiihdyttäjä. Tai`kasteltuaan ensin erilaisin »dynaamisin» olettamuksin ei`ikseen multiplikaattoria ja akselei`aattoria llicks suorittaa näiden kahden
tekijän väliscn vuorovaikutuksen tarkan analysoinnin tarkasLellen
cnnen kaikkea prosessin tasapainoehtoja. Suhdannevaihtelujen
tärkeiinpänä liikkeelle panevana voimana Hicks siis pitää sijoitustoiminnassa tapahtuvia vaihteluja. Huomautettakoon, että llicks
käsittää suhdannevaiht,clut tuotannon eikä työllisyyden heilah-

teluina, kuten lähinnä Å-e#nesin vaikutuksesta johtuen on totuttu
tekemään.
Hicksin alustavassa päättelyssä ei liene mitään, jota voisi kutsua
hänen »vallankumouksekseeny). Hicks tunnustaakin velkansa ei
ainoastaan J7cwodj]le, vaan myös ScmuG!sor}ille, joka on tehnyt,
perustavaa laatua olevaa työtä juuri kei`toimen ja kiihdyttäjän
vuoi`ovaikutusta tutkiessaan. Kuitenkin lienee niissä aikaisemmissa
suhdannemalleissa, jotka ovat pääosaltaan mainittuun vuorovaikutukseen pcrust,uneet, kyseisille tekijöille annettu ainoastaan
sellaisia arvoja, ettei järjestelmä joudu kumulatiiviseen kehitykseen, joka lopulta veisi »räjähdykseeiit). Mitään taloudel]isia »räjähdyksiähän» ei havaita. T\Täiden arvojen t,odellisuudenmukaisuutta
Hicks juuri asettuu ei)äilemään. Hänen mielestään sellaiset jär-

jestelmän arvot, joiden tuloksena olisi »räjähdys>), ovat paljon
todennäköisempiä. Selitettäväksi muodostuu tällöin, mitkä voimat est,ävät t,ällaisen kehityksen. Hicksin lopullisen teorian ydin
on pääpiirteissään seuraava. Esimei`kiksi itsenäisessä sijoitustoimin-

nassa ilmenevä, tilapäinen nousu, joka ylittää sen tavanomaisen
nousevan trendin - Hicks jakaa sijoitustoiminnan itsenäiseen
(autonomous) ja ].ohdettuun (induced), jolloin jälkimmäinen tarkoit,taa tuotannon nousun aiheut,tamaa sijoitustoimintaa -johtaa,
mikäli t,ärkeiinmille tekijöille annetaan realist,iset arvot, järjestclmän
kumu]at,iiviseen kehitykseen, jossa yhä eneinmän etäännytään ta-

;ian?åi::isitås|t{å.si=||äKä}:s:Fsy;ksnessi::isoe:såll|sii,:ileneesnsåm.ieavna:atsaa|lååltn,å:
-Alkuperäisen sysäyksen aiheuttama tuotannon ja kokonaistulon
lisäys aiheut,t,aa suht,eellisen korkean arvon omaavan kiihdyttäjän
vaikut,ukscsta niin suui`en sijoitustoiminnan lisäyksen, et,t,ä tämä
kertoimen välit}.1{sellä jälleen lisää kokonaistuloa ja tuotantoa sellaisessa mitassa, et,tä prosessi kertautuu i`iittävän voimakkaana
kumulatiivisen kehityksen aiheuttamiseksi. Tällainen kehitys ei
kuitenkaan voi jatkua loputtomiin. »Katto)), jonka muodostaa työvoiman ja kapasiteetin puute, on ylärajana, mikä estää tuotantovol)rymin lisäänt,vmiseh. Tämä aiheutt,aa ennen pitkää johdettujen
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investointien vähenemisen, jolloin kehitys kääntyy laskusuunt,aan.
Hicks korostaa sitä, että laskukausi ei ole nousukauden peilikuva,
vaan et,tä sen mekanismi on erilainen. Johdettujen investointien

]juuttuessa järjestelmä pyrkii kohti uudenlaista, alempana tasapai-

:å:i,nj,paa,kkue::oinätsesoär'åri|e=uåayiå:stuiidl:åennä;l:seunkåldålet|Ts:ii=.1nka.ls`å:
kysymyksessä on ekspansiivinen talous, tuotanto nousee itsenäisen
sijoitustoiminnan ansiosta, kiihdyttäjä alkaa jäl]een vaikuttaa ja
järjestelmä joutuu vähitellen uuteen kumulatiiviseen prosessiin.
Hicksin mallikuva on siis endogeeninen. Mitään erityisiä ulkoiiuolisia sysäyksiä ei tarvita. JärjesLelmän liikkeelle paneva voima
on löydettävissä itsenäisestä sijoitustoiminnasta. Järjestelmä ikäänkuin ryöstäytyy ylöspäin törmätäkseen »kattoom), josta se sinkoutuu )}lat,tiaan» ponnahtaakseen tästä jälleen ylöspäin jne. Tämä
mekanismi on siis suuresti riippuvainen siitä, että nousussa johdettu investointi saattaa moninkertaistua, nousten esim. 500 °/o,
kun sen sijaan laskussa se saattaa ainoastaan vähetä nollaan, t,s.
Iaskea 100 °/o.

Esitettyään teoriansa ytimen Hicks siirtyy vielä tarkastelcmaan mm. kysymystä suhdannevaihtelujen kei`taantumisen säännönmukaisuudesta.
Tässä suhi,eessa hän
korostaa säästämiskoeffikientin merkitystä. Vaikka Hicks pitääkin teoriaansa reaaliluontoisena se]ityksenä suhdannevaihteluil]e, hän kuitenkin kir-

jansa loppuluvuissa käsittelee probleeman rahata]oudellista puolta.
Tätä osaa lienee kuitenkin pideLtävä enemmän täydennyksenä
kuin teoi`ian olennaisena osana. Kirjan lopussa on vielä matemaattinen liite. I-Iicks on ilmeisesti nähnyt melkoisen vaivan luopuessaan matemaattisesta esitystavasta itse tekstissä ja pyi`kiessään
mahdollisimman selvästi tuomaan esille usein varsin monimutkaiset

päättelynsä »maallikoittenkin» ym'inärpettäviksi. Hicksin teoria
voitäneen lukea niiden pyrkimysten sarjaan, joiden tehtävänä on
keynesiläistyyppisen sinänsä staattisen järjestelmän dynamisoiminen. Tällaisena yrityksenä sillä varmasti on monta ansiokasta
puolta. Hicks on esim. onnistunut melkoisen hyvin laatiessaan
teoreettisen mallinsa niin ))väljäksij), että lukuisat yksinkertaistavat
olettamukset eivät sulje ulkopuolelle sellaisia kokemusperäisesti
havaittavia epäsäännönmukaisuuksia ja ei`i tekijöiden kompleksisuuksia, joiden sovittaminen itse teoi`eet,tiseen rakennelmaan vaikeuttaisi edes jokseenkin yhtenäisen ja yleiskatsauksellisen kuvan
saamista suhdännevaihtelujen mekanismistä. Tässä kohdenhan
juuri piilee kokonaiskäsitteillä työskentelevän teorian vaikeus.
Kritiikki, mikä mahdollisesti voidaan kysymyksessä olevaa
teoriaa vastaan kohdistaa, onkin pääasiallisesti lähtöisin mainitusta
vaikeudesta. Voi k}-syä, onko hint,arakenteen vaikutu]{sen hutt-
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miotta jättäininen paikallaan. Edelleen voi asettaa kysymyksen
alaiseksi, onko esim. akseleraattorin merkitys todellisuudessa niin
suuri kuin Hicksin Leoria edellyttää. Myöskin ))täystyöllisyyskatto»
lience eräs teorian heikkouksiä. Autonomisen sijoitustoiminnan
käsite jää myöskin epäselväksi samoin kuin siihen vaikuttavat
voimat. Tämä sanottakoon osittain myös osoitukseksi niistä rajoituksista, joiden alaisia töoi.eettiset mallit aina ovat.
Niistä heikkouksista huolimatta, joita Hicksin selityksellä on,
sanoisiko jo luonteensa i>uolesta, ei voitane kieltää sitä, että se
tarjoaa i,odella yhtenäjsen suhdannete ori an.
Se ei käsittele
ainoastaan jotakin näkökohtaa tai esitä hajanaisia huomioita,
vaan pyrkii ot,tamaan kaikki tekijät huomioon. Kuten aikaisemmin on sanottu, saat,taa nyk?-oloja silmällä pitäen ehkä asettaa
kysymyksenalaiseksi, onko erityinen suhdannevaihteluja koskeva
teoi`ia enää tai`peen. Eikö teoria, joka pyrkisi selvittämään pitemmän ajan kehitystendenssejä, olisi tarkoitukseninukaisempi? Vaikka
Hicks lähinnä pyrkiikin selvittelemään >)cyclen» esiintymistä, voinee
hänen saavutustensa i)erusteella (inyös eksi)ansiivisen talouden

::å"femhTtkys|:FejoFtdaobsit||,t)eetteiTtda:Jioaht;:ii{å:fkes:;äml.ntåsni:ituen=epiaiskuari:
dannepolitiikan avulla länsimaiselle talousjärjestelmälle ominainen

jatkuvan taloudemsen tasai)ainon puute (tätä puutettahan Hicks
oikeastaan pyrkii osoittamaan) saataisiinkin korjatuksi, edellyttää tällaisen i)olitiikan menestyksellinen harjoittaminen tietoa
siitä, minkälaatuist,a kehitysLä i)yritään välttämään ja missä
kohdin kehityksen kulkuun inahdoll;sesti on i)uututtava. Toinen
asia on, onko talouselämän i`akenteessa tapahtunut muutoksia,
joiden ansiosta suhdanneheilahtelujen mahdollisuuskin nykyään
olisi hävinnyt.
Jos ajaLtelemme
Hicksin esittämän LapaisLa t)dynaamista»
teoi`iaa sentyyppistä ))kalkyylimallia» silmällä pitäen, jonka keynesiläinen teoi`ia
tarjoaa ja jota
usein käytetään talouspoliiitisia ratkaisuja tehtäessä, on ilmeistä, et,tä se tietää edistystä.
Keynesiläistyyppinen teoi`ia tarjoaa
selityksen siihen,
mitkä
seikat kullakin
hetkellä
määi`äävät taloudellisen aktivi~
teetin asteen. Jos tällaista lyhyen tähtäimen teoriaa sovelletaan
hai`kitsematta talouspoliittisten toimenpiteiden mahdollisia myö-

häisempiä vaikutuksia, saatetaan pahoinkin erehtyä. Tai, kuten
Hicks sanoo: )) . . . meidän on tiedettävä jotakin harjoittamamme
politiikan pitkän tähtäimen seurauksista; meidän on oltava vakuuttuneita siitä, ettei hetkellisen pulatilanteen hoitamiseksi noudatettu politijkka pitkällä tähtäimellä aiheuta painetta, joka muodost,uu ankai`ammaksi kuin voimme kestää.»
F. 1`. Vai'vi'o.
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R. F . HALRROD, The Li|e of John Maynai.d Keynes. Macmillan & CAo.,
I.td. London 1951. Siv. XVI + 674.

Suui.ella jännityksellä odotettu Jfegnesin elämäkei`ta on n}rt
ilmestyn}rt. Keynesin oppilas ja }J.stävä J?. F. Jt¢J.rocz käsit,t,elee

kirjassaan Keynesiä ei vain kansantalousmiehenä, vaan myös ja
ennen kaikkea ihmisenä. Keyneshän oli tavattoman monipuolincn
mies; hänen harrastuksensa ulottuivat mitä erilajsimmille aloille,
ja hän suoritti useilla a]oilla työn, joka olisi tavalliselta ihmiseltä

vienyt koko hänen aikansa. r\Tyt esit,eltävänä oleva elämäkert,a
antaa mielenkiintoisen kuvan Keynesin monipuolisista hai`rastuksist,a ja yleensäkin hänen toiminnastaa]i kansantaloud(.n piirin
ulkopuolella.
AllekirjoiLtaneen

Keyncsin

koulu-

ja

mielestä on kirjan a]kuosa, joka käsit,t,elee
yliopistovuosia, mielenkiintoisin; nuoruus-

vuodet inuodostavat taustan, jota vastaan myöhempi elämänkulku
ja iiersoonallisuuden k)hit}'s on nähtävä. Sitäpaitsi on kuvaus
vuosisat,amme alun englantilaisesta koulu- ja yliopistoelämästä
hyvin mielenkjintoinen. Se huolenpito, joka Englannissa kohdistettiin lupaavaan nuorisooii, ei jätä toivomisen vai.aa ja oli varmaan
ainutlaatuist,a koko maailmassa sekä meidän näkökulmastamme

:{naetrs|:iet:ivåltv:|Tahkdäos|i,|:|ä|:,åtaöinteädu|E::anyj,åpg|:T:to:åhte:i{it:|=eb|r{icd|Fietykselle. Koulutettava aines tuli tosin verrat,en supi)easta piii`istä,
mutta tämä seikka luonnollisesti vain kohott,i Etonin ja sen kaltaisten koulujen korkeata älyllistä tasoa. Keynes it,se on tyypillinen Cambridgen yliopistomaailinan tuote. Hän syntyi Cambi`idgessä, jossa hänen isänsä oli tunnettu filosofi ja talousmies. Kodissa
harrastettijn filosofiaa ja kirjallisuutta, ja kuvaavaa on, että Keynesillä jo 4]/2 vuoden ikäisenä oli käsitys koi`on luont,eesta ja 6

vuoden ikäisenä hän oli kovin kiinnostunut aivojensa t,oiminnasta!
Etonissa -jossa kukkakauppias Keynesin vanheinpien määräyksestä huolehti siitä, että nuoi.en Maynardin rintapielessä joka

päivä oli tuore kukka - Keynes hari`ast,i ennen kaikkea matematiikkaa ja klassimsta kirjallisuuta. Hänen kirjeensä tältä ajalta
antavat vaikuttavan kuvan nuoren pojan kii`jallisuudentuntemuksen syvyydestä ja Etonin elämäst,ä yleensä.
Kut,en Etonissa, merkii,si Cambridgessakin eniten opiskelutovereiden vaikut,us. Keskusteluklubit ja huomattavat tiedemieheL
tarjosivat mitä parhaat mahdollisuudet opiskelulle - ei vain
lukemiselle vaan ennen kaikkea ajatustenvaihdolle. Keynes joutui
täällä kosketukseen Lg/!to7t S£rcmÅcyn kanssa, jonka kautta hän
sittemmin pääsi mukaan Bloomsbury-nimiseen kirjalliseen ja taiteelliseen piiriin. Tämän piirin muista jäsenistä mainittakoon
Vjrgi.7u.cb Wooj/ ja taiteilija Di4)tccm Crcm!.
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Kuvaavaa kansantalousticteen silloiselle tilalle oli /W¢7`s/ici!/L.tt

dominoiva aseina. »Kaikki» oli jo tutkittu ja selviietLy, ja Marshallin
»Princii)les»
sisälsi
koko
tieteen
järjestelmällisessä
muodossa.

Marshallin suvereenincn asema johtui kuiteiikin osaksi siitä, että
englantilainen kansantaloustiede oli jokseenkin eristäytynyt mannermaisesta, ininkä lisäksi Mai`shallilla ei ollut ketään aikalaista Edgewor!hia ehkä lukuunottamatt,a -joka olisi ollut hänen vertaisensa. Merkillistä oli myös, että ka]isantaloustieteen asema tieteenä
o]i niin ei)äitsenäinen, et,t,ä raja sen ja muiden tieteiden välillä oli
häilyvä. Keynes it,se opiskeli alussa Cambridgessäkin mat,ematiik-

kaa ja klassillista kirjallisuutta ja syventyi vasta myöhemmin
kansantalousLieteeseen. Opiskeltuacm sitä parin vuoden ajan hän
pääsi vain 2/[ \'``o(len ikäisenä ]uennoimaan rahaoppia Cambridgen
yliopistossa.
Tuli sit,ten

ensiinmäinen maailinansota, jolloin Ke}-nes oli
finanssihallinnon (Treasury) palveluksessa. Hän hoiti miltei yksin
Englannin koko ulkomaisen maksuliikkeen, mikä on sinänsä häm-

inästyttävä saavut,us ~ ihme vain, ettei siitä ole aikaisemmjn tehty
selkoa. Sodan jälkeen hän tuli äkkiä maailmankuuluksi teoksellaan
»The Economic Consequences of the Peace,>) joka käsitteli Saksan
sotakorvauskysymystä.
Keynes, joka oli hoitanut Englamin finansseja niencstykselliscsti sodan aikana, oli vakuuttunut siitä, ett,ä hänen tä}.t}-i `.oida

käyttää hyväkseen kansantalouden tietojaan ja hyötyä niistä in}-ös
yksityistaloudellisesti.

Niinpä

hän

sodan jälkeen

alkoi

ei`äiden

liiketuttaviensa kanssa ostaa ja ]nyydä ulkomaisia valuuttoja
havitt,elumielessä. Aluksi hän menestyi hyvin, mutta sit,ten kehitys
kulkikin vastoin hänen odotuksiaan, jolloin hän melkein t,eki
vararikon. Tämän t,akaiskun jälkeen Keynes alkoi tehdä pörssikauppoja viett,äen puolituntisen vuoteessaan aamuisin soittaen
välittäjilleen. Hän tekikin hyviä sijoituksia; hänen kuollessaan
hänen omaisuutensa ai`vo oli noin /±50 000 puntaa, mikä pääasiallisesti oli sijoitusten kautta syntynyt. Ke}mes testamenttasi King's
Collegelle kirja-ja taulukokoelmansa, joka käsitti paljon modei`nia
taidetta ja oli ai.voltaan yli 30000 puntaa.
Keynes harrasti suuresti teatteria ja balettia. Blooinsbui`y-

i]iirin kautta hän joutui yhteyteen vierailevan venäläisen balettiryhmän kanssa, ja häne]]ä oli i`atkaiseva osuus Camargo Ballet
Society'n perustamisessa. Cambridgessä ei ollut ensiluokkaista
teatteria, ja Keynesin aloitteesta perustettiin Cambridge Arts
Theatre, jonka peruspääoman hän itse mei`kitsi. Kun teatteri sit-

temmin oli kehittynyt kannattavaksi yrit,ykseksi, hän luovutti sen
ei`äälle säätiölle. Ilän oli myös valtion t,aidelautakunnan (myöhemmin Arts Council of Great Britain) ensimmäinen puheenjohtaja, ja,
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paras viimeiseksi, hän solmi avio]iiton venäläisen balettitähden

Lydia Lopokovan kanssa.
Harrod n.äk?e selvän »punaisen langan» Keynesin ajattelussa

1920- ja 1930-luvuilla. i}Ti`eatise on MoneyJ)-teoksessa esiintyy jo

ajatus säästämisen ja investoinnin ei`isuuruudesta ja sen vaikutukscsta suhdamekehitykseen. Säästämisen ja investoinnin erotukse]la ei kuitenkaan ymmärretä samaa kuin tesauroinnilla, vaan
Keynes esittää tässä aivan uuden teorian. Säästämisestä ja jnves-

toinnista p ä ä t t ä v ä t nimittäin aivan eri henkilöryhmät. Ei ole
mitään sellajsta mekanismia, joka saisi aikaan sen, että säästäjät
päättäisivät säästää juuri yhtä paljon kuin sijoittajat i)äättävät
investoida. Tuloksena on, että milloin säästäminen on suurempi
kuin investointi, synt}.}-def]aatio ja laskukausi, kun taas investoinnin ollessa suuremman kuin säästäminen syntyy inflaatio ja nousukausi.
Usealla taholla on haluttu väittää, että t)Treatiset) jo sisälsi ))keynesi]äisen vallankuinouksen» ydinkohdat ja että siinä esitetyillä
ajatuksi]la on i]aljon }'hteistä Wi.c/fsezzin ajatusten kanssa. Hai`i`od
sanoo kuitenkin, että Keynes, sikäli kuin häncn teoriassaan oli
>)wickselli]äisiä)) vaikutteita, oli kehittänyt nämä ajatukset itsenäiscsti. Sitä vastoin hän o]i saanut paljon v{`ikutteita D. H. f?obGriso„ilta.
))General

Theor}'» sisälsi J)Treatise))-teoksessa

esitetyn teoi`ia]i

säästämisestä ja invcstoinnista, muLta Keynes käytti myöhemmässä
teoksessaan terminologiaa, j onka mukaan säästäminen j a investojnti
ovat aina yhtä suui`et; tästä on ollut seui`auksena paljonväärinkäsityksiä ja sekaannusta. Mutta ))General Thcoryssa» on paljon täysin
uusia ajatuksia. Taloussysteemin todetaan voivan olla tasapainossa
vajaatyöllisyydenkin val]itessa, palkkatason t,odetaan olevan epäjoustavan, mikä merkitsee sitä, ettei palkkojen alentaminen lisää
työllisyyttä. Korkoteoria on täysin uusj, ja klassillisen teorian
suurimpia heikkouksia o]ikin Hari`odin mielestä koi`koteorjan puutteellisuus -klassillinen korkoteoria ei ottanut huomioon tulotason
vaikutusta. Uraauui`tavaa on myös kulutuksen merkityl#en tehostaminen. Kulutusa]ttius on käsite, jo]la on ollut i`at,kaiseva merkitys
taloudelliselle ajatte]ulle viimeisten viidentoista vuoden aikana.

Harrod koett`aa myös osoittaa, että Keynes yleensä oli harvinaisen johdonmukainen. Ilänen näennäiset mielenmuutoksensa
esim. vapaakauppa-asiassa eivät tosiasiallisesti merkinneet, että
hän olisi luopunut aikaisemmista teoi`ioistaan, vaan että hän
katsoi työttömyyden aiheuttavan enemmän vahinkoa kuin protektionismin. Keynes ei milloinkaan takertunut kiinni aikaisempiin
teorioihinsa, vaan sopeutui aina tilanteen mukaan. »General
Theory» on ]eimatt,u ))1amakauden kansantaloustieteeksi»

(depres-
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sion economics). Mutta Keynes, joka kii'jassaan suosi kaikkia
keinoja kulutusalttiuden lisäämiseksi, kii`joitti sodan puhjettua
kirjan )}How to Pay for the War,» jossa suositelLiin jyrkkää säästäväisyyspolitiikkaa mm. pakkosäästämisen muodossa. Kirja on
suoranainen ))yleisen teorian» sovellutus tilanteeseen, jolloin vallitsee inflaatio ].a ylityöllisyys. i)Inflaatiokulun» käsite on suoi`astaan
Keynesin aikaansaannos.
Elämäkeri`an loppuosa käsittelee Keynesin toimintaa Treasuryssä toisen maailmansodan aikana, Bretton Woodsin neuvotteluja sekä USA:n v.1946 Englannille myöntämää lainaa koskeneita
neuvotteluja. Kuvaus neuvotteluista, niiden englantilaisista ja
amerikkalaisista osanottajista ja Keynesin näinä vuosina suor;tta-

masta +altavasta työmäärästä on hyvin mielenkiintoinen.
Hai`i`od ihailee kuvattavaansa suuresti. Selvää onkin, ettei
kukaan muu kuin yksipuolinen kiihkoilija voj olla ihailematta
Keynesin persoonaa. On ihmeteltävä hänen sielunsa syvyyttä, sitä,
että hän `oli ni].n suvereeninen kaikilla niillä aloilla, joille hänen
toimintansa ulot,tui. Hän oli bibliofiili, baletin ja taiteen tukija,

taitava liikemies, kynänkäyttäjä - hänen henkilökuvauksillaan

i'aTiskaeyasi:rpoi:ååi|?shuyJ'!,oj:npkyas:ååe:t:rjå`'j:|gru::?o,uit=iui::kek::|e|:
missä hän liikkui. Kuitenkin tuntuu joskus siltä, että Hai`rod
näkee turhan paljon vaivaa puolustaessaan mestariaan nimenomaan
edellä mainittua syytöstä vastaan, että Keynes olisi ollut epäjohdonmukainen. Mutta ehkäpä Harrod haluaa ehdoin tahdoin estää
lukijaa yhtymästä erääseen Keynesiä arvostelleeseen henkilöön,
joka sanoi, että Keynes näkee vain »sen puolen jonka hän aikoo
todist,aa oikeaksi, ja riippumatta siitä että hän on todistanut jotain
aivan vastakkaista eilen ja tulee jälleen todistamaan jotain muut,a
huomenna».
Elämäkei`i`allisen teoksen ollessa kysymyksessä on myös sanottava sana sen kirjallisesta puolesta. Harrodin tyyli on selvää ja
asiallista, mutta kirjallisessa mielessä tuskin nautittavaa. Selostus
on yleensä tiukan asiallista, ja todellista tunnelmaa tekijä pystyy
luomaan vain parissa kolmessa kohdassa kirjan loppupuolella.
Vaikkakaan ei saa olla liian vaativainen, tulee ajatelleeksi, mikä
nautinto olisi lukea tämänlaatuista kirjaa, jos se olisi kirjoitettu
esim. D. H. fioöer!so7}in säkenöivällä ja elegantilla kielellä.
Hai.rod on kuitenkin onnistunut erinomaisen hyvin vaikeassa
Lehtävässään. Hän sanoo itse: J)in a man of genius, of intense
individuality, alive in every pore, ihere is a vital spirit which no
biography can portray)). Hänen on kuitenkin onnistunut valottaa
Keynesin elämän ei`i puolia ja luoda katsaus hänen toimintaansa

kansantalousmiehenä.

Hänen

kuvauksensa Keynesin nuoruus-
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vuosista sekä Bloomsbury-piiristä muodostavat taustan, jota
vastaan Keynesin persoonallisuus selvästi kuvastuu. Ja elämäkei`rallisessa teoksessahan persoonal]isuuden kuvaus onkin täi`keintä.
0. v. Fi,eand,±.

V.ÅESTÖLiirrTo, Väestönlwhityluen ia api,obii,ton ongelmia. V.åestöIiiton vuosikir.ia. Vammala 1951.

Väestöliiton väestöpoliittinen tutkimuslaitos on muutaman
vuoden väliajoin - vuodesta 1946 -jul.kaissut vuosikirjaansa,
jonka kolmas nide on sisältöi`ikkaana vast'ikään ilmestynyt Väestö-

liitoJnofåamn=oek::JPo:::k:::=alnttauvt#uns|=::k:;Snsä.johtaja,_ministeri

tri V. J. SL4Åsezcb£Jte7? tarkastelee kysymystä ))Mahtuuko perhekustannusten tasaaminen sosiaalisen huollon piiriin?» Kirjoituksessa
tarkastellaan yhteiskunnallisen huollon sisä]lön ja ilmenemismuo-

tojen kehittymistä aikaisemmasta ahtaasta huo]tokäsitteestä laajempaan nykyaikaiseen perhekustannusten tasaamiseen varallisuuteen katsomatta. Huollon kohteeksi joutuu tällöin koko kansa
alhaalta ylös saakka.
Sitä seuraavassa vuosikirjan ensimmäisessä osassa tarkastelIaan väestönkehitystä aikaisempina vuosina sen perusosilta. Viimeksi kuluneina vuosina tapahtuneen kehityksen oikean arvioimisen kannalta on mitä tärkeintä, että tällä tavoin on analysoitu aikaisempia oloja, jolloin samalla eräissä kohdin on tarjoutunut tilaisuus valottaa mahdollista kehitystä pitemmällekin tulevaisuuteen. Ti`i j}ej7% Le7tto tekee selkoa syntyneisyyden alenemisesta ja
sen alueellisesta eroavaisuudesta maassamme vuosina 1911-1940.
Tutkiessaan synt,yneisyyden alueellisia eroavaisuuksia mainittuna
aikana kirjoittaja osoittaa syntyneisyyden alenemisen alkaneen
kaupungeissa rannikolla ja Lounais-Suomessa, joista se levisi sitten
vähitellen sisämaahan ja koillista kohti. Myös maaseudulla syntyneisyys on alentunut rannikolta sisämaahan käsin. Aleneminen on
tällöin levinnyt vähitellen varsinkin rautateiden suunnassa. MaisLeri A).mc®s Jwemj7te7t selvittelee mie]enkiintoisessa tutkielmassaan

väest,ömme uusiutumiskyvyn ja aviollisen hedelmällisyyden alueel]isia eroavaisuuksia vuosina 1938-39. Kansamme kuuluu edelleen
elinvoimaisten ryhmään, vaikka sotavuodet ja 1930-luvun a]ku
ovatkin merkinneeL i,akaiskua. Kaupunkien väestönkadon korvaa
onneksi maaseudun väestönlisäys. Tekijän huomion mukaan uusiutuminen ja niin ollen myös väestön »kasvukyky» voimistui kaksinkei`taiseksi siirryttäessä maan etelärannikolLa Pohjois-Suomeen.
Juuri Oulun ja Lapin läänit ovat tunnetusti suurperheisten alueita,

joilta väestömme saa uutta elinvoimaa. Tulevaa väestönkehitystä
valottaa tri Le7t£o kirjoituksessaan ))Väestön vanheneminen sekä sen
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[,aloudelliset ja sosiaaliset, seuraukset)) nojaut,ucn siinä viimeksi jul-

l``&istuuri våestön pTognoosi.imme (Ilyppölä-Tunlwlo-Törnqvi`S(\.
Väest,ön `'t`nheneinjnen ]`ierkitse., in}-ös sen työkykyisen osan vaiihencmista, n\ist,ä seuraa ajan initt,aa]i useila haitallisia i]"iiöiLä,

mm. i,`,'övoiinan saannin vaikeut,uminen ja työkykyisen väestön
kannat'tavan huoltorasit,ukscn lisääntyminen. Lopuksi tekijä csittää kcinoja t,ämän kehityskulun estämisel{si. Saman kirjoitLa.jan
kynästä on lähtöisiii myös seuraava tutkiclii`a, jonka otsikkona oii
>)Mu`ittoliikkeen suuiinasta eräissä V€`rsin€iis-Suome]i kunnissa vii()sina 1921---4945». Tri Lent,o liikkuu tässä alalla, joka on hänell(`
h}.viii iut,t,ua, käsiii,elihän hänen äsketiäiri ilJricstynyr, väitöskJi`-

jansa juuri inaassamuuttoa ja siihen vaikuttaneita teki.jöitä irieillil
Vuosikirjan toinen osa on omistettu eräille yhteiskunhässamine
tärkeille avioelämän ongelmil]e. Poikkeukse]lisen sota-ajan mielenkiintoista avioliitto-ongelmaa käsittelee yliaktuaari 4cbrre 7Tzm/fe!o
kir.ioituksessaan sota-avioliit(tista avioerotilaston valossa. Edellecii
r,ri Ka)Zepi. JWGmb.7?eycz esit,tää piirteitä avioliittoneuvoloiden kehi-

tyksestä Suomessa. Väestöliiton avioliittoneuvolan kirjeenvaihtoon
vv.1948-4 949 perustuen sosiaalihoitaja Leer}c* VcizfJcm7te tarkas-

i,e]ee syntyvyyden säännöstelyn sosiaalista ja terveydellistä taustaa
iiiaassamme. TQhtoi`it Z,eo 4. Kcbpr;o ja Kalevi Niemineva luovat,
julkisuuLeen'huo]nioita ticdoista, jotka Väestöliiton kansanterveystoimisto on kerännyL uuden abort,tilain valinisteluvaiheen aikam
ja joika koskevat helsinkiläisiä >)enkelintckijöiLät).
Kirjoitukseii
ttt,sikkona on y)Keskeiiinenokysymyksen taustaat).
Vuosikirjan lopussa on sarja ajankoht€iisia katsauksia. Maistei.i

i\.ieiiiinen kirjoittaa väestön uusiutumiskyvystä ei`i maissa, hallitussihi,eeri

LrsÅo Wcw.6`77}cm esittää ei`äitä Englannin väcstöpolitiikan

saav`it,uksia ,ja tavoitteita ja Li`i Lento valottaa perhcsuhteidcn huoinioon ottoa Ranskan tuloverotuksessa.
Erityistä mielenkiintoa tarjoaa VäestöliiLoii juhlavuotena maisi,eri r\Tiemisen lähes kaksikyminensivuinen katsaus Väestöliiton t,oi-

miiitaan viisivuotiskautena 1946-50, joka on tarkoitettu täydeniiykseksi niille selonteoillc, jotka aikaisemmin on julkaistu Väestöliiton vuosi]{ii`joissa. Se]osLus antaa osaltaan hyvän kuvan siitä vilkkaasta ja }i`oiicssa suhtecssa mullistavasta t,oiminnasta, jota Väes-

t,öliitto on olemassaolonsa ensimmäisenä kymmenvuotiskautem`
harjoiLtanut kansammc ]{eskuudessa uudenaikaisen väestöimlitiikan

init,ä

moninaisiirimilla

sai`oilla.

Kirjan loppusivut on oinistetLu kirjallisuuskatsauksille, ja

siihcn

liittyy -kuten edclliseenkin Vuosikirjaan ~ kätevä luet,telo vuosina 1948-49 julkaistusta väestök}Jsymystä, perhettä ja avio]iittoa

käsit,telcvästä suomalaisesta kirjallisuudesta.

K. H. Kuhanpää.
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SUMMARY

Economio Polioy in tlio Pressure of Party Policy.
By

U7t£o

Vcw./.one7?, Mag. phil.

The oblig€iLions i)ut on the State are continually bcing. extended.
r|`he politicians interested in these tasks and the people behind

their i)ower have come poorly. prepai`ed to take part in an great play.
The interdependence of economic condil,ioiis and the measures of
economic po]icy has i`emained vague. In the competition of several
parties of equal strengLh for power, it is very difficult t,o achieve
one common volitional course in economic policy. Along with the

parlamentary parties an extensive network of organizations re])resenting various intei`est,s have arisen. It has often happened in
Finland that the parties have had to submit to t,he wish of t,hesc interest groups. Political influence on economics is apparently not only
a temporary occurrence from which there is a return t,o an economic activity that follows its own laws. Thc State has already been
so strongly engaged in economic activity that the engagements
cannot be discontinued by peaccful means. fJon?o po!jc;c{ts will not
leave the economic fie]d. Yct, it should be evident that current economic prob]ems cannot be solved in polit,ically t)free comiietition)),
but crises will occur comi)arable with those caused by cconomic
liberalism. In order to be successful ho77m poZL.£L.ctÅs should base his

efforts on total economic planning trying to act as much to the pui`pose, as Äomo economjci4s wit,hin his narrow scope. A vit,al condition

for parlamentary democracy is the rpstoration of the sense in proportions economics and the appreheiision of the aggregate intei`est.

On So-called Mathematical Eoonomics.
By JcöcbÅ/to j]c!jJo, Mag. phil.

Thc ai`ticle discusses some aspects of the questio]i how, in principle, mat,hematics is used in economics. Pui`e mathematics as a
branch of gei]eral logic or the theory of deduction is first conside-

red and then the application of t,his theory to economics, clucidated
by a couple of examples.

On the Foroign-trade multiplier.
By Vei.Åko J7cbJme, Mag. phil.

The above essay explains in great outlines the meaning and the
use of the so-called multiple-analysis in connection with the crea-
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tiori of income by tlie aid of foreign -ti`ade and intei`national
capital movements.
In connection with foreign trade the multii)]ie_r-method carinot,
naturally, have t,he same pra`ctical aims as in conneötion with
pub]ic finance, because expört,s tcannot easily be inQrie`ased by an
one-sided policy `Qn thg part ...,of` one .single c..ountry, `especi`f`lly in

periods of depre`§sion, when.ther.e.is. a keen competition between
nations to increas-e their exports. The advantage of the m`ultipleanalvsis of foreign trade primari]y lies in the help it provides in clarifying the prominent factors -which have an influpnce on the dcvelopmnt of foreign tr.ridt`, and lhe mltn`tioiishi}is (tf ihoc;/? f'`ct,orc:.

The greatest difficult}. in th(` comtruciioi` of a for\'`ign tmde
multiplier is the necessity to simplify the condit,ions in c;uch an
extreme wa}J that lhe s(`nse of mality easil\' disrir`pears. O{hcrwise
the

equatjom

wotild

b `

vr`i.`.

lo.uT

tiJid

i'nT.oi.i`;l)l `

to

h`}itll'`.

Regular Shipping Servioes .ind Trimp Tr}fiic.
By

J(>rmii

Pohi(iniuilo.

Dn`.\nr

`il

C.i>inn`.

So.

One of the most obvious general features of shiT)ping in this
century has been the increase in mg`i]ar shii)rting scrvices at the
exrtf`nse of the lramr) traffic. Th first r.giih` lim wic or>amd
in 1816 between T\Tew York and Liverr]ool, but onl\. h\. about 1870
regular ship-]ines had been established between .Eu.rope (chiefly
Great Britain) and the most important h,irbours elsewhei`e. Since

then one countrv after the ot,hpr has been joined to th network of
shir)-lines aroun.d the world. Thc regular service, which formerly
handled mail, passengers and va]uable or frail piece-goods, now
fills the ships' holds wii,h cai`go of all kinds.

The author considcrs the circumstances that have contributed
to tlic gi`eat increase in the regular shipping services and the de,cline
of the tramp traffic. He finds that in shii)ping depressions affect
tramp ti`affic in the fii`st place. The reason for this is that, as world
trade and goods ti`affic decline, tonnage is set free fi`om regular ser-

vice and, being faster and in many other respects better fitted for
competition than the tramps, inti`udes on their trade.
The war and its consequences cut many of the i`outes and changed the position of most of the junctions in the netwoi`k of lines.
Considering this and the ti`emendous inci`ease in the tonnage of

tankers - which now repi`esents one-fourth of the merchant tonnage - it may be estimated that not moi.e than half of the world
merchant fleet is now engaged in regular shipping sei`vice. For
Finland's merchant fleet the corresponding figure is not quite
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25 per cent, which is very modest compared with coui]t,ries such as
hcr Scandinavian neighbours.
The regular shipping sei.vices must accomodate themselvcs t()

:,:1c:s,Psr:=aeil;:gtf:nfiot::nsse,r|eovuesnotnheosugåi::etrh=eientcr=åsneiåolwdaål:fsfiåT|ldsocial costs. The author finds that the solutionof these and many
other problems is essential to the future of the regular shipping serVIces.
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John Maymard Keynes:
TYÖLLISYYS,

K'OR;Ko. TA FmHA
Lordi John Maynard Keynes of Tiltonin teos "The general Theory of
`Employment, Interest and Money", on
ilimestyny.t suomeksi nimellä "Työlll-
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F.B.ComdHffe:KANSAKUNTENKAUpANKÄimrii
Ensi vuoden alussa ilmes.tyy suo'meksi amerikkalaisen Kalifornian yliopiston professorin yleisesitys tämän hetken kansain` vä,lisen kaupan ongelmista ja sotien vajkutuksesta maailman
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