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NÄKÖKOHTIA SOTAKORVAUSTEN VAIKUTUKSESTA
KANSANTALOUTEEMME.
Esitelmä, jonka Kansantaloudemsen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 31 päivänä 1952 piti
Lauri Helerrius.

Esitykseni aihe sotakorvausten vaikutuksesta kansantalouteemme on
siksi laaja ja monitahoinen, ettei sen tyhjentävä käsittely lyhyenesitelmän puitteissa ole mahdollisuuksien rajoissa, jonka vuoksi on rajoituttava ainoastaan joihinkin näkökohtiin. Esitys muodostuukin tästä syystä

pakosta enemmän alustuksen luontoiseksi kuin täysipainoiseksi vastaukseksi kysymykseen.

Myöskin on valittaen todettava, että yleiskuvan antaminen vaatii
aiheen käsittelyssä toistamaan paljon sellaista, joka jo monasti on aikaisemminkin esitetty ja joka muutenkin on yleisesti tiedossa. Edelleen on
syytä jo heti alussa huomauttaa, että esityksessä katsellaan asioita etupäässä tuotannon näkökulmasta teollisuusmiehen silmälasien läpi.
Saadaksemme jonkinlaisen taustan katsauksellemme on sanottava,
että tuskin koskaan on Suomen kansan polku ollut niin vaikeakulkuinen

ja kivinen kuin s vuotta sitten Moskovassa allekirjoitetun välirauhansopimuksen jälkeen. Sota oli säälimättä hävittänyt kansamme monien
vuosikymmenien uutteran työn hedelmät. Paljon vanhaa ja sellaista,

jota aikaisemmin olimme pitäneet ainoana oikeana, oli kaatunut ja
hävinnyt. Tilalle oli syntymässä jotain uutta, jota emme tunteneet.
Monet kysyivät, onko pysyväisellä työllä enää mitään merkitystä. Mutta
kansamme valtava enemmistö osoitti olevansa terve ja voimakas. Se
oivalsi, että ne raskaat uhraukset, joita jouduttaisiin kantamaan, on
kestettävä siinä vakaassa luottamuksessa, että tällä luodaan pohja parem-
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malle tulevaisuudelle. Vaikka elävä miesvoima oli sodissa vähentynyt

85 000:lla kaatuneella ja 50 000 parhaassa iässä olevaa nuorukaista jäänyt invalideiksi, valtiomme velkaantunut, tuonti ja vienti lamassa, teollisuuden ja kaupan varastot niukat, tuotantokoneistomme ja liikennevälineemme sota-ajan kiihkeän käyttämisen johdosta monessa kohdin
kuluneet ja teknillisesti vanhentuneet, raaka-aineiden puute uhkaava,
€lintarvike-ja vaatetustilanne huono jne., niin meillä ymmärrettiin, että
senaikaisenkin tilanteen onnellisen ratkaisun avain oli yksin ja ainoastaan tuttu: sisukas ja raudanluja työ ja että lamantunut mieli on kaikkein vaarallisinta, sillä se vie varmimmin tuhoon. Silloin jos koskaan
tarvittiin uskoa tulevaisuuteen, kun vielä henkinen kestävyytemmekin
oli sodan aikana heikontunut, mutta onneksi ei jääty kädet ristissä odottelemaan ti]anteen valkenemista, vaan lyötiin kirves lujasti puuhun ja
vasara naulan kantaan. Huomattiin, että taistelu olemassaolostamme oli
aseiden vaiettua siirtynyt taloudellisille linjoille.

Rauhanehdot olivat pienelle Suomel.le ja sen kansalle sangen ankarat. Kävisi vallan mahdottomaksi yhden esitelmän puitteissa selostaa niitä yksityiskohdittain, ja ne ovatkin yleisesti tiedossa. Näistä asioista on
sitä paitsi kirjoitettu useita kirjojakin,ja epäilemättä tulee kirjoittelujatkumaan. Aiheita kyllä riittääkin tarpeeksi erikoistutkimuksille. Asioiden

mieleen palauttamiseksi on kuitenkin todettava, että Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle yli 12 °/o maa-alueistaan, lähinnä Viipurin
ja Lapin lääneistä. Nämä alueet edustivat n. 13 °/o Suomen rauhanaikaisesta kansanvarallisuudesta. Neuvostoliito]le luovutetulla alueella
oli toiminut 434 teollisuuslaitosta, joissa työskenteli lähes 21000 työn-

tekijää ja joiden tuotannon arvo oli ollut n. 11 °/o koko maan teollisuuden vastaavasta määrästä. Edelleen oltiin pakotettuja vuokraamaan
Porkkalan alue Neuvostoliitolle 50 vuodeksi 5 miJj. markan vuosivuokraa
vastaan, mikä ei alkuaankaan vastannut edes puolta prosenttia alueen
senaikaisesta pääoma-arvosta. Lisäksi oli Suomen palautettava tai korvattava Neuvostoliitosta sodan aikana poiskuljetettu omaisuus, joka
aiheutti kansantaloudellemme arviolta noin 3 miljardin markan rasituksen. Meidän oli maksettava Neuvostoliitolle saksalaisten saatavat
Suomessa, suoritettava saksalaisen sotasaaliin ylläpito- ja kuljetuskustannukset sekä luovutettava Saksalle ja sen liittolaisvalloille kuulunut
omaisuus, ilman että meidän sallittiin niistä vähentää omia saataviamme
Saksasta tai sinne jääneen omaisuutemme arvoa.
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Paitsi alueluovutuksia velvoitettiin Suomi suorittamaan kuuden vuoden kuluessa 300 mjlj. Amerikan dollarin suuruinen sotakorvaus Neuvostoliitolle, ei rahana, vaan erilaisina tavaratoimituksina. Toimitettavien
tavaroiden luettelo sisälsi 164 nimikettä kappalemäärineen ja dollarihintoineen, erikseen kullekin nimikkeelle. On huomattava, että dollarihintoja käytettiin ainoastaan apuna, jotta saatiin selville, kuinka suuria
määriä erilaisia tavaroita ja koneita mahtui tuohon 300 milj. dollarin
määrään. Dollarihinnoilla ei sen jälkeen ollut mitään käytännöllistä
merkitystä, koska sopimuksessa oli tarka]leen määrätty, mitä tavaroita
ja kuinka suuria määriä oli toimitettava. Suomen valtion oli n.!aksettava tavaroiden hinta kotimaisille tuottajille.
Edellä mainituista taloudellisista rasituksista oli sotakorvausvelvollisuus raskain, varsinkin kun tavaratoimituksiin oli viipymättä ryhdyttävä
sodasta kärs]neen tuotantokoneiston saamatta vähääkään hengähdysaikaa. Samanaika]sesti jatkuivat vielä sotatoimet maassa olevia saksalaisia sotajoukkoja vastaan.
Sotakorvausten maallemme aiheuttamaa velvoitusta lisäsivät tavaroiden epäedu]liset hinnoitteluperusteet, koska jokainen yksityinen tavaranimike oli sopimuksessa hinnoitettu vuoden 1938 maailmanmarkkinahintojen mukaan, korotettuna koneiden ja laitteiden sekä alusten osalta
ainoastaan 15 °/o ja valmiiden tuotteiden osalta 10 °/o. Edellä, mainittu
sotakorvaustuotteiden laskettu hintataso oli nim. jo alusta pitäen lähes

20 °/o maassamme sodan jälkeen vallinnutta hintatasoa alempi. Sitä
paitsi olivat eräät toimitusohjelmaan sisältyvät tuotteet, varsinkin puualukset, suhteellisen tuntemattomia maailmanmarkkinoil]a, ja tästä
syystä muodostui niiden hinnan määritteleminen varsin epävarmaksi.
Myöhemmin voitiinkin todeta, että hinnat oli vahvistettu aivan liian
a]haisiksi, mutta siitä huolimatta, että sodanjälkeisten vuosien maailmanmarkkinahinnat jatkuvasti kohosivat, tiukennettiin toimitiisten teknillisiä ehtoja ja lisälaitteiden, varusteiden ja varaosien muodossa tapahtuneita toimituksia laajennettiin, eikä Suomi saanut sotakorvaustavaroiden alkuperäisiin yksikköhintoihin mitään lisäystä. Luetteloissa mainitut tavarat oli yksinkertaisesti toimitettava kappalemääriltään muuttumattomina riippumatta siitä, mitä ne tulivat maksamaan.
On väitetty, että sotakorvausvelvollisuus olisi muodostunut Suomelle helpommaksi, jos olisimme saaneet käyttää tavaratoimituksissamme ensisijaisesti luonnollisia vientiartikkeleitamme, so. metsäteollisuuden
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tuotteita, jotka esim. kymmenvuotiskautena 1929-1938 edustivat n.
83.5 °/o maan kokonaisviennistä. Ei ole kuitenkaan ehdottoman varmaa,
että tämä olisi loppujen lopuksi ollut sen onnellisempaa, koska kansan
elintasoon kohdistuva paine olisi tällaisissa oloissa muodostunut ehkä
kovemmaksi sen johdosta, että valuuttatilanne olisi entisestäänkin vaikeutunut ja tuontimahdollisuudet vähentyneet. Sitä paitsi olisi ollut
vaara tarjolla, että puunjalostusteollisuutemme olisi menettänyt ainakin
osan niistä ulkomaisista markkinoista, jotka se itsenäisyytemme aikana
suurella vaivalla oli hankkinut.
Kuten tiedetään, venäläiset panivat sotakorvausvaatimuksissa pääpainon ]aivanrakennus- ja konepajateollisuuden toimituksille. Sotakorvausten perussopimus sisälsikin metalliteollisuustuotteita 62 °/o kokonaistoimitusvaatimuksesta. Lisäksi oli Suomen ensimmäisenä vuotena
luovutettava käytössä olevia aluksia kauppa]aivastostaan. Metalliteo]lisuudelle asetettiin siis sotakorvausvelvo]lisuuden täyttämisessä erittäin
raskas vastuu siitä huolimatta, että maamme rauhan aikana oli ollut
siinä määrin riippuvainen juuri metalliteollisuustuotteiden saannista
ulkomailta, että ne käsittivät lähes neljänneksen kokonaistuonhista kymmenluvulla 1929-1938 ja että näiden tuotteiden osalle tuli ainoastaan
mitätön määrä, n;m. 2 °/o, viennistä.
Metsäteollisuus, jolla oli tuotantokoneistonsa heti valmiina, ryhtyi
sotakorvaustoimituksiin jo vuoden 1944 marraskuussa, siis ennen varsinaisen sopimuksen allekirjoittamista. Se, että metsäteollisuuden osuus
ensimmäisinä sotakorvausvuosina oli määrätty suhteellisen suureksi muihin tavaroihin ja myöhempiin vuosiin verraten, antoi varsinaiseksi sotakorvausteollisuudeksi muodostuvalle metalliteollisuudelle hengähdysaikaa valmistautua vaikeiden tehtävien suorittamiseen.
Sotakorvausten toimituskauden kuluessa Neuvostoliitto suostui myöntämään kaksi varsin merkittävää huojennusta alkuperäiseen ohjelmaan.
V:n 1945 lopussa pidennettiin sotakorvausten suoritusaika kuudesta
vuodesta kahdeksaan eli 19. päivään syyskuuta 1952, ja heinäkuun 1;
päivänä 1948 poistettiin puolet silloin jäljellä olleesta toimitusohjelmasta
eli 73.5 milj. dollarin suuruiset tavaratoimitukset. Korvaussumma alen-

nettiin siten 226.5 milj. sotakorvausdollariin. Viimeksi mainittu huojennus, niin merkittävä kuin se maan kansantaloudelle olikin, kohdistui
lähinnä metsäteollisuustuotteisiin, jotka siitä lähtien jäivät pois toimitusohjelmasta. Täten konepaja- ja laivanrakennusteollisuuden sekä käy-
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tössä olleiden aluksien lopullinen osuus kokonaistoimituksista tuli olemaan n. 72 °/o.
Sotakorvausohjelman täsmällinen täyttäminen oli sangen raskasta
Suomen sodanjälkeiselle kansantaloudelle. Maan metalliteollisuuden
oli pakko sille pantujen velvoitusten kovassa puristuksessa nopeasti kehittyä aikaisemmin lähinnä kotimarkkinoita palvelleesta teollisesta toiminnasta suurisuuntaiseksi vientiteollisuudeksi. Sen kapasiteetti nostettiinkin kaksin-, eräillä aloilla kolmin- ja laivanrakennusteollisuudessa
jopa kuusinkertaiseksi sodanedellisestä tasosta.

Tämä laajentuminen, joka oli toteutettava samanaikaisesti sotakorvaussuoritusten kanssa, koski, kuten tunnettua, erityisesti raskasta
metalliteollisuutta ja laivanrakennustuotantoa.
Varsinkin ensimmäiset sotakorvausvuodet olivat hyvin vaikeat, koska
toimitukset olivat valtaosaltaan riippuvaiset maahan tuotavista ulkomaisista raaka-aineista, joiden hankkiminen niukoilta kansainvälisiltä
markkinoilta ei ollut helppoa. Vaikka varmuuden vuoksi usein tilattiin
samat aineet kahteen, jopa kolmeenkin kertaan eri maista, niin esim.
eräisiin hinaaja-aluksiin tarvittavat kattilalevyt myöhästyivät jopa pari
vuotta ja muutamat konetoimitusten erikoislaitteet vieläkin enemmän.
Sotakorvaustoimitusten tavaraluettelo sisälsi sitä paitsi runsaasti sellaisia tuotteita, joita ei maassamme oltu aikaisemmin valmistettu, joten
tehtaamme joutuivat raaka-ainepulan lisäksi ratkaisemaan monia hyvin
vaikeita teknillisiä pulmia. Venäläisten laatuvaatimukset olivat ankarat
ja ylittivät usein meillä totutun länsimaisen kauppatavan mukaiset
yleiset normit. Edelleen oli usein pakko suorittaa sarjavalmisteisiin tuotteisiin työn kestäessä muutoksia ja vuosien kuluessa varustaa koneistot
yhä täydellisemmillä lisälaitteilla ja varaosilla.

Sovitun toimitusaikataulukon tarkkaa noudattamista pidettiin ehdottomana päätavoitteena, vaikkakaan eri tuotteille kuukauden tarkkuudella määrättyjä toimitusaikoja ei aina käytännössä voitukaan toteuttaa.
Sotakorvaussopimus sisälsi nim. määräyksen, joka velvoitti Suomen suorittamaan 5 °/o sakkokorkoa kuukaudessa jokaisesta täyden kuukauden
myöhästymisestä, ja sakko oli osankin myöhästyessä laskettava koko
myöhästyneen tuotteen hinnalle. Kun toimitusohjelmat olivat erityisen
tiukat, oli olemassa vaara, että tavaroiden myöhästyessä sakot kasvaisivat
lumivyöryn tavoin, koska sopimus ei sisältänyt mitään /orcG m4jG%relauseketta. Suomi pystyi kuitenkin kunakin sotakorvausvuotena kom-
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pensoimaan myöhässä olevat tavaratoimitukset toisten tavaroiden etukäteistoimituksilla, vieläpä ylittämään asetetut vuosivaatimukset. Lähinnä tästä syystä Neuvostoliitto suostuikin suurimmaksi osaksi poistamaan
kertyneet myöhästymissakot.
Sotakorvausmenot ovat olleet kaiken kaikkiaan n. 91 miljardia markkaa, mutta jos rahanarvon aleneminen otetaan huomioon, niin on laskettu, että kustannukset Sotevan hallintomenoineen ovat nousseet noin
kaksinkertaiseen määrään eli 180 miljardiin nykymarkkaan, mikä on

noin 40 000 markkaa kutakin maamme kansalaista kohti lapset ja vanhukset mukaan luettuina. Kun erinäiset rauhansopimuksesta johtuneet
kustannukset ja transferointisuoritukset hallintomenoineen lasketaan
mukaan, on fil.maisteri f7c3.4Ä3. 7rcz/zJ&n%e Kansamme Taloudessa julkaise-

massaan laskelmassa saanut sotakorvausmenojen loppusummaksi 209
miljardia nykymarkkaa.
Sotakorvausten vaikutukset kansantalouteemme ovat sangen moninaiset, kuten alussa mainitsin. Tarkastellessamme ensiksi niiden rahallista rasitusta on todettava, että se oli alkuaikoina suurin, mutta sotakorvausvuosien kuluessa se säännöllisesti keveni, vieläpä jyrkemmin kuin
mitä sotakorvausten absoluuttinen mää-rä supistui. Tämä sen johdosta,
että talouselämämme kantokyky vastaavasti suureni. On laskettu sotakorvausten kansantaloudellisen rasituksen lähimpinä sodanjälkeisinä
aikoina olleen niin suuri, että se vastasi runsaasti 10 °/o kansantuotteesta,

ja tämä taakka oli todel]isuudessa suhteellisestj vieläkin raskaampi, kun
otetaan huomioon silloisen tuotannon epätyydyttävä tuottoisuus.
Sotakorvausmenojen osuus valtion kokonaismenoista oli suurimmillaan -16.2 % -v.1945ja koko kahdeksan vuoden aikana keskimäärin
10 °/o . Vuosina 1945 -1948, jolloin sotakorvaukset vielä suoritettiin alku-

peräisen suuruisina, ne merkitsivät valtiolle vuosittain keskimäärän n. 26
miljardin nykymarkan rasitusta, mikä oli n. 14 °/o valtion menoista.
Kuluvan vuoden sotakorvausmenot olivat vain noin 5 °/o valtion budjettimenoista.
Sotakorvausten suoritusvelvollisuus yhdessä muiden samanaikaisten
velvoitteiden kanssa on tietysti ollut yhtenä syynä pitkälle kehittyneeseen

inflaatioomme, mutta kuinka ratkaiseva tämä vaikutus on ollut, on mahdotonta sanoa suoralta kädeltä ilman perinpohjaisempia tutkimuksia.
\ Joka tapauksessa on varmaa, että sotakorvaussuoritukset heittivät mark| \` kinoille suuret määrät ostovoimaa, joka suurensi kysyntää, ilman että
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tavarapuolella oli vastaamassa riittävästi tarjontaa. Tämä oli omiaan
lisäämään inflatorista tasapainon puutetta kysynnän ja tarjonnan välillä.
Onhan selvää, että tuotannon ollessa sidottuna pakollisiin toimituksiin
ja kun maassa jatkuvasti val]itsi ylityöllisyys, muodostui myöskin paine
palkkarintamalla niin ylivoimaiseksi, että palkkojen järjestelyihin oli
pakko suostua. Kun menekki ei ollut ainoastaan taattu, vaan pakollinen,
ja kun tiedettiin, että Suomen kansa Sotevan välityksellä maksoi korvauksen valmjstuskustannuksista, oli luonnollista, ettei teollisuudessa
parhaalla tahdollakaan ja kaikista rationalisoimistoimenpiteistä huolimatta saatu syntymään ainakaan aluksi kaikin puolin taloudellista tuotantoa. Mitä pitemmälle päästiin, sitä parempia tuloksia saavutettiin,

ja huomattavaa kansantaloudellista säästöä saatiin aikaan siten, että
varsinkin viime vuosina toimitettiin luultavasti suurin osa sotakorvaustilauksista Sotevan kanssa etukäteen sovittuihin hintoihin.
Kun teollisuuden investoinnit tapahtuivat etupäässä pääomatavaroihin, kuten koneisiin ja tehdaslaajennuksiin, oli myöskin tämä omiaan
edistämään inflaatiota, koska kulutustavaroiden tuotanto ei päässyt vastaavasti kehittymään. Vapaiden olojen vallitessa olisi rahat epäilemättä
voitu käyttää paremmin ja tasapuolisemmin hyödyttämään koko kansantalouttamme.
Suomi on saanut paljon tunnustusta, jopa ihailuakin, täsmällisesti
suorittamansa urakan johdosta, ja varsinkin ulkomaalaiset ovat ihmetelleet, kuinka tämä yleensä on Suomelle onnistunut. Mikä on sitten
tehnyt tämän s.uursaavutuksen, »Suomen ihmeen», mahdolliseksi?
Aloitan toteamalla, että kun sotakorvaustaakka oli asetettu hartioillemme, ei täällä jääty itkemään sen raskautta, vaan käytiinpäättävästi
työhön käsiksi, mitä sitten otetta hetkeksikään hellittämättä jatkui lopputunneille saakka. Yhteiskunta-ja työrauha säilyi koko ajan suurin piirtein, joitakin työnseisauksia lukuun ottamatta, ja kaikki töihin osallistuneet täyttivät uupumattomin ponnistuksin oman osuutensa. Ilman
soraääniä olivat kaikki yhteisessä rintamassa mukana, ja niin saatiin
sotakorvausten suorituksesta muodostumaan erinomainen osoitus Suomen kansan tahdosta pitää tehdyt sopimukset.
On myöskin mainittava, ettei sotakorvausvelvoitteen täyttäminen
olisi sodan jälkeisissä vaikeissa olosuhteissa ollut mahdollista ilman ulkoa

tullutta tukea, jota hyvän nimemme ja siihen perustuvan luottamuksen
ansiosta saatiin monissa muodoissa ja useista maista sekä lainojen että
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humanitaarisen avun muodossa. Tällä tavojn päästiin alkuun, saatiin
vienti kasvamaan ja tuotanto vähitellen nousemaan. Myöhempinä vuosina päästiin jo niin pitkälle, että sotakorvaus voitiin suorittaa etupäässä
oman tuotannon antamalla tuotolla. Maamme ulkomainen nettovelka,
joka vuoden 1943 päättyessä oli ollut silloin vallinneen dollarikurssin
mukaan 215 milj. dollaria, oli viime vuoden loppuun mennessä suuren

vientiylijäämän johdosta alentunut 152 milj. dollariin eli siis huomattavasti alle nettovelan määrän ennen sotakorvaussuoritusten alkamista.
Nettovelka on kuluvan vuoden aikana tosin taas tästä noussut, mutta on
ilmeistä, että sotakorvaus on pystytty pääasiallisesti maksamaan omien
kättemme töillä. Ei ole kuitenkaan unohdettava sitä, että se säästöpääoma, jonka ahkerat kansalaiset olivat säästäneet rahalaitoksissamme talletettavaksi, helpotti alkuvuosina sotakorvaustaakan kantamista ja on
nyt inflaation pyörteissä menettänyt suurimman osan arvostaan.
Sotakorvausten onnelliseen loppuunsaattamiseen ovat ratkaisevalla
tavalla vaikuttaneet edulliset vientisuhdanteet. Kun sotakorvausvienti
vuosi vuodelta supistui, aleni sen osuus kokonaisviennissä 61 °/o:sta
v.1945 6 °/o :iin viime ja tänä vuonna. Nykyhetkellä tuntuu melkeinpä
käsittämättömältä, että v. 1945 ainoastaan 39 °/o muutenkin pienestä
viennistämme jäi käytettäväksi maan omien tarpeiden tyydyttämiseen
sekä tarvittavien koneiden ja raaka-aineiden ostoon sotakorvaustuotantoa varten. Selvää on, ettei tämä silloin voinut riittää ilman ulkoa tulevaa apua. Sen jälkeen Suomi on vapaalla viennillään vuosi vuodelta yhä
suuremmassa määrässä voinut tyydyttää sekä oman karisantalouden tarvitseman että sotakorvaustuotannon vaatiman tuonnin puhumattakaan
siitä, että elintarvike-ja yleinen huoltotilanne on maassa saatu hyvään
järjestykseen.
Ei ole epäilystä siitä, että Suomelle alkuaan asetettu sotakorvaus

ylitti kansantaloutemme kantokyvyn, mutta kun Neuvostoliitto huomasi, että ohjelman suoritus kaikista ponnistuksistamme huolimatta oli
ajautumassa karille, se tinki vaatimuksistaan ensiksi pidentämällä suoritusaikaa ja sitten alentamalla korvausvelvollisuuden määrää. Myös
suuri n osa sakoista on pyyhitty pois.

Neuvostoliiton antama apu on ollut merkityksellinen siinäkin suhteessa, että sotakorvaustoimitusten vielä jatkuessa on saatu aikaan myös
vapaa kauppavaihto maittemme välillä, mikä monien vuosien aikana
ratkaisevalla tavalla on turvannut elintarvike-ja raaka-ainehuoltomme.
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On sanottu, että sotakorvaussuoritusten onnellinen lopputulos oli
seurauksena sattumasta, että meille edulliset tekijät ovat olleet yht'aikaa
vaikuttamassa hyväksemme. Tämä kaikki voi olla totta, mutta toiselta
puolen ei ole tiedossamme, mitä keinoja suomalainen sisu olisi keksinyt
tahtonsa läpiviemiseksi toisenlaisissakin olosuhteissa. Joka tapauksessa

on varmaa, että meidän oma tuotannollinen panoksemme on ollut se
perustekijä, joka ratkaisevalla tavalla on vienyt raskaan sotakorvausvelvoitteemme onnelliseen päätökseen. Juuri tälle rehelliselle pyrkimyksellemme Neuvostoliittokin on antanut arvon ja suostunut myönnytyksllnsä.

Sotakorvausvelvollisuuden huomattavin näkyvä vaikutus kansantåloutemme rakenteeseen on, että se jätti meille jälkeensä perinnöksi laajentuneen metalliteollisuuden. Sen tulevaisuudesta ollaan nyt monilla
tahoilla huolestuneita, pelätään suurta työttömyyttä jne., koska tämä
teollisuuden ala on yksipuolisesti kasvanut ja muka liian suuri meidän
oloihimme. Tietysti on olemassa tälläkin hetkellä metallialan tehtaita
varsinkin manufaktuurialalla, jotka kärsivät tilausten puutetta, mutta
tämä johtuu etupäässä kireästä rahatilanteesta ja siitä järjettömästä
shokkituonnista, joka päästettiin valloilleen, kun vuosi sitten oli korkeiden vientihintojen johdosta kerääntynyt runsaasti ulkolaista valuuttaa.
Tahtoisin kuitenkin puolestani väittää, etteivät sotakorvausten pakolliset investoinnit metalliteollisuuteemme sittenkään ole olleet, aina- \
kaan pitkällä tähtäimellä, kokonaan väärin suunnattuja, vaan ne ovat
merkinneet valtaisaa edistystä juuri sikäli, että tämä maallemme erittäin
tärkeä avainteollisuus on saatu kasvamaan.
Tuntuukin usein melkein siltä, kuin sivulliset olisivat enemmän huo1estuneita metalliteollisuutemme tulevaisuudesta kuin tämä teollisuus
itse, sillä kun sotakorvaustyöt ovatjo parin viime vuoden aikana vähenemistään vähentyneet, ei metalliteollisuuden piirissä ole suinkaan istuttu
kädet ristissä, vaan vakavasti seurattu tilannetta ja laadittu suunnitelmia
tulevaisuuden varalle.
Metalliteollisuudessamme on parastaikaa käynnissä uusi tuotannon
suuntaus olevat olot huomioon ottaen, mikä merkitsee sitä, että tärkeimpänä tavoitteena on tyydyttää lisääntyviä kotimaan tarpeita. Mutta
samalla hakeudutaan myöskin ulkomaisille markkinoille. Neuvostoliiton
kanssa kesäkuussa 1950 solmittu 5-vuotiskauppasopimus, äskettäin tehty
lisäsopimus sekä Suomen, Neuvostoliiton ja Kiinan Kansantasavallan
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välillä viime syyskuussa tehty kolmikantasopimus eivät ainoastaan turvaa raskaalle kone- ja laivanrakennusteollisuudellemme työtä suurin
piirtein vuoden 1955 loppuun, vaan varmistavat sitä paitsi meille erittäin tärkeiden raaka-aineiden kuten rautaromun ja billettien saannin,

joista koko maailmassa on puutetta.
Myöskin muihin maihin on jo alettu saada hyviä vientimahdollisuuksia, vaikka kilpailu metalliteollisuuden kansainvälisillä myyntimarkkinoilla on tietysti ankara, koska vaaditaan ei ainoastaan hyvää laatua
vaan myös halpaa hintaa. Tässä suhteessa onkin metalliteol]isuudellamme edessään mielenkiintoisia tehtäviä markkinatutkimusten suorittamisessa ja uusien kauppasuhteiden luomisessa usein hyvinkin kaukana
oleviin liiketuttaviin. Samalla on kasvatettava pystyvä konstruktööri.kunta, syvennettävä ja monipuolistettava teknillistä tutkimusta kiinnittäen erityistä huomiota myös ammattikasvatukseen. Kaiken ]isäksi on
kehitettävä mahdollisuuksiamme oman kotimaisen metalliraaka-ainepohjan laajentamiseksi.
Julkisuudessa onkin näkynyt viittailuja siihen suuntaan, että meidän
metalliteollisuutemme tarvitsee ulkomailta niin paljon raaka-aineita,.

että se kuluttaa kohtuuttoman suuressa määrässä meidän niukkoja
valuuttavarojamme. Tähän voidaan sanoa, että mm. Ruotsi runsaista
malmivaroistaan huolimatta tuo maahan s.uuren osan tarvitsemastaan
teräksestä. Viime vuonna metalliteollisuutemme vienti, sotakorvaustoimitukset mukaan luettuina, oli arvoltaan 19.5 miljardia markkaa, kun
vastaavana aikana niiden raaka-aineiden, jotka olivat tarkoitetut metalliteollisuutemme edelleen jalostettaviksi, tuonniri arvo oli ainoastaan
16.7 miljardia markkaa.

Kotimaisen raaka-ainepohjan laajentamista ajatellen kiinnostavat
Outokumpu Oy:n ja Otanmäki Oy:n suunnitelmat suuresti, koska ne
merkitsevät enenimän kotimaista rautaa. Harjavallan kuparitehtaalla
valmistellaan paraillaan raudan talteenottoa kuparikuonasta, ja tuotannoksi on arvioitu määrä, joka vastaa n. 30 000 tonnia terästä vuodessa. Otanmäki Oy:n uuden kaivoksen vuosituotannon on ilmoitettu
aluksi käsittävän n. 175 000 tonnia rautarikastetta, joka vaihto-objektina merkitsee n. 115 000 tonnia rautaa.

Eräs ulkolainen teollisuusmies sanoi äskettäin, että vasta nyt on
todellinen rautakausi alkamassa ja että vaikkakin on todennäköistä, että
useat synteettiset aineet ja moni metallikin alkavat vakavasti kilpailla
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raudan valta-asemasta, tulee rauta varmasti edelleenkin yhä korkeampijalosteisena olemaan maailmassa eräänä kansojen elintason puntarina.
Tilastonumerot osoittavatkin, että viimeksi kuluneiden 50 vuoden
aikana raudan kulutus on maailmassa henkilöä ja vuotta kohti noussut
kymmenkertaiseksi, mutta meillä Suomessa on raudan kulutus ainoastaan 1/5 Yhdysvaltain ja 1/2 Ruotsin vastaavasta määrästä. Työtä siis
kyllä riittää metal]iteollisuudellemme, ei se tähän lopu.
Tyydytyksellä on todettava, että suomalainen metalliteollisuus on
sotakorvaussuoritusten ansiosta päässyt paljon lähemmäksi tämän alan
kansainvälistä kehitystasoa, joten sillä nyt on paremmat edellytykset
kuin aikaisemmin kilpajlla niin kotimaisista kuin ulkomaidenkin tilauksista. Konepajamme ovat varustetut uudenaikaisilla työkoneilla, ja maallamme on hyvä maine kaikkialla maailmassa.
Itäiset markkinat ovat aina olleet meidän metalliteollisuudellemme
]uontaiset. Viime vuosisadan loppupuolella oli vuosia, jolloin Suomi vei
Venäjälle melkein koko vuotuisen raudantuotantonsa. Tuotteiden
tämänaikaisen viennin vaikutuksesta Suomen metalliteollisuuteen sanookin A4o7.#2. ÄozJcro teoksessaan »Suomen kotimarkkinateollisuus», että

»sen nousu perustui jotenkin kokonaan Venäjällä avautuneisiin menekkimahdollisuuksiin». Yhtenä sotakorvausten positiivisena seurauksena

täytynee pitää myös sitä, että me olemme taas päässeet itäisen naapurimme markkinoille ja saaneet sieltä tilauksia teollisuudellemme sekä
useita välttämättömiä tavaroita, raaka-aineita, elintarvikkeita, polttoaineita jne.
Tämänvuotinen kauppavaihtomme Neuvostoliiton kanssa nousee
arviolta seuraaviin summiin: 5-vuotissopimus 34.o + kolmikantavienti

Neuvostoliittoon

4.9 + lisäsopimus

lo.o + kolmikantatuonti

(Kiinan

sopimus) 2.o ± 50.9 miljardia markkaa.
On tietysti totta, että sotakorvausohjelma alkuaan soveltui huonosti

kansantaloutemme rakenteeseen ja pakotti meidän raskaan koneteollisuutemme kasvamaan suhteettoman nopeassa tahdissa, mutta aivan
viime vuosina on jo kulutustavaroita valmistavan tuotantomme kehitys
ollut ripeämpää, joten olot tasaantuvat hyvin pian. Tämän todistaa
havainnollisesti se, että virallinen teollisuustuotantojndeksi (1948 ± 100)

oli viime vuoden lopussa pääomatavarateollisuuden kohdalla 125, mutta
kulutustavaratuotannon osalta 135.
Kasvaneen metalliteollisuutemme vienti tulee lähivuosina olemaan
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huomattava tekijä ulkomaankaupassamme. Se sivuuttaa jo nyt vanerin, kartongin ja hienopaperin vientinumerot ja kilpailee sanomalehtipaperin kanssa sahatavaran ja selluloosan jälkeen kolmannesta sijasta
maamme Vlennlssa.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että metalliteollisuuden vienti tulee tänä

ja ensi vuonna nousemaan n. 19-20 miljardiin markkaan, v. 1954 n.
25-26:een ja v.1955 n. 30-31 :een miljardiin markkaan. Nämä numerot, joiden saavuttaminen pitäisi olla varsin todermäköistä nyt jo tehtyjen itäkaupan sopimusten pohjalla, vastaavat suunnilleen 1/4 metallialan koko tuotannosta. Tätä suhdetta kotimaisten markkinoiden ja viennin välillä voitanee pitää terveenä.
Laajentunut metalliteollisuus ei toivo mitään kohtuuttomia erikoisetuja eikä tukipalkkioita vientinsä edistämiseksi, vaan koettaa, mikäli
suinkin mahdollista, tulla toimeen omin voimin. Mutta toiselta puolen on
vientimarkkinoille pääseminen vaikeata, niin kauan kuin meillä ei ole
edes samoja edellytyksiä kilpailussa kuin tuotannolla muissa teollisuusmaissa, joissa vientiä edistetään monilla tavoin. Onhan tunnettua, että
me joudumme maksamaan mm. valssatusta raudasta paljon korkeampia
hintoja kuin esim. Saksan ja Belgian konepajat, joilla näin ollen on.viennissä suuremmat kilpailumahdollisuudet kuin meidän tehtaillamme.
Myöskin valuuttakurssimme ovat viennille epäedulliset, ja suurissa
teollisuusvaltioissa helpotetaan metallialan vientiä erikoisluottojen,
edullisten lainojen ym. muodossa. Kaikki tämä on meillä tuntematonta.
Päinvastoin on asian laita niin, että monissa piireissä tuntuu olevan vallalla sellainenkin luulo, että ns. vientitakuulaki, jota sovelletaan kauppaamme Neuvosto]i].ton kanssa, merkitsisi metalli-ja laivanrakennusteollisuude]lemme jonkinlaista vientipalkkiota, mutta se on kokonaan
erheellinen käsitys. josjokin tehdas on tehnyt Neuvostoliiton kanssa kau-

pan hintaan, joka ei vastaa valmistuskustannuksia, saa se ilman muuta
kärsiä tappionsa, ellei kustannustaso ole noussut. Valtion takuu merkitsee ainoastaan sitä, että kun hankintasopimukset on tehtävä ruplissa
ja hinta on pitkäaikaisissakin toirnituksissa sovittava etukäteen kiinteäksi, eivät valmistajat tämän vuoksi voi saada, kuten muissa kaupoissa,
tilaajalta korvausta valmistuskustannusten kohoamisesta tuotteen valmistusaikana. Tämän vuoksi ottaa valtio osaa tärnän riskin kantamiseen.

Hankintahinnasta jää kuitenkin 25 °/o kokonaan valmistajan omalle
vastuulle ja 75 °/o on sidottu määrätyin ehdoin kotimarkkinateollisuuden
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hintaindeksiin, josta on vähennetty liikevaihtoveron vaikutus. Tulokseksi jää, että valtio korvaa ainoastaan vähän yli puolet indeksin noususta aiheutuvista lisäkustannuksista ja loppu jää valmistajan omaksi
tappioksi. Ellei indeksi valmistusaikana nouse, ei valtio joudu maksa-

maan mitään.
Metalliteollisuus toivoo, että tuotantoelämälle yleensä myötämielinen suuntaus pääsisi vallalle teollisuuspolitiikassamme ja katseet saataisiin suuntautumaan enemmän kuin tähän asti raskaan verotuksen lieventämiseen, sopivaan tullipolitiikkaanja yrittäjätoiminnan yleisten edel1ytysten vahvistamiseen. Tällöin oltaisiin oikealla tiellä, joka vie sekä
metalliteollisuutemme että koko kansantaloutemme parempaan hyvinvojntiin.

Sotakorvaukset ovat olleet maallemme raskas taakka, mutta niiden
ansiosta Suomen teollistuminen on mennyt aimo askeleen eteenpäin, ja
näkyvimmäksi perinnöksi meille on jäänyt elinkelpoinen metalli- ja
laivanrakennusteollisuus, joilla on paJjon käyttämättömiä mahdollisuuksia, jos asioita vain järkevästi hoidetaan.

ELINKEINOHAAROJEN V0IMASUHTEET VÄESTÖNLASKENNAN VALOSSA.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
joulukuun s päivänä 1952 piti
Aaf re Tunkelo.

1. Rylmittelyperiaatteiden selvittelyä.

Vastauksen antaminen väestömme elinkeinojaosta on ollut vaikeata

jo monen vuoden ajan. Sotavuosien päätyttyä yhteiskuntamme rakenne
järkkyi perusteellisesti ennen kaikkea siirtoväen asuttamisen ja sotakorvausteollisuuden perustamisen vuoksi. Silloin puhkesi näkyviin jo
aikaisempina vuosina piilevänä ollut levottomuus totunnaisten elinkeinohaarojen voimasuhteissa. Maan sisäinen muuttoliike sai uutta vauhtia työmahdollisuuksien avautuessa eri puolilla maata. Siksi onkin mielenkiinnolla odotettu uudempien tilastotietojen valmistuhista. Vuoden
1950 väestönlaskennassa tiedusteltiin ensi kerran jokaiselta, mitä työtä

hän suoritti, ja näiden tietojen perusteella tullaan saamaan monipuolinen selvitys maamme väestön työskentelyn laadusta.
Väestönlaskennan aineisto on edelleen valmistamisvaiheessa, mutta
sen tilastollista käyttelyä on johdettu siten, että mahdollisimman pian
voitaisiin saada

ennakkotietoina

eräitä päätietoja.

Siksi

päätettiin

ensimmäisenä valmistaa tärkeimmät tiedot 65 sellaisen, maan eri puolilta

valitun kunnan aineistosta, joiden väestöt edustivat tasapuolisesti maan

koko väestöä. Näiden kunti€n yhteenlaskettu väkiluku oli 14 °/o maan
koko väestöstä. Seuraavan esityksen numerotiedot perustuvat tähän
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edustavaan aineistoon ja voivat siis hieman muuttua koko aineiston tultua lasketuksi.

]o pitemmän aikaa on asiasta perillä olevien keskuudessa pidetty
aikaisemmin väestön elinkeinoj aosta kerättyjä tietoja harhaanjohtavina
ja virheellisinä. Nehän on kerätty joka kymmenes vuosi inventoimalla
väestörekisterissä olevat tiedot elossa olevista henkilöistä. Omiin ilmoituksiin perustuvia tietoja meillä oli kerätty vain suuremmista kaupungeista

eikä niistäkään vuoden

1930 jälkeen. Väestörekisterissä on,

kuten tunnettua, ktinkin henkilön kohdalla merkintä ammatista tai
arvosta. Mutta ei voida vaatia, että rekisterinpitäjät voisivat pitää nämä
merkinnät ajan täsolla, koska tiedot voidaan tarkistaa vain silloin,
kun asianomainen hakee virkatodistusta. Kun lisäksi tilastollisen ryhmittelyn suorittaa jokainen rekisteriviranomainen erikseen, on ymmärrettävää, ettei edes tarkimpien ohjeiden mukaan suoritettu työ ole
ollut yhdenmukainen.
Myöskään ei tilastoissa vuodesta 1910 lähtien käytetty elinkeino-

ja ammattiluokittelu enää vastannut uudemman ajan vaatimuksia.
Talouselämän kehitys oli tuonut paljon uutta esille, ja työnjaon mukaisesti oli erikoistumista jatkuvasti tapahtunut. Sodan puhkeaminen esti
toteuttamasta uudistukset jo vuonna 1940, ja tiedot väestömme rakenteesta oli kerättävä vielä kerran entisiä menettelytapoja noudattaen
niin aineiston keräämistapaan kuin sen ryhmittelyperusteihin nähden.
Yleisesti tunnettua lienee, että väestörekisterimme tiedot »laahaavat»

perässä. Kerran kirjoihin vietyjä tietoja ei hevin muuteta, ja epävarmoissa
tapauksissa jää lapsena merkitty tieto jatkuvasti kirjaan, koska uutta ei
ole ilmoitettu. Luulisin, että osaksi tämä seikka on ollut syynä siihen,
etteivät maatalousväestön piirissä tapahtuneet ammatinvaihdot ole kyllin nopeasti tulleet kirjoihin. Usean vuosikymmenen aikana on maatalousväestöön luultavasti luettu monia sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo
saaneet päätoimeentulonsa toisista lähteistä. Osoituksena epämääräisistä

ammattimerkinnöistä on myöskin se, että ryhmä »työläisiä, päivä-

palkkalaisia ilman edellä mainittua ammattia» on jatkuvasti pysynyt
suurena.

Vuoden 1950 väestönlaskennassa päätettiin ottaa käytäntöön se elinkeinohaarajako, joka perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien tilastoasiantuntijakomission suosituksiin ja joka on otettu käytäntöön myös
2
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muissa pohjoismaissa. Se jakaantuu viiteen päähaaraan ja eroaa tuntuvasti meillä aikaisemmin käytännössä olleesta ammattivoittoisesta
jaosta. Uudet elinkeinojaon päähaarat ovat: maa- ja metsätalous,
teollisuus ja käsityö, kauppa, liikenne ja palvelukset. Seuraavassa on
mainittu tärkeimmät eroavaisuudet meillä aikaisemmin ol]eesta jaoittelusta.

Maa- ja metsätalouteen on laskettu kuuluvaksi entiseen tapaan
varsinainen maanviljelys sekä sen sivu- ja lähielinkeinot, puutarhanhoito, kalastus ym. Metsätalouteen on varsinaisen metsänhoidon lisäksi
luettu metsänhakkuutyö, joka meillä on aikaisemmin laskettu teollisuuteen. Meijeri-ja maidonjalostustoimet on sitä vastoin +iety teollisuuteen.
Teollisuus ja käsityö on sisällöltään jokseenkin entisenlainen, kun
otamme huomioon edellä ilmoitetut metsänhakkuuta ja meijeritoimintaa koskevat siirrot. .Jossain määrin on eräitä ryhmiä täydennetty
uusimpien periaatteiden mukaan, mm. sanomalehtien toimittaminen

ja kirjojen kustannustoimet on siirretty graafilliseen teollisuuteen.
Kaupan aluetta on supistettu tuntuvasti, sillä siitä on siirretty ma-

joitus- ja ravintolatoimet palvelusten ryhmään. Liikenne sitä vastoin
sisältää suunnilleen samat alaryhmät kuin aikaisemminkin.
Uudeksi pääryhmityksen nimitykseksi on hyväksytty »palvelukset».
Siihen kuuluvat entiset julkisten toimien ja vapaiden ammattien
alaryhmät, siis yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää palvelevat toimet.
Toisena pääryhmänä ovat erilaiset henkilöllisten i)alvelusten suorittajat,

se]laiset kuin edellä mainitut majoitus-ja ravintola-alan ammatit sekå

parturit. Myöskin kotiapulaiset on otettu huomioon ammatissa toimivina henkilöinä tässä ryhmässä. Aikaisemmin heidän laskettiin kuuluvan niihin elinkeinohaaroihin, joissa kunkin työnantaja toimii.

Näiden lisäksi tulee epämääräisempi ryhmä, joka sisältää ammatissa

toimimattomat päähenkilöt sekä elinkeinohaaraltaan epäselvät tapaukset. Tänne siis on sijoitettu eläkkeensaajat, opiskelijat, työhön pyrkivät
yms.
2 . Väestönlaskermom ermakkotiedot.

Näiden elinkeinohaarojen on edustavan aineiston perusteella laskettu
olleen seuraavan suuruiset.
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Väestön elinkeinojako vuonna 1950, 1000 henkeä.

Elinkeinohaara

Miehiä

Naisia

Yhteensä

O/o koko

väestöstå

Maa- ja metsätalous
Siitä metsätalous

801

785

(177)

(110)

Teollisuus ja käsityö

651

653

(195)

1586
(287)

1304

39
(7)

32

Siitä rakennustoiminta........

Kauppa..........

110

(153)
159

(348)
269

Liikenne..........

124

110

234

Palvelukset........

114

240

354

Ammatittomat ja elink.
haara tuntematon

131

155

286

Yhteensä

1931

2102

4 033

100

Henkilöluvultaan suurin elinkeinohaara on siis maa-ja metsätalous.
Siihen kuului 39 °/o koko väestöstä. Aikaisempien tilastotietojen mukaan

on tämä haara ollut tuntuvasti suurempi. Vielä 30~40 vuotta sitten
katsottiin siihen kuuluvan noin 2/3 koko väestöstä. Vertailun tämän niin
kuin muidenkin elinkeinohaarojen kohdalla tekee vaikeaksi kerättyjen
tietojen erilainen alkuperä ja muuttunut ryhmitys. Näyttää ilmeiseltä,
cttä jo vuosien 1931 -40 aikana maatalousväestö on tuntuvasti supistunut, arvattavasti enemmänkin kuin tilastoluvut osoittavat. Tämä pieneneminen on jatkunut ehkä vieläkin voimakkaampana viime vuosikymmenen aikana. VLionna 1940 jäivät ilmeisesti monet väestörekistereistä tehdyssä tilastossa luetuiksi edelleen maata]ousväestöön vain syn-

typeränsä perusteella, kun rekisteriviranomaisilta puuttuivat tarkemmat
tiedot.

Metsätalous käsittää 287 000 henkeä. Erottamalla nämä yhteissummasta saadaan maatalouden ja sen sivuammattien henkilömääräksi
1 300 000, mikä on 32 °/o koko väestöstä.
Toiseksi suurin elinkeinohaara on teollisuus ja käsityö. Se on saanut
tuntuvan lisäyksen, mikä on merkkinä teollistumisilmiön voimasta
maassamme. Sen piirissä sai nyt toimeentulonsa lähes 1/3 koko väestöstä.
Maa- ja metsätalous on tyypillinen maaseudun elinkeinohaara ja teollisuus ja käsityö taasen kaupunkien. Näin oll€n ei ole ihmeellistä,että
kaupunkien ja kauppaloiden väestöstä tasan puolet kuului tähän elin-
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keinohaaraan. Viime vuosina on teollisuutta kuitenkin entistä runsaammin syntynyt maaseudullekin. Väestöltään tämä elinkeinohaara on
maalaiskunnissa ]ähes yhtä suuri kuin kaupungeissa, ja suhteellisestikin
se muodostaa jo neljänneksen niiden väestöstä.
Erikoisryhmänä on rakennustoiminta erotettu edellä mainitusta elinkeinohaarasta. Sillä on varsinkin viime vuosina ollut erittäin merkittävä
sija talouselämässämme, joskin rakennusaineiden vähyys on estänyt
vieläkin vilkkaamman rakennustoiminnan. Väestönlaskennan mukaan
on rakennusalalla 348 000 henkeä, joista 205 000 toimi maalaiskunnissa.
Vuoden 1940 ammattitilasto ilmoittaa tällä alalla elävien kokonaismäärän nousseen vain 104 000 :een. Entisaikaan keskittyi rakennustoiminta
pääasiassa kesäkuukausiin, ja siitä syystä on mahdollista, että aikaisempien tilastojen mukaan rakennusväkeä oli vähän. Osa heistä on ilmeisesti viety joko maatalousväestöön tai sitten »kaatoryhmään» työläiset

ja päiväpalkkalaiset. Onhan melkein jokaisella mökkiläisellä maalla
lehmä ja pikkuisen peltoa, ainakin perunamaata, ja siksi hänet on voitu
lukea maatalousväestöön. Vilkkaan rakennuskauden vuoksi saattaa
väestönlaskennan antama tulos olla tilapäisesti korkea.
Näiden kahden suuren elinkeinohaaran rinnalla on yhteiskunnassamme vielä kolme lukumäärältään pienempää ryhmää, joiden tehtävät
koskettavat kaikkia. Kaupan piirissä elää 269 000 henkeä eli 7 °/o koko
väestöstä. Lähes yhtä suuri on henkilöluvultaan liikenne. Näitä molem-

pia suurempi on kolmas ryhmä, palvelukset. Siihen kuuluu 354 000
henkeä eli 9 °/o väestöstämme. Tämä elinkeinohaara on voimakkaasti
»naisellinen», sillä vain kolmannes on miehiä.
Kussakin elinkeinohaarassa voimme erottaa kaksi ryhmää: ammatissa toimivat ja ammatissa toimimattomat eli elätettävät. Seuraavassa
tarkastelemme näiden ryhmien erikoispiirteitä kussakin elinkeinohaarassa.
3.

Ammatissa toimiva väestö.

Ammatissa toimivia oli, kuten alla oleva taulukko osoittaa, 48 °/o
koko väestöstä. Vuoden 1940 tilasto ilmoittaa tätä tuntuvasti korkeamman luvun, 56.9 °/o. Osaksi tämä ero johtuu ryhmittelyn erilaisuudesta
(eläkeläiset maataloudessa yms.) , mutta luonnollisin selitys siihen on, että
vuonna 1940 kasvuiässä olevia. henkilöitä, jotka eivät vielä olleet elinkeinotoiminnassa, oli suhteellisen vähän. Vuosikymmenen 1931 -40
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aikana pysytteli syntyneisyys kovin alhaisena, kun sen sijaan viime vuosikyminenen kuluessa syntyneisyys on ollut korkealla.
Ammatissa toimivom väestön jokauturinen elinkeinohaarojen kesken.,
1 000 henkeä.

Elinkeinohaara

Miehiä

Naisia

Yhteensä

°/o vastaavasta elinkei-

nohaarasta
Maa- ja metsätalous
Teollisuus ja käsityö

854

54

585

45

Kauppa.........

155

58

Liikenne.........

100

43

Palvelukset.......

217

61

Ammatittomat ja elink.
haara tuntematon
Yhteensä

22
1164

2910

776

1940

48

Niissä elinkeinohaaroissa, joissa aktiivinen osa on suuri (suhdeluku
korkea), on perheenmuodostus vähäisempää ja yksinäisten ammatissa
toimivien henkilöiden määrä suuri. Tällaisia ovat ensi sijassa kauppa ja

palvelukset. Näissä kahdessa ryhmässä onkin ammatissa toimivia naisia
enemmän kuin miehiä, edellisessä noin 10 000 enemmän jajälkimmäisessä runsaasti kaksi kertaa niin paljon kuin miespuolisia ammatissa
toimivia. Liikenne sen sijaan on »miehinen elinkeinohaara», sillä naisia
on vain 20 °/o ammatissa toimivista. Kaikista ammatinharjoittajista on
40 °/o naispuolisia.
Ammatissa toimiviin lasketaan myös ne perheenjäsenet, jotka avus-

tavat päähenkilöä tämän ammatinharjoituksessa. Tällöin tulevat kysymykseen vain ne tapaukset, joissa avustaminen on säännöllistä ja muodostaa asianomaisten päätehtävän. Näitä on ilmoitettu olevan 395 000
henkeä, joista 114000 miestä ].a 281000 naista. Tämä luku on sangen

suuri, käsittäen 9.8 °/o koko väestöstä. Pääosa avustavista perheenjäse-

nistä, 385 000 henkeä, kuuluu maa- ja metsätalouteen. - Ammatissa
toimivista miehistä käsittävät avustavat miespuoliset perheenjäsenet
10 °/o, mutta naispuoliset avustavat perheenjäsenet olivat kokonaista
36 °/o kaikista naispuolisista ammatinharjoittajista. Huomautettakoon
tässä yhteydessä, että talon emännän työtä ei lasketa ammatin harjoitta-
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miseksi. Kotona suoritettu palkaton kotitaloustyö on luokittelun ulkopuolella, eikä sitä siis ryhmittelyssä ole laskettu ammatissa toimimiseksi.
Vuoden 1940 tilastossa vastaavia ammatinharjoittajia oli tuntuvasti
cnemmän, 656 000 henkeä. Määrä on siis supistunut lähes puoleen, ja

tuntuvin on vähennys maatalouden piirissä. Kuitenkin muodostavat
nämä ammatinharjoittajat maassamme kovin suuren ryhmän, jonka
oikeudelliset suhteet ovat suureksi osaksi määrittelemättä. Tavallisintahan on, että lapset varttuneessa nuoruudessaan avustavat vanhempiaan
esim. maatöissä tai kaupan hoitamisessa. Ilmeisesti on kuitenkin tämä
tapa taantunut entisestä laajuudestaan.
Ammattiaseman mukaan oli joka viides ammatissa toimiva itsenäinen yrittäjä; johtajia ja toimihenkilöitä oli 16 °/o ja työntekijöitä
44 °/o ammatissa toimivista. Elinkeinohaaroittain jakautuminen oli seu-

raava.
Ammatissa toiiriijieTi jako;utuminen amattiasemcm mukacm eri elinkeinol.aaToissa, 1000 -henkeä.

Elinkeinohaara
Maa-ja metsätalous
Teollisuus ja käsityö

ltsenäisiä
yrittäjiä
273
61

Kauppa..........20
Liikenne..........14

Palvelukset

........

15

Johtajiaja

384

Avustavia

toimihenkilöitä tekijöitä perheenjäseniä
385

14

182

67

453

3

9535

6
0

2659
106

Muut..............1

Yhteensä

Työn.-

311

96

1

325

0

850

395

Itsenäisiä yrittäjiä on eniten maa- ja metsätalouden ryhmässä.
Kaikista yrittäjistä on 71 °/o tämän elinkeinoryhmän jäseniä ja siis itsenäisiä maanviljelijöitä. Palvelusten ryhmässä on 1 /3 kaikista johtajista ja
toimihenkilöistä, mikä onkin ymmärrettävää, koska julkisten yhdyskuntien toimihenkilöt kuuluvat tähän. Runsaasti puolet työntekijöistä taasen kuuluu teollisuuden ja käsityön ryhmään.
4. Elätettävät.

Kun ammatissa toimivia oli 48 °/o koko väestöstä, seuraa siitä, että
näiden oli huolehdittava itseänsä suuremman henkilöryhmän toimeen-
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tulosta. Elätettävistä, joita siis oli 52 °/o koko väestöstä, o]i 767 000 mies-

puolista ja 1 326 000 naispuolista. Viimeksi mainittujen enemmyys johtuu siitä, että suuri joukko perheenäitejä ei toimi kodin ulkopuolella
säännöllisessä työssä. Kuten tunnettua, ei heidän kotitaloustyötään

tilastoissa oteta huomioon erillisenä ammattina. Kun maataloudessa on
runsaasti avustavia perheenjäseniä, ei elätettävien lukumäärä ole tässä
€linkeinohaarassa paljoakaan suurempi kuin teollisuudessa ja käsityössä. Edellisessä tapauksessa tämä määrä oli 732 000 ja jälkimmäisessä
719 000. Näitä ammatissa toimimattomia oli vuonna 1950 runsaasti yli
500 000 enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Tämä johtuu
pääasiallisesti suuresta syntyvyydestä vuoden 1940 jälkeen.

Kuten myöhemmin tulen esittämään, on vuoden 1940 tilastotiedot
pyritty muuttamaan sellaisiin ryhmiin, että ne vastaisivat jossain määrin
väestönlaskennassa käytettyä ryhmitystä. Näin saatuja lukuja on käytetty pohjana seuraavassa asetelmassa.
Elätettävien määrä 100 ammatissa toirrivaa kohti eri elinkeinohacwoissa.

Elinkeinohaara
Maa- ja metsätalous
Tcollisuus ja käsityö
Kauppa.........
Liikenne.........

Palvelukset.....
Muut...........

Kaikki ammatinharjoittajat

108

73

Suhdeluvuista ilmenee, että elatusrasitus on tuntuvasti lisääntynyt
vuoden 1940 jälkeen. Kaikissa muissa elinkeinohaaroissa suhdeluku on
nyt suurempi kuin vuonna 1940, paitsi liikenteessä, jossa se on pysynyt
samana.
5. Ruokakumst.

Väestönlaskennassa kerättiin myös tietoja siitä, minkä kokoisia ruokakuntia maassamme on. Tällaiset tiedot antavat myös lisävalaistusta
elinkeinohaarojen kokoomukseen.
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Ruokakunti,en suuruus eri elinkeinohaaroissa, 1000 henkeä.
Ruokakuntia, joiden henkilöluku oli

Elinkeinohaara
11

21

31

41

51

205|

187|

130|

6

Maa-ja metsätalous
Teollisuus ja käsityö
Kauppa..........
Liikcnne..........

Palvelukset......

Ammatittomat ja
elink.haara tuntematon........
Yhteensä|

197|

200|

80|

112|1111

Yhden hengen ruokakuntia oli kaikkiaan 18 °/o. Näitä oli suhteellisesti eniten palvelusten ryhmässä (40 % tämän elinkeinohaaran ruokakunnista). Myöskin kaupan piirissä niitä oli runsaasti, sillä 22 °/o oli
tällaisia. Saman verran oli kaupan ryhmässä myös kahden hengen
ruokakuntia. Suhteellisesti enemmän kuin palvelusten ryhmässä oli
tällaisia kahden hengen ruokakuntia teollisuudessa ja käsityössä (21 °/o).
Suuret ruokakunnat ovat yleisimmät maa- ja metsätaloudessa, jossa 7henkisiä tai sitä suurempia ruokakuntia oli 21 °/o. Tästä johtuukin, että
kaupungeissa pienet ruokakunnat ovat enemmistönä ja maaseudulla
taas vähemmistönä.
Taulukosta ilmenee, että maataloudessa ovat 4-6-henkiset ruokakunnat jokseenkin yleisiä. Sitä vastoin teollisuuden ja käsityön ryhmässä
ovat jo 3-henkiset ruokakunnat lukuisimmat,ja tätä suurempien ruokakuntien lukumäärä vähen€e nopeasti. Sitäkin nopeampi on palvelusten
ryhmässä ruokakuntien luvun aleneminen jäsenmäärän kasvaessa.
6.

Vertailu aikaisempiin tietoihin.

Kuten edellä jo viittasin, on Tilastollisessä päätoimistossa koetettu
ryhmitellä uudestaan aikaisempien vuosikymmenien ammattitiedot
siten, että ne vastaisivat väestön]askennassa käytettyä ryhmitystä. Tällain;n työ on monessa suhteessa vaikea suorittaa näinjälkeenpäin. Usein
on täytynyt turvautua arviointeihin, kun kysymys on jonkin ryhmän
siirtämisestä toiseen elinkeinohaaraan. Erityistä vaikeutta tuottaa kaatoryhmän »työläiset ja päiväpalkkalaiset» jakaminen eri elinkeinohaaroihin. Samaten on ryhmän »ammatti tuntematon» sijoittamisessa eri elinkeinohaaroihin toimittava kaavamaisesti.
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Tällainen tehtävä on kuitenkin välttämätön, jotta voisimme saada
edes jonkinlaisen käsityksen tapahtuneista muutoksista. Seuraavassa on
ilmoitettu, montako prosenttia koko väestöstä kunakin vuonna on kuu1unut eri elinkeinohaaroihin.
Väestön jako[utwmirLen elinkeinoleaa;iojen kesken, %.

Elinkeinohaara

1910

1920

1930

1940

Maa- ja metsätalous .
Teollisuusja käsityö
.
Kauppa...........
Liikenne...........

Palvelukset.........

Ammatittomat ja elink.
haara tuntematon .

57

Yhteensä

100

100

100

100

100

Yllä olevat suhdeluvut osoittavat maa- ja metsätalouden nopeata
vähentymistä sekä teollisuuden ja käsityön valloittamaa lisää. Muissa
elinkeinohaaroissa kysymys on siksi pienistä luvuista, että niiden kohdalla
ei mitään odottamatonta muutosta ole havaittavissa.
7.

Muutokset vuodesta 1940.

Viime vuosikymmenen muutoksista antaa seuraava asetelma tarkempia tietoja. Tässä kuten edellisessäkin vuoden 1940 tiedot on ryhmitetty uudestaan siten, että ryhmät vastaisivat mahdollisimman hyvin
väestönlaskennassa käytettyä ryhmitystä.
Väestön etirikeinojako vuosim 1940 ja 1950, 1000 lwnkeå.

Elinkeinohaara

Ammatissa toimivat
1940

1950 Muutos

Koko väestö
1940

1950 Muutos

-535

Maa-ja metsätalous
Teollisuus ja käsityö

+529

+94
+58
+74

Kauppa.......
Liikenne.........

Palvelukset.....

Ammatittomat ja elink.
haara tuntematon
Yhteensä

123
21381940

29

-94
-198

168
3695

286
4033

+118
+338
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Koko väestössä on havaittavissa 338 000 hengen lisäys, mutta sen

sijaan ammatissa oleva väestö on supistunut 198 000 henkeä. Erittäin
tuntuva on vähennys maa-ja metsätalouden ryhmässä, jossa koko väestö
oli nyt 535 000 henkeä pienempi kuin vuonna 1940. Samassa ajassa on
ammatissa toimivien määrä vähentynyt 421000 henkeä. Koko väestön
lisäys on teollisuudessa ja käsityössä lähes yhtä suuri kuin sen vähennys
maa-ja metsätaloudessa. Väestön nettolisäys on niin muodoin laskettavissa muiden elinkeinohaarojen kohdalla.

Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin eri elinkeinohaaroihin
kuuluva väestö on lisääntynyt tai vähentynyt kymmenvuotiskauden
1941-1950 aikana.

Väestön muutokset eri etinkeinohaaioissa vuosina 1940-1950, °^].

Elinkeinohaara
Maa- ja metsätalous
Teollisuus ja käsityö

Ammatissa toimivat

Koko väestö

-33

-25

-76

+70

Kauppa.........
Liikenne.........

Palvelukset.......

Ammatittomat ja elink.haara tuntematon................

Maassamme on väestönlaskentaa edeltäneinä vuosina vallinnut tävstyöllisyys. Ansiotyöhön on päässyt jokainen halukas. Tästä huolimatta
osoittavat maatalouden luvut kuitenkin tuntuvaa vähennystä. Sen toimintapiirissä on siksi täytynyt tapahtua merkittäviä muutoksia. Ihmistyön tarve on siellä tuntuvasti vähentynyt joko konevoiman yleistymisen
tai viljellyn maan alan supistumisen vuoksi. Jälkimmäistä ei ole tapahtunut, päinvastoin maamme peltoala on jatkuvasti kasvanut. Mutta sen
sijaan konevoiman käyttö on lisääntynyt. Kuten aikaiseinmin jo mainittiin, on erityisesti avustavien perheenjäsenten määrä supistunut, ja
samoin on asian laita varmasti myös palkallisten työntekijäin. Näin on
vapautunut työvoimaa muiden elinkeinohaarojen tarpeisiin. Tilanhoito

on yhä enemmän perustunut perheenjäsenten oman työskentelyn
varaan.
Teollisuus ja käsityö onkin saattanut tarjota uusia työtilaisuuksia.
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Sotakorvausteollisuus oli nopeasti saatava käyntiin, uusia tehtaita rakennettava ja toiminnassa olleiden tuotantoa laajennettava. Kaikki
tämä on vetänyt uutta väestöä maaseudulta asutuskeskuksiin. Näiden
saama väestönlisäys onkin ollut suuri ja olisi luultavasti ollut suurempikin, ellei asuntopulan vuoksi olisi ollut tarpeen säännöstellä muuttoa.
Yksi tärkeimpiä syitä on maaseudun nuorison lisääntynyt mahdollisuus elinkeinonvalintaan ja ammattikoulutukseen. Maatalous on luovuttanut etupäässä nuorta työvoimaa, ja merkit viittaavat siihen, ettei
tämä ilmiö ole vielä lakannut vaikuttamasta.

ERÄITÄ HUOMIOITA VIENNISTÄ SODAN JÄLKEISEN
AJAN TALOUDELLISESSA KEHITYKSESSÄ.
Kirjoittanut
Veikko Hal,me.

Vaikka maamme taloudellisen kehityksen tiellä on viime sodan
jälkeen kieltämättä ollut koko joukko ylivoimaisilta näyttäneitä vaikeuksia, sisältyy siihen kuitenkin eräs tärkeimmistä nousun vaiheista
tämän maan talouselämässä. Onnistuminen on paljon muun ohella
koskenut mm. vientitoimintaa, jonka tuloksena kansantalous on saanut
käyttöönsä ainakin parina viime vuotena enemmän ulkolaisia raakaaineita ja tuotantovälineitä kuin koskaan aikaisemmin.
Aivan tasaisesti ja i]man vaikeuksia ei sodanjälkeisen ajan vientitoiminta, kuten tunnettua, kuitenkaan ole sujunut. Kansainvälinen
kauppa on kuluneina vuosina kautta maailman saanut kamppailla mitä
moninaisimpien vaikeuksien kanssa. Se on ollut tavaranvaihtoa ikään
kuin »linnoitustalouksien» kesken. Eri maiden va]uutat eivät o]e olleet
keskenään vaihdettavissa, eikä kansainvälisessä kaupankäynn:ssä yleensä
ole esiintynyt paljoa muuta yhtenäistä ostovoimaa kuin dollari, joka
taas puolestaan on pysynyt harvinaisena. Ilman dollareita tapahtunut
kaupankäynti on ollut mahdollista vain tiukasti kaksipuolisten kauppasopimusten puitteissa eri maiden välillä.
Suomen ulkomaankauppa on näinä vuosina ollut vähintään yhtä
suuressa määrin bilateraalista ja siihen liittyvien rajoitusten alaista
kuin yleensäkin kansainvälinen kauppa. Kun maamme on ollut sitä paitsi
vietävä runsaasti tavaraa ulkomaille sotakorvauksina kaupallisen viennin ohella, emme ole päässeet nauttimaan viennin mahdomsuuksista
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Vaihtotaseen nettojäännös

Selvittämättömät erät
Pitkäaikaisten velkojen
nettomuutokset
Lyhytaikaisten vell(ojen nettomuutokset, ml. kultaliikkeet

Keskust)ankin ja liikepankkien
---- kultaja valuuttavarat
vuoden lopussa

/+-

1945

19L6

1947

1948

1949

1950

Maksutaseen nettojäämät vuosina 1945 -1952.

1951
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cdes siinä määrin, kuin muuten olisi ollut asian laita. Kaikkiin viennin ja
tuonnin hankaluuksiin ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole syytä puuttua,
vaan ne saavat kokonaisuutena ja tarkemmin selvittämättä jäädä `taustaksi, jota vasten asiain kulun yleispiirteitä pyritään tarkastelemaan.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on lähinnä tarjota arvosteluperusteita
viennin ja kansantalouden välisiä suhteita koskevalle keskustelulle.
Maksutcise jo, vienti.

Kirjanpidollisista järjestelmistä valaisevat lähinnä maksutase]askelmat viennin vaikutusta kansantalouteen. Kuten oheisessa kuviossa
esitetyistä maksutaseen nettojäämistä ilmenee, on maksutase sodanjälkeisinå `:vuosina olli]t sangen suurten vaihteluiden alainen.1 Parittomina vu6silukuina, vuotta 1945 lukuun ottamatta, on vaihtotase osoit-

tanut jopa ylijäämää, kun taas parillisina vuosilukuina tasapaino on

pyrkinyt pahastikinjärkkymään. Meidän osaltamme hyvät ja huonot
vuodet maksutaseen kannalta ovat siten olleet tarkalleen vastakkaisessa jäi`jestyksesoä kuin esim. Englamissa, tärkeimmässä vientimaas-

samme, jossa pahimmat maksutasekriisit ovat sattuneet parittomille vuosiluvuille. Eng.lannissa on tuonnin suurentuminen johtanut parittomina vuosilukuina kriisiin, kun taas juuri ne vuodet ovat meidän kan-

naltamme olleet hyviä vientivuosia. Tämä on ilmeisesti merkinnyt Suomen vientimarkkinoiden Englannin osalta tul]een enemmän riippuvaiseksi mainitiin maan kyvystä hoitaa maksutaseensa kuin sen kansantulossa tapahtuneista heilahduksista, kuten aikaisemmin oli asian laita.
Tämähän asiain tila on viimeksi kuluneena vuotena käynyt entistäkin
selvemmin ilmi.
Paitsi Englannin maksutasekriisejä on oman maksutaseemme kehitykseen epäilemättä voimakkaasti vaikuttanut myös kotimainen talouspolitiikka. Niinpä tuonti on yleensä ollut vientiä suurempi sekä markkamääräisesti että volyymiltaan. Vo]yymin suuremmuus on tärkeimmältä
osaltaan johtunut tuontihintojen alhaisuudesta vientihintoihin verrattuina. Vaihtosuhde kääntyi tähän edul}iseen kehityssuuntaan jo vuonna
1947. Kuluvana vuonna (1952) vaihtosuhde kuitenkin jo on kääntynyt
1 Luvut vuosilta 1945-1950 RACNi BÄRLL-NDin kirjoitukscsta Sz(omen 772aÅj#jcz5.c

j.ö//ccnr44cm#j`4awdcn a!.Äanc!, Taloudellisia selvityksiä 1951. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja A: 12. Vuosia 1951-1952 koskevat

lu`,.ut ovat peräisin Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmista.
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epäedullisempaä'n suuhtaan, joskin. sitä e'delleen on pidettävä sangen
hyvänä sodanedelliseen aikaan verrattuna. Tällainen vaihtosuhteen
edullisuuden kautta saavutettu tuontilisä ei tietenkään ole millään tavoin rasittanut maksutasettamme, mutta sen sijaan on rahamääräinen
tuontienemmyys usein ollut sangen vaikea hoitaa.
Pitkäaikaisten lainojen saanti on vuoteen 1949 saakka oleellisesti
auttanut maksutaseemme tasapainoittamista. Vuonna 1950 päättyi
pitkäaikaisten lainojen nettomäärän kasvu. Sen jälkeen pitkäaikaisten
velkojen takaisinmaksu on muodostunut suuremmaksi kuir` uusien
saanti. Jos tämä suunta jää pysyväiseksi, tulee se ilmeisesti lähivuosina
huomattavalla tavalla vaikeuttamaan maksutaseen tasapainoittamista,
etenkin koska vuonna 1951 kertyneet suuret valuuttavarat tiettävästi
jo on ehditty melko täydellisesti käyttää.
Lyhytaikaisten luottojen saanti lienee vastakin jotensakin helppoa,
mutta ne tekevät maksutaseen ja yleensä maan rahapolitiikan hoidon

tunnetusti epävarmemmiksi, kuin muuten olisi asian laita. Lyhytaikaisista luotoista onkin sodanjälkeisenä aikana - kuten ensimmäisenkin
maailmansodan jälkeen - määrätietoisesti pyritty pääsemään irti.
Toinen asia kuitenkin on, että nimenomaan kuluvana vuotena lyhytaikaisten pääomaliikkeiden tase jälleen on kääntynyt saatavien vähenemiseen, kun vasta vuosi 1951 toi siihen oleellisen parannuksen (ks.

taulukko 1). Lyhytaikaiset saatavat jäänevät joka tapauksessa kuluvan
vuoden osalta suuremmiksi kuin vastaavat velat.
TZLulukko 1. Ulkomoisen velan kehitys.1

Vuosi

Pitkäaikainen
velka
milj. mk
milj. S

Lyhytaikaiset
nettosaatavat
milj.mk

milj. S

Kokonaisnettovelka
milj. mk

milj. $

-48.0
-37.6
~ 55.0

7 995

162.0

23 745

174.6

235.0

-2370
-5108
- 7489

39 447

290.0

331.4

8131

59.8

36 933

271.6

47 914

352.4

3 936

29.0

43 978

323.4

1949

70 050

303.2

7 026

30.4

63 024

272.8

1950

72121

312.2

3 939

12.7

68182

299.5

1944

5 625

114.0

1945

18 637

137.0

1946

31958

1947

45 064

1948

1951

1952 VI

66 455

63 830

287.7

276.3

31398

14 858

135.9

35 057

151.8

64.3

48 972

212.0

1 Vuosien 1944-1951 luvut A. E. TUDEERin Suomen ulkomaisia velkoja ja saa-

tavia käsittelevistä kirjoituksista Unitas-lehdessä.

Vuoden

luvut Suomen Pankin tutkimuslaitoksen laskelmista.

1952

kesäkuun lopun
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Se seikka, että kaupallinen vienti on voimakkaasta kasvustaan huolimatta jäänyt ulkomaisten maksujen edellyttämiin valuuttatarpeisiin
verrattuna yleensä riittämättömäksi, ei tiettävästi ole johtunut niinkään
suuressa määrin vientiyritteliäisyyden puutteesta kuin sille tarjoutuneiden mahdollisuuksien rajoittuneisuudesta. Vientimarkkinoilla val]itsevasta kilpailusta ovat selviytyneet pääasiallisesti vain perinnäiset paperi-

ja puuteol]isuutemme tuotteet, joskin joukko uutuuksia, esim. puutalot,
on vallannut ilmeisesti pysyvänkin aseman päävientituotteittemme

joukossa. Lähinnä näiden päävientituotteitten markkinoinnin mukaan
on mm. va]uuttapolitiikka jouduttu hoitamaan. Muiden kuin puuta
raaka-aineenaan käyttävien tuotantohaarojen vienti on sodan jälkeen

yleensä ollut vähäistä ja osittaiii kamattamatonta. Ainoa mainittava
poikkeus on ollut vähitellen yhä merkittävämmäksi kasvanut metalliteollisuustuotteiden vienti, jonka markkinat kuitenkin ovat olleet yksipuolisesti idässä päin.
Kaupallisen viennin mahdollisuuksia ovat rajoittaneet tunnetusti
myös sotakorvaukset. Ulkomaille lähetettyjen tavaroiden yhteissummasta
sotakorvaustuotteet olivat vuonna 1945 jopa 61 °/o, mistä tasosta luku
laski vuoteen 1950 mennessä 9 °/o:iin ja kahtena viime vuotena noin
7 ja 5 °/o:iin. Sodanjälkeisen ajan ensimmäisinä, muutenkin vaikeina

vuosina sotakorvaukset muodostivat siten todella raskaan taakan niin
hyvin kansantalouden kokonaisuuden kuin vienninkin kannalta katsoen. Näinä vuosina ne yhdessä yleisten palkankorotusten ja sodanjälkeisen tavarapulan kanssa ovat lisäksi ilmeisesti olleet eräs tärkeimpiä
inflatorisen kehityksen kiihdyttäjiä tässä maassa. Sotakorvausten osalta
on inflatorisia vaikutuksia tullut kansantalouteen koko niiden suoritus.
ajan, paitsi niiden luoman katteettoman ostovoiman kautta, myös sen
vuoksi, että sotakorvaukset on ollut suoritettava kaikissa vaiheissa, mak-

soi mitä mksoi.
Tärkeimpiä syitä taas siihen, että mm. sotakorvausten suorittaminen
ylipäänsä kävi mahdolliseksi, on 9_l_lp£, että vientimme on koko sodanvuott-ä I L9-4-§--i-ri-u-u-ri ottamatta, saanut nauttia nousevista
hinnoista. Esim. Reuterin yleinen raaka-aineindeksi on noussut melko
tasaisesti kaikkina sodanjälkeisinä vuosina vuoteen 1951 saakka, jolloin
se huhtikuussa lähti alenemaan. Suunnilleen samalla tavalla on kehittynyt Moodyn hintaindeksi, joskin siinä oli havaittavissa vuoden 1949
kohdalla merkittävän syvä kuoppa. Samanlainen kuoppa esiintyi
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vuonna 1949 selluloosan hinnoissa sekä jossain määrin myös sahatavaran
kohdalla. Sen sijaan esim. sanomalehtipaperin hinnat ovat vuoteen
1952 mennessä yleensä nousseet keskeytyksettä. Kun tässä yhteydessä
ei ole tarkoitus ryhtyä esittämään erityisiä laskelmia vientituotteittemme
hintajoustavuuksista sen enempää ulkomaiden tuonnin kuin oman
vientimmekään kannalta, joita laskelmia viime aikoihin saakka jatkunut inflaatiokehitys niin meillä kuin muuallakin pahasti sotkisi, ei hintakehityksenkään yksityiskohtiin ole tarpeen tarkemmin mennä.
Vuodet 1949 ja 1951 poikkeavat kuitenkin siinä määrin kehityksen
yleissuunnasta, edellinen alas- ja jälkimmäinen ylöspäin, että niitä on
syytä tarkastella hieman tarkemmin hintojenkin osalta.
Vientihintojen keskitaso ns. ultimoindeksien mukaan mitattuna
aleni vuoden 1948 joulukuusta vuoden 1949 heinäkuuhun mennessä
vajaat 5 °/o, mutta sen jälkeen alkoi i]metä jälleen nousua, mikä johtui
lähinnä puutavaran hintojcn kallistumisesta. Paperiteollisuustuotteiden
vientihinnat alenivat vastaavasti vuoden 1948 joulukuusta lähtien aina
vuoden 1950 helmikuuhun saakka, ja kokonaisalennus oli keskimäärin
n. 20 °/o. Sahatavaran osalta vientihinnat alenivat vain maaliskuusta
1949 saman vuoden kesäkuuhun ja keskimäärin ainoastaan n. 3°/o.
Tapahtuneeseen vientihintojen kohtalaisen vähäiseen alentumiseen
verrattuna näyttää dollarikurssin korottaminen yhteensä ri. 60 °/o vuoden 1949 aikana siten kieltämättä melko runsaalta. On kuitenkin otettava huomioon, että meille tärkeimmän valuutan, punnan, kurssi
nousi samanaikaisesti vain n. 18 °/o, koska myös punta syyskuussa devalvoitiin dollarin suhteen. Joka tapauksessa on ilmeistä, että sahatavarain ja puunjalosteiden vienti sai vuoden 1949 devalvaatioiden johdosta huomattavia ylimääräisiä etuja, kun vientihinnat alkoivat niin
pian ja nopeasti jälleen kohota. Selvää on toisaalta, että kustannusten
jatkuva nousu on koko sodanjälkeisen ajan kuluvaan vuoteen saakka kaventanut mahdollisia vientiteollisuuden ylimääräisiä etuja. Vuoden 1951
huippusuhdanne oli tietenkin poikkeus tässä suhteessa, mutta silloin
vientiteollisuus taas joutui maksamaan suhdannepidätyksiä ja korkeita
hintoja ainespuun hankinnoista.
Kustannusten nousua voidaan parhaiten seurata palkkojen osalta.
Asianomaisten indeksien perustee]la voidaan todeta, että vuonna
1944 vientihinnat olivat nousseet runsaasti 2-kertaisiksi vuoteen 1938

verrattuna, ja palkat kehittyivät suunnilleen samalla tavalla. Vuonna
3
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1946 suhde kääntyi kuitenkin viennille epäedulliseksi, ja vuosina 1946

-50 palkat nousivat ilmeisesti nopeammin kuin vientihinnat, kuten
taulukosta 2 ilmenee. Vuonna 1949 palkkataso osoitti väliaikaisesti
vakaantumisen merkkejä. Voitaneenkin olettaa, että vuonna 1949 devalvaatioon akottanut vientitoiminnan kannattavuuden yhtäkkinen
assa ulkomaisista teki

heikent

en alenemisesta. Peruss
oli kuitenkin sangen selvästi jo aikaisemmin
tapahtuneessa kustannustason nopeammassa nousussa vientihintoihin
ve`rrat-t`una, ainakin mitä palkkoihin tulee. Toisaalia o-n todettava,
€ttä päävientituotteittemme hintojen nousu on meillä sentään yleensä
ollut samaa suuruusluokkaa kuin palkkojen nousu. Eri alojen osalta
kannattavuus on tietenkin saattanut vaihdella hyvinkin paljon.
TZLii+ukko 2.

Hinlojen ja Palkkojen kehitys.1

vientihinnat | ¥e[;ei;:::upd:[s::t

Vientihintojen|
Sahapuiden | Tuontihinnat , suhde tuonJtikantohinnat |
i
hintoihin

'/

Mainittu käsitys palkkojen melko tasasuhtaisesta noususta vientihintoihin verrattuna ei ole kuitenkaan sovellettavissa enää vuoteen 1950,

jolloin palkat nousivat n. 33 °/o, mutta vientihintojen nousu oli vain
n. 12 °/o. Voidaankin todeta, että ilman ns. Korean suhdanneaaltoa
1 Vienti-ja tuontihinnat SVT IA, Ulkomaankauppa, vuosijulkaisu 1950; palkkaindeksi ja sahapuiden kantohintaindeksi KALEvi LAGUKSEN hinta-ja palkkakehitystä käsittelevistä kirjoituksista, Taloudellisia Selvityksiä 1949 ja 1952.
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja A: 9 ja 13.

Suomen
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vientitoimintamme olisi joutunut todella suuriin vaikeuksiin jo yksinomaan kotimaisen kustannustason nousun vuoksi. Tosin vientihinnat alkoivat nousta jo helmi-maaliskuussa vuonna 1950, mutta senkin nousun voidaan katsoa liittyneen ns. kylmän sodan puhkeamiseen.
Vuosi 1951 muodostui, niin kuin hyvin tiedetään, vientimme onnekkaimmaksi vuodeksi sodan jälkeen. Vicntihinnat nousivat edelliseen
vuoteen verrattuna keskimäärin yli 87 °/o, kun taas kustannustaso palkkaansioiden kehityksen mukaan mitattuna nousi n. 24 °/o. Tällöin on kuitenkin huomattava, että kantohintojen yleistaso, joka ennen vuotta
1951 oli seurannut melko kaukana yleisestä hintojen noususta, kohosi
mainittuna vuonnajopa 150 °/o. Yhdessä palkkojen nousun kanssa kantohintojen nousu kavensi siten huomattavasti vientiteollisuuden voittomarginaalia.
Yritettäessä arvostella eri vientiryhmien toimintaedellytyksiä vuonna
1951 on syytä todeta, että sahatavaran vientihinnat nousivat keskimäärin vain n. 50 °/o, kun sen sijaan vientihintojen keskitaso paperiteollisuuden ryhmän kohdalla nousi yli 150 °/o. Edellä mainittu kustannustason nousu esti ilmeisesti melkoisessa määrin sahateollisuuden rahataloudellista voimistumista, mikä sitten hintojen alettua alentua kuluvan vuoden alussa on tullut sahateollisuuden toiminnassa vaikeiden rahoituspulmien muodossa nopeasti näkyviin. Kannattavuuden kannalta
parani paperiteollisuuden asema sen sijaan varnr,.aan huomattavasti.
Raaka-aineiden hankinnan ja liikevaihdon rahoittamisen osalta paperiteollisuuskin on luonnollisesti jatkuvasti ollut ratkaisevalla tavalla liikeluoton ja juoksevien vientitulojen saamista riippuvainen. Vuonr)a 1951
sen luotontarve joka tapauksessa melkoisessa määrin supistui. Miten
nämä asiat ovat kuluneen vuoden aikana kehittyneet, siitä ei vielä ole

käytettävissä tarkempia tietoja, mutta ainakin sahateollisuuden aseman
heikkeneminen on ollut selvästi todettavissa, ja selvää on, että yleiseen
rahamarkkinoiden kiristymiseen on omalta osaltaan vaikuttanut myös
paperiteollisuuden luotontarpeer` kasvaminen. Rahoitusvaikeuksien
syntymiseen on huomattavalla tavalla vaikuttanut ns. vientiennakkojen

jyrkkä supistuminen.
Vienti ja kansantulo.

Vientitoiminnan osuus kansantalouden kokonaiskehityksessä käy
eräissä suhteissa ilmi ns. huoltotaseesta, jossa se esiintyy yhtenä osana
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Ta.ulukko 8. Huoltotaseen kehiiys.\

A. Miljardeissa markoissa.
1938

'45 .'46

'47

'48

'49

'50

'51

'52

(arvio)

Bruttokansantuote markkinahinnoin
Ta`.aroiden ja palvelusten tuonti

37119 .199
9

Käytettävissä yhteensä

279

7

392

26

426

5173

531772

762

78102178

187

46 126 225 330 465 504 633 950.

Tavaroiden ja palvelusten vienti e
Kotimainen bruttoinvestointi

Kulutus

10

6

8

23

28

Tulon siirrot ulkomaille3

0

Käytetty yhteensä

26

5166

52

79

949

96 211

77114124156

229

88 139 192 274 288 371 496
9

8

10

11

13

10

14

46 126 225 330 465 504 633 950

949

94

..

Huoltotaseen arvioitu reaalitaso,
1948 - 100

68

81

91100104110123

8. Erien osuudet kokonaistaseesta, °/o .
'49

'50

,51

Bruttokansantuote markkinahinnoin

85

84

81

Tavaroiden ja palvelusten tuonti

15

16

19

100

100

100

100

100

100

Tavaroiden ja i)alvelusten vienti
Kotimainen bruttoinvestointi

Kulutus
Tulon siirrot ulkomaille
100

100

100

100

100

100

100

kokonaiskysynnästä. Kuten oheisista huoltotaseen luvuista selviää, on

viennin osuus kokonaiskysynnästä viime vuosina vaihdellut 11 -22 °/o :n
välillä. Tällöin on vientiin laskettu kuuluvan myös palveluksista, kuten
esim. rahdeista, saadut tulot sekä ns. saksalaissaatavien palautukset.

Kun ede]lä mainittuja lukuja vastaava suhde vuodelta 1938 oli n. 20 °/o,
1 Tilastollinen päätoimisto. Vuosien 1938 ja 1948-1952 luvutjulkaistuvaltion
tulo-ja menoarvioesitysten liitteissä. Lukujen tarkistus on vielä käynnissä. Huolto-

taseen reaaliarvoja koskevat indeksiluvut on arvioitu nettokansantulon ja tuonnin
volyymeja hyväksi käyttäen.
2 Sisältää myös ns. saksal'aissaatavien palautukset.

3 Sisältää myös ns. palautustavarat.
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voidaan todeta, että vuotta 1951 lukuun ottamatta vienti on sodan
jälkeen edustanut suhteellisesti vähäisempää osaa kokonaiskysynnästä
kuin ennen sotaa. Tämä johtuu siit.ä, että vienti on sodan jälkeen ollut
volyymiltaan yleensä alhaisemmalla tasolla kuin ennen sotaa ja että
kansantalouden sisäinen toiminta ja vientitavaroiden kotimainen kysyntä ovat laajentuneet.
Myös tuonnin osuus huoltotaseesta on sodan jälkeen ollut yleensä

pienempi kuin ennen sotaa. Sotien jälkeen tämä osuus on vaihdellut
6-20 %:n välillä, kun se esim. vuonna 1938 oli n. 20 °/o. Palautumista
entiseen suhteeseen päin on koko ajan tapahtunut, mutta yleensä tuonti
on kuitenkinjäänyt vähäisemmäksi kuin ennen sotaa. Sama seikka ilmenee tuonnin volyymia koskevista luvuista, jotka eivät y]ittäneet vuoden
1938 tasoa ennen kuin vasta kahtena viime vuotena. Tämä tukee yhdessä vientivolyymin vähäisyyden kanssa sitä käsitystä, että ulkomaankaupan osuus kansantalouden kokonaiskehityksessä on sodan jälkeen
vähentynyt sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.
Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei mainitun toteamuksen
peri`steella kuitenkaan voida tehdä, sillä valuuttakurssit vaikuttavat
jossain määrin viennin ja tuonnin suhteelliseen suuruuteen muihin
huoltotaseer` osiin verrattuina. Vo]yymeja koskevat luvut ovat parempia
todistajia, mutta nekään eivät enää kuvasta täysin ulkomaankaupan
kehitystä, koska sekä tuonnin että viennin rakenne on jossain määrin
muuttunut, eivätkä nämä muutok§€t pääse volyymi-indekseissä esi]le.
Puheet siitä, että kansantaloutemme riippuvaisuus kansainvälisestä
kaupasta olisi ratkaisevalla tavalla vähentynyt, ovat siten hieman liioiteltuja. Pikemminkin voidaan. todeta, että ulkomaankauppamme ei
ole vielä päässyt samanlaiseen vauhtiin kuin ennen sotaa, joskin samalla

on todettava, että kotimainen teollisuus on ulkomaisten kauppasuhteidem katketessa sodan aikana ja sittemmin tulli- ja lisenssimuurin suo-

jassa jo monessa suhteessa ehtinyt anastaa tuontitavaroiden markkinat,
eikä näitä markkinoita enää tuontitavaroille voida palauttaa aiheuttamatta lamauttavaa kilpailua kotimarkkinateollisuudellemme. Taloudellisuuden kannalta katsoen on tässä tuonnin korvaantumisessa kotimaisilla tuotteilla ehkä. melkoisesti menetetty, mutta toisaalta sillä on
voitettu lisää omavaraisuutta.
Tässä yhteydessä voidaan todeta, että viennin ohella tärkein tuloa
luova tekijä, sijoitustoiminta, on ollut sodan jälkeen suhteellisesti laa-.
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jempaa ja kulutus taas suhteellisesti vähäisempää kuin ennen sotaa.
Sijoituksiin käytettiin vuonna 1938 n. 17 % kokonaiskysynnästä, kun
vastaava ]uku viime vuosina on ollut yleensä 24 °/o. Kulutukseen käytettiin vuonna 1938 n. 60 °/o kokonaiskysynnästä, kun vastaava luku

sodanjälkeisinä vuosina on ollut yleensä hieman alempi. Tästä on tahdottu tehdä se johtopäätös, että talouspolitiikka on sodan jälkeen ollut

huomattavalla tavalla kulutusta torjuvaa ja sijoitustoimintaa edistävää.
Kieltämättä näin voidaankin huoltotasetta tulkita, ja periaatteessakin
voitaneen päätellä, että inflatorinen kehitys yleensäkin on oihiaan johtamaan sijoitustoiminnan ja siihen helposti liittyvän keinottelun vilkastumiseen. Toisaalta on kuitenkin muistettava jo edellä mainittu valuuttakurssien vaikutus huoltotaseen suhtee'liseen rakenteeseen. Lisäksi
on otettava huomioon, että sijoitustavaroiden osalta hiiitojen nousu on
ollut melkoisesti nopeampaa kuin kulutustavaroiden osalta, joten sijoitustoiminnan n. 24 °/o:n osuus markkamääräisestä kokonaiskysyrnästä
on reaaliselta merkitykseltään inflaation-mukana jatkuvasti supistunut.
Samalla on kulutuksen suhteellinen reaaliarvo jatkuvasti kasvap.ut
huolimatta siitä, että sen osuus markkamääräisestä kysynnästä on ajoittain jopa supistunut. Huoltotaseen eri osien reaaliarvoja on tosin sangen
vaikeata laskea niin, että reaaliarvotkin jälleen muodostaisivat tasapainoisen taseen. Siksi erilainen on hintojen kehitys ollut eri tavararyhmien osalta. Tässä yhteydessä voitaneenkin tyytyä toteamaan, että sijoitiisten volyymi oli esim. vuonna 1950 n. 5 °/o ja kulutuksen volyymi
n. 7 °/o vuoden 1938 vastaavia arvoja korkeampi. Reaalisesti kulutus ja
sijoitustoiminta ovat siis kehittyneet jossain määrin toisessa suhteessa,
kuin mitä markkamääräisen huoltotaseen perusteella voisj päätellä.
Se sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna suhteellisesti vähentynyt
osuus, joka viennillä huoltotaseen mukaan mitattuna on kansantaloutemme kehityksessä, ilmenee samalla tavoin vientitoimintaan liittyvistä
tuloista yleiseen kansantulon kehitykseen verrattuna. Nimpä metsätalouden osuus nettokansantulosta oli vuonna 1938 n. 16 °/o, mutta vuosina 1948-50 se oli vain 9-11 °/o. Vuosina 1945-46, jolloin metsätalous pääsi ensimmäisten elinkeinohaarojen joukossa elpymään, mainittu osuus r)ousi 14ja 18 °/o:iin, mutta vuonna 1947 sejo laski 13 %:iin.

Vasta viime vuonna metsätalouden osuus nousi jälleen vuosien 1945 -46
tasolle e]i n.15 % :iin. Vieläkin selvemmin käy metsätalouden suhteellisesti heikentynyt asema esille verrattaessa sen saamaa reaalituloa mui-
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den elinkeinohaarojen vastaaviin tuloihin. Vuodesta 1945 lähtien metsätalouden reaalitulo nimittäin aleni vuoteen 1950 saakka, jolloin se hil-

jalleen kääntyi jälleen nousuun. Koko sodanjälkeisen ajan ovat yleensä
muiden elinkeinohaarojen reaalitulot sitä vastoin jyrkästi nousseet. Jos
merkitäån vuoden 1938 taso loo:11a, niin useimpien elinkeinohaarojen

reaalitulot olivat jo vuonna 1945 hieman yli sen, mutta vuonna 1949
metsäteollisuuden osalta indeksi oli alentunut alle 75 :n, kun taas muiden
elinkeinohaarojen indeksit, maatalouden indeksiä lukuun ottamatta,
olivat nousseet 140-150 pisteen paikkeille. Vuodesta 1950 lähtien suhde on hieman tasoittunut, mutta metsätalouden indeksi on edelleen
huomattavasti muista jäljessä.
Etsittäessä selitystä metsätalouden reaalituoton vähenemiseen löytyy
se lähinnä kantohintojen reaalisessa alhaisuudessa sekä hakkuiden vähemmyydessä sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Vuosina 1945 -46
hakkuita suoritettiin tosin jopa ennätyksellinen määrä, mutta seuraavina
vuosina ne vähenivät aste asteelta huomattavasti vuoteen 1949 saakka,

jonka jälkeen ne jälleen alkoivat nopeasti lisääntyä. Metsätalouden reaalitulon kehitys on siten seurannut hakkuiden määrää sangen kiinteästi.
Toinen syy metsätalouden reaalitulon alhaisuuteen on, kuten sanottu,
kantohintojen reaalisen arvon väheneminen koko sodanjälkeisenä aikana
aina vuoteen 1948 saakka. Jos merkitään esim. sahapuiden kantohintoja
vuosina I-9~3-6--i-39 keskimäärin 100:lla, olivat ne muuttumattomassa
rahassa laskettuina vuonna 1945 n. 45 ja vuonna 1947 n. 37 pistettä.

Vuonna 1948 luku nousi 38:aan, alentuen seuraavana vuonna jälleen
37:ään. Vuonna 1950 pisteluku nousi kuitenkin 75:een ja 1951 jopa
135:een. Vuoteen 1950 saakka kantohinnan osuus puuhankintojen kus-

tannuksissa samalla aleni kuusipuun osalta 27 °/o :iin ja mäntypuun osalta
jopa 21 °/o:iin, kun vastaavat osuudet v.uonna 1938 olivat 51 ja 45 °/o.

Ymmärrettävää näin ollen on, että kantotulojen ryhmä kansantulon
muihin ryhmiin verrattuna pysyi sangen vaatimattomana vuoteen 1950
saakka, jolloin se kylläkin kasvoi sitäkin nopeammassa tahdissa. Mai-

nittuna vuonna kantotu]ot kasvoivat yhtäkkiä yli 2-kertaisiksi edelliseen
vuoteen verrattuina eli n.15 mrd. markkaan, ja vuonna 1951 ne kasvoivat jälleen 3-kertaisiksi edelliseen vuoteen verrattuina eli n. 47 mrd.
markkaan. Näin nopeasti kasvaneina kantotulot ovatkin parina viime
vuotena saaneet suuren merkityksen kansantalouden yleisessä kehityksessä niiden oltua sitä ennc`n melko huomaamattomassa asemassa. Tämä
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kantotulojen merkityksen kasvaminen on käynyt ilmi vuosien 1951 -52
rahamarkkinoilla erityisen selvästi. Ensin mairittuna vuonna tapahtunut
talletusten voimakas kasvu ja rahamarkkinoiden ti]apäinen helpottuminen on vietävissä suurelta osalta sen seikan tilille, että metsänomistajat
sijoittivat voimakkaasti kasvaneita kantotulojaan talletustileille, mikä
samalla osoitti luottamuksen rahan arvon s.äilymiseen huomattavassa
määrin palautuneen. Kantotulojen jyrkkä vähentyminen jälkimmäisenä
vuonna on taas johtanut kantorahojen virtaamiseen pois talletustileiltä ja
täten tärkeältä osalta myötävaikuttanut rahamarkkinoiden kiristymiseen. Rahamarkkinoiden kautta vientisuhdanteiden välittömät vaikutukset ovat siten säteilleet välillistä vaikutustaan yleensä koko talouselämään. Vieläkin jyrkemmin kuin talletuksissa tapahtuneet muutokset
ovat vientisuhdanteiden vaihteluita heijastaneet shekkitileissä ilmenneet
heilahtelut.

Metsätyöansioiden kehitys on ollut epäilemättä tasaisemmin nouseva
kuin kantotulojen kehitys. Juuri palkkojen ja muiden kustannusten nousu
onkin eräs syy siihen, miksi kantohintojen on ollut pakko joustaa reaalisesti alaspäin. Metsätöissä näyttävät työansiot kuitenkin nousseen hieman hitaammin kuin esim. teol]isuudessa. Hakkuukaudesta 1944/45
lähtien hakkuukauden 1950/51 loppuun mennessä hakkuu-, ajo-ja muut
»metsävaiheen» kustannukset ovat nousseet keskimäärin 5-kertaisiksi,
kun taas miesten palkat teollisuudessa ovat nousseet vuoden 1944 viimeisestä neljänneksestä vuoden 1950 viimeiseen neljännekseen mennessä
n. 6 l/2-kertaisiksi. Tällaiset mittaukset eivät ole tietenkään mitenkään
tarkkoja, mutta jonkinlaisen yleiskuvan ne kuitenkin antavat. Todettu
suhde metsätyön palkkojen jälkeenjäämisestä teollisuuden palkkoihin
verrattuina vahvis.taa myös yleistä käsitystä näistä asioista. Monilla
muilla aloilla palkat ovat nousseet nopeammin, ja metsätöihin on usein
ollut sangen vaikeata saada riittävästi väkeä. Tiettyä tukea tälle käsitykselle antavat myös arviolaskelmat metsäteollisuuden palkkasummista.
Niiden osuus kansantalouden koko palkkasummasta osoitti alenevaa
suuntaa vuodesta 1948 vuoteen 1950, viimeksi mainittuna vuonna se oli
5.8 °/o, joskin seuraava hyvä metsävuosi nosti sen 7.8 % :iin.
Vientiteollisuuden maksamat pa]kkatulot ovat yleensä olleet hieman
suuremmat kuin metsäteollisuuden piirissä maksetut palkkasummat.
Esim. vuonna 1950 paperi-ja puuteollisuus maksoi palkkoja yhteensä
n. 17.3 mrd. mk, kun vastaava summa metsätalouden osalta oli n.

ERÄiTÄ HUoMioiTA viENNisTÄ

271

13.5 mrd. mk. Vuodesta 1945 vuoteen 1950 vientiteollisuuden maksamat

palkkasummat nousivat n. 4 1/2-kertaisiksi, kun palkkasummat koko
kansantaloudessa nousivat n. 5-kertaisiksi. Tässäkin yhteydessä ilmenee

siis vientitoiminnan suhteellisesti vähäisempi laajentuminen muihin elinkeinohaaroihin verrattuna. Asian voisi tulkita myös niin, että vientiteollisuus ei ole ainakaan nimenomaan palkkojen osalta kulkenut inflaatiokehityksen etunenässä. Myöskään mitään erityisiä vaihteluja ei ole
havaittavissa vientiteollisuuden maksamissa palkkasummissa kansantaloLiden koko palkkasummiin verrattuina. Edellisten suhde jälkimmäisiin on pysynyt vuodesta 1945 lähtien melko tarkasti 7 °/o:na vain muu-

tamien kymmenesosien poikkeamin ja vuodesta 1948 lähiien jonkin verran alentuen. Vuosi 1951 on saattanut kyllä muodostaa melkoisen poikkeuksen. Siitä ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä teollisuustilaston

lukuja, joten mitään varmaa siitä ei vielä voida sanoa. Kuluvana vuonna
vientiteollisuus on joutunut pysäyttämään jonkin verran tuotantoansa,
mutta työntekijät, joita vientiteollisuudessa on noin neljännes koko
teollisuuden työntekijäin määrästä, on tiettävästi mahdollisuuksien mukaan koetettu pitää työssä. Edellä mainitut melko alhaisetprosenttiluvut
osoittavat muuten samalla, että vientitoimintaan liittyy suhteellisen
vähän suoranaisia palkkatuloja.
Vientiteollisuutta harjoittavien yritystcn oiriasta toiminnasta liiketaloudelliselta kannalta katsoen on käytettävissä sangen niukalti tietoja.

Taloudellisen Tutkimuskeskuksen äskettäin julkaiseman tutkimuksen
mukaan, ] joka tosin käsittää vain suuryhtiöt, voidaan kuitenkin päätellä,
että vientiteollisuus on tu]lut kohtalaisen hyvin toimeen ainakin vuodesta 1948 lähtien. Vuosi 1949 merkitsi monen tekijän kohdalla, erityi-

sesti nime]lisen pääomanmuodostuksen ja nettovoiton osalta, pahanlaista

takaiskua, mutta mitään tappion uhkaa ei ilmeisesti ole ollut minään
sodanjälkeisenä vuotena. Monessa suhteessa vientiteollisuus on selviy-

tynyt liiketoimissaan huomattavasti paremmin kuin esim. kotimarkkinateollisuus. Tämä koskee etenkin sijoitusmahdollisuuksia, lyhytaikaisjsta

luotoista vapautumista ja yleistä kannattavuutta. Kun mainitussa tutkimuksessa on käsitelty kaikkiaan vain 25 teollisuusyritystä, jotka tosin
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antavat työtä noin neljännekselle maan koko teollisuusväestöstä, ei sen

perusteella voida tehdä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä.
LoPPupäätelmät.

Kysyttäessä, mitä edellä esitetyistä huomioista voimme oppia, on
tietenkin ensisijaisesti viitattava ajanjakson inflatoriseen luonteeseen niin

kotimaassa kuin yleensä maailmanmarkkinoillakin ja todettava, että
poikkeukselliset olosuhteet melkoisesti haittaavat yleispätevien ja myöhempiin oloihin sovellettavien sääntöjen muodostamista.

jotakin pysyväiseen muutokseen viittaavaa on kuitenkin ilmennyt,
ja sitä on ennen kaikkea ulkomaankaupan suhteellisesti vähentynyt osuus
kansantalouden kokonaisprosessissa. Njin jyrkästi kuin edellä esitetyt
huoltotaseen luvut tämän asian ilmoittavat, ei muutos, kuten havaitsimme, kyl]äkään ole tapahtunut, koska kovin erilainen hintojen kehitys
on muuttanut huoltotaseen eriä tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.
Tuonnin vähittäinen kasvaminen sotaa edeltäneelle tasolle ja osittain
sen ylikin on tietenkin ollut hyvään tarpeeseen eikä mitenkään liian suuri
kansantalouden tarpeisiin verrattuna. Ulkomaankaupan vähentynyt
merkitys käykin esille. pääasiassa viennin puolella, ja se on johtunut
lähinnä siitä, että meiltä ei enää ole yksinkertaisesti liiennyt vientiin yhtä
paljon tavaroita kuin ennen sotaa. Näin ei ole asian laita yksir)omaan
eräiden aikaisempien vientitavararyhmien, vaan myös puuta raakaaineenaan käyttävien vientitavaroitten suhteen. Tästä viennin vähentymisestä on pitänyt huolen osittain maa-alueemme supistuminen, osittain
sotakorvaukset sekä kasvanut kotimainen kysyntä, nimenomaan s;joitustarpeiden osa,lta. Kannattavuuden puuttuminen on ollut myös eräs
tärkeä syy joidenkin tuotteiden poisjäämiseen viennistä. Sotakorvausten
loppuminen on poistanut yhden mainituista kaupallisen viennin elpymisen tiellä olevista esteistä, mutta muiden poistaminen näyttää edelleen
epävarmalta.
Maksutaseen epävakaisuuden ohella on valuuttavarannon pienuus
ollut eräs sodanjälkeisen talouspolitiikan pahimpia vaikeuksia. Inflatorinen ostovoiman kasvu on pyrkinyt jatkuvasti lisäämään tuontia ja
ulkomaisten valuuttojen kysyntää yli valuuttatulojen. Koko tämä puoli
ulkomaankaupasta onkin ollut pidettävä jatkuvasti säännösteltynä, eikä
kukaan voine aavistaa, minkälaiseksi tilanne maksutaseen ja valuuttakurssien kohdalla olisi muodostunut, jollei säännöstelyä oljsi harjoitettu.
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Kun päävientituotteittemme hinnat ovat koko sodanjälkeisen ajan,
kuluvaa vuotta ja vuotta 1949 lukuun ottamatta, olleet melkein ennen
näkemättömässä nousussa, ei kotimaisen kustannustason nousu ole
päässyt tekemään vientitoimintaa sen tärkeimmältä osalta kokonaan
mahdottomaksi. Tarkasteltaessa erikseen vuotta 1949 voitiin sitä paitsi
todeta, että silloinen vientikriisi johtui melko yksipuolisesti vientihintojen ja kysynnän putoamisesta eikä kotimaisen kustannustason noususta
ainakaan mainittuna vuonna.
Toisin kuin ennen viime sotaa sahatavarat ovat viime vuosina yleensä

osoittautuneet hinnoiltaan vakaammiksi kuin muut vientituotteet.
Paperiteollisuuden saamat hinnat ovat sen sijaan vaihdelleet hyvinkin
paljon. Sanomalehtipaperi on tosin osoittautunut melko vakavahintaiseksi, mutta hienommat paperilaadut ovat olleet sangen jyrkkienkin
hinnanvaihtelujen alaisja, ja samaa voidaan sanoa selluloosasta ja erityisesti puuhiokkeesta. Jos ennen viime sotaa. saatettiin väittää, että

jalostusasteen korottaminen johtaisi suhdanneherkkyyden vähentymiseen, niin nyt pitäisi tätä käsitystä ilmeisesti hieman muuttaa, mutta
suurin piirtein se saattaa edelleen pitää paikkansa. Tässäkin kohden on
kuitenkin syytä viitata monessa suhteessa erikoislaatuisiin jälleenrakennuskauden olosuhteisiin tärkeimmillä vientimarkkinoillamme, jotka
olosuhteet ovat merkinneet kysynnän kohdistumista välttämättömyy^<tarvikkeisiin ja nimenomaan esim. sahatavaraan.
Inflaatioon ei vientitulojen jatkuva kasvu ilmeisesti ole paljoakaan
vaikuttariut, sillä ainakin niiden välittömät vaikutukset ovat olleet suhteellisen vaatimattomat muihin infiaatiotekijöihin verrattuina. Pikemminkin voidaan sanoa, että tekemällä mahdolliseksi kasvavan tuonnin
viennin kasvu on vaikuttanut inflaatiota hillitsevästi. Poikkeuksen tästä
pääsi melkoisessa riäärin tekemään vuoden 1951 huippusuhdanne,
vajkka metsänomistajat uskoivat osan rahoistaan pankkien haltuun,
vaikka vientiliikkeiden liikatuloja sidottiin ainakin jossain määrin suhdannepidätysten avulla ja vaikka metsätyömailla vakauttamissopimuk-

sen tultua solmituksi ei liene menty huomattaviin palkkojen korotuksiin.
Etenkin sijoitustoiminta pyrki voimakkaasti kasvamaan, eikä sen kasvua
saatu tehokkaasti hillityksi edes rahapölitiikkaa tiukentamalla. Vientitulojen yhtäkkinen ja voimakas kasvu ei kuitenkaan päässyt aiheuttamaan uuteen inflaatiokirteeseen syöksymistä, kuten monella taholla
ennustettiin. Tähän vaikuttivat, kuten tunnettua, se rauhoittuminen,

274

VEiKKO HALME

joka yleisen vakauttamispolitiikan avulla saatiin aikaan. Kulutusmarkkinoiden alalla saatiin tasapaino ostovoiman ja tavaramäärän välillä
säilymään ehkä pääasiallisesti lisätyn tuonnin avulla.
Kun tuontia suhdanteiden käännyttyä jälleen aleneviksi on jouduttu
melko jyrkästikin supistamaan, saattaa tavaravarastojen vähentyminen
ajan mittaan kuitenkin vaarantaa tasapainon säilymistä kulutusmarkkinoilla, etenkin koska ostovoiman supistaminen on ilmeisesti sangen
vaikea tehtävä. Luonnostaan kansantulo joka tapauksessa hieman
alentuu, joten tasapainon järkkyminen ei ole suinkaan väistämätöntä,
etenkin jos tuontihinnatkin edelleen alenevat. Vuoden 1951 joulukuusta
viime lokakuuhun mennessä tuontihintojen kuukausi-indeksi on kuitenkin alentunut vasta 1 922 pisteestä 1 796 pisteeseen eli n. 7 °/o, kun taas
vientihinnat ovat alentuneet vastaavasti 3 627 pisteestä 2161 pisteeseen

eli kokonaista 40 °/o. Tuonnin supistamista on näissä oloissa jouduttu

hyvinkin jyrkästi tehostamaan. Kuluneen syyskauden aikana tuonnin
volyymi on alentunut n.10 °/o kuukaudessa ollen kuitenkin viime vuoden
vastaavaa volyymia kokojoukon korkeammalla tasolla. Viennin volyymi
on vientihintojen voimakkaasta a]entumisesta huolimatta sen sijaan
supistunut melko vähän eli viime lokakuussa 96 pisteeseen, edellisen
vuoden vastaavan tason oltua 1 1 1 pistettä. Viennin arvo on kuitenkin

samanaikaisesti

supistunut

]ähes

kolmanneksella

markkamääräisten

tuontimenojen supistuessa melkein samassa suhteessa.

Minkälaiseksi kuluvan vuoden maksutase ja koko talouselämän tasapaino lopullisesti edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksesta muodostuvat, siitä ei tätä kirjoitettaessa voida vielä mitään varmaa sanoa. Todennäköiseltä näyttää, että vuonna 1951 saavutettua n. 20 miljardin markan
vientiylijäämää tulee vuonna 1952 vastaamaan ainakin samansuuruinen
vajaus. Keskuspankin ja liikepankkien ulkomainen kulta- ja valuuttavaranto, joka viime marraskuun lopussa oli n. 29 miljardia markkaa,
oltuaan vuoden 1951 lopussa n. 43 miljardia markkaa, tulee todennäköisesti edelleen jossakin määrin supistumaan. Keskuspank;n hal]ussa olevat
ulkomaiset valuutat, jotka vuod€n 1951 lopussa olivat arvoltaan n. 24
miljardia markkaa, olivat viim.e marraskuun loppuun mennessä alentuneet alle 10 mil.jardin markan. Kun me.fkkejä vientimarkk;nain vakautumisesta jo on havaittavissa, alkanee tilanne sekä valuuttavarannon
että yleensäkin ulkomaankaupan kohdalta kuitenkin jälleen vähitellen
helpottua.

