
14\ e-,,   =L,

1\  3  -   (2{

KANSAINVÄLlsET   suHDAr`mlEsllRT¥MÄT.

Kirjoittanut

Veikko   Halme.

Kansainvälisillä    suhdannesiirtymillä    tarkoitetaan    niitä    ilmiöitä,

joiden  vaikutuksesta  suhdanneaallot  pyrkivät  muodostumaan  saman-
laisiksi kaikissa ns.  nykyaikaiseen maailmantalouteen kuuluvissa kansan-
talouksissa.  Suhdanneaalloilla  taas  tarkoitetaan,  kuten  tunnettua,  niitä
kauemmin  kuin  vuoden  kestäviä laajentumisia ja supistumisia, joita  on
havaittu  ilmenevän  kansantalouden  kokonaisaktiviteetissa  riippumatta
vuodenaikojen    aiheuttamista    kausivaihteluista    tai    vuosikymmenien
kuluessa  havaittavista  pitempiaikaisista  muutoksista.

Mitä  itse  suhdanneaaltoihin  tulee,  voitaneen  katsoa,  että  niitä  kos-
kevassa   tutkimuksessa   on  jo   päästy   melkoisen   pitkälle.1   Suhdanne-
aaltojen kansainväliseen siirtymiseen nähden ollaan ilmeisesti sen sijaan
vasta   alkuasteella.   Probleemi   onkin   vaikea,   sillä   sen   ratkaiseminen
€deliyttää  kahden  monimutkaisen  teorian,  kansainvälistä  kauppaa  ja
kansainvälisiä maksusuhteita käsittelevän teorian sekä suljettua taloutta
koskevan    suhdanneteorian   onnellista   yhdistämistä.    Seuraavassa    on

]  Tällainen suhteellinen  väite saatetaan  tässä  yhteydessä  kuitata  lyhyesti  viittaa-

malla NicHOLAs KALDORin artikkeliin A4r Hc.c4f on  rrade Cyc/e, The Economic ]ournal
IV/1951, jossa hän toteaa,  että  »sitten  1930-luvun puolivälin  (ja erityisesti KE¥NEsin
saatettua julkisuuteen Gcwra/ rheor/nsa) suhdanneilmiöitä koskevat teoriat ovat osoit-
tanect onnellista suuntaa yhtenäistymistä  kohti».

Mainitussa  kirjoituksessa  KALDOR  esittelee  lyhyesti  J.  R.  HicKsin  vuonna   1950
±lrnestynyttå.  teostzL  A  Conlribulion  to  the  Theory  of the  Trade  CLycle,  JotaL  on  syytå  suosi-

tella uusinta »suljetun taloudcm» suhdanneteoriaa koskevana julkaisuna.
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pyritty   esittämään   niitä   tärkeimpiä   näkökohtia,  joita   kansainvälisiä
suhdannesiirtymiä  tutkittaessa  on  syytä  ottaa  huomioon.

Aikcrisempi   teoreettiim   käsittely.

Kansainväliseltä   kannalta   on   suhdanneilmiöitä   käsitelty   yleensä
hämmästyttävän vähän.  Menneiden vuosikymmenien kuluessa hyvinkin
moni  tutkija  on  tosin  korostanut  sitä  seikkaa,  että  suhdanneaallot  ovat
luonteeltaan kansainvälisiä ja että ne eri maissa käyvät melko usein  tar-
koinkin  yksiin.  Oikeastaan  vasta  viime  sodan jälkeisinä  vuosina  on  itse
kansainvälisiä  suhdannesiirtymiä  alettu  tarkemmin  käsitellä.

Ennen   kuin   kansainvälisiä   suhdannesiirtymiä   sanan   varsinaisessa
merkityksessä  on  ruvettu  tutkimaan,  oli  ulkomaankaupan  teoriaa  kui-
tenkin  syvennetty  samantapaiseen  suuntaan.  Ulkomaankaupan  teorian

yhteydessä  on  luonnollisesti  aina  ollut  pakko  ottaa  huomioon  hintojen,
valuuttakurssien-yms.   muu,tokset.   Klassiuisen   ulkgmaankauppateorian
mukaan  tällaiset  tekijät  kultaliikkeiden  lisänä  kykenivätkin  selittämään
ulkomaankaupassa  ja   kotimaisissa   suhdanteissa   tapahtuvat   vaihtelut.
Pelkästään  niiden  voimalla  säilyi  myös  tasapaino  niin  ulkomaankau-

passa ja maksutaseessa kuin koko kansantaloudessa työllisyyteen ja mui-
hin  sellaisiin  seikkoihin  nähden.  Jos  hintataso  jossakin  maassa  nousi,

johti se tuonnin kasvuun ja kullan vientiin, mikä taas puolestaan aiheutti
hintojen  alenemisen ja  uuden  tasapainotilan  syntymisen.  Hintojen  ale-
neminen  taas johti  kullan  virtaamiseen  maahan ja  sitä  tietä  hintatason
nousuun. Järjestelmä oli siten hyvinkin herkkä, ja vaihtelut tapahtuivat
tasapainoalueen  puitteissa ja  parhaimpaan  tasapainoon  alituisesti  pyr-
kien.

Vasta  vähää  ennen  viime  maailmansotaa   -  siis  melko  paljon  sen

jälkeen kun klassillinen teoria muuten oli jo muokkautunut uuteen asuun
tai jo  kokonaankin  toiseksi muuttunut  -  vapauduttiin  ulkomaankaup-

pateoriassa  tuijottamasta  yksipuolisesti komparatiivisiin tai resiprookki-
siin   kustannuksiin  ja   kultaliikkeisiin.  Vuonna  1933  ilmestynyt  ruotsa-
laisen  BGrf3./  OÅ/z.72in  teos  »Interregional  and  lnternational Trade» laa-

jensi   ulkomaankauppateorian   kaikki   kansantalouden   tekijät   käsittä-
väksi.   Periaatteeksi   tuli  tälläkin  alalla   »mutual  interdependence»   eli
kaikkien  tekijäin  keskinäinen  vuorovaikutus.  Ohlinkaan  ei  tosin  suorit-
tanut aivan yllättävä'ä hyppyä,  sillä melko  monet tutkijat ennen  häntä,
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mainittakoon  näistä  esim.  F.   J4/.   rcze4fjt.g,  olivat jo  melko  pitkälle  val-
mistelleet  tällaista  uudelleen  suuntautumista.1

Mainittu  »mutual  interdependence»-periaate  tarkoitti  siis  sitä,  että
kaiken voitiin katsoa vaikuttavan kaikkeen. Kun tämä periaate ulotettiin
käsittämään  samanaikaisesti  paitsi  kansantalouden  sisäiset  myös    kan-
sainväliset  suhteet,  se  tarjosi  hedelmällisen  pohjan  kansainvälisten  suh-
dannesiirtymien   tutkimiselle.   Ulkomaankauppateorian   käytyä   muu-
tenkin  »suhdannemielisemmäksi»  alkoi  siis jo  olla  riittäviä  edellytyksiä
kansainvälisen   suhdanneanalyysin   kehittämiseksi.

Suhdanneaaltojen   kansainvälisyys  oli,   kuten  sanottu,  jo   aikaisem-
minkin  todettu.  Täsmällisin  tässä  suhteessa  oli  ehkä  ollut  amerikkalai-
nen  M/Gf/Gj/  C.  A4:3.fcÅe//, joka  vuonna  1930 julkaisi  merkittävän  teoksensa

»Business Cycles  -  The Problem and its Setting».  Hän tyytyi kuitenkin
vain  toteamaan  eri  maiden  suhdanneilmiöissä  esiintyvän  samankaltai-
suuden  niiden  syy-yhteyksiä  sen  tarkemmin  selvittämättä.2

Vuonna    1936  ilmestyneessä .teoksessaan   »Prosperität  und  Depres-
sion»   tunnettu   suhdanneteorioitten   yhdistäjä   Go#/r3.ecJ  f7cz6er/Br   totesi,
että kansainvälisiä suhdå`nnesiirtymiä voidaan tarkastella kahdesta näkö-
kulmasta.  Ensiksikin  päähuomio voidaan kiinnittää  asianomaisen  maan
maksutaseeseen.   Toiseksi  voidaan  ajatella  koko  maailma  yhtenäiseksi
talousalueeksi, jolloin kaikkien erottavien tekijöiden,  kuten tullimuurien

ja   valuuttakurssien   vaikutukset   voidaan   critellä   yksitellen. Viimeksi
mainittu  tie  ei  ilmeisesti  kuitenkaan  ole  osoittautunut  hedelmälliseksi
todella  käytännölliselle  suhdanneanalyysin   suorittamiselle,    koska   sitä
ei ole Haberlerin jälkeen juuri lainkaan seurattu.  Myöskään Haberlerin
kirj.assa se  ei vaikuta mitenkään inspiroivalta.  Kansainvälisiä suhdanne-

t  TAussiG   esim.   korosti   niitä   eroavaisuuksia,  joita   ulkomaankaupan   vaikutuk-

sissa syntyy,  kun  kultakannasta siirrytään  paperirahajärjestelmään.  Vrt.  mm.  FRANK
GRAiiAM,   The   Theory  of  lnternolional  Values,  Prince`on  Univcrsicy  Prcss,  Princeton
1948,  s.  279.

2   Häntä  ennen  julkaisivat  mm.  saksalaiset  0.  MORGENSTERN  ja  A.  v.  MÖHLEN-

FELs   artikkelinsa   kansainvälisistä   suhdanneilmiöistä,   mutta   hekään   eivät   menneet
asioiden  toteamista  pitemmälle.  Amerikkalaisen  H.  NEissERin  teos  Some  Jn/cmo!!.ona/
4f4ec!J   o/  !ÅG   8%jse.ncjf   CLyc/c,   joka   ilmestyi  vuonna   1936,  menee  puolestaan   tässä

suhteessa  huomattavasti   pitemmälle   kuin   mainittu  MiTCHELLin  teos.  Myöhemmin,
vuonna    1946   ilmestyneessä   teoksessaan   A4eaf#r!.ng   B"j`2.ncsf   Cyc/cs   MiTCHELL   sen

sijaan  on  omistanut  paljon  huomiota  kansainvälisten  suhdanncilmiöiden  systemaat-
tiseen  mittaamiseen.
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ilmiöitä  onkin  sittemmin   ryhdytty  seuraamaan  yksinomaan   tai  pää-
asiallisesti  maksutaseen  puitteissa,  kuten  nimenomaan  sodanjälkeinen
aika   on   osoittanut.

Uusimpia  näkökohiia.

Maksutasetta koskevassa suhdanneanalyysissä edustanee  tähän men-
nessä   parhainta   saavutusta   tai   ainakin   yleispätevästi   uudenaikaista
menetelmää  kiinalaissyntyisen  rje CÅzm CÅarngin  teos, joka  tuli julkisuu-
teen  viime  vuonna.]  Hän  on  syventynyt  merkittävällä  tavalla  niihin
tekijöihin, joiden perusteella jonkin tietyn maan maksutase kokonaisuu-
dessaan ja  tärkeimmiltä  osiltaan  reagoi  viennissä ja  tuonnissa  tapahtu-
viin  arvon,  volyymin ja  hintojen  muutoksiin, jossa  muodossa  kansain-
väliset  suhdannesiirtymät  lähinnä  ilmenevät.  Vientiin  ja  tuontiin  on
tällöin  tietenkin  sisällytetty  kaikki vastaavat  vaihtotaseen    erät.  Chang
on  tehnyt  perusteellista työtä  laskiessaan  sangen  monen  maan ja  koko
maailmankaupankin   vienti-  ja   tuontijoustavuutta   ilmaisevia   lukuja,

joiden  suhteet juuri  ovat  määrääviä  eri  maiden  suhdanneherkkyydelle.
Se,  mikä  Changin kirjassa onkin uusinta,  on juuri mainittu johdon-

mukainen   pyrkimys  joustavuustekijöiden   kvantitatiiviseen   mittaami-
seen.  Itse  laskumenetelmissä  hänellä  ei  ole  sanottavasti  uutta,  mutta jo
hyväksi havaittujen laskumenctelmien käyttö on johtanut hänet monel]a
tavalla  mielenkiintoisiin  tutkimustuloksiin.  Niihin  on  tosin  suhtaudut-
tava  varauksin,  koska  tutkittu  aika  käsittää vain  pari vuosikymmentä.2
Hänen  laskelmistaan  voinemme joka  tapauksessa  todeta  esim.  sellaisen
seikan,  että  Suomen ja  yleensä  ns.  »maatalous-ja  raaka-ainemaiden»

(primary  producing  countries)   marginaalinen  tuonriin  tulojoustavuus
on  ilmejsesti  paljon  suurempi  kuin  pitemmälle  teollistuneiden  maiden
vastaavat  arvot.  Tämä  merkitsee  sitä,  että  pitkälle  teo]listuneet  maat
ovat  tuontiin  nähden vähemmän  suhdanneherkkiä kuin  »maatalous-ja
raaka-ainemaat».  Toisaalta  taas  viennin  suhdanneherkkyys  on  eri  tuo-
tantotyyppjä  edustavien  maiden  kohdalla  suurin  piirtein  vastakkainc,n
niiden   tuontiherkkyyteen   nähden.   Teollisuusmajden   vienti   on   siten

±  TSE   GHT]N   aHA.NG,   C;yclical   Movements   in   tlie   Balance   of  Payments,   GZLrn.bridge

University  Press,  Cambridge  1951.
2  Vrt. esim. A. MAKowERin tätä kirjaa koskevaan arviointiin Economica IV/ 1951,

s.  438,  sekå  G.  ORcuTTin kirJo±tuksecn  Measurement  of Price  Elasticities  in  lnternational
rrczcJc,  Review of Economics and Statistics 11/ 1950, s.117.
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suhdanneherkempää  kuin  muunlaisten  maiden  vienti.  Tämä  ei  kuiten-
kaan  tarkoita  sitä,  etteivätkö  esim.  raaka-aineita  vievät  maat joutuisi
hyvinkin  suuressa  määrin  kärsimään  lamakausista,  sillä  teollistuneissa
maissa  tulonmuodostuksen  suhdannevaihtelut  ovat  ylecnsä  paljon jyr-
kemmätja syvemmät kuin muissa maissa. Suhteellisen alhainenkin tuon-
nin  tulojoustavuus voi  siten  käytännössä merkitä  hyvinkin  suuria vaih-
teluita itse tuonnin määrässä ja etenkin siitä maksettavassa hinnassa.

Näin  yksinkertainen  ei  asia  kuitenkaan  ole,  vaikka  lähdettäisiinkin
siitä,  että  vienti ja  tuonti  tässä  yhteydessä  katsottaisiin  samoiksi   kuin
vaihtotaseen  tulo-ja  menopuolet,  mikä  yksinkertaistaminen jo  sinän`ä
merkitsee   yksityisseikkojen   aliarvioimista.   Asiaa   mutkistaa   lisäksi   se,
että kaikilla eri tavaralajeilla on omat tulo-ja hintajoustavuuden arvonsa.
Sitä paitsi vaihtotaseen eri tulo-ja menoryhmillä, kuten viennillä ja tuon-
nilla,   matkailijaliikenteellä   sekä   korkomaksuilla, on   hyvinkin  erilaiset

joustavuuskertoimet.  Sama   koskee   tulokerrointa,  jos   vaihtotaseen   eri
osien  vaikutusta  kansantuloon  pyrittäisiin  tarkasti  mittaamaan.  Näin

yksityiskohtaiseen  analyysiin  ei  käytännössä  yleensä  kuitenkaan  voida
mennä.  Karkeassakin analysoinnissa  olisi  huomiota  sen sijaan  kiinnitet-
tävä siihen,  että vajh±9±asss±£±iEpor¥hmi£n±±±hdann£h£±!s!±¥V_S_Tiip_-
pu_u_aLi±La_kinL±Su±±ae±zisLtiL±sljä§±|j£.iijg_us±`a_v_uu.s~o.rp±p?isuu_deL±a:[

1.  tuontikysynnän   tulojoustavuudesta,
2.  tuontikysynnän  hintajoustavuudesta,
3.  tuontitavaroita  vastaavien  kotimaisten  tuotteiden   hintajousta-

vuudesta,  ja
4.  vientiin  käytettävien  tuontitavaroiden  vientijoustavuudesta.
Näiden  kysynnän  tulo- ja  hintajoustavuutta  määräävien  tekijöiden

lisäksi  vaikuttaa  tuontiin  ja  se`n  suhdanneherkkyyteen   myös  sellaiset
tekijät  kuin  vaihtosuhde  eli  »terms  of trade»,  valuuttakurssit,  tullit ja
monenlaiset  kauppapoliittiset  seikat.

Vastaavanlaiset  tekijät  vaikuttavat  toisaalta  vienninkin  suhdanne-
herkkyyteen.   Viennin   suhdanneaaltoiluun   vaikuttavat   pääasiallisesti
vientimarkkinamaiden tulonmuodostus, vientimaan noudattamat vienti-
hinnat,   ko.   vientimarkkinoilla   esiintyvien   ki]pailijoiden   vientihinnat,
valuuttakurssien   taso,   vientimarkkinoilla   harjoitettu   tullipolitiikka  ja
myös monet kauppapoliittiset seikat. Eri tavararyhmiin ja -lajeihin näh-

1   CHANG,  m.!.,  S.  40.
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den  viennin  suhdanneherkkyys  sitä  paitsi  voi   olla  hyvinkin  erilainen.

jonkin  maan  suhdanneherkkyys  ulkomaisiin  tekijöihin  nähden  riippuu
mainittujen  joustavuustekijöiden  lisäksi  tuonnin  ja  viennin   tulovaiku-
tuksista, joihin jäljempänä  palataan.

j oustc[vuwtekijöiden  miitaaminen.

Perimmältään tuontialttius riippuu luonnollisesti maan omavaraisuu-
desta ja vasta sen jälkeen  eri joustavuustekijöistä.  Maan omavaraisuutta
voidaan mitata vertaamalla useamman vuoden  aikana tuonnin  määrää
kansantuotteeseen   eli  maassa   tuotcttujen   tavaroiden   summaan.   Tätä
suhdetta  nimitetään  kcskimääräiseksi  tuontialttiudek  i.  Mitä  enemmän

jokin  maa  on  ulkomaisesta  tuonnista  riippuvainen, sitä suurempi  on  sen
keskimääräinen  tuontialttius ja  päinvastoin.

Keskimääräinen  tuontialttius  edellä  esitettyyn  tapaan  mitattuna  ei
kuitenkaan  sano  paljon  suhdannevaihteluista.   Tällöin  tulee   tärkeäm-
mäksi verrata keskenään  tuonnissa  ja  kansantulossa  samanaikaisesti ta-

pahtuvia   muutoksia.
jos tiettynä ajanjaksona tuonnissa tapahtuneita muutokia verrataan

kansantulossa   tapahtuneisiin   muutoksiin,   nimitetään   saatua   suhdetta
marginaaliseksi  tuontialttiudeksi. Jos  taas verrataan  tuonnissa  tapahtu-
neita   ` uhteellisia   muutoksia   kansantulossa   tapahtuneisiin  suhteellisiin
muutoksiin,  puhutaan   tuontiin   kohdistuvan   kysynnän   tulojoustavuu-
desta.

dT
Marginaa]ista  tuontialttiutta  ilmaisee  Suhde dTk,  jossa

T ± tuonti ja  K ± kansantulo.
dTK

Tuonn±n   tu]ojoustavuuden  kaava  taas  on  et  ±  äTK. TF,  jossa  ede]_

listen  merkkien  lisäksi  on  et  ±  tulojoustavuus.  Mainittu  kaava  saadaan
tulojoustavuuden   määritelmästä,  joka   matemaattisesti  `ilmaistuna   on

dT
T

e t _ ä TK

K
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Tuonnin  hintajoustavuus  merkitsee  tuonnissa  tapahtuvan  suhteelli-
sen muutoksen suhdetta tuontihintojen vastaaviin muutoksiin.  Tuonnin

dT
T'.

hintajoustavuuden   matemaattinen  merkintä  on  ep  ± aE; , ]ossa   P ±

P
hinta.  Cif-hintoihin  on  luonnollisesti  t.ällöin   lisättävä  tullit.

Tuontitavaroita  vastaavien  kotimaisten  tavaroiden  hintajoustavuus
on  teknillisesti katsoen samanlainen käsite kuin  ede]1ä mainittu  tuonnin
hintajoustavuus.   Kotimaiset   tavarat   voidaan   tässä   yhteydessä   ottaa

parhaiten  huomioon  korjaamalla  edellä  mainittua tuonnin hintajousta-
vuuden  koeffikienttiä  kotimaisten  tavaroiden  tukkuhintaindeksillä.

Vientiin    käytettävien    tuontitavaroiden    vientijoustavuus    on kar-
keasti  mitattavissa  koko  viennissä  tapahtuvien  muutosten  avulla.  jos
vientiin  joutuvien  tuontitavaroiden  määrä  ja  niiden  laadu]liset  muu-
tokset   voidaan   tarkemmin   määritellä,  päästään  tietenkin  tarkempiin
tuloksiin.

Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden yhteinen sekä kunkin  tekijän
erikoisvaikutus  tuonnin  määrään  saadaan  teoreettisesti  selville  ns.  osit-
taiskorrelaatiota   edustavan   kaavan   avulla,  jolloin   trendiä  ilmaisevat
muutokset  on  .poistettava.1

0sittaiskorrelaation avulla voidaan analysoida  myös  viennin jousta-
vuutta.  Mainitunlaisia  laske]mia  häiritsevät  kuitenkin  suuresti  monet
tuntemattomat  tai  vaikeasti  määriteltävissä  olevat  tekijät.  Esim.  kor-
viketavaroiden  hintajoustavuuksia  on  vaikea  määrätä.  Valuuttakurssit

ja tullit antavat sitä paitsi oman panoksensa laskelmien vaikeuteen.

Eroavaisuudet  eri  maiden  suhdomeherkkyydessä.

Eri maiden suhdanneherkkyyden puolesta voidaan Changin mukaan
erottaa viisi eri taloustyyppiä.2

Ensiinmäisenä  tyyppinä  on  pitkälle  teollistunut  maa, joka  tarjoaa
maailmanmarkkinoilla teollisuustuotteita ja tuo elintarvikkeita ja raaka-

1   CHANG,  m.I.,  s.  40.

2  CHANG, m.!., s.  9. Vastaavanlaatuista maiden jakoa niiden suhdannercaktioiden

perusteella   esittelee   mm.   ERNST   WAGEMANN   teoksessaan   Sjr#tf#r   %nd  jz/Ey!mt/s   der
lt/lc/!co!.r!j`cÅ4//,  Verlag von  Reimar Hobbing,  Berlin  1931.
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aineita.  Tällaisen  maan  vientimenekki  on  suuresti  riippuvainen  ostaja-
maiden  tulojoustavuudesta,  mutta  sen  oma  tuonti  pysyy  etenkin  elin-
tarvikkeiden  osalta  suurin  piirtein  muuttumattomana.  Raaka-aineiden
tuonti  riippuu  sen  sijaan  ratkaisevasti  kotimaisesta  suhdannetilanteesta.
Tuonnin  suhdanneherkkyys  tällaisen  maan  kohdalla  riippuu  siten  mai-
nittujen  tarvikeryhmien  keskinäisestä  suhteesta  koko  tuonnissa.

Toista  ryhmää  edustaa  samoin  pitkälle  teollistunut  maa, joka  kui-
tenkin on melko omavarainen sekä elintarvikkeiden että raaka-aineiden
suhteen.  Tällainen  maa  käyttää  luonnollisesti  vain  hyvin  pienen  osan
kansantulostaan   tuonnin  maksamiseen,  ja  tuonti  käsittää  yleensä  vain

ylellisyysluonteisia   kulutustavaroita   sekä   sellaisia   raaka-aineita,  joita
omasta  maasta  ei  ole  saatavissa.  Sellainen  tuonti  on    suuressa  määrin
tu]ojoustava.  Toisaalta  tällaisen  maan  vientikin, joka  käsittää  korkean
asteen  pääomatavaroita ja  kestäviä  kulutustavaroita,  on  erittäin  tulo-

joustava. Tällaisessa maassa kasvaa sekä tuonnin että viennin arvo yleisen
noususuhdanteen   aikana   suhteellisesti   nopeammin   kuin   kansantulo,
laskukauden  aikana  väheneminen  on  vastaavasti  nopeampaa.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat sellaiset maat, jotka ovat vähemmän
teollistuneet kuin  edelliset,  mutta joissa maataloudella on tärkeä asema.
Suuri  osa  tällaisen  maan  ulkomaankaupasta  käsittää  erikoistuotteita ja
raaka-aineita.  Tulojoustavuus  sekä  vientiin   että   tuontiin   nähden   on
ilmeisesti sangen korkea, mutta ei välttämättömästi toisenlainen vientiin
kuin   tuontiin   nähden.   Tasaisen   nousukehityksen vallitessa  muutokset
molemmissa ulkomaankaupan haaroissa  tulevat ilmeisesti  olemaan  suu-
rin  piirtein   samanlaiset.

Neljäntenä ryhmänä ovat maat, joiden talouselämässä maatalous on
vallitseva.  Tällaisen maan ulkoriiaankaupan suhdanneherkkyys on siten

päinvastaista  laatua  kuin  kahden  ensin  mainitun  ryhmän.  Vienti, joka
käsittää   maataloustuotteita,   on   vain   vähäisessä   määrin   suhdanteista
riippuvainen, kun taas tuonti, joka käsittää teollisuustuotteita ja etenkin

pääomatavaroita,  on  hyvinkin  suhdanneherkkää.  Nousukauden  aikana
kauppatase   pyrkii   siten   muodostumaan   tuontivoittoiseksi,   kun   taas
laskukauden  aikana  on  mahdollisuuksia  vientiylijäämän  syntymiseen.

Omana ryhmänään on vielä mainittava kaivosteollisuusmaat, joiden
vienti käsittää raskaan teollisuuden raaka-aineita. Vienti on siten erittäin
suhdanneherkkää,    koska   jyrkimmät    suhdannevaihtelut    keskittyvät,
kuten  tunnettua,  raskaan  teollisuuden  piiriin.  Kun  toisaalta  tällaisen
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kaivos-maan  tuonti  käsittää  teollisuustuotteita,  on  sekin  suhdanneherk-
kää.   Suhdannemuutokset  tällaisen   maan  viennissä  ja   tuonnissa   ovat
siten  suurin  piirtein  samanlaiset.

Voitaneen  päätellä,  että  Suomi  olisi  sijoitettavissa  lähinnä  kolman-
teen  mainituista  ryhmistä  eli  siis  sellaisten  puoliteollistuneiden  maiden

joukkoon, joissa  maatalous  on  tärkeä  elinkeino.  Ryhmän  tunnusmerk-
kien  mukaan  sekä vienti  että  tuonti  käsittää  erikoisluonteisia  teollisuus-
tuotteita ja  raaka-aineita, joihin  nähden  tulojoustavuus  on  yleensä  suh-
teellisen  korkea.  Viennin ja  tuonnin  suhdanneherkkyys  on  tämän joh-
dosta  melkoisessa  määrin  samanlainen.  Kauppatase  pyrkisi  näin  ollen

yleensä pysymään tasapainossa tilapäisiä heilahduksia lukuun ottamatta,
joskin  koko   kauppatase  on   suhdannemuutoksille   erittäin   altis.   Missä
määrin  tämä  kaikki  pitää  paikkansa,  sitä  olisi  tietenkin  lähemmin  tar-
kasteltava.

Mitä   sitten   maailman   suhdannekehityksen   kannalta   tärkeimpien
maiden,   Yhdysvaltain  ja  Englannin,   sijoittamiseen  mainittuihin  ryh-
miin tulee, voinemme päätellä,  että Yhdysvallat kuuluu lähinnä toiseen

ja   Englanti  lähinnä  ensimmäiseen  ryhmään.  Yhdysvallat  on  pitkälle
teollistunut  maa,  joka  on  suhteellisen  omavarainen  sekä  elintarvikkei-
den että myös teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden suhteen. Tämän
nojalla  voitaneen  päätellä,  että  etenkin  tuonti  on  Yhdysvaltain  osalta
hyvin  suhdanneherkkää.   Samaa  voidaan  suurin  piirtein  sanoa  myös
viennistä,  koska  huomattava  osa  siitä  käsittää  pääomatavaroita.

Englanti  taas  on  pitkälle  teollistunut maa, joka  on  elintarvikkeiden

ja raaka-aineiden osalta suuressa määrin  - jopa ratkaisevasti  -  tuon-
nista  riippuvainen.  Vienti  on  selvästikin  erittäin  suhdanneherkkää,  ja
samoin  on  myös  tuonnin  laita  raaka-aineiden  osalta.

Maailmankaupan  kannalta  ovat  molemmat  anglosaksiset suurvallat
siten  sangen suhdanneherkkiä.  Kun  n-ämä maat yhdessä vastaavat suu-
resta osasta maailmankauppaa, on maailmantalouden suhdanneherkkyys
tärkeimmältä    osalta   arvioitavissa   kiinnittämällä   päähuomio   näihin
maihin.

Ulkomaisten ja kotimaisten suhdametekijöiden yhiymäkohdat.

On  selvää,  että  pääasiallinen  kanava  suhdannetekijöiden  siirtymi-
seksi maasta toiseen on ulkomaankauppa. Kuten alussa mainittiin, näyt-
4
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televät  siinä  suhteessa  tärkeätä  osaa  kuitenkin  myös  muut  vaihtotaseen
erät.  Kaikkien  näiden  kohdalta  ei  suhdannesiirtymiä  tässä  yhteydessä
kuitenkaan ole mahdollista tarkastella. Asioiden kulku on sitä paitsi mel-
koisessa  määrin  samantapainen  kuin  kaupan  kohdalla.   Sen  sijaan  on
syytä luoda karkea kuva niistä yhteyksistä, joissa vaihtotase kokonaisuu-
dessaan  muuhun  kansantalouteen  nähden  esiintyy.  Siten  saadaan  käsi-
tys siitä,  miten  ulkomaisten  suhdannetekijöiden  vaikutus  suurin  piirtein
haaroittuu ja niveltyy kotimaisiin suhdannetekijöihin.  On syytä kylläkin
aivan  erityisesti  korostaa  rajoitusta   »suurin  piirtein»,  sillä  esitettäviin
asetelmiin   ei   sisälly  lainkaan   sellaisia   tärkeitä  suhdannetekijöitä  kuin
hintaliikkeet,  psykologiset  vaikutteet jne.,  jotka  usein  ovat   suorastaan
ratkaisevia  kokonaiskehityksen  kannalta.

Ehkä  tärkein  kokonaisasetelma,  jossa  vaihtotaseen  eri puolet  esiin-
tyvät bruttosuureina,  on  ns.  huoltotase. Jos vaihtotaseen eri puolet mer-
kitään  lyhyesti  tuonnilla ja  viennillä,  muodostuu  huoltotase  seuraavan-
laiseksi :

Huoltotase.

Bruttokansantuote
+ Tuonti
Kokonaistarjonta

Kotim. kulutus-ja sijoituskysyntä
+  Vienti
Kokonaiskysyntä

Huoltotaseen  avulla  voitaisiin  ilmeisesti  erittäin  hyvin  tutkia  esim.
viennin osuutta koko kansantalouden suhdannekehityksessä,  mikäli vain
tunnetaan  kaikki  muut  tähän  taseeseen  liittyvät  erät.  Ainakin  oman
maamme  kohdalla  puutteellisuudet  nimenomaan  kysyntäpuolta  koske-
viin  tietoihin  nähden  ovat kuitenkin  niin  suuret,  että  tällaisesta analyy-
sistä ei ilmeisesti vielä pitkiin aikoihin voine tulla täyttä totta.

Toinen  tärkeä  asetelma  koskee  kotimaista  pääomanmuodostusta ja.
ulkomaista pääomaliikettä. Jos vaihtotaseen eri puolet jälleen merkitään
viennillä  ja  tuonnilla,    saadaan   eräänlaiseksi    »pääomataseeksi»   seu-
raava  asetelma:

Pääomata£e.

Kotimainen  säästäminen                Vienti
-Nettosijoitus  kotimaassa             -Tuonti

eli

Pääoman  tuonti

ja
Pääoman  vienti

Vaihtotaseen   tuontivoittoisuus

Vaihtotaseen  vientiylijäämä
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Vaihtotaseen   ylij.äämä   tai   alijäämä   ratkaisee  siten,   missä   määrin
kotimainen sijoitustoiminta vastaa kotimaista säästämistä.  Tällä kohden
niveltyy   ulkomainen   pääomaliike   kotimaisiin   rahamarkkinoihin   koko
laajuudessaan  ymmärrettynä.  Liittämällä  tällainen  »pääomatase»  kan-
santuloasetelmiin  saadaan  tilaisuus  seurata  ulkomaisten  pääomaliikkei-
den   vaikutuksia   kansantulon   muodostukseen.   Tällaista   maksutasecn
nettojäämän tai sen eri osien vaikutusta kansantuloon on, kuten sanottu,
alettu  mitata  tulokertoimen  avulla  samaan  tapaan  kuin jo  on  totuttu
ajattelemaan  sijoitustoiminnan  vaikutuksia  kansantuloon.

Yleinen  tulokerroin-järjestelmä merkitsee,  kuten tunnettua,  sitä,  että
talouselämää käynnissä  pitävien  sijoitusten  vaikutus  kansantuloon  mää-
räytyy  niille  ominaisten  tulokertoimien  suhteen,  joissa  kertoimissa   -
kansan  tapojen ja  tottumusten  mukaan   -  säästämis- ja  kulutusalttius
ovat   ratkaisevia   suureita.   Tulokertoimesta   (k)   käytetään   tavallisesti

1

kaavaa k  ±  i=Tc, jossa  c on kulutusalttius ja joka kaava vastaa geomet-

risen sarj.an summaa.  Se tarkoittaa näin ollen alati vähenevien ja lopulta
tiettyyn  kokonaissummaan  päätyvien  lukujen  yhteismäärää.  Jos  tietty
vakinaiseksi  muodostuva   sijoitusten   lisäys   kerrotaan   tällaisella   kertoi-
mella, saadaan tuloksi vastaava kansantulon lisäys.  Merkittäessä sijoitus-
toiminnan lisäystä  z±  S:llä ja  vastaavaa kansantulon lisäystä  zA  K:lla,
vallitsee  näiden  suureiden  kesken  siis  seuraava  suhde:

1A K - A S . i=

]os  tällaiseen  kaavaan  liitetään  vaihtotaseen  nettojäännös  (V-T),
jossa V ± vienti ja T ±  tuonti, saadaan kotimaisen sijoitustoiminnan ja
maksutaseen  nettojäännöksen  yhteisesti  aiheuttama  kansantulon  muu-
tos   eli

1

A K ± zCs (S+V -T) . i=

Tämä  kaava  voidaan  esittää  monessa  muussakin  muodossa,  joihin
tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan aihetta kiinnittää enempää huomiota.1

]   Ks.  kirjoittajan  selontekoa  tästä  asiasta  Kansantaloudellisessa  Aikakauskirjassa

111/1951,  s.   219-221.
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Mainittakoon  kuitenkin,  että  monipuolisemmassa  kaavassa  voidaan  ot-
taa esille mm.  tuontialttius ja muut sellaiset joustavuustekijät sekä oman
maan että vientimaiden osalta. Teoreettisesti katsoen tällöin päädytään-
kin   melko   tarkkaan   analyysiin   maksutaseen   pysyvistä   vaikutuksista
asianomaisen  maan  kansantulon  kehitykseen.  Sitä  tietä  voitaisiin  teo-
reettisesti  katsoen  päästä  myös  suhdanneanalyysiin  maksutaseen  osalta.
On kuitenkin todettava, että edes suurin piirtein tyydyttävä maksutaseen
suhdanneanalyysi  tätä  tietä  suoritettuna  vaatisi  ainakin  meidän  olois-
samme ylivoimaisen suuren tutkijakoneiston. Tärkein tehtävä mainitulla
tulokerroin-analyysillä  suhdannetutkimuksessa  on  ilmeisesti   -  ainakin
tässä  vaiheessa  -  se,  että  sen  avulla  saadaan  selvä  kuva  niistä  syy-yh-
teyksistä,   jotka   vallitsevat   kansantulon,   sijoitustoiminnan  ja   maksu-
taseen  välillä.

Verto;ileva  tutkimumerietelmä.

Nykyisessä   vaiheessa   on   kansainvälisten   suhdannesiirtymien   käy-
tännöllisessä  analysoinnissa  ilmeisesti  vielä  tyydyttävä  paljon  yksinker-
taisempiin  menetelmiin,  kuin  mihin  edellä  mainitut  teoreettiset  kaa-
vailut  näyttäisivät  tarjoavan  mahdollisuuksia.  Tärkeimmät  käytännön
suhdannetutkimukset  kansainvälisiä  näkökohtia  silmällä  pitäen  onkin
tähän  saakka  suoritettu  yksinkertaisesti  eri  suhdanneilmiöitä  toisiinsa
vertaillen.  Tällaisen vertailevan tutkimusmenetelmän käyttäminen suh-
danneanalyysin perustana ei kuitenkaan voi olla  -  eikä saakaan olla  -
esteenä   edellä   mainittujen   »hienompien»   menetelmien   käyttämiselle
siinä laajuudessa, kuin se kulloinkin näyttää mahdolliselta. Myöskään ei
sen varjolla pitäisi olla oikeutta välttää tietyn »mallin» tai tiettyjenkaa-
vojen  esittämistä  varsinaisen  analyysin  perustaksi,  mitä  nykyisin  pide-
tään suhdanneteorioitten olennaisena piirteenä.  Silti ei tietenkään voida
sanoa,  että  pelkkä vertaileva   tutkimus   olisi   sinänsä  teoreettiselta  kan-
nalta  katsoen  pohjaa  vailla.

Mitä  kaikkia  tekijöitä  vertailevassa  suhdanneanalyysissä  kulloinkin
on otettava huomioon,  sitä ei tässä yhteydessä ole syytä lähteä  tarkem-
min  selvittämään.  Kosketeltakoon  kuitenkin  aivan  lyhyesti  eräitä  pää-
se.ikkoja.

Erityisesti  on  syytä  korostaa  sitä  seikk.aa,   että   kansainvälisten  suh-
dannesiirtymien  selvittämiseksi  ei   luonnollisestikaan  riitä   yksinomaan
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rahamääräisen   maksutaseen   vcrtailu   rahamääräisiin   kotimaisiin   suh-
dannetekijöihin.   Sellaisten   tekijöiden   taakse   kätkeytyy   suuri  joukko
hintojen ja  volyymin muutoksiin  liittyviä  tekijöitä, joiden  merkitys  suh-
dannekehityksessä  saattaa  olla  aivan  ratkaiseva.  Nimenomaan  hintoj.en
vertailu  on  tärkeä  osa  kansainvälisiä  suhdannesiirtymiä  koskevassa tut-
kimuksessa.  Vaihtosuhteen  tutkiminen  on  tässä  yhteydessä  aivan  oleel-
linen  tekijä.  Tällöin  on  viennin ja  tuonnin  hintoja  tutkittava  erikscen,
sillä  molemmat  hintalinjat  vaikuttavat  kansantalouden  kehitykseen  eri
tavalla.

Tärkeimmät tutkimustulokset, joita vertailevaa tutkimusmenetelmää
käyttäen  kansainvälisiä  suhdannesiirtymiä  ajatellen  voidaan  saavuttaa,
kohdistuvat  ennen  kaikkea  suhdanneaaltojen  aikaerojen   (time  lags)  ja
suhteellisten  suuruuserojen  (amplitude  lags)  toteamiseen  eri  maiden ja
kansantalouden  eri  sektorien  välillä.  Tällainen  suhteiden ja  suhteellis-
ten muutosten toteaminen ja niiden syy-yhteyksien selvittäminen näyttää
myös olevan  tärkeintä,  mistä meidän suhdanneilmiöihin nähden nimen-
omaan   käytännön   tarpeita   silmällä   pitäen   tarvitseekin   saada   selkoa.



KIRJALLISUUTTA.

URHo    KEKKONEN,     O#4o    77tczcz//cz77377zc    773cz//f3.cz    ucz%rczj`/aJcz.?    Otava,    Helsinki

1952.    Siv.     129.

Pääministeri  Kekkosen suurta huomiota herättänyt kirjanen jakaan-
tuu  kahteen  osaan.   Edellisessä  käsitellään  talouspolitiikkamme   prob-
leemoja koko maan kannalta, jälkimmäisessä taas kiinnitetään huomiota
erikseen  Pohjois-Suomen  rakentamiseen.

Punaisena lankana kautta koko teoksen kulkee ajatus pääomanmuo-
dostuksen  ja  säästämisen  perustavasta  merkityksestä  edistyvälle  yhteis-
kunnalle.   Mitään  oikotietä  ei ole kansallisen  talouden  nousuun,  vaan
se  on  turvattava  riittävien  pääomien  kokoamisella,  tekijä  lausuu.  Kuta
suuremman  osan  yksityinen  käyttää  kulutukseen, sitä  pienempi  osa jää
säästettäväksi.    Sen   vuoksi   on   kulutuksen   osuutta   supistettava, jotta
taloudellisen   kehityksen   edellyttämät   investoinnit   voitaisiin   suorittaa
vaarantamatta  rahan  arvon  vakavuutta.

»Talous  tarkka, vakaa  markka»  on  siis  tavallaan  tekijän johtolau-
seena, ja  se  sopiikin  erinomaisesti  motoksi  teokseen,  jossa  etsitään  vas-
tausta  kysymykseen,  miten  maamme  voisi  vaurastua.  Nämä  itsessään

i:¥+iåa:i#?¥fl¥;¥t=anE?tLg:-s;:::t-:e-å:
nen  tiede  ei  kuitenkaan  näe  kulutuksen  ja  säästämisen  suhdetta  näin
yksiehtoisena,   sillä   tietyin   edellytyksin  kulutus  voi   viedä   laajempaan
työllisyyteen  ja   sitä   tietä  jaettavana   olevan   kakun   suurentumiseen.
Tämän  näkökohdan  huomioon  ottaminen  olisi  ehkä  tehnyt  Kekkosen
teokiee:k:,ek:::!:::::i:;:;|::i::?|:=-=åfåi>:.en  se|ostus  yhteiskuntamme  nykyi-

sistä  sijoitustarpeista.   Puunjalostusteollisuuden  ja  kemian   teollisuuden
sekä   voimatalouden   kehittämiseen,   rautatielaitoksen   parantamiseen,
Koillis-Suomen  rautatiehankkeiden  toteuttamiseen  sekä  satamien  ajan-
mukaistamiseen tarvittaisiin ns.  teollistamiskomitean arvioinnin mukaa,n
yhteensä n. 200 mrd. markkaa.  Muu teollinen toiminta vaatisi tietenkin
myös valtavia pääomia.  Maatalouden lähivuosien sijoitukset  nousisivat
tekijän  laskelmien  mukaan  7-10  mrd.  markkaan  vuodessa.  Tieolojen
kymmenvuotinen   parantamisohjelma   päättyy   85   miljardiin,   asunto-
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rakennusohjelma   vuosille   1952-61  n.  80  miljardiin  yksinomaan  valtion
varojen  osalta  sekä  sairaaloiden ja  oppilaitosten  ajaksi  1952-60  suunni-
tellut investoinnit n.  90 miljardiin markkaan.

Vaikka  kulutusta  kuinka  supistettaisiin ja  säästämistä  lisättäisiin,  ei
näitä valtavia  sijoitustarpeita voida kokonaisuudessaan yhtaikaa tyydyt-
tää,  vaan  ne  olisi  asetettava johonkin arvo-ja kiireellisyysjärjestykseen.
T±vttääkuitenkinol£_van»kaikkir_uLgk±n»,joskineräätalatov.at
saaneet  erityistä  huomiota  osakseen.  Näitä  on  tistgLnkiLmaa±us.
Tekijä on täysin selvillä siitä, että maatalous on sikäli taantuva elinkeino,
että  se  menettää väestöänsä muille elinkeinoille. Hän  ajaa  innolla  maa-
talouden  rationalisointia,  mikä  on  omansa  yhä  vähentämään  sen  työ-
voiman tarvetta ja kiihdyttämään  »maalta pakoa».  Luulisi tekijän näin
ollen  vastustavan   laaja.suuntaisen   asutustoiminnan  jatkamista.   Mutta
hänen  ohjelmaansa  kuuluukin  300 000  ha:n  raivaaminen  uudeksi  pel-
1oksi lähimmän kymmencn vuoden  aikana,  mikä vaatisi  24 mrd.  mark-
kaa. On vaikea nähdä logiikkaa tässä ajatuksenjuoksussa.

Yllättävämpää   on,   että teolli suus    näyttää   olevan
s)£diäntä lähinnä -ja kuten kaikki vastakääntyneet än on erit

tekijän

va uudessa uskossaan:  »Maan  talouselämän  kehitys ja vakaisuus riippu-
vat  siitä,  kuinka   nopeasti   saamme  teollisuutemme  rakennetuksi  luon-
taisia,    reaalisia    edellytyksiämme    vastaavaksi.    Ainoastaan    tällainen
ohjelma kykenee kansallemme tarjoamaan terveellä pohjalla olevan elin-
tason  nousun.»   -   »Meidän  on  muistettava,  että  nykyisenä  tekniikan
aikakautena lienee asia niin,  että koneteollisuuden  taso kussakin maassa
kuvastaa  varsin suoraan verrannollisesti kansan kulttuuri-ja elintasoa.»
J
tori:|:ikniJ:åot:s::|i:;!Ii:i::I:=åå#:::::§g:5=å:Ei:ff:å#?åtetiise:::åian||i?;Sn-
kehityksen  silmäänpistävimpiä  piirteitä ja  että  korkea  teollisuusaste  on
yleensä merkkinä korkeatasoisesta kansantaloudesta.  Mutta  teollisuuden
nousu   on   sittenkin   vain   osa   yhteiskunnan   kokonaiskehitystä.   Monet
muut elinkeinot  -  kauppa,  liikenne ja varsinkin  erilaiset palvelutoimet
-  ovat  laajentuneet  rinnan  teollisuuden  kanssa  tai  usein  nopeammin-
kin.   Teollisuudella   ei  ole  siis  tässä  kehityksessä  mitään  erikoisasemaa.
Siitä  myös  seuraa,  että jos  teollisuuden  investointeja  suositaan  yksipuo-
lisesti,  se  ei  suinkaan johda  maan  kulttuuri- ja  elintason  kohoamiseen.
Vai  onko  siten  käynyt  esim.  nykyhetken  Unkarissa,  jossa  teollisuuden
investointeihin väitetään käytetyn 45 °/o  kokonaisinvestoinneista Suomen
25  °/o  vastaan?  Tai  onko  puolestaan  Suomen  kulttuuritaso  ikään  kuin
taikaiskulla    kohonnut    sen    johdosta,     että    koneteollisuutemme    on
vieraalla   mahtikäskyllä   lyhyessä   ajassa   laajentunut   ainakin   kaksin-
kertaiseksi?  Luultavasti olisimme itse mieluummin sijoittaneet vastaavat
varat  toisella  tavalla,   esim.  asuntokurjuuden  poistamiseen,  millä  var-
maan olisi ollut elintasoamme voimakkaammin kohottava vaikutus.
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ääoman  käekstensiivisen

Vielä   omituisempi   on   tekijän   (ja   teollistamiskomitean)   vaatimus,
että     meidän    olisi    m.elkein   _binnal.l?_`._Tpil_lä__JHi 7änsä      kiireh_d_i.t`tävä
maamme  teollistamista.  Mistä  tällainen  kiire  yhtäkkiä?  Eihän  ole kysy-
mys mistään  uudesta asiasta, vaan  teollistuminen  on ollut nopeassa tah-
dissa  käynnissä  1860-luvulta  alkaen, ja  se  on  voitu  toteuttaa  kulloinkin
tarjolla  olleiden  pääomavarojen  puitteissa.   Onpa  teollistuminen  viime
vuosien  aikana   -  ensin  sodan ja  sitten  sotakorvausten  synnyttämässä
pakkotilassa   -   edistynyt   entisestäänkin    kiihtyneemmällä   vauhdilla.
Eikö  nyt  olisi  paremminkin  paikallaan  hieman  rauhallisempi  tempo,
jotta voittaisimme tämän kiihkeän prosessin kansantalouteemme aiheut-
tamat  ruoansulatushäiriöt?  Asia  on  toisin  niissä  maissa,  joiden  täytyy
varustelukiihkon   vuoksi   kasvattaa   sotapotentiaaliaan.   Mutta   mehän
olemme onneksi kokonaan  erossa  näistä  pyrkimyksistä ja voimme kehit-
tää   kansantalouttamme   rauhanomaisella   pohjalla.     Tekijäkin   viittaa
Ruotsin  nykyiseen  pitkän  tähtäimen  ohjelmaan,  jonka  mukaan  inves-
tointivolyymin  lisäys  olisi  ensi  sijassa  käytettävä  tieolojen   parantami-
seen   sekä   opetus-  ja  sosiaalisten  laitosten  kehittämiseen.     Mutta  hän
näyttää   puoltavan   toisenlaista   investoimisohjelmaa   Suomeen   nähden
sillä perusteella,  että  Ruotsissa  »tuskin  on vastaavassa määrässä käyttä-
mättömiä   tai   kehittämättömiä   kannattavia   luontaisia   raaka-aineläh-
teitä kuin meillä». Tämä lienee kuitenkin täysin todistamaton väite.

Javieläerässeikkatässäyhte.y`q.??.säLf¥!2¥j±.P`tävä:r?inte.nsii¥isenja
tön  välillä.  Edellisellä  tarkoitan

olevien  tuotantolaitosten  uu
jo  olemassa

±t=äi;Tarantamista. Täs;ä suhteessa
meillä on  nykyään  melkein pohjaton  pääoman  nälkä, jotta  pysyisimme
edistyvän  tekniikan  tasolla ja  muihin  maihin  verrattuna  kilpailukykyi-
sinä.  Täten  käytetty  pääoma  tulee  y]eensä  nopeammin ja  vähemmin
uhrauksin  tuottavaksi  kuin  ekstensiiviset  sijoitukset  uusiin  tuotantolai-
toksiin  (vaikka on tietenkin myös poikkeuksia).  On esim.  suurta kansan-
taloudellista tuhlausta, jos uusiin rautateihin sijoitetaan miljardeja mark-
koja,  kun  rautatielaitos kykenee liikkuvan  kaluston  ym.  puutteessa  tyy-
dyttämään vain 75 °/o  liikennetarpeesta, kuten kirjassa mainitaan.

Kiireellinen   teollistaminen   vaatii   tietenkin   tavattomia   pääomia.UlkQH±_lss±säJsäy-
tettävä,  v.aikka  sitä  olisikin  saatavissa, ja  tässä  varovaisessa  kannassaan
t`eJsfi±n__¥jgLP_a±-±_.gi!s£La=sLsa_.,  (Jä -ti-ete-nki`ri -o-h  syytä  vielä  suurembaan
varovaisuuteen  ulkomaisen  pääoman  käytössä,  jos   -   niinkuin  tekijä
esittää   -  sijoituspolitiikassa  ei  kiinnitetä  huomiota  vain  investointien
varmuuteen ja  kannattavuuteen,  vaan  myös  niiden  »kansantaloudelli-
seen merkitykseen». Miten venyväja subjektiivinen käsite tämä »kansan-
taloudellinen merkitys» on, sen osoittaa parhaiten hänen Pohjois-Suomen
rakentamisohjelmansa.)  Mutta kun kotimaankaan vapailta markkinoilta
ei ole tarvittavia valtavia pääomavaroja saatavissa, tekijä päätyy erittäin
radikaaliseen  rahoitusohjelmaan.  Tarvittavat varat olisi hankittava  tur-
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vautumalla  j22kLosäästämj±££±   Se   tapahtuisi   siten,   että  valtio   lisää-
mällä  verorasitusta  pakottaisi väestön  supistamaan  kulutustaan.  Valtio
taas    käyttäisi    täten    saamansa    varat    oman     teollisuustoimintansa
]aajentamiseen.

Tekijä on tietenkin aivan oikeassa, että tällaisia pääomamääriä ei ole
kotimaasta  vapaasti  saatavissa.  Ja  hän  olisi  voinut  lisätä,   että  hänen
suosittelemansa  menettelytavat  kuristaisivat  vapaan  pääomanmuodos-

tuksen   vieläkin   vähäisemmäksi.   Seurauksena   nähtävästi   olisikin,   että
»paljon  kiitetty»  yksityinen  yritystoiminta  saisi  tyytyä  vain  murusiin ja
jäisi kehityksessä jälkeen,  ellei valtio  armahtaisi ja  ottaisi  sitä  äidilliseen
syliinsä.  Voidaan kysyä,  eikö kiireellisesti ajetusta teollistamisesta, johon
vapaasti tarjolla olevat pääomat eivät riitä, täten makseta liian korkeata
hintaa?

Teoksen  loppuluku, jossa  käsitellään   Pohjois-Suomen  rakentamista,
lepää  edellisissä  luvuissa  kehitetyillä  premisseillä.  Itse asiassa  koko  kirja

Mutta sittenkään ei tiettyä ajatushyppäystä ole voitu välttää, sillä ennen
esitetystä   ei   suinkaan   ilman   muuta   seuraa,   että   teollistaminen   olisi
keskitettävä nimenomaan Pohjois-Suomeen, vaan se jää uskon asiaksi ja
poliittiseksi  ohjelmaksi.

Arvostelijan henkilökohtaisen käsityksen mukaan  -  vaikka  Pohjois-
Suomessa epäilemättä on paljon rakentamisen arvoista  -  tekijän suosit-
teleman  investointiohjelman  kiireellinen  toteuttaminen  veisi  koko  kan-
santalouden  kannalta  katsoen jättiläismäisiin  harhasijoituksiin.  Tekijän
viitoittama tie ei näin ollen johtaisi maamme vaurastumiseen, vaan ras-
kaisiin  ja  suurelta  osalta   hukkaan   heitettyihin  uhrauksiin  sekä  kohti
sellaisia  pakkotalouksia,  joihin  kirjassa  viitataan  seuraamista  ansaitse-
vina  esimerkkeinä.

Teokseen   sisältyy   runsaasti   valaisevaa  ja   mielenkiintoista   tilasto-
aineistoa.   Mutta  sen  käyttelyä  vastaan  voidaan   tehdä   muistutuksia.
Niinpä  esitetään  eräitä  lukuja  investointien  suuruudesta  asukasta  kohti
eri maissa v.1950  (mm.  Suomi 66,  Tanska  130,  Norja  141 ja Ruotsi  167
dollaria)   ja   väitetään   näiden   tilastotietojen   viittaavan   siihen,   »että
kansantaloudellinen säästämistoiminta meillä on ollut alhaisempaa kuin
useimmassa   muussa   Euroopan   maassa,   nimenomaan   toisissa   Pohjois-\\
maissa». Tämä on mielivaltainen johtopäätös, ja tekijä itsekin ottaa puo-
littain sanansa  takaisin huomauttaessaan,   että jos luvut muunnettaisiin
siten,  että  eri  maiden  kansantulo  henkeä  kohti  otettaisiin  lukuun,  niin
tulos olisi meille varmaan  edullisempi.  Asian  todellinen laita selviääkin,
kun tekijä toisaalla esittää numeroita, joiden mukaan v.1950 säästettiin
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bruttokansantulosta   esim.  Norjassa  34°/o,  Suomessa  31 °/o,  Ruotsissa  27
O/o   ja Tanskassa  25 %.   Suomen  investointien  alhaisuus  asukasta  kohti
joh.tuu  Si.is_ al_b_a~i§g.S±a  k_apsaptul_Qst_a  e_ikä  alhai_sesta  säästämistoiminnasta.
jos   tekijän   ehdottama   pakkosäästö-  ja  investointiohjelma   toteutettai-
siin,  ristiriita  todennäköisesti  edelleen  kärjistyisi,  ts.  säästämisprosentti
kohoaisi,  mutta  kansantulo  osoittaisi  suhteellista  laskua  sijoitusten  huo-
non  tuottoisuuden johdosta.

Tekijä  mainitsee  myös  kirjassaan,  että  valtion  investoinnit  v.   1938
käsittivät    verotuloista   23°/o,   valtion   kokonaismenoista    17°/o    sekä-
investoinnit valtion  omiin  yrityksiin  poisluettuina  -  koko  kansantalou-
den  investoinneista  7  °/o,  kun  sen  sijaan  vastaavat  luvut  v.   1950  olivat
io  %,  9 °/o ja 5 °/o .  Tästä tekijä päätyy siihen johtopäätökseen,  »että val-
tio   on   sodan  jälkeisinä   vuosina   supistanut   investointejaan».   Saattaa
hyvinkin  olla,  mutta  esitetyt  suhdeluvut  eivät  kelpaa  siihen  todistuk-
seksi, vaan sitä varten  tarvittaisiin  absoluuttisia  lukuja.  Lisäksi olisi otet-
tava  huomioon,  kuten  tekijäkin  mainitsee,  valtion  yritysten  sijoittamat
omat  varat ja  lainavarat  sekä  vielä  sekin  seikka,  että  valtion  yritykset
ovat yhä enemmän muuttuneet yhtiömuotoisiksi. Jos valtion investoinnit
todella olisivat supistuneet,  on vaikea käsittää,  kuinka valtion  teollisuus-
laitosten ja valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden osuus koko teollisuuden
tuotannon  bruttoarvosta  olisi voinut kohota 9.8 °/o :sta  v.   1938  kokonaista
|4..2 °/o :iin v.1949.

Esiteltävänä  olevan  teoksen  sanonta  on  erinomaisen  sujuvaa,  jopa
suorastaan  elävää.  Lukemisen  nautintoa  lisäävät monet sattuvat  sanan-
käänteet  ja   kansanomaiset   sutkaukset.   Kaikesta   kuultaa   kirjoittajan
omintakeinen  ja  väkevä  persoonallisuus.   Näyttää  kuitenkin  siltä,  että
hän  itsekään  ei  ole  täysin  luottanut  rohkean  ohjelmansa  toteuttamis-
mahdollisuuksiin,  vaan  on  kirjoittanut  con  amore  pelkästä  luomisen ja
taistelun  ilosta:  »Lohi on  niin  arvokas kala,  että  sitä  kannattaa  pyytää,
vaikka  ei  saakaan.»

Br.  Swiromta

GUNNAR    MODEEN,    E/2.724wj`/cznnz/J3.nJGÄf3..    Sosiaalipoliittisen    Yhdistyksen

julkaisuja N:o 4. Tammi, Helsinki  1952, siv.143.

Vielä  10-15  vuotta sitten  indeksiluvut olivat tunnettuja vain opiskeli-
jain  ja   tilastomiesten   suhteellisen   suppeassa  piirissä,   mutta  kuluneen
vuosikymmenen  aikana  tilanne  on  kokonaan  muuttunut.  Rahanarvon
jatkuvasti  alentuessa  sekä  viranomaiset  että  yksityiset  ovat  joutuneet
etsimään kiinnekohtaa taloudellisille laskelmilleen, ja. indeksistä on muo-
dostunut se  hätäankkuri, johon  on  turvauduttu.  Korvausobligaatiot  on
virallisesti   sidottu   tukkuhintaindeksiin,   palkat   elinkustannusindeksiin,
rakentaminen  yleisesti   rakennuskustannusindeksiin ja  lukuisat yksityis-
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henkilöt  sitovat   keskinäiset    sitoumuksen sa  ja  sopimuksensa   o]ematto-
miin  »rahaindekseihin», joiden  selvittelystä  aiheutuu,  paitsi  asianomai-
sille,    myös   viranomaisille   tarpeetonta   vaivaa.   Monestakin  syystä  on
niin   ollen   tyydytyksellä   todettava,   että  Sosiaalisen    tutkimustoimiston
johtaja,   kanslianeuvos  G%nnczr  A4oc7cen,  on  omalta  osaltaan  ryhtynyt  oh-
jaamaan  indeksivillitystä  asiallisille  raiteille  kirjoittamalla  lyhyen,  yleis-
tajuisen  esityksen   elinkustannusindeksistä.

Rakenteeltaan   teos   noudattelee   tekijän   aikaisemmin  julkaisemaa
samannimistä   kirjasta,   vaikka   onkin   sisäl]öltään   monipuolisempi   ja
perusteellisempi.   Annettuaan  aluksi   perustiedot  indcksilaskelmista  yli-
päänsä  tekijä  selvittelee  meidän  elinkustannusindeksimme  laskentaa ja
siinä  esiintyviä  erikoispulmia,  kuten  muuttumatonta  standardia,  tava-
rain    laatukysymystä,    indeksibudjetin    vaihtamista,    ketjumenete]miä
sekä  veroja ja  subventioita  indeksissä.  Selostettuaan  sitten  meillä  suori-
tettuja  kulutustutkimuksia ja  niiden  osoittamaa  elintason nousua tekijä
siirtyy käsittelemään nykyistä, lokakuussa  1951  käytäntöön otettua uutta
indeksilaskelmaa, joka tällä hetkellä on palkkasäännöstelymme pohjana.
Teokscn  viimeisessä  luvussa  tekijä  lopuksi  lyhyesti  pohdiskelee indeksi-
laskelmien  soveltuvuutta  eri  tarkoituksiin,  indeksiä  rahan  reaaliarvon
mittana,   käyttökelpoisuutta  palkkasäännöstelyn  ohjeeksi  sekä  indeksi-
laskelmien yleistä luotettavuutta.  Kirjaan on niin ikään liitetty nykyisen
palkkasäännöstelyn    indeksimääräykset,    indeksibudjetin    rakenne    ja
nimikeluettelo    sekä    elinkustannusindeksisarjat    aina    vuodesta     1914
saakka, joista  sekä   taloustoimittajille    että   tutkijoille    varmaankin   on
monesti  hyötyä.

Kalevi  Lagus

ALXEL  voN   GADOL",    Das   Flijchtlings|)roblem  in  Fimland.  Mitte;ilungcn
aus  dem  lnstitut  ftir  Raumforschung   Bonn.  Bad  Godesberg  1952.
Siv.  49.

On  luonnollista,  että  muissa  maissa, joissa  on  ratkaistavana  saman-
laatuisia  probleemoja,  tunnetaan  erityistä  mielenkiintoa  Suomen  siirto-
väkikysymykseen ja sen  ratkaisuun.  Merkkinä  tästä  oli  mm.  se  lähetys-
kunta,  joka   Länsi-Saksasta   teki  vierailun   Suomeen   viime  syksynä  ja
yksityiskohtaisesti    koetti    paneutua    siirtoväkikysymyksen    ratkaisuun
meillä.  Tuon  vierailun  tuloksena  on  ilmestynyt  lyhyt  virallinen  selon-
teko (Lastenausgleich  und Bodenreform  in Finnland) lähinnä  niiden  tie-
tojen nojalla, joita vierailijat Suomessa saivat.

Tämän huomioon ottaen on  ollut luonnollista,  että Saksassa on  tun-
nettu  tarvetta  saada  aikaan  perusteellinen ja  yksityiskohtainen  selvitys
Suomen  siirtoväkipolitiikasta ja  sen  tuloksista.  Näin  on  kai  ymmärret-
tävä  suomalaisen  tohtori  4Ä.G/  Godo/3.nin  tämän  vuoden  alussa  Bonnissa
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käsikirjoituksena j.ulkisuuteen  saattama  kirjanen.  Siinä  tekijä  on  ilmei-
sesti   tahtonut   antaa   kokonaiskuvan   Suomen   siirtoväkipolitiikasta  ja
erityisesti siirtoväkikysymyksen  taloudellisista seuraamuksista.

Valitettavasti  tämä  ensimmäiseksi  ehtinyt  selvitys  Suomen  sodan-
jälkeisestä  siirtoväkipolitiikasta  ei  kuitenkaan  vastaa   niitä   tarkkuuden,
Iuotettavuuden ja  objektiivisen  harkinnan  vaatimuksia, joita  käsittääk-
seni  on  asetettava  tällaiselle  esitykselle. Jo  se  kuva, jonka  tekijä  antaa
luovutetusta   Karjalasta,    on   luvattoman    epätarkka.    Se    on    hänelle
»Kalevalan maa», ja sieltä Suomen vienti kcisarikuntaan ennen Suomen
itsenäisyyttä  oli  pääasiallisesti  lähtöisin.   Hänen    topeliaanisen  käsityk-
sensä mukaan Suomen väestö jakaantuu neljään ryhmään,  suomenruot-
salaisiin,    hämäläisiin,    savolaisiin   ja    karjalaisiin.    Hänen    mukaansa
kreikkalais-katolisia   oli   Suomessa   pari   tuhatta.   Torpparilain   nojalla
vuonna  lgls  loiset saivat oikeuden  lunastaa tilansa, ja kuitenkin  67 000
mäkitupalaista ja 55 000 maanvuokraajaa  (pitää olla 45 000  ja   47 000)
itsenäistytettiin.   Pika-asutuslain   pakkoluovutus   kohdistui   ensisijaisesti
rappio-ja  keinottelutiloihin,  ja  välivaiheen  aikana   1941-44  rakennet-
tiin   k a i k k i   hävitetyt maatalot takaisin vallatussa Karjalassa, vieläpä
niitä parannettiinja uudenaikaistettiin. Syksyllä  1944 kestivät sotatoimet
saksalaisia  vastaan  pari  viikkoa.   Hänen  käsityksensä  mukaan  tarjoaa
maatalous  vielä  nytkin  toimeentulon  niukalle  enemmistölle  Suomessa,
ja väestötilastomme kaatosarake  »sekatyöläisiå» on hänen käännöksensä
mukaan  »freie Arbeiter».  Tämän tapaista tietoa Suomesta ja sen oloista
tarjoaa  von   (!)   Gadolin  saksalaisille  lukijoilleen,  joitten   pitäisi  saada
asiallinen ja  tasasuhtainen  kuva siitä  maasta, joka  ennen  heitä  on  pääs-
syt  omaa  siirtoväkipulmaansa  ratkaisemaan.

Tekijä  on   ilmeisesti  paremmin   paneutunut  korvauskysymykseen  ja
korvausten    rahoitukseen,   mutta  siihenkin  jaksoon   on   päässyt  pahoja
epätarkkuuksia ja  asiavirheitä,  puhumattakaan  tekijän  erittäin   subjek-
tiivisista   kannanotoista.

0len  pitänyt  asiallisena  heti  esittää  edellä  olevan  arvostelun  tästä
ensimmäisestä   vieraskielisestä   esityksestä,   joka   on   julkaistu   Suomen
siirtoväkipulmasta.  0len  tehnyt  sen  siksi,  että  olen  lähinnä  sosiologista
ja   sosiaalipoliittista   tutkimusta   varten   yhdessä   eräitten   nuorempien
tutkijain   kanssa   kolmisen   vuotta   koettanut   paneutua   siirtoväkemme
sopeutumiseen  ja  sen  aiheuttamiin  sosiaalisiin  ja  taloudellisiinkin  pul-
miin.  Tämä  tutkimus  on  nyt  painossa ja  ilmestynee  ensi  syksyyn  men-
nessä suomenkielisenä painoksena.  Viime kesänä nyt ilmoitettavana ole-
van  saksankielisen  teoksen  tekijä  pyysi ja  sai  tutustua  laajoihin jaksoi-
hin käsiki'rjoitusta, jotka olivat lähinnä assistenttini, maisterijouko Siiven
käsialaa,  jotta  hän  nopeammin  voisi  saada  kokonaiskuvan  omaa  eri-
koistutkimustaan varten. Nyt minun on todettava, että Gadolin, joka on
reippaasti käyttänyt  tällä  tavoin  saamiaan  numero-ja muita  tietoja,  ei
ole  ollut kyllin  huolellinen  kääntäessään  suomenkielistä  tekstiä vapaasti
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saksaksi.  Peltoalat ja  satoluvut  ovat  menneet  sekaisin,  muita  vähempiä
sekaannuksia  mainitsematta.  Tekijä  ei  myöskään  ole  käyttänyt  lainaus-
merkkejä  taikka  maininnut  tietolähdettään.

Vielä  eräs  terminologiaa  koskeva  huomautus.  Tekijä  puhuu  kaiken
aikaa  Suomen  »pakolaisista». Jo  tämä hänen  käyttämänsä  termi  antaa
väärän  kuvan  Suomen  siirtoväestä  (saksaksi:  Vertriebene,  englanniksi:
displaced persons), joka on jotakin aivan muuta kuin pakolaiset (Fliicht-
linge,  refugees).

Heikki  Waris

j.  B.  CoNDLiFFE,     ffcznJczÅ%%£€.Gn    4czz/¢cz73Äöjynfc..     Englanninkielisestä     alku-
teoksesta  rÅe Co77377tGrce o/Jva!j3.o" suomentanut Arvo Puukari. WSOY,
Porvoo   1952.   Siv.   510.

Esiteltävä teos ajankohtaistaa meillä JOÅ% Bc// Cond/3JTen nimen, `joka ,
Suomessa on tähän asti ollutjokseenkin tuntematon. Sen tähden on syytä
mainita,   että   tämän  nykyisin  6l-vuotiaan   kalifornialaisen  professorin
koko  elämä  on  tavallaan  suuntautunut  kansainvälisten  pulmien  avara-
katseiseen selvittelyyn.  Condliffe on syntynyt Australiassa,  saanut perus-
koulutuksensa Uudessa  Seelannissa ja  päättänyt yliopistolliset opintonsa
Englannissa.  Hän  on  toiminut  mm.  Sveitsissä  Kansainliiton  maailman-
taloudellisen  vuosikirjan  toimittajana  seitsemän  vuoden  ajan ja  sittem-
min  kansantalouden   professorina   Englannin  ja  Yhdysvaltain   yliopis-
toissa. Maailman kaikille kulmille ulottuneilla luentomatkoillaan hän on
lisännyt   teoksillaan   saavuttamaansa  kansainvälistä   mainetta.   Tämän
kirjoittaja ei  tunne hänen aikaisempaa  tuotantoaan  eikä  ole siitä löytä-
nyt muuta  mainintaa  käytettävissään  olevien  kansantaloudellisten  teos-
ten   lähdeluetteloistakaan  kuin   Berf3./   OÅ/3.nin   kirjasta   »Utrikeshandel
och  handelspolitik», jossa  mainitaan  Condliffen  teos  »The  Reconstruc-
tion of world Trade  -A Survey of lnternational Economic Relations»
julkaistuksi  New  Yorkissa  v.   1941.  Viimeksi  mainitun,  keskellä  silloin
riehunutta toista suursotaa julkaistun teoksen nimi viittaa sekä lannistu-
mattoman     optimistiseen    kaukonäköisyyteen    että    ihanteellisvoittoi-
seen  kansainvälisten  taloussuhteiden  merkityksen  korostamiseen,  mutta
tästä huolimatta ehkä pikemminkin käytännön kauppapolitiikkaan kuin
teoreettiseen  pohdiskeluun.

»The  Commerce  of Nations», joka  on  ilmestynyt  v.   1950  yli  kym-
menvuotisen   työn   tuloksena,   on   ilmeisesti   pantu   alulle   välittömästi
»Maailmankaupan  jälleenrakentamisen»   valmistuttua  ja   on   omiaan
vahvistamaan  edellä  esitettyä  mielikuvaa.  Suomennoksen  ulkopuolelle
jäävät alkuteoksen  ensimmäinen ja  toinen osa, jotka kuvaavat kansain-
välisen  kaupan  vaiheita  ja  maailmantalouden  kehitystä  ensimmäisen
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maailmansodan  loppuun  asti.  Nyt on suomennettu kolmas ja neljäs osa,
jolloin  tarkastelu  alkaa  ensimmäisen  maailmansodan jälkeisistä  vuosista
ja   käsittää   kolmikymmenvuotisen   ajanjakson   v:n    1949    syyspuolelle
saakka. Muutamissa yhteyksissä katsaus käsillä olevassa teoksessa ulottuu
silti  vielä  huomattavasti  pitemmälle  taaksepäin  tekijän  esitellessä  oppi-
historiallisia   ja    talouspoliittisia    virtauksia.    Kustantajan    ilmoituksen
mukaan  tämä  teoksen  loppuosien valinta on johtunut siitä,  että  huomio
on   haluttu   kohdistaa   nimenomaan   nykyajan   kansainvälisen   kaupan
probleemoihin.   Kun   teos   nyt  julkaistussa  muodossaankin   käsittää   yli
500  sivua.,  voidaan  tehtyä  ratkaisua  pitää  paikalleen  osuvana.

jo   alkusivuilta   ilmenee,   että   tekijän   tavoitteena,   ei   ole   ollut  vain
taloudellisen  ja   siihen   liittyvän   poliittisen   kehityksen   kuvaaminen  ja
monimutkaisten  syy-yhteyksien   selvittäminen  mainittuna   ajanjaksona,
niin  paljon  tilaa  kuin  niille  onkin  omistettu,  vaan  myös  suunnan  etsi-
minen  järkeville   talouspoliittisille   toimenpiteille.   Tällöin   on   pantava
merkille  mm.  Condliffen  toteamus,  että  ensimmäisen   maailmansodan
taloudellisten   seurausten   tarkastelu   auttaa   selvittämään   myös   toisen
maailmansodan  eteemme  tuomia  pulmia,   kun  muiittuneet  olosuhteet
otetaan  huomioon.

Maailmantaloudelliset  ja  -poliittiset  rakennemuutokset  ja  kansain-
välisen  kehityksen  valtalinjat  esitellään  teoksessa  asiantuntevasti ja  laa-
jasta  näkökulmasta.  Condliffe  korostaa  mitä  voimakkaimmin  ilmiöiden
ja  olosuhteiden  muuttunutta  luonnetta ja  sitä,  että  olisi  erehdys  yrittää.
palata   entisiin   menettelytapoihin,   joilta   pohja   on   pudonnut   pois.
Tällaisena  kardinaalivirheenä  hän  osoittaa  olleen  pyrkimyksen  palata
ensimmäisen  maailmansodan  jälkeen  sodanedellisiin  taJoudellisiin  jär-
jestelyihin,   sillä   olihan   maailma   taloudellisessa   mielessä   muuttunut.
Erityisesti  kultakannan  palauttaminen, jolta  tekijän käsityksen  mukaan
puuttuivat  luonnolliset  edellytykset,   on   hänen  arvostelunsa  kohteena.
Condliffe   kuvaa    monitahoisesti    taloudellisen    nationalismin    valtaan
pääsyä,  jota  hän  vapaan   -  tai  pikemminkin  nykyistä  huomattavasti
vapaamman -  kaupan intomielisenä puoltajana ei tietenkään hyväksy.
Kun   kerran   tällaiseen   tilanteeseen   kuitenkin   on  jouduttu,   vaaditaan
aivan  uudenlaisia,  kansainväliseen  yhteistoimintaan  perustuvia  toimen-
piteitä, jotta kilpailu ja  tuotannon  erikoistuminen jälleen  saataisiin  täy-
teen  tehoonsa.  Condliffe  toteaa,  että  suursotien  taloudelliset  seura,ukset
ovat olleet liian laajat niitä välittömästi kohdanneiden kansojen yksinään
kannettaviksi, ja  uskoo  kansainvälisen  yhteistyön  olevan  tehokkaimman
keinon  nykyisten  taloudellisten  pulmien  ratkaisemiseen.  Merkittävänä,
joskaan  ei  erityisen  tervetulleena  muutoksena  tekijä  toteaa  valtiovallan
toimenpiteiden  valtavan  laaj.entumisen  kaikissa  maissa.  Valtiomahdin
intervention   voimassa   pitämä   maksutaseen   varjelu   pääasiassa   oman
maan  työllisyyttä  silmällä  pitäen  on  johtanut  valuuttakurssien  keino-
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tekoisuuteen   sekä   hintasuhteiden  ja   tuotannon   muiden   edellytysten
vääristymiseen.

Condliffe osoittaa  kuitenkin  samalla  -  kuten  on  paikallaan  -  että
yksityistalouden   piirissä   on   myös   oma-aloitteisesti   kavennettu   talous-
elämän  vapautta.  Hän  kiinnittää  asiaankuuluvaa  huomiota  monopoli-
pyrkimysten  kasvuun ja  kansainvälisiin  kartelleihin.  Yleisenä  piirteenä
nykyaikaisessa talouselämässä hän toteaa olevan pyrkimyksen niin työn-
tekijäin  kuin  työnantajain  järjestäytymiseen,  jolloin  näistä  järjestöistä
on  kehittynyt  uusia  valtatekijöitä  entisten  lisäksi.  Leimaa-antavana  on
edelleen   suuryhtymien   muodostuminen  ja   niiden  johdon  siirtyminen
pääomanomistajilta  organisaattoreille.   Condliffe   viittaa   tässä     yhtey-
dessä   eräisiin   tärkeimpiin   näitä   kysymyksiä   tutkineisiin   tiedemiehiin
pysytellen  yleisen  hyväksymisen  saavuttaneella  linjalla.

Eräänä   merkittävänä   viime   vuosikymmenien   ilmiönä    Condliffe.
toteaa  olevan  kansainvälisten  pääomamarkkinoiden  epävakaisuuden ja
valuuttatointen muuttumisen suurelta osalta havittelunluontoiseksi, mikä
on   kärjistänyt   epäsuotuisia   muutoksia.   Tekijä   korostaa   Yhdysvaltain
luottovirran  tyrehtymisen  ratkaisevaa vaikutusta  kansainvälisen kaupan
vapauden  supistumiseen   1930-luvun   taitteessa,  mutta  myös  poliittisen
levottomuuden  scurauksia ja  valuuttameklarien  aseman  muuttumista,
mitkä  seikat  ovat  vieneet  samaan  suuntaan.

Tekijä   omistaa   paljon   huomiota   Yhdysvaltain  ja    Neuvostoliiton
mahdin  kasvulle,  Euroopan  maiden ja  brittiläisen  kansainyhteisön  hei-
kentymiselle  sekä  siirtomaavallan  sortumiselle.  Condliffen  vapaan  kau-
pan   puolustuspuhe   on   melkoiselta   osalta   omistettu    Yhdysvalloille,
jonka läntisen valtapiirin johtajana ja maailman suurimpana tuottajana
pitäisi  asettua  kansainvälisten  taloussuhteiden  vapauden  esitaistelijaksi.
Kuvaus  Neuvostoliiton  oloista  on  suurin  piirtein  objektiivisuuteen  pyr-
kivä,   vaikka   Condliffe   asettuukin   selvästi   kannattamaan   länsimaista
ajattelutapaa.   Neuvostolaisia  lähdeteoksia,  joita  sentään   olisi  jossakin
määrin saatavissa,  Condliffe ei mainitse.

Tekijän  talouspoliittinen  arsenaali vyörytetään näkyviin Yhdistynei-
den  Kansakuntien ja tämän järjestön  tärkeimpien  taloudellisten elinten
laajahkossa  kuvauksessa.  Erityisesti  tässä  kohdassa  lukija joutuu  valit-
taen  toteamaan,  miten  kuvaussarjan  katkeamjnen  syksyyn  1949 jättää
ulkopuolelle  senjälkeisen  merkittävän   kehityksen.   Samoin   ovat   eräät
Condliffen   ennusteet   todennäköisestä   kansainvälisestä   kehityksestä  jc>
nyt  ehtineet  osoittautua  paikkansapitämättömiksi.   Näissä   kohdin  suo-
mentaja  olisi  ehkä  alaviitoissa  voinut  antaa  edes  lyhyitä  viitteitä  viime
vuosien  merkittävimmistä  muutoksista.

Kun  ffej/%cjin  mahtava  hahmo  antaa  »Kansakuntien  kaupankäyn-
nin»    suomennoksen    ensimmäiselle,     »Sodat   ja     vallankumoukset»-
nimiselle osalle sävyään,  on 4//reJ A4czwÅcz//in  »Principles of Economics»
eräänä     lähtökohtana     toiselle,     »Nykyhetken     probleema»-nimiselle
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osalle.  Condliffe  aloittaakin  tämän  osan  hiukan  entistä  enemmän  teo-
riaan  hakeutuen  ryhtyessään  käsittelemään  tuotantoprosessin  luonnetta,
sosiaalisten   olojen   merkitystä,  organisaatiokysymyksiä ja  rahatalouden
mekanismia, mutta palaa pian talouspolitiikan piiriin. Avarakatseisuutta
ja  humaanisuutta  Condliffe osoittaa korostaessaan,  miten  taloudellisessa
kehityksessä  jälkeen  jääneiden   maiden   auttaminen   olisi   suoritettava
niiden  nousevaa  kansallista  itsetuntoa  loukkaamatta.  Hän  huomauttaa
ohimennen     toisistakin     »sorretuista»    puhuessaan    järjestymättömien
pientuottajien  ja  yksityisten  kuluttajien  osakseen  saamasta  vähäisestä
huomiosta   suuryhtymien  ja   valtion   yritystoiminnan   rinnalla,   mutta
omistaa itsekin sitten tuntuvasti enemmän huomiota viimcksi mainituille.

Condliffen  pyrkimys  ristiriitojen  tasoittamiseen ja synteesiin ilmenee
monessa   muussakin   yhteydessä.   Niinpä   hän   korostaa   valtiovallan  ja
yksityisen  elinkeinoelämän kesken jo nyt  monissa  tapauksissa  ilmenevää
yhteistyötä.   Hän  jopa   otaksuu,   että   »teknikkojen   liikekannallepano»
tulee hävittämään sen rajan, mikä viime vuosisadalla niin jyrkästi vedet-
tiin valtiovallan ja liike-elämän välille. Hän toivoo myös, että poliittisen
maailman  jakautumirien   riippumattomiin  ja   epäluuloisiin   itsenäisiin
valtioihin    vähitellen    häipyy    taustalle   taloudellisen   yhtenäistymisen
edistyessä.

Kosketellessaan korkokannan alhaalla pitämistä valtion paisuneiden
velkojen  seurauksena  Condliffe  kiinnostavalla  tavalla  koskettelee  raha-
politiikan   vaikutusta   työllisyyteen  ja   erityisesti   luoton   laajentamista.
Tässä   yhteydessä   hän   vaatii   kansainvälisten   maksujen   tasautumista
selittävän   klassillisen   teorian   kumoamista.   Maksutase   sovitetaan   ny-
kyään   työllisyyden  ja   kansantulon   mukaan   eikä  viimeksi   mainittuja
maksutaseen     mukaisesti.     Ra,hatalouden     mekanismia     selostaessaan
Condliffe  korostaa  muutoksia, joita  on  tapahtunut  pankkien  asemassa,
ulkomaankaupan   rahoituksessa,   ka,nsainvälisissä  maksusuorituksissa  ja
kotimaisessa luottopolitiikassa. Tällöin hän toteaa, että keskitietä vapaan
kilpailun  ja  täydellisen  valtion  säännöstelyn  välillä  on  vaikea  löytää.
»Eristämisen   taloustiede»-nimisessä   kappaleessa   hän   -    arvattavasti
väkevästi alleviivatakseen muutoksen tarpeellisuutta  -  liiaksikin koros-
taa  kansallisten  hintajärjestelmien ja  markkinoiden  eristyneisyyttä  sekä
yrittäjien   riippuvuutta   viranomaisten   päätöksistä   ulkomaankauppa-
lupien   saannissa.   Tämän   tarmokkaan  valmistelun  jälkeen   Condliffe
päätyykin  vapaan  kaupan  puolustukseen.  Hän  palaa  tässä  yhteydessä
taloudellisen järjestäytymisen  merkittävään  rakenteelliseen  kehitykseen,
valtiovallan   interventioon  ja   kansakuntien   kehitysohjelmiin.   Samoin
tulevat  uudelleen  esille  kartellit ja  monopolit  sekä  epätäydellinen  kil-
pailu,  tällä  kertaa  kansainvälisen  kaupan  vapautta  rajoittavina  teki-
jöinä.

Pienenä reunahuomautuksena sallittaneen esittää, että Yhdysvaltain
puuvillan viennin  supistuminen  ei  ole johtunut vain  sen  korkeasta  hin-
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nasta,  kuten  tekijä  sivulla  427  mainitsee,  vaan  dollaripulalla  on  myös
arvattavasti ollut siinä tuntuva osuutensa.  Samoin vaikuttaa paikkansa-
pitämättömältä  siv.  458  esitetty  väite,  ettei  esim.  kuluttajien  taholta
enää  yritettäisi  vaikuttaa  valtion  viranomaisten  päätöksiin.   Teoksen
ansioiden rinnalla huomautukset jäävät kuitenkin vähäisiksi.

Luvussa  »Ulkomaankaupan hyöty»  tekijä pyrkii löytämään syntee-
sin  työllisyyden  ylläpitämisen  ja  vapaan  kaupan  välillä.  Hän  toteaa
taloustieteessä  käytyyn  keskusteluun  viitaten,  että  keskitien  löytäminen
on   mahdollinen  ja   että   avaimena   on   kansainvälinen   neuvotteleva
yhteistyö.  »]äähyväisomistus»  kokoaa lopuksi  teoksen  esittämät ajatuk-
set kauniiksi  huipentumaksi.  Samalla  kun  Condliffe ihanteellisesti kyllä
arvelce,   että   teknillisten  kysymysten  piirissä  syntynyt  kansainvälinen
yhteistyö  voisi  olla  keinona  maailman  yhtenäisyyteen   pyrittäessä,   hän
alleviivaa  joustavien  organisaatiomuotojen  tarpeellisuutta  ja  valtuuk-
sien  hajautuksen  merkitystä.  Aikaisemmin  hän  on  tässä  teoksessaan jo
osoittanut, rniten vaaralliseksi käy poliittisen ja taloudellisen vallan kes-
kittyminen samoihin käsiin. Vielä suuremmiksi on epäilemättä arvioitava
ne  pulmat, joita  liian  raskas  hallintokoneisto ja  ylen määrin keskitetty
johto  voivat  aiheuttaa,  jos  yhteistoiminta  saa  maailmanlaajuiset  puit-
teet.

On   luonnollista,   että   kun   Condliffen   teos   käsittelee taloudellista
kehitystä  näin  laajalla  rintamalla ja  pitkän  ajanjakson  kuluessa,  teki-
jällä  ei  ole  mahdollisuutta  kovin  kauan ja  terävästi  valottaa  yksityis-
kohtia.  Syysuhteiden  laajahko ja  sinänsä  erinomaisen  kiinnostava  esit-
tely jonkin verran  hämmentää kunkin  useassa eri yhteydessä uudelleen
esillepulpahtavan   yksityiskohdan  pitkälinjaisen  kehityksen  seuraamista.
Hakemisto,  jollaista  teoksessa  ei  ole,  pystyisi   nähdäkseni   poistamaan
tämän puutteen.  Condliffe ei varsinaisesti pyrikään jäykän  systemaatti-
seen jaotteluun,  vaan  vyöryttää  sanottavansa  esiin  vilkkaana,  paikoit-
tain  miltei  dramaattisena  tapaussarjana.  Teoria  on  teoksessa  vankkana
selkärankana,    mutta   se   peittyy   useimmissa   kohdissa   vauhdikkaan
kuvauksen  alle.  Lennokkaan  esitystavan  ansiosta  »Kansakuntien  kau-
pankäynti»    on    omiaan    käytännön    miesten    halutuksi    luettavaksi.
Taloustieteellistä  kirjallisuutta  seuranneille   teos  ei   tarjoa   paljonkaan
uutta.   Vaikka   Condliffe   pysytteleekin   kansantaloustieteessä   yleisesti
hyväksytyillä valtateillä, teos vaikuttaa modernien näkökulmiensa vuoksi
varsin   virkistävältä   ja  tarjoaa  luotettavan  yhteenvedon  viime  vuosi-
kymmenien taloudellisesta ja talouspoliittisesta kehityksestä erittäin nau-
tittavassa  muodossa.  Tämän  artikkelin  kirjoittaja, joka on jo entuudes-
taan  tuntenut vetoa  useihin Condliffen  teoksessa  esitettäviin johtoaihei-
siin,  empimättä tunnustaa lukeneensa  »Kansakuntien kaupankäynnin»
sangen   kiinnostuneena.

Suomennos  on  yleensä  sujuvaa ja  tekee  monessa  suhteessa  oikeutta
alkuteokselle.  Eräänlaista kiireen ja  huolimattomuuden  tuntua  on  siinä
5



138                                                                        KiRjALLisuuTTA

kuitenkin  havaittavissa.  »Hajautus» ja  »hajautettu», jotka  suomennok-
sessa   esiintyvät   poikkeuksina    »hajakeskityksen»   ja   »hajakeskitetyn»
ohessa,   ovat   huomattavasti  viimeksi  mainittuja  parempia  käännöksiä.
»Asemiesten»   sijasta   olisi   parempi   käyttää   sanaa    »sotaveteraanit»
(s.  23).  »Verratut  kustannukset»  tai  »edut»  ei  vaikuta  hyvältä  »kom-
paratiiviset»-sanan  suomennokselta  -  tähän  vastineeseen  ei  tietämäni
mukaan  suomentaja  ole  yksin  syypää.  Koska.  »suhteelliset»-sana  on jo
varattu  »relatiiviset»-sanan  käännökseksi,  ehdottaisin  alustavasti  esim.
»verrannolliset   kustannukset»  jne.   »Myynninedistysjärjestö»   olisi   kai
oikeammin    »edistämis»-,    passiivin   sijasta   siis   aktiivimuoto    (s.    61).
Suomentaja  -  käytettyään  ensin sanaa  »ravinto»  -siirtyy sen jälkeen
itsepintaisesti  käyttämään  sanaa  »ruoka», joka  vaikuttaa  kovin  keittiö-
mäiseltä;    sana    »elintarvike»    sopisi    monessa    yhteydessä    parhaiten.
»Epäelastinen»  olisi  haitatta  voitu  kääntää  »epäjoustavaksi»  tai  »jous-
tamattomaksi»  (s.  143).  »Ennustus»  pitää  olla  »ennuste»  sanan  »prog-
noosi»  käännöksenä  (s.   190).   »Ensinnäkin  yksityinen  työntekijä  pyrkii
joutumaan  yhä  enemmän järjestönsä alaiseksi» (s.194)   -  ei  varmasti-
kaan  pyri!  Atomienergia  ei  ole  tieteiden  sivutuote,  kuten  s.  235  sano-
taan, mutta sen hyväksikäyttöä voidaan ehkä näin luonnehtia. F.A.O:sta
käytetään nimityksiä  »ruoka-ja maanviljelysorganisaatio» sekä  »ruoka-
ja  maatalousjärjestö» ;  virallinen  nimitys  on  suomeksi  »elintarvike-ja
maatalousjärjestö».     I.L.O.    on    Kansainvälinen    työjärjestö;    onhan
muillakin järjestöillä toimistonsa, jolloin tällaisessa luettelossa on johdon-
mukaisesti   puhuttava  joko  järjestöistä   tai   toimistoista   (s.   240-241).
Kansainvälisten järjestöjen  nimissä on muutenkin epäjohdonmukaisuut-
ta;   vrt.   esim.   s.149   »Euroopan  taloudellisen  yhteistyön   organisaatio
(O.E.E.C.) ja Yhdysvaltain  perustama  Economic  Cooperation  Admin-
istration».  »Koodi» ja  »kaava»  olisivat  parhaiten  käännettävissä  esim.
sanoilla  »säännöt»,  »suunnitelmat»,  »ohjelma»  tai  »rakenne»  yhteyk-
sistä  riippuen ;   »koodi»-sanan  eri  merkityksistä  lienee  »sähkösanoma-
1yhennysten luettelo» meillä vakiintunein. »Transiton» sijalla voisi hyvin
olla  »kauttakulku»  (s.  290).  »Pankkien  reservejä koskevien vaatimustcn
manipulaatio» voisi olla paremminkin suomennettu  (s. 326).  »Valuutta-
varasto»  on  nykyisin  »valuuttavaranto»  (s.  394).  »Täydellisesti suunni-
teltu   kansantalous»   olisi   kaiketi   »täydellinen   suunnitelmatalous»   (s.
400).  Eikö  »pre5tiisi-mainontaa»  voida  sanoa  suomeksi  (s.  418)?  »]ää-
män säädön kaava» vaikuttaa konstikkaalta  (s.  432). »Dollariaukko» on
laimea   uusi   keksintö   vakiintuneen   »dollarikuilun»   rinnalla   (s.   484).
»Coir-kuitu» ymmärretään  paremmin  »kookoskuituna» ja miksei  myös
»1aardi»   »sianihrana»   (s.   487).

Edellä   on   omistettu   niin   itse   teokselle   kuin   sen   suomennokselle
enemmän     huomiota     kuin     Kansantaloudellisessa     Aikakauskirjassa
yleensä  on  tapana.   Tätä  voidaan  kuitenkin  perustella  sillä,   että  teos
ilmeisesti   soveltuisi    hyvin    korkeakoulujen   kurssikirjaksi   ja    myöskin
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yleisen  taloustietouden  lisääjäksi.   Mikäli  siitä  joudutaan   tällöin  otta-
maan  uusia  painoksia,  voitaisiin  suomennoksen  kieliasua  korjaamalla
sekä alaviitteitä ja hakemistoa lisäämällä oleellisesti parantaa sen käyttö-
kelpoisuutta.    Sen    »Kansakuntien    kaupankäynti»    mielestäni   hyvin
ansaitsisi.   Erikseen  haluaisin   vielä  mainita   Kansainliiton  julkaisuista
poimitut  taloudelliset  kartat,  jotka  omalta  osaltaan  havainnollistavat
teoksen    sisältöä.

Paavo  Aami,o

BEFCTiL  OHL",  Tlw  Problem  of Employment  Stabilization.  aolumh±a Uni-
versity Press,  New York  1949.  Siv.173.

Täystyöllisyys  on  teema,  jota  kansantaloustieteellisessä ja  -poliitti-
sessa kirjallisuudessa  on  viime vuosina käsitelty  siinä  määrin,  että  kokc)
aihepiiri  alkaa  tuntua  enemmän  tai vähemmän  kuluneelta.  Niissä  tätä
aihetta käsittelevissä teoksissa, jotka syntyivät sodan aikana tai heti sen
jälkeen,   nähtiin  koko  kysymyskompleksi  vielä   1930-luvun  suurlaman
luomaa  taustaa  vastaan. Työttömyys ja  koko   talouselämän  stagnaatio
oli  se  »peikko», jonka  torjumiseksi  kaikki  kansantaloustieteen  parhaat
voimat oli mobilisoitava.  Ennustettua sodanjälkeistä lamakautta ei kui-
tenkaan tullut, vaan päinvastoin useimmissa maissa syntyi tilanne, jolle
oli  tunnusmerkillistä jatkuva työvoiman ja hyödykkeiden ylikysyntä,  ts.
ylityöllisyys ja  inflatorinen  paine.  Tällainen  kehitys  on johtanut  myös
talouspolitiikan  keinojen  ja  päämäärien  uudelleen  arvioimiseen.   On
havaittu,  ettei  ehdoton  täystyöllisyyskään  merkitse  ihannetilaa,  johon
olisi  mihin  hintaan  hyvänsä  pyrittävä,  vaan  että  siihen  liittyy  myös
varjopuolia  ja  haittoja,  jotka  talouspolitiikan  olisi  pystyttåvä  poista-
maan,  ennen kuin täystyöllisyydestä voidaan saada suurin mahdollinen
hyöty.

Professori   BG7.£3./   OÅJ8.%   kiinnittää   esiteltävänä   olevassa   teoksessaan
erityistä huomiota juuri ylityöllisyyden ongelmaan.  On mielenkiintoista
havaita,  että  Ohlinin  käsitys ylityöllisyydestä  on  melko  lähellä sellaista
tilannetta, joka BGucre.c7gen mielestä  (Full Employment in a Free Society-
teoksessa)  täyttää täystyöllisyydelle asetettavat vaatimukset.  Ohlin  näet
huomauttaa,  ettei  hänen  tarkoituksenaan  ole  tutkia  sellaisen  suhteelli-
sen   korkea-asteisen   työllisyyden   olosuhteita,   jotka   vallitsivat   sotien
välisen  ajan  nousukausina,  vaan  että  hän  edellyttää  poikkeuksellisen
täydellistä  työllisyystilannetta,  sellaista,  jonka  vallitessa  vapaiden  työ-
paikkojen  luku  on  4-5%  kokonaistyöllisyydestä  ja  työläisten  paikan-
vaihdosta  aiheutuva  työttömyys  paljon  alhaisempi  kuin  vapaiden  työ-
paikkojen lukumäärä. Tällaisen »ylityöllisyyden» tutkiminen on Ohlinin
mielestä  omiaan  valaisemaan  kysymystä  korkean ja  tasaisen  työllisyy-
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den  säilyttämisestä ja  sitä  seikkaa,  miten  korkealle  on järkevää  asettaa
työllisyyspolitiikan  päämäärä,  ts.  se,  mitä  käytännössä  voidaan  kutsua
täystyöllisyydeksi.  Tämän  mukaisesti  Ohlin  määrittelee täystyöllisyyden
työllisyysasteeksi,   jonka    vallitessa   hyödykkeiden   kokonaiskysyntä   on
sillä korkeimmalla tasolla,  millä kysyntä ja jatkuva kotimainen  tarjonta
ovat  tasapainossa  käyvin   hinnoin.   Hyödykkeiden   kysyntä  voi  ylittää
mainitun   tason   vain   siinä   tapauksessa,   että   tapahtuu   ylimääräistä
tuontia, joka  maksetaan lainoilla,  kullalla  tai  valuuttavarantoa  supista-
malla,    hyödykevarastojen  supistamista  tai  osa  kysyntää jätetään  tyy-
dyttämättä,   missä   tapauksessa  syntyy  tiettyä  niukkuutta.   Mutta  täl-
lainen tilanne on merkkinä siitä,  että työllisyys on silloin suurempi kuin
»täysi».

Ylityöllisyys    pääsee    syntymään,    koska   vapaassa   markkinatalou-
dessa  ei  ole  mitään  automaattista  mekanismia, joka  takaisi,  että  kulut-
tajain  kulutuspäätökset  (ja  siis  myös  säästöpäätökset,  mikä  on  mitalin
toinen   puoli)    vastaisivat   sijoittajien   investointipäätöksiä.    Sijoitustoi-
mintaa  ei  rahoiteta  yksinomaan  vastaavan  ajankohdan  tuloilla,  vaan
suureksi  osaksi  luotoilla,   eikä  uusien  luottojen  määrän  jonakin  ajan-
kohtana   tarvitse   olla   kiinteässä  suhteessa  säästöjen  muodostumiseen.
Näin ollen voi  niiden ostojen  yhteissumma, jotka sijoittajat  ovat haluk-
kaita  tekemäån  sijoitustarkoituksiin  ja  kuluttajat  kulutustarkoituksiin,
hyvinkin ylittää tai alittaa vastaavana ajankohtana syntyneen kokonais-
tuotoksen markkinahintaan hinnoitetun arvon. Jos täystyöllisyyden valli-
tessa  kokonaiskysyntä  muodostuu  tarjontaa  suuremmaksi  eikä  kulutta-
jien  vapaisiin  kulutuspäätöksiin  haluta  Vaikuttaa,  tilanteen  tasapainot-
taminen  edellyttää,   että  sijoitustoimintaa  supistetaan  siksi,   kunnes  se
vastaa niiden säästöjen suuruutta, jotka yleisö on valmis tekemään  täys-
työllisyysolosuhteissa.   Ja   tästä   seuraa  johtopäätös,   jolla   on   suuntaa
osoittava   merkitys   koko    Ohlinin   kirjalle   hänen   etsiessään   vastausta
työllisyyden    vakauttamisongelmaan:    ylityöllisyystilanne    on    seuraus
liiallisesta  kysynnästä  investointitarkoituksiin.  Kuten  muistettaneen,  ei
tämä  ajatus  ole  ollut  vieras  meidänkään  vakauttamisohjelman  laati-
joille.

Kirjansa    ensimmäisessä    luvussa     »Näkökohtia    ylityöllisyystalou-
desta»  Ohlin  esittää  laajasti  niitä  haittoja,  jotka  ylityöllisyydestä  koi-
tuvat.   Tuotannon  kasvu   eri   tuotannon   aloilla  ja  vaiheissa  ei  kehity
tasaisesti,  vaan  syntyy  erilaisia  pullonkauloja  ja  epätasaisesti jakautu-
nutta  niukkuutta  työvoimasta,  tuotantovälineistä,  raaka-aineista,  puo-
livalmisteista  jne.   Seurauksena  on  kasvava  paine  hintoja  ja  palkkoja
vastaan,  siirtyminen  hintakontrolliin ja  mahdollisesti  muuhunkin  sään-
nöstelyyn.  Aikaisempien  myyntivaikeuksien  tilalle  astuu  nyt  lisääntyvä
vaikeus   ostaa  juuri   oikean   laatuisia   tavaroita.   Ohlin   ei   kuitenkaari
kiellä kohtuullisesta  täystyöllisyydestä koituvia  etuja, vaikka hän toteaa-
kin,   että   on   vaikeata  sanoa,,   missä  määrin  täystyöllisyydestä  ylityölli-
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syyteen   siirryttäessä   työvoiman   täydellisemmästä hyväksikäytöstä  koi-
tuva hyöty kumoaa ylityöllisyyden aiheuttamat erilaiset haitat.

Tulkoon  mainituksi,  että  Ohlinin  teos  perustuu  pääosiltaan  esitel-
mäsarjaan,  jonka  hän  vuonna   1947  piti  New  Yorkissa  ja  Oxfordissa.
Tästä johtunee  kirjan  esseemäinen  leima ja  se  seikka,  etteivät  sen  eri
luvut  liity   toisiinsa   kovin   kiinteäksi   kokonaisuudeksi.    Kirjan   ensim-
mäisessä   luvussa   esitettyyn   johtoaiheeseen   voidaan   katsoa   liittyvän
varsinaisesti   investointipolitiikkaa   käsittelevä   toinen  ja   kansainvälisiä
suhteita käsittelevä kolma,s luku  samoin kuin yhteiskunnan  taloudel]ista
rakennetta ja  taloudellista  tasapainoa  selvittelevä  viides  luku.  Viimeksi
mainitussa   kansantaloustieteen   professori   Ohlin   on   luovuttanut   het-
keksi    puheenvuoron    Ruotsin   kansanpuolueen   johtajalle,   joka   etsii
keinoja     täystyöllisyyden,     taloudellisen    tasapainon    ja     taloudellisen
vapauden    yhteensovittamiseksi    ns.    sosiaali-liberaalisen    yhteiskunnan
puitteissa   (vastakohtana   semi-sosialistinen   yhteiskunta).   Kirjan   kaksi
viimeistä lukua ovat taas  teoreettisluonteisempia.  Niistä  edellinen  käsit-
telee  ns.  Tukholman  koulukunnan  luomaa kansantalousteoriaa,  teoriaa
»käyttämättömistä  voimavaroista»,   niin  kuin   Ohlin   sitä   tässä  yhtey-
dessä nimittää, ja jälkimmäinen  tältä pohjalta lähtenyttä jrGjt72e.in  työ]li-
syysteorian  kritiikkiä.

Ohlinin  tarkoituksena  ei  varmaankaan  ole ollut  luoda  mitään  uusia
uria  aukovia  teorioita,  vaan  hänen  esitystään  on  ensi  sijassa  pidettävä
eräänlaisena  kansantalousmies-poliitikon  tuomana  -   paikoin  verraten
subjektiivisenakin   -   lisänä  viime  vuosina  vilkkaaksi  käyneeseen   kes-
kusteluun  siitä,  miten  täystyöllisyys,  taloudellinen  tasapaino ja  yksilön
vapaus  olisivat  yhteen  sovitettavissa.  Se,  että  varsinkin  kirjan  alkuosa
perustuu   enemmän   käytännöllis-poliittiselle   kuin   »puhtaasti   tieteelli-
selle» näkemykselle,  saattaa joistakin  tuntua  puutteelta,  mutta  toisaalta
juuri  tällaisessa  esityksessä  pääsee  kirjoittajan  selkeä ja  kansantajuinen
tyyli oikeuksiinsa,  niin  että sen sanoman voivat helposti omaksua  muut-
kin  kuin  vain  ns.  ammattimaiset  taloustieteilijät.

Pentti   Kivinen

SUMMARY.

The  Development  of the  Rate  of Food  Self-Sufficiency
and  the  Securing  of the  Nutritional  Standard.

By  Pro[essor   K.  U.  Pthkala.

The  author begins  by discussing the development of the world's food
production  and  the  concensus  of opinion  relating food  self-sufficiency.
Of late  there  has  been  general  agreement  that  such  a  self-sufficiency is
justifiable,  especially  for  the  purpose  of  achieving. a  nutritional  stand-
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ard  which would  suffice in case of a stoppage in the flow of foreign trade.
The author then examines various ways and means of determining the rate
of food  self-sufficiency.  Generally this  has  been fixed  by the  comparison
of home-production with  the total consumption-. When  import cease  the
percentage   thus   calculated  can  be  high,  in  spite  of the  fact  thatthe
standard of nutrition  is at the same time very low.  In order to secure the
nutritional standard it is not necessary to assume complete self-sufficiency
in regard to one and all food products inasmuch as both production and
consumption can to a certain degree adjust themselves to changing con-
dition.

The calculation of food self-sufficiency as a whole can not be carried
out   satisfactorily by counting calories because diverse food  products are
by  nature  different  in  this  respect.  The  method  most  recommended  is
that the meat and dairy products which figure in foreign trade are to be
assigned an index on  the basis of how many fodder units are needed for
their  normal  production.  The  percentage  of  a  country's  rate  of self-
sufficiency is  to  be calculated  by comparing the total harvest  (excluding
pasturage)  in  fodder  units  with  the  total  harvest  plus  the  net  imports
(calculated as shown above).  The total harvest and  the net imports as a
unit  can  be  referred  to  as  the  consumption  basis.  When  calculating  a
country's  rate  of food  self-sufi=ciency  it  is  to  be  remembered  that  the
harvest has, in part, been produced with the help of imported  fertilizers.
It is recommended that,  in order to estimate  this particular part of the
harvest,  the  results  of field  experiments  relating  to  the  productivity  of
fertilizers to be used.

The  food  balance  sheets  of  Finland,   the  principles  of  which   are
unfortunately  not  quite  uniform,  show  that,  during  the  last  40  years,
the daily amount  of calories   consumed   per   caput   has   somewhat   de-
creased   (see  Table   1).  This  decrease  can  be  traced  to  a  decrease  in
the  consumption of grain-products and potatoes  (Tables 2 and 3).

The rate of food self-sufficiency has risen  considerably since  1917 as a
result  of land  clearing  and  the  intensification  of cultivation  in  general
(Table 4).  During  the years  1934-38  91 °/o  of the  consumption  basis  was
produced  at  home,  although  imported  fertilizers  account  for  at  least
8°/o    of  this   result.   Teri`itory   ceded   as   a   result   of the    recent  war
weakened  Finland's  food  self-suff:ciency  so  that  the  home  production
provided  for   84°/o,  or  when  taking  into  account  the  contribution  of
imported   fertilizers   to   the  harvest  for  only  67°/o   of the  consumption
basis. In  the case of a protracted blockade this ratewill fall even further,
after the efficacy of the already applied fertilizers vanishes.

The self-sufi-.ciency of grain products is  calculated  by comparing  the
net  harvest  of wheat  and  rye  with  the  normal  consumption  of grain
(which  is  taken  as  a  trend).  When  calculating  this  figure,  the    normal
consumption  of  barley  and  oat  products  is  subtracted  from  the  total



SUMMARy                                                                                          143

consumption of grain products which are destined for human nutrition.
The rate of self-sufficiency in grain products thus computed  (Table 5 a)
rose  from about 36 % to 80°/o  and more - in some years even to 95 °/o  -
since  1917;  during  the  last  few  years,  however,  it  has  been  only  about
70 °/o.  There  has  also  been  some  other  methods  of calculation  (Table  5
b' c' d).

Neither   has   self-sufficiency  in   concentrated   feeds   been   complete,
being about  80 °/o   during  recent  years,  a  figure  which is  not  belowthe
pre-war  figure.  Self-suffciency  in  sugar  is  very  low:  below  20°/o, even
if a rise is expected within the near future.  The production of vegetable
oils is still in experimental stage, but developing.

In  regard   to   dairy  products,   Finland   had  earlier  a  considerable
export surplus  (e.g.1934-38 about  18 °/o).  During recent years there has
again  been  a  slig`ht export surplus  (3-5 °/o).  This applies as well  to  meat
and eggs.

It is  the author's  opinion  that the  rise in food  self-sufficiency should
be  achieved   by  increasing  the  agricultural  production   capacity  and
especially   increasing   the   area   assigned   to   g`rain-production.     Also,
storage facilities should be allotted more attention.

Some  Aspects  of the  Long-Range  Fconomic  Program.

By    r%wrG   jzm7%./cz,    Doct.phil.

The  sketch  of a  long-range  economic  plan  prepared  by  two  mem-
bers  of a committee  especially  appointed by  the  government  was  made
available in April.  The four main aims  of the plan,  namely the preser-
vation  of the  monetary stability  already achieved,  the  maintainance of
full employment, the increase of production and a rise in the standard of
living as well as the just distribution of the results of production are all
more  or  less  self-evident  and  acceptable  principles  about  which  is  no
disagreement.  Nevertheless,  the  possibility  that  a   conflict   arise  from
the activation of these principles is not excluded.

QLuestions  concerning production policy have been allotted  the most
attention  and  some  suggestions  made  in   this  connection  are  indeed
acceptable.   Among   these   are   the   discontinuance   of  the   settlement
according to the Land  Expropriation Act during  1953 and plans which
would  prevent  an  exaggerated  division  of land-ownership,  as  well  as  a
suggestion providing for the gradual raising of apartment rents which are
currently at an abnormally low level.

The   section   dea,ling   with   industrial   policy   reveals   an   one-sided
approach according to which an expansion of the wood-working industry
is  recommended  and,  at  the  same  time,  a  warning  is  voiced  against
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expansion  of the home-market industry. Obviously, Finland possesses the
best  qualifications for  a  wood-working industry and it is equally obvious
why  such   a warning  concerning  the   home-market  industry has  been
made in the present situation, when the final installment of the war-indem-
nities   is   in   view.   It  has  been  common  knowledge  for  some  time  that
once  this  installment  is  paid  difficulties  are  likely  to  arise  in  the  metal
industry.  But on  the other hand,  the wood-working industry can  hardly
absorb  the surplus  manpower which will be  made available annual]y by
the increase of population and by the mechanization of agriculture.

The  section  touching  on  wage  policies  contains  a  suggestion  for  an
annual  increase  of 2 °/o   in  wag.es,  regardless  and  independently  of the
present  state  of  affairs  which   entails   an   automatic  scale  which   rises
paralel to the increase in the cost of living.  This concession,  which echoes
the   demands  of wage-earners,  must  be  regarded  as  hazardous  in  the
present  situation when  the enormous rise in the cost  of  production   has
again  made  the question of marketing our  exports an  actual  one.  Fur-
thermore, as is generally known, the wage-average has risen considerably
as compared with the rise in the cost of living.

Attention  has  also  been  paid  to  levelling  trade  cycles,  obviously  a
laudable project, as such. But the suggestion  that this aim be achieved by
establishing a measure which would permanently retain excessive export-
proceeds must be  opposed in any case,  as long. as  it is provided  that the
state   be  a   party   in  this   arrangement.  There is absolutely no  guaran-
tee that the funds thus collected would be allotted  to  the forest industry,
as  the  suggestion  reads.   In  addition  to  all  this,  the  whole  question  is
already   obsolete   since   world-market   prices   have   fallen   considerably
since  their peak  periods.

Finally, one  may ask:  does  this  sketch  indeed  envisage  a  long-range
plan? To what extent can a real long-range plan be made? Circumstances
tend  to   change  so   rapidly  that,   especially  in   connection  with trade-
cycle   policy,  fiscal  policy and monetary policy,  the aims of such a  pro-
gram  must necessarily  be  set up for a  relatively brief period.

On  the  Static  Deinand.

By   E3.7m   f7cz3.Å;cz/cz,    Mag.phil.

The numerical values of the elasticity of demand which have usually
been  associated  with different products as representing a kind of average
elasticity    of   the    product    in    question   are   often   subject   to   great
chang`es.  Especially  when  the  price  of a  product  has  greatly  varied,  its
value of elasticity has  been subject to  similar variations.  To  these varia-
tions  the  author  applies  the elasticity formula E  ±  -  k .  poC  where  E  is



SUMMAR¥                                                                                         145

the  elasticity  of demand, k  and  o[  are  the  positive  constants  and  p  the
price   of   the   product  in  question.  In  fig.ure  4  the  fitting  of   this   for-
mula  to  the  facts  is  presented.

In  cases  where  the  product's  price  is  abnormally  high  or  low,  i.e.,
in  times  when  economic  measures  are most  urgently needed,  the value
of elasticity  has  been  shown  to  be  abnormally  high  or  low.  Therefore
this  matter  must  be  kept  in  mind  when  an  economic  program  is  put
into effect.

The  lnternational  Shifts  of Business   Cycles.

By   yGz.44o  f7cz/me,   Mag.phil.

The article points out the main aspects which have to  be taken into
account   when   the   well-known   international   similarity   in   business
cycles  of different  countries  is  analyzed.

Business   cycles  spread  from  one  country  to   another   through   the
channel of foreign trade. Other posts of the balance of payments are also
influenced.   The   cyclical   reactions   of  exports   (visible   and   invisible)
depend  on  the  elasticity of imports  in  other  countries.  The  elasticity of
imports  again  depends  on  the  self-sufficiency  of the  economy,  on  the
specialization  of its  production,  on  the  income  and  price  elasticity  of
its imports in various branches etc. The factors influencing the demand
of the  exports  of one  country  are,  as  we  see,  quite  numerous.  So  are
also  the factors  which  have  influence  on  the  elasticity  of the  supply of
exports.  The  almost  unlimited  number  of factors  playing  on  the  side
of imports as well as on the side of exports could be theoretically counted
with  the  aid  of  partial  correlation  analysis.   To  count  those  factors,
however,  a large army of analysists is required.  In practice the analysis
of the  international  shifts  of business  cycles  is,  therefore,  conducted  by
simpler  methods,  usually  by  comparing  various  time  series with a view
to discover the lags in time and amplitude.
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XX.     0.  Zr.  frz./4z.,  Suomen  ammatissatoimiva  väestö  ja  sen  yhteiskunnalliset

luokat  vuosina  lsl5-75.11 ja  111
XXI.      ro43.  jrcz//3.o,  Köyhien  lasten  huolto  Tukholmassa

XXII.     0.  jr.  ff3-/4!.,  Suomen  siirtolaisuus  ja   19.  vuosisadan  kansantalous   (lop-
puunmyyty)

XXIII.     J.  H.  yGnno/o,  Maakysymys  talouspolitiikassamme
XXIV.     £co fz¢rmo/.¢,  Suomen  ti`llipolitiikka  Venäjän  vallan  aikana
XX:V.     Paai]o  Korpisaari,  Suomcn  painkit

XXVI.    J.  fJ.  Venno/a,  Yhteiskunta  ja  tieteellinen  kasvatuksemme
XXVII.     E.  ^/lcz/a%/3.nna,   Suomen  valtion  tulo-  ja  menoarvio

XXVIII.     J7onnej`  GGÖÅarcJ,  Pienviljelys  Pohjoismaissa
XXIX.     E.  JWz/4n/3.nn¢,  Verotus  ja  pääomanmuodostus
XXX.     Eem3./ frynn!.nen,  Ulkotyöväen  palkkasuhteen  kehitys

XXXI.     r.  0.  fiw#fÅ,  Kehitys  ja  edistys
XXXII.     £eo  fJczrmajo,  Tullikysymykset  Suomen  kansantaloudellisessa  kirjallisuu-

dessa
XXXIII.     rt7P€`-ffczz#o,  Rautateiden suunnat viennin kannalta ja valtion tulot Suo-

messa
XXXIV.      P4cc/o  ffor4e.jaa7!-,  Suomen  markka  1914-1925

XXXV.     jr.  ffe.z;e.o/Åo,  Maatalouskiinteistöjen  omistajanvaihdokset ja  hinnanmuo-
dostus   Halikon   tuomiokunnassa    1851 -1910

XXXVI.      ye./Åo   4nna/a,   Suomen   varhaiskapitalistinen   teollisuus   Ruotsin   vallan
aikana



Yhteiskuntataloudellisia  kirj oituksia
1.    7.  j7.  yenno/a,  Työväensuojeluskysymys  agraaripolitiikassamme

11.     E.  G.  Pa/me'n,  Venäjän  nykyinen  taloudellinen  asema
111.     Onn3.   fJa//j!e'n,   Työkyvyttömyys-   ja   vanhuusvakuutuksen   järjestäminen

Suomessa
IV.     ÄjJö`c!3. 7ärzn.ncn` Kauppakorkcakoulukysymys ja sen ratkaisu  suomessa
V.     Ec.ncv j}Ö.Ö.4,  Valtion  toimista  työväenasuntojen  rakentamisen  edistämiseksi

VI.     Otlo  Stenroth iaL  Einor  Böök,  Asuntokysyrnyksiä.
VII.    7. J7.  ycnno/a, Venäjän  asema Suomen viljantuonnissa

VIII.     fr.  y. j7o44e(, Viljatulli,  miten  arvosteltava
IX.     Oj.Åar€. 4%!c7e,  Katsaus  Suomen  kunnallisverotuksen  kehitykseen
X.     rrjö.  Harzt3.¢,  Tonttiäyi.ikysymys  kaupungeissamme

XI.     fr.  y.  f7o4¢c(,  Suomen  rahamarkkinat  vuosina  1903-1912
XII.      rrjö.  fJlcz7.z;c.cz,   Kaupunkien   yleisen   kunnallisverotuksen  uudistamisesta

XIII.     H%go  Jzaacfa4d.ä,  Tuulaakimaksun  kehityksestä ja  oikeudellisesta  luonteesta
XIV.     P¢auo jro74c.Jczczrc.,  Suomen rahan arvon aleneminen
XV.     Pcczw   ffo7Pt.fczar!.,   Rahaolojemme   uudistaminen

XVI.      r.  0.  j3%%¢Å,  Valtiotieteellisistä  opinnoista  Suomessa
XVII.     rrjö.  Ha7z;c.cz,   Kunnallisverotuksen  uudistuksen  suuntaviivoja

XVIII.     £czwo fJarmo/.cz,  Nykyajan  kulutuspolitiikan  tehtäviä
XIX.     A4a;*  Sc72.ng,   Maailmansodan   taloudelliset  ja  yhteiskunnalliset  seuraukset
XX.     ff.  y.  Ho44w,  Setelirahoitus

XXI.     ffjJö.j/3. Haa/ajcz, Maa-ja maanvuokrapolitiikkammc vaiheita yleisten talous-
ja  oikeusperiaatteiden  valossa

XXII.     E. JWz/on/€.nna,  Taloudellisia välttämättömyyksiä
XXIII.      OfÅ.  Groc/ndj`¢roe773,  Suomen  virallinen  maataloustilasto
XXIV.      frLyö.Jjc. 7ärui.nen, Suomen valtion  talous

XXV.     Br. Sc/z/!.ran!c[, Valtionrautateiden tulotalous

Kansantaloudellisia  tutkimuksia
1.     E.  Jvecton/3.nn¢,  Suomen  valtiotalous.  Menotalous

11.     Lco fJa7ma/.o, Tullipolitiikan  vaikutus Suomen kansantalouden  teollistumis-
suuntaan  ennen  maailmansotaa

111.     4.  E.  Bcrg,  Puhelintariffi  yksityisessä ja julkisessa  yrityksessä
IV.     J/m.  ffoz;c7o,  Tulokäsite ja julkinen  talous
V.     K.yösti  Haatatia,  Mz\z-kysymyksemme

VI.     Jr.  4.   y4namo,   Vientitavarain   kuljetusmaksut  Suomen  valtionrautateillä
ennen  maailmansotaa

VII.     j2G3.%o    Cczj/r€n,    Valtionrautateiden    tariffipolitiikka    vuosina     1897-1932
VIII.     A4lcz!!e. £¢4o, Suomen  valtion   sodanjälkeisen kulutusverotuksen pääpiirteet

IX.     y.  7.  Se(4fe/43.ncn,  Hankintaosuuskunta  yritysmuotona
X.     £eo  fJarmajc,  Maailmansodan  vaikutus  Suomen  taloudelliseen  kehitykseen

XI.     A4czffe.  £c44o,   Ijiikevaihtoverotus
XII.     £cza#3.   0.   cz/  ZJf2/r/!.n,   Hinnanmuodostuksen   monikäsitteinen   tasapainotila

XIII.     fic&.no  4j.o,   Tampereen   liikennealue
XIV.     K/ae4f  I4/ar!.j`, Kuluttajain tulot, kulutus ja säästäminen suhdannekehityksen

valossa
XV.      y&8.nö.  ffcznnt.s!o,   Kuolemansyyt  väestöllisinä  tekijöinä  Suomessa

XVI.      T4/lG3j.o  Wa3.n!.o,  Tutkimus  finanssipolitiikan  soveltuvuudesta  välineeksi  työl-
lisyys-  ja  rahanarvopolitiikassa

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin rÅfe2.JÄ%n!afo/o%dc//c.j.en 43.ÄCÄcze¢Äc.rja%ja ffan-
s¢nfa/o%dc//e-jen 4!.ÄaÄa!tfk3.rjczn  vanhempia  vuosikertoja  ja  niteitä  saadaan Yhdistyksen
kirj.aston   ja  kirjavarastonhoitajalta  (os.  Helsinki,   Kor*eavuorenk.  2 l,-Sosiaalinen   .  ,
tutkimustoimisto,   puh.   62  305).





Panoksemme          "|

5gf,ÅUTe;:a?]tiH±
_----t=- elintarvikkeitten   ja   läök-

keitten  valmistajana:
myynti2.714milj.mk(ilmanveroja)

työnantajana:
työntekijöitä    vuoden    .päättyessö
1.694,    mcLksettJja    palkkoja    517
milj.   ni'k;

I.iikeyrityksenö:
osinkoa     10°/o     osakepääomalle,

josta     Suome.n     Ku]ttuurirahasto.
Työväen     Akatemia     ja     ,Turun
Yliopisto  omistdvat yhteens.ä`77%;
voitto-o.su.utta    ,työntekijöi[Ie      5,4
milj.   mk.
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II®lsinki  1952.  Sanma Oyr.


