
VALTIONTALOUS  KÄÄNNEKOHDASSA.

Esitelmä, jonka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa
lokakuun  26  päivänä   1953  piti

Nils   Meinander.

Kun  minulle  tänä  iltana  annettiin  kunnia  tässä  arvoisassa  seurassa

puhua aiheesta  »Valtiontalous käännekohdassa»,  mietin hetken,  olisiko
minun  varustettava  otsikko  kysymysmerkillä.  Tämä  merkki  osoittaisi
siinä  tapauksessa  määrättyä  epäilyä  eduskunnan  aikomuksen  suhteen
sulattaa edes niin paljon hallituksen talousaNioehdotuksesta, että todel-
lakin  voitaisiin  puhua  valtiontalouden  käännekohdasta.  Kun  sittenkin
tyydyin  esiintymään  ilman  kysymysmerkkiä,  on  tämä  tulkittava  siten,
että joka  tapauksessa,  tehköön  eduskunta  päätöksensä  miten  edesvas-
tuuttomastj  tahansa,  olemme  ehtineet  käännekohtaan,  missä  valtion-
talouden tila ja sen yleispoliittinen merkitys ovat muuttiineet.

Valtiontalouden nykyisen t`il-an seikkaperäinen selvittäminen tuottaa
erinäisiä vaikeuksia.  Tiedämme,  että valtiontalouden kehitystä voidaan
seurata  eri  tietolähteiden  avulla.  Onhan  meillä  tavallaan muodostunut
kaksi koulukuntaa, joista toinen korostaa valtion kassatilanteen kehityk-
sen merkitystä, kun taas toinen näkee määrättyjen periaatteiden mukai-
sesti  koottujen  tulo- ja  menoryhmien  keskeisten  suhteiden  muutoksissa
merkityksellisimmät kehitysilmiöt. Varsin  vaikeaa  on jo yleisesti  hyväk-
syttävästi   määritellä,   millojn   valtiontalous   on   katsottava   tasapainoi-
seksi, milloin yli-tai alijäämäiseksi, ja vielä suurempiin erimielisyyksiin

joudutaan, jos ruvetaan väittelemään eri tapausten hyvistä ja huonoista
yleistaloudellisista vaikutuksista.  En tahdo puuttua  näihin kysymyksiin,
koska lienee melko kiistatorita, että valtion talous t'ämän vuoden aikana,
miten sitä sitten mitatt`aneenkin, tulee olemaan alijäämäinen ja  -  siitä-
kin oltaneenjotensakin yksimielisiä -että tämä on nimenomaan rahan-
arvopoliittisesti  erittäin arveluttavaa'.
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Kuvio   1.   Tilinpäätöksen   mukaistcn   va!tion   menojen   muodostuminen.

Luulen, että toisaalta kannattaisi koettaa selvemmin valaista valtion-
talouden  nykyistä  tilaa  kehittämällä  erästä  toista  katsantotapaa.  Tie-
dämme,   että  myöhäiskesällä  valmistuva   talousarvioehdotus   kuvaa   e#
47!!e-näkemällä,  millaiseksi valtiovarainministeriössä  arvioidaan  valtion-
talouden kehityksen seuraavan vuoden aikana muodostuvan. Vasta puo-
lentoista  vuoden  kuluttua  tämä  kehitys  siis  on  Gx  4off  tapahtunut,  ja
tämänkinjälkeen kuluu vielä useita kuukausia, ennen kujn tilinpäätös  on
kaikkien luettavana.  On tietysti nykyisessä vaiheessa melko mahdotonta
tyydyttävän  tarkasti  ennakoida  esimerkiksi  sitä,  miten  paljon  valtiolla
on   vuoden    1954   viimeisellä   neljänneksellä   kassatuloja   ja   -menoja.
Taloudellinen  kehitys  on  siksi  dynaaminen,  että  näinkin  pitkän  ajan
ennakointi jää pakostakin häilyväksi arvioksi.

Oheisin  kuvioin  olen  valaissut  tätä  valtiontalouden  dynaamisuutta,
sikäli  kuin  se  käy  ilmi  vertaamalla  sekä  menojen  että  tulojen  cÄ:  cznfG-ja
ex 4oJj-tietoja  toisiinsa.
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Kuvio  2.  Ha.llituksen  varsinaisen  tulo-ja  menoarvioesitykscn  mukaiset  tulot,
°/o   vastaavista  tilinpäätösluvuista.

Nämä  kuviot  osoittavat,  että  lisämenoarviot ja  arviomäärärahojen

ylitykset eivät ole sodanaikaisen ja  sodanjälkeisen  ryhdittömän  finanssi-
politiikan  aikaansaannoksia,  vaan  kuuluivat  oleellisesti  valtiontalouden
piirteisiin jo ennen sotaa, jolloin asioita usein väitetään hoidetun parem-
min kuin myöhemhin. On tietysti mahdotonta kuvitella niin tarkoin laa-
dittua talousarviota ja niin voimakasta kättä valtion  talouden johdossa,
että tällaisista ilmiöistä voitaisiin kokonaan päästä ; määrärahojen jaossa
on  pakko  noudattaa  sellaista joustavuutta,  että jo  syksyllä,  ennen  bud-

jettivuoden  alkua,   tehtyjä  laskelmia  voidaan  myöhemmin  korjata  ja
suunnitelmia  tarkistaa.  Mutta  parempaan  kuriin  olisi  kuitenkin  pyrit-
tävä.

Jokainen  valtiovarainministeriössä  toimiva  tietää   että  arviomäärä-
rahojen   ylityksille   useimmiten   haetaan   valtioneuvoston   raha-asiain-
valiokunnan  siunaus  vasta  sen jälkeen, kun rahat on jo käytetty.  Muo-
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dollisesti  valiokunta  voisi  kieltäytyä  ylitystä  hyväksymästä,  jolloin  ao.
virastosta  tai  laitoksesta  vastuussa  oleva  viranomainen joutuisi  siitä  itse
vastaamaan.  Käytännössä  tällaista  rang`aistusta  ei  kuitenkaan  koskaan
ole voitu panna  toimeen,  ei edes varoitukseksi toisille.  Luvattomista yli-
tyksistä  ei  päästänekään  koskaan täydellisesti.  Mitä ankarampia ollaan,
sitä kankeammaksi muodostuu lisäksi valtion virkakoneisto. Tämä totea-
rnus koskee  myöskin kiinteiden määrärahojen ylityksiä, joita  samoin  -
varsinkin  vuoden  viimeisessä  lisämenoarviossa   -   runsaasti  siunataan
vasta  sen jälkeen,  kun  rahat on  käytetty,  mikä  tietysti  on  vieläkin  suu-
rempi synti.

Enemmän kuin tämä, jos niin  saan sanoa,  finanssimoraalinen puoli,
kiinnostaa  minua  tässä  yhteydessä  kysymys  siitä,  millä  tavalla  näitä
talousarvioehdotusten  ylityksiä  yleensä  on  pystytty  rahoittamaan.  Siitä
antaa kuvio 2joitakin  tietoja, joiden pohjalta voitaneen tehdä seiiraavat

johtopäätökset:

1)  Verotulot pystyttiin  ennen  sotaa jotensakin  hyvin  ennakoimaan.
Poikkeuksena  on  ainoastaan  v.  1938, jolloin  välittöm].ä veroja  kertyi  36
°/o  ennakoitua  enemmän.  Ylimalkaan vojdaan sanoa,  että  varsinaiseen

talousarvioon  merkittyjen  määrärahojen  ylitykset  yleensä  rahoitettiin
muilla  kuin  verotuloilla,  enimmäkseen lainatuloilla.

2)   Sodan  jälkeen   on   säännöllisesti  kertynyt   tuntuvasti   enemmän
verotuloja,  kuin  tilivuoden  alussa  on  uskallettu  arvioida.  Muiden  kuin
verotulojen osalta  arvioiden ylitykset ovat sitä vastoin paljon vaatimat-
tomammat kuin sodanedellisinä vuosina.

3)  Viime  vuosina, jolloin  rahanarvo on  ollut verraten vakaa, välit-
tömien verojen tuotto on ylittänyt ennakkoarvion suhteellisesti enemmän
kuin  välillisten  verojen  kohdalla  on  ollut  asian  laita, jopa  niinkin,  että

jälkimmäisten  tuotto  tänä  vuonna  kaikesta  päättäen jää  par].  miljaidia
budjetissa  ennakoitua pienemmäksi.

Tämä tarkastelu on ylimalkainen ; aineistoon syventymällä voitaisiin
todennäköisesti tuoda esille selvempiäja mielenkiintoisempia näkökohtia.

Selityksenä  ennen  sotaa  ja  sodan  jälkeen  vallinneiden  olojen  välillä
havaittuihin  eroavuuksiin  on  ennen  kaikkea  mainittava,  että  vuosina
1934-38 rahanarvo oli vakaa, kun taas vuosina  1948-53 on esiintynyt
inflaatiota  tai  inflaation  pelkoa.
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Valtiontaloutta   voidaan   kuvata   siten,   että   yhteiskunnassa  julkis-
oikeudelliseen sektorjin kohdistuvat vaatimukset ovat verrattavissa mää-
rätynlaiseen  voimaan,  joka  pyrkii lisäämään valtion menoja,  kun  taas
tu]ojen hankkimisen suhteen ilmenevä vastustus toimii  - tai sen ainakin

pitäisi  toimia  -  jarruna.  Luulen  vojvani  väittää,  että  menoja  lisäävä
voima   vuosi   vuodelta   kasvaa.   Poliittisista   mielipiteistä   riippumatta
olemme  jotakuinkin  yhtä  mieltä  siitä,  että  valtion  olisi  laajennettava
eräitä    palveluksiaan,    vaikka    riitelemmekin    yksityiskohdista.    Toiset

puhuvat   sosiaalimenoista,   toiset   tieverkoston   tai  jonkin   muun   alan
kehittämisestä. Äänen voima voi vaihdella, mutta kaikki vedämme yhtä
köyttä,  kun  tarkoituksena  on  suurentaa valtion menovolyymia. Jonkin-
laisena näiden vaatimusten kvantitatiivisena mittana voidaan pitää eri-
koisministeriöiden   valt;ovarainministeriölle   esittämiä   menoarvioehdo-
tuksia budjetin valmistelun yhteydessä. Ehdotukset voivat jonkin verran
supistua   tai  laajentua  yleistalouspoliittisen   taustan   mukajsesti,   mutta
siitä huolimatta, että ministeriössä onjo suoritettu jonkinlaista karsintaa,
ne   melko   suurella   tarkkuudella  ilmaisevat  yhteiskunnassa  esiintyviä
toivomuksia   valtion   kukkaron   käytön    suhteen.   Valitettavasti    näitä
asioita valaisevia  tietoja ei ole saatavissa sodanedellisiltä vuosilta,  mutta
suppeammankin  aineiston perusteella voidaan  tehdä joitakin johtopää-
töksiä.

Ensiksikin  voidaan  todeta,  että  mainitut  luvut  piirtävät  kauniisti
nousevan käyrän.  Samaan tulokseen päädytään,  vaikka suoritetaan elin-
kustannusindeksin  mukainen  inflaatiotarkistus.  Jos  vuodelle  1948  näin
saatua reaalitasoa ilmaiseva suhdeluku merkitään  100 :ksi, kulkevat vuo-
sien 1948-1954 luvut käyrän seuraavien pisteiden läpi:  100,137,124  -
siis pieni  taantumuksellinen  takaisku-171,180ja  194. Mielenkiintoisia
ovat myöskin valtiovarainministeriön  työn ja  touhun  tulokset,  sillä voi-
daan todeta, että eri hallitusten ja eri ministerien aikaansaannokset ovat

jotakuinkjn  yhtä vakuuttavat.  Tälläkin  alalla  näyttää  olevan  voimassa
suurten lukujen laki. Vuoden 1948 vars;naisen talousarvion loppusumma
uli 78  °/o  erikoisministeriöiden ehdotuksista, vuosien  1948-1953 vastaa-
vat luvut olivat 84, 84, 87, 85 ja 82  °/o, kunnes tullaan ministeri Niukka-
sen suoritukseen, joka kansan hätähuutojen säestämänä yht'äkkiä pudot-
taa  tuloksen  64 prosenttiin.

Nyt olen,  ehkäpä  tarpeettoman  pitkiä  kiertoteitä  kulkemalla,  tullut
mietelmissäni pisteeseen, jossa luulen voivani esittää joitakin tärkeitä  -
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joskaan  ei  yllättäviä  -  näkökohtia.  Tahtoisin  ensinnäkin  huomauttaa
siitä, että valtiontalouden dynaamisuutta  esittävät  kuviot  kauttaaltaan
koskettelevat aikaa, jolloin  talouselämä  oli  selvästi ekspansiivinen.  Kol-
mekymmenluvun jälkipuolisko  kantoi  suurenmoisen  taloudellisen  edis-
tyksen leimaa, ja sodan jälkeisinä vuosina on maamme sekä reaalitalou-
dellisesti  että  erityisesti  inflaation  vaikutuksesta  osoittanut  voimakkaan
ekspansion merkkejä.  Ei ainoastaan vuosi vuodelta nousevat tulot, vaan
myöskin  budjettivuosien  aikana  todettavat  tuloarvioiden  ylitykset  liit-
tynevät   yksipuolisesti   ekspansiokauden   ilmiöihin.  Jos,   niinkuin   eräät
merkit  antavat  meidän  aavistaa,  olemme  siirtyneet  vaiheeseen, jolloin
ekspansio  muuttuu  seisahdukseksi  tai  vieläpä  kontraktioksi,  on  tilanne
tulojen suhteen tästä lähtien täysin toinen.

Tulojen  ennakointi  tapahtuu  nimittäin   budjetin  yhteydessä  siten,
että  verotilastosta  ja  valtion  tilinpidosta  saadut  tiedot  viimeaikaisesta
kehityksestä    ekstrapoloidaan    seuraavalle   vuodelle   edellyttäen,    että
talouselämän yleinen toiminta jää suunnilleen ennakojmishetken  tasolle.

joitakin pyöristyksiä  - nimenomaan alaspäin  - lienee usein suoritettu,
jotta  olisi  saatu  tarpeelliseksi  katsottu  salainen  reservi,  mutta  suhdan-
teiden yksityiskohtaisempaa ja  täsmällisempää  ennakointia olisi yleensä
liian  vaikeata  suorittaa.  Ekspansion  tapahtuessa joko  hintojen  tai  tuo-
tannollisen   toiminnan   nousun   muodossa   kertyy   laskettua   enemmän
tuloja, kun taas kontraktio, sikäli kuin sitä ilmenee, kaikesta päättäen tuo
mukanaan vajauksia budjettiin merkittyihin tavoitteisiin verrattuna.

Tietääkseni   -  ja  olen  lähinnä  vastuussa  tulojen  arvioinnista  ensi
vuoden  talousarviossa  -  ei  siinä  yhteydessä  ole  pantu  varalle  mitään
salaisia reservejä. Tulojen ennakointi on suoritettu tarkalleen esittämäni
kaavan mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon, että valtiontaloudessa
voidaan jo nyt selvästi  havaita  eräänlaisia  nykyisen laskukauden  merk-
kejä.  On  oireellista,  että  välilliset  verot  -  ja  crityisesti  tärkein  niistä,
nimittäin  liikevaihtovero   -  joiden  tuotto joustavasti  seuraa  taloustoi-
minnan  yleistä  kehitystä,  kuukausi  kuukaudelta  antavat  ennakointia
huonomman tuloksen. Tämän vuoden budjetissa merkityn 52  miljardin
asemasta kertynee ainoastaan  n.  50 mrd markkaa.  Vuonna  1952  kertyi
liikevaihtoveroa  melkein   60  miljardia.   Myös   tulo-  ja  omaisuusveron
tuotto seuraa yleisen suhdannekehityksen kulkua, mutta paljon hitaam-
min eli noin puolentoista vuotta jäljessä. Vaikka suhdanteet ensi vuonna

jäisivätkin  tämän  syksyn  tasolle,  tuottavat  välittömät  verot  tuntuvasti
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vähemmän ku`in tänä vuonna. Ennakoinnissa on tämä tietysti otettu huo-
mioon,  mutta  mahdollisesti  ei  riittävästi.  On  pelättävissä,  että  tulojen
vähennykset  sekä  fyysillisten  että juriidisten  henkilöiden  kohdalta  tule-
vaisuudessa jatkuvat,  mutta  siinäkin  tapauksessa,  että  suhdanteet  koh-
dakkoin parantuisivat, muodostunevat valtion tulot tällä tilillä mainitun
hidasliikkeisyyden ansiosta  1955 vielä ensi vuoden tasoa alhaisemmiksi.

Menojen kehitys tulee kaikesta päättäen olemaan toinen kuin tulojen.
En tahdo tänä iltana arvoisien kuuntelijoitteni edessä heittäytyä päivän-

politiikkaan  koettamalla  ennustaa,  minkälaisessa  kunnossa  hallituksen
talousarvio   tdlee   takaisin   eduskunnasta.   Mutta  on  pelättävissä,   että

pessimistisimmätkin arvailut tässä kysymyksessä tulevat ylitetyiksi.  Pitä-
nce  paikkansa  käsitys,  että  valtion  menoja  nostavat  voimat  eivät  niin
helposti hellitä lamakauden johdosta.  0lisi myös väärin uskoa, että val-
tion jiioksevaa taloutta voitaisiin hoitaa niin kovakouraisesti, että vastai-
suudessa  pystyttäisiin  kokonaan  luopumaan  lisämenoarvioista ja  arvio-
määrärahojen   ylityksistä.   Niitä   tulee   väistämättömästi   myöskin   ensi
viionna  siitä  huolimatta,  että  tulojen  ylityksiä  tuskin  samanaikaisesti
esiintyy.   Viime   v`iosien   tapahtumia   esittäviä  vertauslukuja   ajatellen
täytyy olla suuri optimisti voidakseen  uskoa,  että ylitykset ensi  viionna-
kaan juuri  alittaisivat  15  °/o  budjetin  loppusummasta  eli  runsaasti  20
mrd mk.

Puuttumatta yksityiskohtaisemmin tähän kysymykseen, haluan vielä
tuoda esille käsitykseni, että valtjon menot yhteiskunnassa tapahtuneiden
rakennemuutosten   johdosta   sopc,utuvat   nykyisin   kankeammin   kuin
ennen  sotaa  heikentyvien  suhdanteiden  kehyksiin.   Perusteluksi  riittä-
nevät  seuraavat  tosiasiat.  Palkat  eivät,  päinvastoin  kuin  oli  asian  laita
30-luv-ulla,  ole lainkaan  tai  ne ovat  vain  erittäin jäykästi  alaspäin  liik-
kuvia.  Sosiaaliset  tarpeet, joita  nykyään  tyydytetään  auliimmin,  vaati-
vat  tavallista  enemmän  määrärahoja  yleisen  tulonmuodostuksen  hei-
kentyessä.  Eri  eturyhmät  pystyvät  ahdinkotilassa  tehokkaammin  kuin
ennen vaatimaan  valtion väliintuloa erilaisten subventioiden muodossa.
Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan esittää työttömyysmäärärahat.

Valtiontalous  on  näin  ollen joutunut  käännekohtaan  sen johdosta,
että olemme siirtymässä vaiheeseen,jolloin tuloja kertyy menoja vähem-
män.   Seurauksena   on,   että  valtiontaloudessa   syntyy  huomattava  ja
todennäköisesti monivuotinen alijäämä.

En  tahdo  tässä  yhteydessä  yksityiskohtaisemmin  puuttua  nyt  ajan-

4
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kohtaisena  olevaan  budjettiesitykseen.  Hallitus  on  sanonut  sanansa, ja
asia on eduskunnan käsissä. Yksityiskohdista on aina oltu ja tullaan aina
olemaan  eri  mieltä.  Vaikeus  on  vain  siinä,  että  kokonaisuus on  tässä

yhteydessä yksityiskohtien summa, ja loppusumman suhteen hallituksen
esitys  mielestäni  on  sattunut  melko  lähelle  oikeaa.  Jos  eduskunta  lisää
menoja, on sen  löydettävä vastaavat  tulonlisäykset.  Muussa tapauksessa
lähdetään  tielle, joka  on  selvästi  inflatorinen.  Tämä  toteamus  pitänee

paikkansa  siitäkin  huolimatta,   että  talousarvio  saataisiin  tasapainoon
luopumalla  hallituksen  esittämistä  veronalennuksista.

Vaikka  nämä  veronalennukset  eivät  riitäkään  kustannuskriisin  rat-
kaisemiseen, vievät ne kuitenkin kehitystä joitakin askeleita kohti talou-
dellista  tasapainoa  ja  korkeampaa  työllisyyttä.  Mitä  voitetaan  veron-
korotuksilla,  menetetään  näin ollen  todennäköisesti suurenevien  työttö-
myys-ja  muiden  sosiaalisten  huoltomenojen  muodossa.  Eräs  varaus on
minun  kuitenkin  tehtävä  tähän  oppiin.  Fyysillisten  henkilöiden  tulo-
veron  alennusehdotus  penistuu,  se  tunnustettakoon,  enemmän  poliitti-
siin  kuin  taloudellisiin  realiteetteihin.  Sen  avulla  on  koetettu  mm.  kor-
vata  lapsilisämaksujen  vähentämistä.  Tämä  on  katsottu  välttämättö-
mäksi siitä huolimatfa, että ostovoiman ja kulutusvolyymjn voidaan las-
kea  toimenpiteen  kautta  kasvavan,  mitä  kustannuskriisin  selvittämistä
ajatellen ei voida katsoa erityisen järjelliseksi toimenpiteeksi. Toinen asia
on sitten,  että tämäkin veronalennus monesta muusta syystä olisi terve-
tullut. Nyt on kuitenkin täysin mahdollista,  että eduskunta esittämiensä
menolisäysten   rahoittamiseksi   hylkää   kaikki   muut   veronalennukset

paitsi juuri tämän, mikä silloin  -K-ohjelman ainoana jäännöksenä  -
yksin   toteutettuna   tulisi   ainakin   osaksi   vaikuttamaan   kriisiä  kärjis-
tävästi.

Koska tuntuu ilmeiseltä, että valtiontalous lähivuosina tulee olemaan
alijäämäinen,   mikä   rahapoliittisesti   taasen   tietää,   suurenevaa   infla-
torista painetta, ja koska menojen  supistukset näyttävät herättävän yli-
voimaista  poliittista  vastustusta,  olisi  tietysti  tarkoin  harkittava,  voitai-
siinko pulma ratkaista lisäämällä lainoitusta vapailta markkinoilta.

Valtiomme  velka  on  nykyään  suhteellisen  pieni.  Vertaukseksi  mai-
nittakoon, että kun valtionvelka meillä v.1938 oli 78  °/o ja v.1952 65  °/o
silloisista  valtion  menoista,  oli  Ruotsin  valtionvelka  samoina  vuosina
vastaavasti  179 ja  160  °/o , Englannin 625 ja 484 °/o , Yhdysvaltojen 517 ja
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316   °/o.   Vertaamalla  valtionvelkaa  kansantuloon  voidaan   yhtä  päte-
västi osoittaa,  että meillä olisi varaa velan suurentamiseen.  Sekään seik-
ka, että korkean korkokantamme vuoksi velan hoitokustannukset meil]ä
ovat  varsin  suuret,  ei  pysty  kumoamaan  tätä  tosiasiaa.  Mutta  vaikka
voidaankin   väittää  valtionvelkamme  olevan   suhteellisen   alhainen,   ei
siitä  ilman  muuta   seuraa,   että  olisi  viisasta   tai  mahdollistakaan  sen
määrää tuntuvasti korottaa. Asia on kuitenkin niin tärkeä, että sitä kan-
nattaa  lähemmin pohtia.

Sanotaan,  että  raha  aina  on  hintansa  aivoinen.  Valtio   pysty;sikin
vamaan myymään arvopapereitaan, jos se olisi valmis maksamaan tar-

peeksi  korkean  koron.  Rahamarkkinat  €ivät  ku;tenkaan  nyt  ole  siinä
mielessä  vapaat,  eträ  korko  muodostu:si  kysynnän ja  tarjonnan  mukai-
seksi ja että jokainen lairLanhakija, joka on valmis maksamaan vaaditun
koi`on,  myöskin  saa  iahansa.  jos  valtio  ryhtyisi  kilpailemaan  pääoma-
markkinoilla,  olisi jonkun  toisen  lainanhakijan väistyttävä.  Korkoa nos-
tamalla,  jos   se  pysyisi   kohtuuden  rajoicsa,  ei  nimittäin  voitaisi  siiiiä
määrin  kiihoittaa  säästämistä,  että jaetta\7a  luottomäärä  tuntuvasti  sitä
tietä  kasvaisi.

Nykyisin pyritään kilpailemaan luotoista tarjoamalla muita houkut-
televia ehtoja kuin korkeata korkoa.  Indeksiehdot ovat muodissa.  Ilman
indeksiehtoa ei valtiovalta pystyisi vapaille pääomamarkkinoille sijoitta-
maan suuria  määriä pitkäaikaisia  obligaatioita,  mutta jos valtiokin  siir-
tyisi  tälle linjalle,  voitaisiin  tuskin  enää  estää  luottojen  indeksisidonnai-
suuden  yleistymistä. Ja  ainakin  henkilökohtaisesti  olen  sitä mieltä,  että
tähän järjestelyyn liittyy erittäin arveluttavia puolia. Pelkään, että uuden
inflaatiovyöryn sattuessa, niinkuin olen j ulkisuudessa jo useasti esittänyt,
luottokustannusten  kasvun  tietä  tällä  tavalla  kiihdytettäisiin  hintojen
nousua  enemmän,  kuin sitä voitaisiin jarruttaa vaikeuttamalla yksityis-
ten   luotonsaantia.

Kun  vapailla pääomamarkkinoilla  on  käytettävissä  ainoastaan  erit-
täin  rajoitetusti  tyhjää  tilaa, johon  valtio  voisi  sijoittaa  velkapaperinsa,
kiintyy  huomio  valtion  omiin  rahalaitoksiin,  nimittäin  Kansaneläke-
laitokseen  ja   Postisäästöpankkiin.   Mutta   niidenkin  luotonantokapasi-
teetti  on  rajoitettu.  Kansaneläkelaitos  rahoittaa  mm.  käynnissä  olevia
voimalaicosrakennustöitä,  eikä olisi asianmukaista tätä toimintaa lähiaj-
koina  lopettaa  tai tuntuvasti  rajoittaakaan. Valtioneuvosto on pyytänyt
Kansaneläkelaitokselta   sen   ensi   vuoden   sijoitussuunnitelmaa   tarkas-
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taakseen,  missä määrin voitais.iin  luopumalla  vähemmän  tärkeistä koh-
teista tyydyttää valtion tarpeita. Asia on kuitenkin  vielä siinä vaiheessa,
ettei  mitään  voida  sanoa  näin  irroitettavissa  olevien  määrien  suuniu-
desta.  Postisäästöpankki,  jonka  sijoitussuunnitelmat  valtiovarainminis-
teriö vahvistaa, voisi varsinkin siinä tapauksessa, että syntyy paljon uusia
ta`11etuksia, antaa valtiolle tuntuvia lainatuloja. Viime kuukausien kassa-
kriisin yhteydessä on ollut luonnollista varata tämän pankin koko kapasi-
teetti  valtion   tarpeita   varten.   Henkilökohtaisesti  olen   kuitenkin   sitä
mieltä,  että  pitemmällä  tähtäimellä  valtion  olisi  tyydyttävä jakamaan
tämä  saalis  ainakin  kuntien  kanssa.  Kuntien  luottokysymys  on  meillä

puutteellisesti järjestetty, ja mielestäni tämä ala sopii hyvin juuri  Posti-
säästöpankille.  Lienee tarpeellista antaa  Postisäästöpankille lisäksi mah-
dollisuuksia  myöntää  Aravan  primäärilainoja. Valtiovarainministeriön
tänään  antamissa ohjeissa  Postisäästöpankille onkin annettu oikeus laa-

jentaa  lainanantoaan  ulkopuolelle  valtion  sektorin  kiinteässä  yhteistoi-
minnassa työvoimaviranomaisten kanssa. Tästä huolimatta valtiolle voi-
tane6n -varata melkoinen osa tämän rahalaitoksen luotonannosta.

Uskon olevån mahdollista kaikkia näitä  luottolähteitä hyväksi käyt-
täen ja lisäksi laskemalla liikkeelle ensi syksynä uusi korvausobligaacioi-
den konvertauslaina  hankkia  budjettiin  merkitty 9  mrd markan  laina-
summa.  Mutta jos  cduskunnassa  toivotaan  saatavan  tätä  määrää  tun-
tuvasti enemmän turvautumatta pakkolainoihin tai setelipainoon, olla.an
siinä kylläkin liian optimistisia.

Eräs  mahdollisuus  on kuitenkin vielä  koskettelematta,  mutta  ennen
kun  siihen  siirryn,  on  minun   lyhyesti   selvitettävä   toinen  asia,  mikä
sivumennen jo  tiili  mainituksi, nimittäin  tämän  syksyn  valtion  kassa-
kriisi. Asiaan on sitäkin suurempi syy puiittua, koska valtion joutuminen
tällaiseen  ahdinkoon  jo  sinänsä  on  osoitus  siitä,  että  valtiontalous  on
käännekohdassa.

Eduskunnan  hyväksyttyä  lain, jonka  mukaan  valtio  ei  voi  Suomen
Pankista  lainata  muuta  kuin  ns.  vakauttamislainana  25  mrd mk,  mikä
laki  tuli  voimaan  syyskuun   16  päivänä,  oli  löydettävä  uusia  muotoja
kassareservin  luomiseksi.  Ainoa  mahdollisuus  oli  ryhtyä  myymään val-
tion  vekseleitä  yksityisille  rahalaitoksille,  mitä  toimintaa  taas  ei  saatu
käyntiin   maksamatta   näitä   laitoksia   houkuttelevia   korkoja.   Lyhyen
kokeilun jälkeen päädyttiin siihen, että 3 kk:n vekseleistä oli maksettava
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8  °/o, 2 kk:n 7,1  kk:n 6ja alle  1  kk:n, mutta vähintään  14 päivän vekse-
Ieistä 5  °/o. Minun on sanottava, että nämä korot olivat huimaavan kor-
keat, mutta siihen aikaan valtiovarainministeriö oli pakkotilassa.

Kassakriisistä  on  tällä  kertaa  kuitenkin  selviydytty,  osaksi  näitten
lyhyiden luottojen ansiosta, osaksi sen johdosta, että maksuja on määrä-
tietoisesti    lykätty.    Lisävarmuustoimenpiteenä    valtiovarainministeriö
lokakuussa vielä asetti eri virastoille tietyt enimmäisrajat varojen käytön
suhteen. Näin ollen otettiin varovainen askel tiellä, millä hätätilassa kai-
kista  teknillisistä  vaikeuksista  huolimatta  olisi  ollut  ki`ljettava  loppuun
saakka,  nimittäin valtion kassavarojen  anniskeluun  eri virastojen ja  lai-
tosten  kesken.  Konkurssiin  valtio  ei  saa  mennä.  Korkeintaan  voidaan
ajatella,   että   vähemmän   tärkeät   kassamenot  kriisitilanteen   sattuessa

jätetään toistaiseksi suorittamatta.  Tällaisen operaation joustava suorit-
taminen on teknillisesti erittäin vaativa tehtävä.

Valtion äsken kuvaamani lyhytaikainen luotonotto on osoittautunut
odotettua menestyksellisemmäksi. Tuoreimpien tietojeni mukaan valtion
vekseleitä on diskontattu eri raha-ja vakuutuslaitoksissa kaikkiaan 7 400
milj. markkaa,josta 500 miljoonaa Kansaneläkelaitoksessa. Valtion varsi-
naisena kassareservinä Suomen  Pankissa oli samanaikaisesti  11  790 milj.
mk, josta  5  miljardia  luovuttamattomia vakuutuslainan  obJigaatioita ja
loput valtion pano-ja ottotilillä. Tilanne on siksi tyydyttävä, että joutuu
kysymään,   onko   todellakin  syytä  jatkaa  tähänastista   erittäin  kallista
diskonttauspolitiikkaa  vapailla  markkinoi]]a.

Vastaisin  tähän,  että  korkoja  ainakin  on  alennettava.  0len  tehnyt
esityksen,jonka mukaan alle 1 kk:n mutta vähintään  14 päivän vekselien
korko  olisi  alennettava  5:sta  3  °/o:iin,1  kk:n  vekselien  6:sta  5  °/o:iin ja

2  kk:n  vekselien  7:stä  63/4  °/o:iin,  kun  taas  3  kk:n  vekselien  korko  tois-

taiseksi saisi jäädä  8  °/o:iin.  Tämän  toimenpiteen  tavoitteena  olisi  suu-

rentamalla   eri   pituisten   veks3lien    korkoeroa    vähite]]en   päästä   irti

ultralyhyestä  luotosta,  koska  se  kriisitilanteessa  voi  osoittautua  valtion
maksuvalmiudelle  vaaralliseksi.  Sen jälkeen  kun  pankit  ovat  tottuneet

pitämään lyhytaikaisia sijoituksia valtion vekselien muodossa, pitäisi nii-
den  myös  kyetä jakamaan  erääntymispäivät  niin,  että pankkien  kassa-
varoja  tarpeen  vaatiessa  aina ja  nopeasti  voidaan  riittävästi  lisätä. Jos
tilanne valtion lyhytaikaisen lainanoton suhteen jatkuvasti kehittyy suo-
tuisaan suuntaan, voitaisiin korkojen alentamista jatkaa, mutta samalla
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pitäisi  pyrkiä  vielä  3  kk:n  vekseleitä  pitempiin  luottoihin,  mikä  ei  kui-
tenkaan tule olemaan helppoa.

Vaikka  tällainen  lainaustoiminta  tuleekin  valtiolle  kalliiksi,  on  sitä

pidettävä järkevänä  talouspoliittisena  toimintana jo  senkin  vuoksi,  että
näin  voidaan  steriloida jonkin  veri`an  maksuvälineitä.  Suomen  Pankin
ote rahalaitosten luotonantoon on, sen jälkeen kun ne ovat vapautuneet
rediskonttauksista, jotakuinkin  heikko. Jollei valtio  olisi  tarjonnut näin-
kään edullisia sijoituskohteita, olisi kassavarojen ylijäämä helposti annet-
tu lainaksi vähemmän tärkeisiin tarkoituksiin.  Ei luotonkysynnästä vielä
ole puutetta. Toinen asia on kuitenkin, miten näitä varoja voidaan pitää
sidottuina  valtion  vekseleihin  silloin,   kun   luotonkysyntä  myöhemmin
mahdollisesti vielä voimistuu.  Nyt ei valtiolla  yhtä vähän  kuin  Suomen
Pankillakaan  ole siihen  mitään  pakkokeinoa.

On suunniteltu, että meillä, niinkuin monissa muissa maissa on asian
laita,  kehitettäisiin rahamarkkinatekniikkaa siihen suuntaan,  että viran-
omaiset   -   valtiovarainministeriö   yhteistoiminnassa   Suomen   Pankin
kanssa   -  saisivat  määrätä,  miten  suurina ja  minkä  muotoisina  raha-
laitosten  kassareservit kulloinkin  on  pidettävä. Jos  yleiset  talouspoliitti-
set  pyrkimykset  vaativat  vielä  kireämpää  rahapolitiikkaa,   kuin  mitä
rediskonttausmääräysten   varassa    pystytään    toteuttamaan,    voitaisiin
näitä  kassareservimääräyksiä  tiukentaa,  ja  jos  valtion  luottopolitiikka
vaatii  erityistä  tukea,  voitaisiin  valtion velkasitoumusten  osuutta  kassa-
reservistä  lisätä.  Tällaisen  keinon  käyttö  vaatii  tietysti  pidättyväisyyttä

ja  harkintaa,  mutta  järkevästi  toimien  voitaisiin  saada  paljon  hyvää
aikaan.

Palatakseni  pääaiheeseen  on  minun  kuitenkin  heti  lisättävä,   ettei
tällaisten  uudistusten  avulla voitaisi selvittää juuri muuta kuin korkein-
taan  valtion  lyhytaikaisia  kassapulmia.  Pitemmällä  tähtäimellä ei  näitä
keinoja  hyväksi  käyttäen  ole  mahdollista  laajentaa  valtion  luotonottoa
niin paljon, että finanssipoliittinen tilanne siitä tuntuvasti muuttuisi.

Esittämäni  väite,  että  valtion  menot  nyt ja  lähitulevaisuudessa   -
niin  pitkälle  kuin  kehitystä  voidaan  ennustella  -  muodostuvat  tuloja
suuremmiksi, pätee siis edelleen.

Alijäämäisen   valtiontalouden   aiheuttamasta   pakkotilanteesta   voi-
taisiin  päästä  yhdellä  ainoalla  keinolla,  nimittäin jatkuvasti  harjoitta-
malla  ekspansiivista  talouspolitiikkaa.  Tämä  ekspansio voisi pääpiirteil-
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tään  olla  joko  kolmekymmenluvun  loppupuoliskon  kaltainen,  jolloin
maamme   reaalitaloudellinen   perusta   vuosi   vuodelta   voimistui,   tai
sodanjälkeistä inflaatiotyyppiä. Lienee jotensakin selvää, että ensin mai-
nittu  tie on  suljettu siihen  saakka,  kunnes kustannuskriisi on  selvitetty.
Kustannuskriisiä taas ei voida ratkaista ilman kireätä finanssipolitiikkaa.
Tämä  ratkaisu  on  nykytilanteessa  näin  ollen  mahdoton.  Inflaatio  taas
tarjoaa valtiontaloudelle auliisti palveluksiaan, milloin niitä vain ollaan
valmiita   vastaanottamaan.   Inflaation   vaikutuksesta   valtion   finanssi-
tilanne helpottuu, samanaikaisesti kun toisaalta liian avokätinen finanssi-

politiikka vie inflaatioon. Alijäämäinen valtiontalous ja inflaatio kuulu-
vat näin ollen. yhteen kuin valo ja varjo.
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EiNo juTiKKALA,  LrwJen¢jan  !¢/oe4fÅ3.f£or3.a.  WSOY,  Turku  1953.  Siv.  482.

Tästä tcoksesta, jota pitäisin suomalaisen  taloushistoriallisen kirjalli-
suuden merkittävimpiin kuuluvana saavutuksena tähän mennessä, on jo
kirjoitettu  useita  kiittäviä  arvosteluja.  Samoin  sitä  on  esitelty  radiossa
niin  ikään suurta tunnustusta antaen.  Siksi minusta on  tarpeetonta pu-
keutua  tässä julkaisussa  kriitikon  mantteliin.  Riittänee  maininta  tästä
prof.  Jc/£3.ÄÄa/cm  teoksesta,  joka  tällä  hetkellä  on  tietääkseni jo  ehtinyt
saavuttaa laajan lukijapiirin ja toivottavasti saa yhä uusia lukijoita vuo-
sien  mittaan.

Prof. Jutikkala teoksensa esipuheessa korostaa sitä, ettei hän ole pyr-
kinyt luomaan esityksestään varsinaista tieteellistä teosta, eikä sen vuoksi
ole myöskään tuonut esille »uutta» tieteellisessä mielessä. Hänen tarkoi-
tuksensa  on  ollut  kirjoittaa  sellainen  yleisesitys  uuden  ajan  taloushis-
toriallisesta  kehityksestä,  joka  rakentuu  uusimpien  tutkimusten,  niin
hyvin   yleisesitysten   kuin   erikoistutkimustenkin,    antamiin   tuloksiin.
Vaikkakin tämä tavallaan pitää paikkansa, on kuitenkin myös suoraan
sanottava,  että tämä ei mitenkään vähennä sen arvoa ja suurta merki-
tystä   uraauurtavana,   uutta  luovana   teoksena,   kokonaisnäkemyksenä
siitä valtavasta prosessista, jonka alaisena maailmantalous ja eri kansan-
taloudet olivat ensimmäiseen maailmansotaan mennessä.  Meidän olois-
samme, joissa tutkijat ja tiedemiehet mieluimmin askartelcvat kotoisten
ongelmien kimpussa, on todella kunnioit€ttavaa,  että kirjoittaja on ryh-
tynyt  suorittamaan  sellaista  erinomaisen vaikeata ja  vaativaa  synteesiä
niin  valtavasta  aiheesta,  kuin  mistä  on  prof. Jutikkalan  teoksen  yhtey-
dessä kysymys.  Tähän suurtyöhön on  kirjoittaja  kuitenkin  ryhtynyt sy-
vällä  vakavuudella  ja  hartaudella  tietoisena  tehtävänsä  vaikeudesta,
mutta  ilmeisesti  myös  sen  suuresta  merkityksestä.  Kun  prof.  jutikka-
lalla vielä on käsitykseni mukaan erittäin  hyvät edellytykset tähän  teh-
tävään, on syntynyt teos, joka selväpiirteisyytensä,  loogillisuutensa, laa-
jojen näkemystensä,  kriitillisyytensä ja loistavan  tyylinsä puolesta edus-
taa parhainta, mitä suomalainen taloushistorian tutkimustyö on. aikaan-
saanut. ja olen vakuuttunut siitä,  että tämä teos kestää vertailun  myös
minkä muun maan vastaavien tutkimusten kanssa tahansa. Kun teos on
suomeksi kirjoitettu, ei se tietenkään herätä tieteellisessä maailmassa sitä
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huomiota, jonka se varmasti saisi osakseen, jos se olisi ilmestynyt jollakin
johtavalla kulttuurikielellä. Lukija jää odottamaan jatkoa tälle teokselle.
Sehän päättyy siihen kohtaan, jolloin ensimmäisen maailmansodan syt-
tyminen päkoitti kansat jättämään rauhalliset askareet muutamiksi vuo-
siksi syi:jään palvellakseen jälleen sodan jumalia.  Eikä se maailma, joka
runneltuna tykkien jylinän lakattua vuonna  1919 lähti rauhalliselle tai-
paleelle,  enää  ollut  sama  kuin  ennen  vuotta  1914.  Toivottavasti  prof.
Jutikkala saa jo pian tilaisuuden kirjoittaa vastaavanlaisen teoksen vuo-
sien  1919 -1939 välisestä taloudellisesta kehityksestä. Tämä ajanjakso on
paljon lyhyempi kuin tässä nyt esitettävänä olevassa teoksessa, mutta teh-
tävä on silti sekä tärkeä että vaativa.  Kaikki ne, jotka ovat lukeneet jo
ilmestyneen uudenajan taloushistorian, luottavat kuitenkin jutikkalaan.

Keijo  Aliw

VALLr>E    H:yvöNEN,    Suomen    Osuuskassatiärjestö    vv.    1903-1953.    Hels±nki
1953.  Siv.  499.

Suomen  osuustoimintaliike  sanan  varsinaisessa  mielessä juontaa  al-
kunsa vuosisatamme ensimmäisiin vuosiin, jolloin osuustoimintalaki saa-
tiin aikaan.  Näinä vuosina viettävät siten  osuustoiminnalliset järjestöt -ja
keskusliikkeet, jopa  vanhimmat osuuskunnatkin  toinen  toisensa jälkeen
50-vuotisjuhliaan. Vuorossa ovat nyt osuuskassajärjestöja Osuuskassojen
Keskus Oy, aikaisemmalta nimeltään Osuuskassojen Keskuslainarahasto-
osakeyhtiö, joiden  syntymävuosi-on  1903.  Tämän johdosta  on  saatettu
julkisuuteen  yllämainitun  niminen  komca  juhlajulkaisu,  jossa  laajasti
tehdään selkoa puheena olevan j ärjestön ja keskusliikkeen syntymästä ja
vaiheista.  Tästä julkaisusta  saa  selvän  kuvan  niistä  perusteista,  joille
tämä  maatalousluottojärjestö rakentuu,  samaten  kuin  osuuskassojen ja
niiden   keskusliikkeen   sekä   Osuuskassojen   keskus]iiton   toimintamuo-
doista,  tavoitt€ista ja  saavutuksista.

Lukija, jolle tuo puo]en vuosisadan  takainen  aika  on  outo,  tutustuu
mitä  suurimmalla  mielenkiinnolla  siihen   aatteelliseen,   isänmaalliseen
henkeen, johon  osuuskassaliikkeen  niinkuin  koko  osuusto].mintaliikkeen
syntyminen ja  voimakas  kehittyminen  meillä  perustuu.  Elettiinhän  sil..
loin  sortovuosien  aikaa,  niiden  aikaansaaman  voimakkaan  kansalliscn
herätyksen ja sitä seuranneen niin henkisen kuin ainecllisen nousun mer-
keissä.  Kuinka  voimakas  tämä  henki  oli, näkyy  selvästi  mm.  siitä,  että
sivistyneet   kaupunkilaispiirit,  joita   maaseudulta   käsin   nykyään   niin
usein  moititaan,  olivat  ylivoimaisesti johtoasemissa  yhteishenkeä sytyt-
tämässä ja  uuden  liikkeen  toimintamuotoja  kehittämässä.  Todistuksen
tästä  antaa  pikainenkin  silmäys  niihin  nimiin, jotka  tavalla  tai  toisella
liittyvät  yleensä  osuustoimintaliikkeen  ja   erityisesti  osuuskassaliikkeen
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alkuvaiheisiin  ja  jatkuvaan   toimintaankin.   Sanomattakin   on   selvää,
että  osuustoiminnan  isä,  H¢7z%J  Ge6Åc!rd,  oli  innokkaimpana  lietsomassa
vauhtia  uuteen  liikkeeseen.  Hän  toimikin  sitten  pitkät ajat  Osuuskasso-
jen  Keskus  Oy:n  toimitusjohtajana.  Mainittakoon  vielä  sellaiset  nimet
krim  Y.  S.  Yrjö-Koskinen,  Kao;rlo  lgno;tius,  A.  Osw.  Kairamo,  Agathon  Meur-
man, j.  K. Paasikivi, j.  Serlachius,  Otto  Wrede j2L rnonet, monet "ut, jo±-
den muuten niin tuttuja nimiä ei yleensä osata yhdistää erityisesti työhön
maatalousväestön nostamiseksj. Lisäksi tulevat tietysti suunnilleen kaikki
sen ajan huomattavimmat maanviljelijät ja maalaisväestön johtajat, joi-
den  nimiä  ej  tässä  tarvitse  luetella.  Myöhemmin,  kun  maalaisväestön
omasta  piirjstä  nousi  yhä  taajempi joukko  eturivin  miehiä,  on  näiden
merkitys  osuuskassaliiikeessä  tullut  yhä  tärkeämmäksi,  mutta  aina  on
»kaupunk;laisaines» pysynyt hyvin merkityksellisenä tälle liikkeelle.

Tässä ei ole aihetta selostaa  esitettävänä  olevan juhlajulkaisun  sisäl-
töä.  Todettakoon  vain,  että  se  antaa  hyvän  kuvan  siitä,  miten  osuus-
kassajärjestö ja kaikki siihen  liittyvät  liikkeet ovat  vuosien ja  vuosikym-
menien  varrella  kehittyneet ja  mikä  merkitys  tällä  järjestöllä  on  ollut
maamme  maatalouden ja  maatalousväestön  kohottamisessa ja  kehittä-
misessä.  Kuva  jää  tosin  jonkin  verran  yksipuoliseksi,  koska  tämä jul-
kaisu, luonnollista kyllä,  on keskittynyt vain oman liikkeen saavutuksiin
jättäen syrjään ne muut tekijät, jotka osaltaan ovat olleet apuna samassa
työssä. Esitystä elävöittävät lukemattomat henkilö-ja ryhmäkuvat, valo-
kuvat kokouksista, osuuskassojen ja niiden keskusliikkeen toimitaloista ja
toimistoista  ym.  ym.  Alkuaikojen  vaatimattomat  olot  pistävät  liikutta-
vasti   silmään   verrattuina   viime   aikojen   pulskiin   luomuksiin.   Vielä
ansaitsevat maininnan tähän teokseen liittyvät liikkeen eri puolia esittä-
vät  graafilliset,  värilliset  kuviot.

Tätä  arvokasta  juhlajulkaisua  voidaan   siten  lämpimästi   suositella
jokaiselle,  joka  haluaa  tutustua  maamme  osuuskassaliikkeeseen  ja  sen
merkitykseen.

A.  E.  Tudeer

ERiK  LUNDBERG,  ffonjz/Äj2m7. ocÅ  eÄono77t3.j`Ä 4o/z.!3.4.  Utveckling  och  debatt  i
Sverige  sedan  första  världskriget.   Konjunkturinstitutet,   Studieför-
bundet Näringsliv och Samhälle.  Stockholm  1953.  Siv.  550.

Siinä keskustelussa, jota  meidänkin  maassamme on  käyty vilkkaasti
säännöstelyjärjestelmän  puutteista,  on  yleensä jättäydytty  varsin pinta-
puoliselle  tasolle.  On  kiinnitetty  huomiota  melkein  yksinomaan  tämän
järjestelmän  välittömiin,  sanoisiko  teknillisluontoisiin  virheisiin.  Myös
korjaukset   yhä   yksityiskohtaisemmaksi   kasvaneeseen   säännöstelypoli-
tiikkaan on tehty pala palalta korvaamalla jokin epäonnistunut toimen-
pide  uudella  menettelyllä,  joka  kuitenkin  sekin  useimmiten  on  ollut
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säännöstelyluontoinen.   Tällöin  ovat  etenkin  oikeudenmukaisuusnäkö-
kohdat olleet etualalla  (lisenssijärjestelmä), mikä sinänsä osoittaa hyvää
mieltä,  mutta  samalla  on  unohdettu,  että  kysymyksessä  on  talouspoli-
tiikka,  jossa   taloudellisten   näkökohtien   tulisi  olla   vallitsevia.   Tämän
lisäksi  on  ikäänkuin  häipynyt  mielestä,  että  säännöstelyjärjestelmä  on
ainoastaan  eräs  mahdollinen  muoto  valtion  harjoittamaa  talouselämän
ohjausta.

Sodanjälkeisessä   talouspolitiikassamme   säännöstelyperiaate   on   siis
ollut vallitsevana. Toisin sanoen, on turvauduttu laajassa mitassa suora-
naisesti talousyksikköihin kohdistuviin määräyksiin sellaisissakin tapauk-
sissa,  että  tavoitellut  tulokset  ehkä  olisi  voitu saavuttaa  toisenkinlaisin
keinoin.  Yleisluontoiset  keinot  (esim.  korkopolitiikka  vastakohtana  luo-
tonsäännöstelylle), joiden  tunnusmerkkinä on,  että  ne  välillisesti  ohjaa-
vat talousyksikköjä talouselämän kokonaisuuden kannalta tarkoituksen-
muka`iseen  suuntaan,  ovat jääneet  syrjään  käytännössä,  mutta  myöskin
suuressa   määrin   keskustelussa.   Minkäänlaiseen   periaateratkaisuun   ei
talouspolitiikassamme ole päästy.

Vaikkakin  Ruotsin  sodanjälkeiset  taloudelliset  vaikeudet  eivät  tiet-
tävästi ole olleet samaa suuruusluokkaa kuin omamme, tarjoaa Ruotsin
suhdannetutkimuslaitoksen   (Konjunkturinstitutet)  johtajan,  prof.  Er3.Å
£#nJ6Grgin   otsikossa   mainittu   teos   mielenkiintoista   luettavaa   nimen-
omaan  siksi,  että  hän  pyrkii  analysoimaan  siellä  noudatettua  säännös-
telypotitiikkaa  erityisesti  vertaamalla  sitä  yleisluontoisempaan  politiik-
kaan, nostaen siten keskustelun huomattavasti korkeammalle tasolle, kuin
missä  se  yleensä  liikkuu.  Kuten  hän  esipuheessa  mainitsee,  oli  hänen
alun  perin  tarkoitus  ainoastaan  tutkia  tavallista  järjestelmällisemmin
säännöstelytoimenpiteiden  aiheuttamia  reaktioita  yrityksissä. Jotta  näi-
den  toimenpiteiden   tarkoituksenmukaisuus  kuitenkin  kävisi perusteel-
lisesti  ilmi,  katsoi  Lundberg.  tarpeelliseksi  hankkia  vertailuperusteen.
Tätä  tietä  Lundberg  on joutunut  kirjoittamaan lähes 600-sivuisen tut-
kielman  analysoidessaan  aina  1  maailmansodasta  lähtien suhdanneke-
hitystä sekä  yleismaailmallisesti että Ruotsin näkökulmasta, eritellessään
yleisluontoiset   talouspoliittiset  keinot,  kuten  raha-,   finanssi  - ja  palk-
kapolitiikan,  ja  näiden  saavuttamat  tulokset  sekä  lopuksi  verratessaan
säännöstelypolitiikan  saavutuksia  näihin.  Tehtävän  vaikeuden  ymmär-
tää,  kun ottaa  huomioon,  että yleisluontoista politiikkaa ja säännöstely-
politiikkaa  ei  ole  harjoitettu  täsmällisesti  samantyyppisissä  suhdanne-
vaiheissa.  Juuri  tämän  epätarkkuustekijän  eliminoimiseksi  Lundbergin
on  täytynyt varsin  laajalti  analysoida  myös  itse suhdannekehitystä.  Voi
tietysti vieläkin kysyä, onko tälläkään  tavalla onnistuttu  saamaan  vaih-
toehtoiset menettelytavat riittävässä määrässä yhteismitallisiksi. Kuiten-
kin   ainoastaan   näin   menettelemällä   voidaan   tieteellisesti   arvostella
säännöstelypolitiikan    puutteita   ja    siirtyä,    kasuistisesta    keskustelusta

periaatteelliseen   selvitt€lyyn.



468                                                                       KiRjALi.isuuTTA

Korostettakoon,  että Lundberg nimenomaan arvostelee säännöstely-
politiikkaa  suhdannepoliittisena  keinona,  toisin  sanoen  sitä,  voidaanko
yleiseen talouaelliseen tilanteeseen  (esim. inflatorise€n vaiheeseen) puut-
tua  tehokkaasti  yksityiskohtaisten  määräysten  avulla  (esim.  hintasään-
nöstelyllä).   Lundberg  korostaa   tietoisen   suhdannepolitiikan   tarpeelli-
suutta ;  probleemana  on  keinojen  valinta.  Vaikka  tekijä  tässä suhteessa
tuleekin   suhteellisen   myönteiseen   tulokseen   yleisluontoisten   keinojen
paremmuudesta, hän kuitenkin myöntää, että akuuteissa tapauksissa on
välttämätöntä  turvautua  suoranaiseen  sääiinöstelyyn  (esim.  maksutase-
vaikeuksissa   tuontirajoituksiin).

Mitä  tulee  yleisluontoisiin  kej.noihin,  saa  rahapolitiikka  ehkä  suo-
peimman  arvostelun  osakseen.  Näin  ei vähiten  sen  tähden,  että  se  par-
haiten täyttää yleisluontoisen politiikan peruskriterion : se kohtaa kaikkia
talousyksikköjä  yhtäläisesti ja  luo  puitteet  niiden  vapaalle  mukautumi-
selle  tiettyihin  yleisiin  ehtoihin.  Finanssipolitiikan,  erityisesti  sen  vaiku-
tusten  arvioimiseen  Lundberg  taasen  suhtautuu  epäilevämmin.  Hänen
skeptillis}vtensä  ulottuu  myöskin  muodinomaisiin  kansanbudjettilaskel-
mlln.

Tarkastellessaan   säännöstelyjärjestelmän  välittömiä  puutteita  tekijä
korostaa  erästä  seikkaa,  jonka  merkitystä  ei  liene  aliarvioitava.  Sään-
nöstelykoneisto   on   vähitellen  joutunut   tähän   tehtävään   suoranaisesti
erikoistuneen  ja   »kasvaneen»   virkamiehistön   valtaan.   Se  asiantunte-
mus,  joka   sotaoloissa   pääsi   vaikuttamaan   elinkejnoelämän   »otiiien»
miesten  ottaessa  osaa järjestelmän  laatimiseen  (koska  kaikki  piirit  tun-
nustivat  tällöin  toimenpiteiden  välttämättömyyden),  on joutunut  väis-
tymään.

Tällaisten  yleisten  huomautusten jälkeen  tekijä  tarkastelee  yksityis-
kohtaisesti  erityyppisten  säännöstelytoimenpiteiden  (tuonti-,  rakennus-
ja   hintasäännöstelyn)   näkyvimpiä   puutteita.   Jos   Lundbergin   kirjaa
haluaa pitää eräänlaisena säännöstelyjärjestelmän  kritiikkinä  (huomau-
tettakoon,  että hänen  tuloksensa yleisluontoistenkaan  keinojen  kohdalta
eivät ole kauttaaltaan rohkaisevia), niin on kuitenkin se osa  teosta, jossa
tekijä  luo  kuvan  mainitun jäi`jestelmän  välillisistä,  heti  havaitsematto-
mista puutteista, kaikkein mielenkiintoisin.

Päättelyn  peruslanka  on  seuraava. Jos  esim.  hintasäännöstelyn  pää-
määränä   on   yleisen   hintatason   nousun   estäminen,   ei   yksityiskohtiin
menevien   määräysten   ohjenuoraksi   riitä   vain   tämä   yleinen   tavoite,
vaan on  hinnankorotusanomusten käsittelyä varten luotava joukko nor-
mcja, joiden sisällön  usein  ratkaisevat yksinomaan  säännöstelyteknilliset
seikat.  Kaikkinainen  taloudellinen  harkinta  jää  näiden  »peukalosään-
töjen»  varjoon.

Tämä  jo   sinänsä   vaikeuttaa   ennen   kaikkea   kokonaistaloudellisen
harkinnan suorittamista. Mutta tämän lisäksi säännöstely panee hinnan-
muodostuksen suureksi osaksi viralta ja luo  tilalle oman  »hintamekanis-
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minsa», joka  aiheuttaa  talouselämässä  epätervettä tuotannon  suuntau-
tumista, joten  ei  enää  ole  mitään järkevää  perustetta,  millä  arvostella
säännöstelytoimenpiteiden  kokonaistaloudellista  vaikutusta.

Lundberg  asettaa  siis  vapaan  hinnanmuodostuksen  (jota  yleisluon-
toiset keinot eivät sanottavasti häiritse)  siksi mallikuvaksi,   johonka hän
säännöstelyjärjestelmän vaikeuksia vertaa.  Hänen   realistiselle käsittely-
tavalleen  on  kuitenkin luonteenomaista, ettei hän tätäkään  ideaalia  sel-
laisenaan  hyväksy,  vaan erittelee  senkin puutteita.  Näillä kohdin  tekijä
alkaakin sivuta kirjassaan yhä enemmän pikemminkin uskon kuin tiedon
seikkoja.   Onko   markkinatalous   epätäydellisyyksineen   parempi  järjes-
telmä   tuotannontekijäin   suuntaamiseksi   kuin   säännöstelyjärjestelmä?
Tämän perustavaa laatua olevan kysymyksen Lundberg ratkaisee oikeas-
taan ei-taloudellisten seikkojen pohjalta. Hänen päättelynsä tässä kohdin
voidaan tiivistää yksinkertaiseen, mutta lopulta paljon sisältävään totea-
mukseen, cttä talouspolitiikan on oltava sellaista, ettemme ole suoranai-
sesti riippuvaisia muutaman avainasemassa olevan  henkilön virheistä ja
mielivallasta.

Käsitellyssä  kirj.an  viimeisessä  osassa  ei  liene  paljoa  sellaista, jota  ei
jossain muodossa olisi aikaisemmin esitetty. Lundberg osoittaa kuitenkin
suurta  omaperäisyyttä  todistelussaan,  ja  lukija  voi  todella  sanoa  saa-
vansa sen vaikutelman, että esitetty on tekijän huolellisen harkinnan jäl-
keen saavuttama vakaumus. Kirja kokonaisuudessaan on hyvä esimerkki
teoreettisen  ajattelun  soveltamisesta  käytännön  talouspolitiikan  ongel-
miin. Tekijä luovii suorastaan ärsyttävän huolellisesti teoreettisten raKen-
nelmien ja todellisuuden  tosiseikkojen välissä.

F.   L.   Vai,vio

EKiKHööK, Bef blkringsutveckling och arbetskraJ;t!f trsörjring. TJ twecHri\ngstiLri]er
i svensk ekonomi.  Undersökningar utförda inom  lndustriens  Utred-
ningsinstitut under ledning avJohannes Nordenson. Victor Pettersons
Bokindustriaktiebolag,  Stockholm  1952.  Siv.  XV  +  193.

Ruotsin  teollisuuden  taloudellinen  tutkimuslaitos,  Industriens  Ut-
redningsinstitut, on erityisesti keskittynyt työskentelyssään taloudelliste.ri
rakennekysymysten  selvittelyyn.  Tällä  hetkellä  on  laitoksessa  käynnissä
suurisuuntainen   »Ruotsin   talouden   kehityslinjoja»-niminen  tutkimus,
jonka puitteissa on sekä valmistunut että työn alla joukko itsenäisiä eri-
koistutkimuksia. Paitsi nyt esiteltävänä olevaa teosta  on tähän ryhmään
kuuluvista  tutkimuksista jo  julkaistu  Ruotsin jakelu- ja  liikennejärjes-
telmiä sekä tulonjakoa koskevat selvitykset, joiden lisäksi on tekeillä vielä
ainakin  yksityistä  kulutusta,  pääomanmuodostusta  sekä  maataloustuo-
tantoa koskevat tutkimukset. Yhteistä näille tutkimuksille on, että niissä
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toisaalta  pyritään  inventoimaan  yhteiskunnan  eri]aisten  tarpeiden  suu-
ruusja luonne sekä toisaalta analysoimaan näiden tarpeiden tyydyttämi-
seen  käytettävissä  olevien  tuotantovarojen  laatua ja koostumista. Tällä
tavoin koetetaan päästä selville niistä reaalisista puitteista, jotka tulevat
olemaan  määrääviä  Ruotsin  talouselämän  pitkän  tähtäimen  kehityk-
selle.

Höökin  tutkimuksen  kohteena  on  eräs puoli  Ruotsin  tämän  hetken
työllisyyskysymyksestä. Hän selvittelee tuoreimpien tilastotietojen valossa
työvoimavarojen    odotettavissa   olevaa'   kehitystä   ja   niitä   muutoksia,
joita  voidaan  odottaa  tapahtuvan  eri t`uotantoalojen  kesken.  Tutkimus
on  tavallaan  uuteen  tilastoaineistoon  perustuva jatko  tutkimuslaitoksen
aikaisempaan  Ruotsin  työvoimaa ja  teollista  kehitystä  koskevaan  selvi-
tykseen.

On  mielenkiintoista  panna  merkille  se  muutos,  mikä  Ruotsissa  on
viime aikoina tapahtunut suhtautumisessa työvoimakysymyksecn. Aikai-
semmin ovat työvoiman liikatarjontaja työttömyys muodostaneet tämän
alan  keskeisimmän   ongelman  ja   selvittelykohteen.   Toisen   maailman-
sodan aikanaja sen jälkeen  on  työvoimakysymys saanut kuitenkin uuden
luonteen.  Tällöin  on  näet  Ruotsissa  tapahtunut  ensimmä.scn  kerran,
että työvoima on pitemmän ajanjakson kuluessa muodostunut tuotanto-
kehitystä yleisemmin rajoittavaksi tekijäksi. Työvoiman riittämättömyys
on muodostunut usealla alalla pullonkaulaksi`ja työvoimatilanne on yhä
suuremmassa  määrin  alkanut  vaikuttaa  sekä  tuotannon  suuntaan  että
tuotantolaitosten alueelliseen paikallistLimise€n. Höökin tutkimuksen tar-
koituksena  onkin  €nsi sijassa selvittää niitä mahdollisuuksia,  mitä Ruot-
sin teollisuudella ja muilla ns. kaupunkilaiselinkeinoilla on saada kasvava
työvoimantarpeensa  tulevaisuudessa  tyydytetyksi.

Tekijä  tarkastelee  aluksi  työvoiman  tarjonnan  kasvumahdollisuutta
väestön kokonaiskehitystä sekä sen  ikä-ja  sukupuolijakoa  koskevien  tie-
tojen  perusteella.  Hän  päätyy  siihen,  että  tältä  taholta  on  lähivuosina
odotettavissa verraten  vähän  työvoiman  lisäystä, jonka vuoksi tutkimus
jatkossaan   keskittyykin   työvoimamäärän   uudelleen  jakamismahdolli-
suuksien  tutkimiseen  eri  tuotantoalojen  kesken.

Se  tuotannonhaara,  joka   Ruotsissa,   niin   kuin  muissakin   teo]listu-
neissa  tai  teollistuvissa  maissa,  on  joutunut  eniten  luovuttamaan  ver-
tansa muiden elinkeinojen hyväksi, on maatalous.  Maatalouden tulevia
kehityslinjoja  arvioidessaan  tekijä  päätyy  siihen  tulokseen,  että  huoli-
matta maata]oustuotteiden kysynnän verraten hitaasta kasvusta ja maa-
taloustuotannon jatkuvasta  rationalistamisesta,  maatalous  1950-luvulla
tulee luovuttamaan muiden tuotantoalojen käyttöön ehkä ko]manneksen
vähemmän  työvoimaa  kuin  1940-1uvulla.  Tämän jälkeen  teoksessa  tar-
kastellaan  muita  tekijöitä, jotka  tulevaisuudessa  voivat  vaikuttaa  työ-
voiman  tarjonnan ja  käytön  muutoksiin.  Tällöin  tulevat  kysymykseen
mm.  sellaiset  näkökohdat  kuin  naisten ja  heistä  nimenomaan  aviovai-
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mojen panos  työmarkkinoilla,  ammatissa  toimivan väestönosan  tehokas
työpanos,  muutokset  työkykyisen  väestön  ikärakenteessa,  osittain  työ-
kykyisen  työvoiman  hyväksi  käyttäminen,  työssä  sattuneiden  onnetto-
muuksien torjunta,  työajan muutokset ja työvoiman alueellinen sijainti.
Koska  työvoiman  saantimahdollisuudet  tuotannon  kasvaessa  näyttävät
tulevaisuudessa heikkenevän,  tulee kehitys  epäilemättä  viemään  siihen,
että tuotannon tehokkuutta pyritään koneellistamisen ja rationalistami-
sen keinoin  lisäämään  yhä  enenevässä  määrin  myös  muissa  elinkeinon-
haaroissa  kuin  maataloudessa.

On  merkille  pantava,  että  Höökin  tutkimus  on  lähtenyt jatkuvan
täystyöllisyyden   ja   taloudellisen   ekspansion   edellytyksistä.  Jos   tämä
lähtökohta  huomattavasti  muuttuu,  putoaa  tietenkin  esitetyiltä  prog-
nooseilta   pohja   pois.  Joka   tapauksessa   on   kirjassa   mielenkiintoisella
tavalla  käsitelty  monia  kysymyksiä, jotka  eivät  ole  vieraita   meillekään
niiltä  ajoilta, jolloin  Suomessa  vielä vallitsi  täystyöllisyys ja  ilmeni  työ-
voiman niukkuutta.  Teos on kuitenkin luettava alan  erikoisteosten eikä
yleisesitysten joukkoon  kuuluvaksi.

Pentti   Kivinen

Schrifttum   z,um   Marsltallplom   tind   zur    wirtschaftlichen   lritegration   Europas.
Im Auftrage und unter Mitwirkung des Bundesmin:sterjums ftir den
Marshallplan  zusammengestellt  von  ADOLF  WiTTKowsKi.   Teuber-
druck,  Berlin-Tempelhof  1953.  Siv.   382.

Sitä  dollariavun  virtaa   Länsi-Euroopan   maille,  jonka  heinäkuun
5   päivänä    1947   Yhdysvaltain   silloinen   ulkoasiainministeri,   kc.nraa]i
George Mwj`Äcz// pani  ]iikkeelle,  on  myötäi]lyt  tähän  avustusohjelmaan ja
Euroopan  taloudelliseen  integraatioon  kytkeytyviä  ongelmia ja  suunni-
telmia  käsittelevä  kirjallisuus. Julkaisutoiminta  on jo  ehtinyt  saavuttaa
sellaiset mitat, että on katsottu ajan koittaneen näiden kirjoitustc,n luette-
loimiselle.  Tämän  tehtävän  on  suorittanut  Kielin  yliopiston  taloudelli-
sen   tutkimuslaitoksen  jäsen,   tohtori  4cZo//  W'3.//Äoz4ij*!.,  ja   tuloksena   on
mjttava hakuteos, joka sisältää viittaukset lähes 5 000:een näiden  alojen
piiriin kuuluvaan kirjoitukseen. Kaikkiaan  15 eri kieltä edustava aineisto
käsittää  niin virallisia  selvityksiä ja  kertomuksia  kuin  kirjoja  sekä  aika.
kaus- ja  sanomalehdissä julkaistuja  artikkeleita.

Teoksessa  mainitut  k;rjoitukset  on jaettu  kolmen  aihepiirin  kesken,
nimittäin  Yhdysvaltain  ulkomail]e  antamaa  taloudellista  apua,  Euroo-
pan  tatoudellista  yhteistyötä ja  sen  erikoisongelmia  sekä  Länsi-Saksan
saamaa   ulkomaista   apua   koskeviin   esityksiin.   Euroopan   integraatio-
kysymyksiä. selvjttelevissä kirjoituksissa, jotka käsittävät valtaosan kirjan
materiaalista, ei puututa Euroopan hiili-ja teräslijttoon, jonka kohdalta
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on jo  aikaisemmin  ilmestynyt vastaavanlainen  hakuteos  (Bibliographie
zum Schuman-Plan 1950 -1952. Bearbeitet vom lnstitu.t fur Europäische
Politik  und  Wirtschaft  unter  Mitwirkung  der  Hohen  Behörde  u.a.,
Frankfurt/M    1953).

Teoksen  objektiivisuuden  nimessä  mukaan  ei  ole  otettu  ainoastaan
avustusohjelmaa puoltavia,  vaan myös sitä vastustavia lausuntoja, josta
seikasta  kuitenkin johdannossa  todetaan,  että  »Marshall-suunnitelman
saavutukset ovat niin vakuuttavia, että kielteiset kannanotot vain koros-
tavat  tätä  tosiasiaa».  Teoksen  esipuheessa  Liittovaltion  ministeri  Franz
B/?.(.cÅer samassa  hengessä mainitsee,  että  Marshall-suunnitelma  on  ollut
niitä  kulmakiviä,  joille  Länsi-Saksan  melkein  uskomattoman  nopea ja
menestyksellinen jälleenrakentamin€n on perustunut. Täl]ainen näkemys
pitää  epäilemättä  täysin  paikkansa  juuri  Länsi-Saksan ja  muutamien
muiden  maiden  kohdalla, joissa  ulkomaisen  avun  käyttö  on  onnistuttu
sopeuttamaan  kotimaisen  realistisen  talouspolitiikan  puitteisiin.  Mutta
toisaalta väite tuskin voidaan  varauksitta  ulotaa  koskemam  myös  niitä
maita,  joissa   käytettävissä  ollut,  sinänsä  suuriarvoinen  Marshall-apu
näyttää osaltaan houkutelleen sellaisten  taloudellisten ohjelmien toteut-
tamiseen, jotka niin laajuutensa kuin aikataulunsakin puolesta ovat ylit-
täneet kansantalouden kestokyvyn,  ts.  talouselämän  häiriöttömän  kehi-
tyksen  turvaamisen  sanelemat  rajat.  Tätä  näkökohtaa  silmällä  pitäen
olisi saattanut olla suotavaa sisällyttää kirjan loppuosaan viitteitä muita-
kin   maita   kuin   Länsi-Saksaa   koskeviin  julkaisuihin.   Tällaisenaankin
tämä hakuteos luonnollisesti on varsin  käyttökelpoinen  opas  sen  kirjal-
lisuuden  piiriin, joka käsittelee sodanjälkeisen Euroopan keskeistä talou-
dellista   ongelmaa  ja   niitä   mahdollisuuksia,  joita   on   tarjolla   maan-
osamme  taloudellisten  voimavarojen  hyväksikäytön  tehostamiseen.

Eero   AsP

Sf¢f3.f!3.J4  r8.dfÅr3/f. Ny  följd.  Utgiven av  statistiska  centralbyrån.  Kungl.
Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, Stockholm.

Ruotsin  tilastollinen  päätoimisto  alkoi  viime  vuonna julkaista  kuu-
kausittain  ilmestyvää  tilastollista  aikakauskirjaa.  Tämä  on  vastaavan,
samannimisen  aikakauskirjan jatkoa,  mikä  aikakauskirja  ilmestyi  vuo-
sina  1860-1913,  mutta  lopetettiin,  kun  alettiin julkaista  Ruotsin  tilas-
tollista  vuosikirjaa.  Tuon vanhan tilastollisen  aikakauskirjan  huomatta-
vin  tuote  oli  täälläkin  hyvin  tunnetun  tilastomiehen,  professori  G%ffczu
S2/nd4d.rgin suurtyö, jonka kautta Ruotsin -Suomen tabellilaitoksen luku -
sarjat  vuosilta   1750-1860  tarkistettiin,  so.  saatettiin  yhdenmukaisiksi
ja  entistä luotettavammiksi.
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Nyt,  neljänkymmenen vuoden väliajan jälkeen  Ruotsin  tilastollinen
päätoimisto  katsoo  tarpeelliseksi  ryhtyä julkaisemaan  tilastollisen  aika-
kauskirjan  uutta  sarjaa.  Uuden  aikakauskirjan  tavoitteet  ovat  hiukan
toiset kuin sen edeltäjän.  Päätarkoituksena on nopeasti saattaa julkisuu-
teen  osaksi  sikäläisen  päätoimiston,  osaksi  muidenkin  tilastovirastojen
virallisen tilaston ja tilapäisten selvitysten ennakko-ja lopullisia tietoja.
Tehtävä  on  siis  sama  kuin  täkäläisen  tilastollisen  päätoimiston julkai-
semien  tilastokatsausten.  Sen  lisäksi  puheena  oleva  aikakauskirja sisäl-
tää  tutkielmia  menetelmäkysymyksistä,  selontekoja  tilaston  organisaa-
tiosta sekä pohjoismaiden välisen samaten kuin kansainväliseen tilastoon
kohdistuvan  yhteistyön  saavutuksista.

Puheena  oleva  aikakauskirja ilmestyy kerran kuussa siten,  että joka
neljäs nide sisältää kirjoituksia ja tiedonantoja, muut niteet sitä vastoin
ainoastaan  tilastotietoja.  Koska  tämä  aikakauskirja  ansaitsee huomiota
osakseen  myös  Suomen  tilastopiireissä,  mainittakoon  lopuksi,  että  sen
hinta on  10 kr. vuodelta ja että se voidaan tilata osoitteella: Ab Nordiska
Bokhandeln,   Stockholm.

A.  E.  Tudeer

S



KERTOMUS  KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1953.

Kansantaloudellisen   Yhdistyksen    toiminta    on   jatkunut   tänäkin
vuonna  vakiintuneissa  muodoissa.  Yhdistys  on  kokouksissaan  käsitellyt
erilaisia kansantaloudellisia kysymyksiä,joilla on ollut ajankohtaista mer-
kitystä.  julkaisutoiminta  on  jatkum`it  vain   Kansantaloudellisen  Aika-
kauskirjan muodossa.

Kuluvan  vuoden  aikana  on  Yhdistyksellä  ollut  seitsemän  kokousta,
joista  neljä oli vuoden  alkupuoliskolla `ja  kolme vuoden jälkipuoliskolla.
Näissä on pidetty esitelmiä talouselämän nykyhetken kysymyksistä, jotka
ovat  virittäneet  keskustelua  sekä  kokouksissa  että  sen  ulkopuolel]akin.
Esitelmät  on  julkaistu  tai  tullaan  julkaisemaan   Kansantaloudellisessa
Aikakaitskirjassa.

Helmikuun  3  päivänä  pidetyssä  kokouksessa  hyväksyttiin  edellisen
vuoden tilinpäätös, jonka jälkeen  ministeri 4r!/2/r2: £eÅ¢3.ncn piti esitelmän
ulkomaanpaupan   tämän   hetken   näköaloista.   Keskustelu   tästä   ajan-
kohtaisesta  kysymyksestä  oli  erittäin  vilkasta.

Maa]iskuun  24  päivänä  piti  professori  Of€o  y¢//G  esitelmän   »Näkö-
kohtia uusien  teollisuuskasviemme kansantaloudellisesta merkityksestä».
Esitelmöitsijä  keskitti  esityksensä  rypsin  viljelyn  laajentumiseen  ja  sen
merkitykseen  öljykasvina.

Huhtikuun 21  päivänä piti pääjohtaja  rG%z/o 4tm esitelmän  »Ohjel.
mallinen  talouspolitiikka ja  vapaa  talouselämä».  Tässä  puhuja  erityi-
sesti kosketteli valtiojohtoisen talouselämän kehityshistoriaa maassamme
ja poliittisten voimien ja  talouselämän välisten suhteiden kehitystä.

Toukokuun   7   päivänä   esitelmöi   toimitusjohtaja    racm   BergÅo/773
aiheesta  »Sähkön  käyttö ja  elintaso»  esittäen  yhä  enemmän jalansijaa
saavuttäneen uuden sähkötariffijärjeste]män etuja ja kansantaloudellista
merkitystä.

Syyskuun  29  päivänä  piti  pääjohtaja  JV.  4.  Oj`¢rcz  esitelmän  valtion
metsätalouden  ongelmista  ja   tavoitteista.   Mielenkiinnolla   kuultu   esi-
telmä viritti vilkkaan  keskustelun  maamme metsävarojen  oikeasta  käy-
töstä.

Lokakuun 26 päivänä piti ministeri JV3./J iwc3.%£nc7er esitelmän valtion..
talouden  näköalojsta  tulo-ja menoarvioesityksen  valossa.  Samassa  tilai-
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suudessa   piti   prof.   A4€.ÅÅo    rczmma.ncn   muistopuheen   edellisenä   kesänä
kuolleesta   kansleri   0.   14/.   Z,oz/Å!.zJeJorcj`j£.

Tämän  illan  esitelmän  pitää  professorj  y3./Åo  .4nncJJa  aiheesta:  »Voi-
daanko   suhdannevaihtelut   poistaa?»

Yhdistyksen   kokoukset   on   pidetty   edelleen   Tieteellisten   Seurain
Talossa ja  on  osanottajien  määrä  vaihdellut  30  ja   110  välitlä.  Keski-
määrin  on  kuuntelijoita  ollut  tähänastisissa  kokouksissa  65  henkeä.

Yhdistyksen  jäsenet  on  kutsuttu  moniin  ulkomaalaisten  vierailijoi-
den  pitämiin esitelmätilaisuuksiin. Näistä mainittakoon belgialaisen  pro-
fessori  C.Å#/eJ j2ogerjn  esitelmä, jonka  hän  piti  Yliopiston  kutsusta  maa-
liskuun  27  päivänä,  sekä  ruotsalaisen  professori  H¢7.¢/cJ £aJndbe7gin  esitel-
mä Ekonomiska Samfundetin kokouksessa marraskuun 5 päivänä.

Syyskaudc,n    päätapauksena    on    pidettävä   sveitsiläisen    professori
14/:3./Åe/77t   RÖ.¢4m   vierailua.   Hän   piti   Kamantaloudellisen   Yhdistyksen
yhdessä  Kauppakorkeakoulun  ja  Suomen  Liikemiesyhdistyksen  kutsu-
mana kolme esitelmää lokakuun 6 -8 päivinä Kauppakorkeakoulunjuh-
lasalissa,  joita  kuulemassa  oli  runsasluki`inen  kuulijakunta.  F,sitelmien
aiheina   olivat:   »Das  Problem  der  wirtschaftlichen  Ordnung»,  »Zahl-
ungsbilanz  und  Konvertibilität»  sekä   »Der  Nationalökonom  vor   der
Kult``rkrise   unserer   Zeit».

Keväällä  Yhdistys  oli  sopinut   amerikkalaisen   professori  ArfÄzw  R.
U4gr€72in  vierailuesitelmästä  Suomessa,  mutta  hänen  esitelmämatkansa
oli peruutettava odottamattoman kutsun johdosta takaisin Yhdysvaltoi-
hin.

Kansantaloudellinen   Aikakauskirja  on  ilmestynyt  tänäkin  vuonna
neljänä  niteenä.  Päätoimittajana  on  ollut  edelleenkin  pi.ofessori  4.  E.
rc/c7ew  ja  toimitussihteerin,   tri  f2€3.no  Roj`j`€.n  oleskellessa  ulkomai]la  on
tässä  tehtävässä  toiminut  valtiot.  maisteri  Ecro  4J4.  Toimituskuntaan
ovzLt ku\iluneet  tr.L  I,auri  0.  af;f Heurlin, proTcssor.it  Matti  Leppo,  Br.  Swi-
7'onjcz,    Ä413.kÅm   rcz77t77t3.nen   sekä  Äzawj   Wor3.j`.   Painatuksesta  ja  jakelusta   on
huolehtinut  Sanoma   Oy.

Yhdistyksen  kirjasto  on  kuluneena   vuonna   edelleen   kasvanut   eri
virastoi]ta,   seuroilta  ja   ]iikelaitoksilta   saatujen  julkaisujen  johdosta.
Yhdistys on  myöskin  vaihtokappaleina ja  iilkomaisille kir:jastoille ilmai-
seksi  jakanut  julkaisujaan.

Mitä yhdistyksen raha-asioihin tulee, on  tulojen puolella  ensiksi mai-
nittava  ne avustukset, joita  7  pankki-,  vakuutus-ja  teollisuuslaitosta  on
yhdistykse]le  antanitt,  yhteensä  525 000  mk.  Sitä  paitsj  on  Längmanin
rahastosta  saatu  60 000  mk.  Varsinaista  valtionapua  sekä  lisäavustusta
raha-arpajaisten   voittovaroista  on   yhdistykselle  myönnetty  kaikkiaan
340 000  mk. Jäsenmaksutuloja on ollut 282 400 mk.  Talletusten ja obli-
gaatioiden  korot sekä osakkeista nostetutjako-osuudet kohosivat  lsl  100
markkaan. Aikakauskirjan ilmoitus-ja tilausmaksuina on saatu 2] 9 700
mk  sekä  julkaisuvaraston  myynnistä  22 400  mk.
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Menojen  puolella on suurimpana   eränä   Kansantaloudellisen Aika-
kauskirjan  kustannukset, jotka  nousivat  1215 000  mk:aan.  Yhdistyksen
toimihenkilöiden  palkkioihin  on  käytetty   120 000  mk ja  esitelmäpalk-
kioihin   116 000  mk;  jälkimmäiseen  menoerään  on  luettu  myös  yhdis-
tyksen osuus  professori  Röpken  esitelmävierailun  kuluista.  Posti~ ja  len-
nätinkulut  nousivat   62 800  mk:aan  ja  ilmoituskulut  37 800  mk:aan.
Lapsilisä-ja   kansaneläkemaksuja   on   maksettu   28 300   mk.   Kokous-
kutsujen  painatus-  ja   lähetyskuluja  sekä  muita   kokous.  ja  sekalaisia
menoja on ollut yhteensä  53 200 mk.]

Kuluvan  vuoden  aikana  on  yhdistykseen  hyväksytty  seuraavat 22
uutta   jäsentä:    fil.maist.    G%7!73czr   4Å/6#g,    valtiot.    maist.     A4:a//2.   r4€.rci/a
lähetystövirkamies  J¢773#  S.  477mr)J,  metsät.  tri  P.  i4.  En7%uczar¢,  paiikin-

iohtaia,   Tor  Haglund,  vz.rzLtuomari   Päiviö  Hetemäki`  vaL\t\ot.kand.   Osmo
7czfÄ¢re.,    osastopääll.     ficz3.77m    jr¢3.r4,     hallitussihteeri    /,cw!¢3.    ffczrj.oJcz€.%€n,
metsänhojtaja  £¢wra.  Äarjc#ne%,  valtiot.maist.  £co  jrawÅ~c.a/.¢,  toimitusjoht.
Lauri   Kiwes,   t±lanornistajzi   Aarno   Lindeberg,   vaLtiotkzLnd.   Unto   Luiikko,
valtiot.kand.  4czwc   S4Å¢z;3.rjcz,   maisterj   O/aci3.   5lc!/czJ,  ekonomi   Sc44o  Scz/o,
oikeusneuvosmies Onn3. Sc4/pd., valtiot.kand. 4arno S%77tme7., maanmittaus-
insinööri    y3./jo    y3.r4k2cnen,   fil.ma:steri    rrjö.    yeto7joÅ3.   sekä   valtiot.kand.
Aame  1.  Välikcmgas.

Kun  yhdistyksen jäsenistä  on  vuoden  aikana  kuollut  12  henkeä ja
7 eronnut, on jäsenmäärä lisääntynyt kolmella ja oli vuoden  päättyessä
729.

Professori 87..  S%z/3.rannczn täyttäessä maaljskuun  ls päivänä  60 vuotta
kävi  yhdistyksen johtokunta  sekä  Aikakauskirjan  toimitus  häntä  onnit-
telemassa.  Samalla  hänelle  ojennettiin  Kansantaloudellisen  Aikakaus-
kirjan  1  n;dos, joka  oli juhlija]le omistettu.

Alfred Kordelinin Säätiön tjeteiden jaostossa on yhdistyksen edusta-
jana  edelleenkin  ollut prof.  4.  E.  re/c7c#.ja  varamiehenä  prof.  Br.  S2/p€-
r¢n/cz.  Suomalaisen  kirjallisuuden  Edistämisrahaston  Yhteiskuntatieteel-
lisessä  jaostossa  ovat  yhdistystä  edustaneet  Frof.   År:/awf   W:ar3.r  ja  A4lcz#!.
I,eppo  sek.ä  vziramiiehinå prof.  Mikko  Tamminen ia al[ekirjoittanut.

Yhdistyksen  esimiehenä  on  vuoden  aikana  toiminut  professori  Ve./Åo
4n%4/cz,   varaesimiehenä   pääjohtaja   A4laff€.   ye.rÄ4c/7!e73   sekä  johtokunnan
muina jäseninä professorit Äf¢ff3. J,e44o, 4. E.  re/Je# ja Ål/4%f  M'¢r3.f. joh-
tokunta   on   pitänyt  viisi   kokousta   käsitellen   yhdistyksen   toimintaan
liittyviä  asioita.

Rahastonhoitajana ja  kirjastonhoitajana  on  ollut  yliaktuaari  J/77t¢r3.
Teijula  sekä  s.\hteer.inä  allekirjoi ttanut.

Yhdistyksen  tilit  vuodelta   1952   tarkastivat  kauppat.   kand.  Jor773¢
3alava  sekå  varzLtuornar.L  Väinö  Molander.

Helsingissä joulukuun  15  päivänä  1953.
A.  Ttmkel,o

1  Raha-asioita  koskevat   tiedot  lisätty  vuosikertomukseen  jouluk.  30  p:nä   1953.
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SUMMARY

0.  W.  Louhivuori  in  Memoriam.

By  Profiessor   Mikko   Tomminen.

This is  an  obituary  presented  at  the  Finnish  Economic  Association
in memory of Dr.  0. W. Louhivuori, Chancellor of the He]sinki School
of Economics,  who  died  on Ju]y  1,1953,  at  the age  of 68.  Mr.  0.  W.
Louhivuori  accomplished  an  exceptionally  magnificent  life's  work  in
the  politica],  economic,  and  cu]tural  field.  When  only  33  years  old  he
was a member of the government which signed Finland's declaration of
independenc3.  For  many  decades  he  was  the  managing  director  of a
leading insurance company, and the remainder of his life he devoted to
academic work being engaged at the Helsinki School of Economics first
as  Professor  of Economics  then  as  Rector,  and  final]y  as  Chancellor.

Zahlungsbilanz  und  Konvertibilität.

Pro£essor  Dr.   Wilhelm  Röpke

Kaum   irgendwo   sonst   ist   die   streng   schliissige   wissenschaftliche
Wahrheit  weiter  entfernt  vom  Laiendenken  als in Bezug auf die soge-
nannte  »passive Zahlungsbilanz». Mit allem Nachdruck ist  zu  betonen.,
dass  es  sich  nicht  um  eine  selbständige  Krankheit,  sondern  um  das
Symptom  einer inneren  Gesamtstörung der Volkwjrtschaft handelt, die
zwar  nicht  immer  von  der  inneren  Wirtschafts-  und  Währungspolitik
verursacht  wird,  aber  auf  die DaueT doch  in  den  Bereich  lhrer VerJ
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antwortung fällt,  da sie von ihr  durch geeignete  Massnahmen  beseitigt
werden kann. Es ist keine Hautkrankheit, die mit Salben wie der auf die
Dauer   die   volks-   und   weltwirtschaftliche   Gesundheit   zerruttenden
Devisenzwangswirtschaft  oder  der  Einfuhrrestriktionen  behandelt  wer-
den  kann,  sondem  eine  innere  Krankheit,  deren  organische  Ursache
beseitigt werden muss. Diese innere Ursache liegt in  einer Gesamtpolitik,
die  zu  einem  konstanten   lnflationsdruck  fiihrt.   Diese  muss   beseitigt
werden.  Geschieht das aber und werden gleichzeitig  »falsche» Wechsel-
kurse korrigiert, so ist eine der wichtigsten  Methoden einer Heilung der
»kranken»   Zahlungsbilanz   die   Abschaffung   der   Devisenzwangswirt-
schaft  und  die  Herstellung der  freien   Konvertibilität   der   Währung
selber.  Diese  Abschaffung  setzt  endlich  an  die  Stelle  eines  kollektivis-
tischen  Geldes  (»Mausefallenwährung»)  ein  marktwirtschaftliches  und
löst damit selber mächtige Kräfte aus, die die Zahlungsbilanz ins Gleich-
gewicht  bringen.  Das  ist  keine  leichtsinnige  Spekulation,  sondern  eine
wohlbegrtindete   und   auf  mannigfache   Erfahrungen   gegrtindete   Er-
wai`tung.  Dass  diese  Devisenbefreiung  aber  endlich  iiberall  geschieht,
ist  zu  einer  der  wichtigsten   und   dringendsten   Aufgaben   im   Selbst-
behauptungskampfe  des  Westens  geworden.

On  the  State  Forestry.

By  ^r. 4.  Oj.czr¢,   Director   General.

The forest property of the  Finnish  State  was formed  in  the general
reparceling of farm lands and it is situated in  the northern parts of the
country, wherefore these forests ai`e poorer than usual and more difficult
to  reach.

The biggest problem of the State forestry at present is  the improve-
ment  of transportation  in  far-off districts.  As  an  example  the  author
mentions  the  Maanselkä  area  bordering  on  the  watercourses  of Pielis-
järvi and Oulunjoki.  It has been proposed that through this area should
be  run  a  forest  railway  of normal  gauge  but  with  low  building  and
transportation costs. The forestry in this area could provide a continuous
source of living  for  a  great  number  of people;  now  the  area  is  almost
unpopulated.

There  are  many  other  inaccessive  State  forests  in  the  north  which
cannot be utilized unless new railways and roads are built and passages
cleared for floating logs.  This work should start in  the most favo``rable
places.

Considering the future  the labour question forms one of the central
problems.  There is generally a shortag.e of footmcn  but an  over-supply
of horsemen. Thc increasing use of motor vehicles is also to be taken into



SUMMAR¥                                                                                          479

account.  A  starting-point  should  be  that  the  same  standard  of living
should  be  obtained  in  forest work as in  other trades.  In forestry much
remains to be done for the workers in order to avoid losses in  the com-
petition for  labour.  Foi.est work is  one of the hardest trades.

The  author  touches  upon  th6  market  for  timber  from  the  State
forests.  About  20 °,/o  of all  the  timber  on  the  market  comes  from  the
State forests. The timber auctions` which were started as earlv as in the
1860s,  have  become  opening occasions for  the  yearly  purcha;es.  As  the
State forests arc situated in remote districts it would be more natural for
the  opening prices  to  be  formed  in  the  better market  areas  and  trans-
mitted from  there to  the distant p]aces.

In the last few years much has been spoken of the »null-areas» where
the  costs  of felling  and  transportation  exceed  the  prices  obtainable  in
mills,  ha,rbours, and7 on  other  consumption  spots.  The  timber  will  not
be  paid  foi`  and  if it  is  cut just  the  same  its  price is  a  »neg.ative  price»
or  a  loss  which  must  be  compensated  in  some  way  or  other.  Profe.ssor
Lihtonen  has  calculated  that  in  1949  there  were  5  million  hectares  of
null-areas  in  Finlanid,  mainly  State-owned  forest.

The  prii``pose  of the `State^forestry  is  not  clearly  expressed  by  law,
but  it  has  of old  been  considered  that  forest   production  is  its  main
purpose.  B`it  there  is  also  another  opinion,  viz.  that  the  State  forests
form inhabitable area reserves. This matter should be clear€d up.

The author concludes by repeating the opinion earlier expr€ssed by
him  that  Finland's  timber  converting  industry   (excluding  sawmills)
is  run  on   [oo  small  a  sca]e  in  compar;son  w;th  the  forest  resources.
The extens:on of th;s industry and the utilizatjon of the forest resources
of the distant districts form  a  uniform progi.am  the execution of whic.h
requires  plenty  of  capital.   It  is  probable  that  this  program  will  be
carrjed  into  effect  considering  that  it  is  the  question  of Finland's  most
important  field  of production.

The  State  Economy  at  the  Turning-point.

By ProT€ssor JV`i,ls  Meinamder.

The author endeavours to  throw light upon the present  situation  of
the  State  economy  by  comparing  the  figures  of the  budgets  and  the
acco_unts of the last few years.

Supplementary budgets and expenditure in`exce`ss of the budget have
been  no  specialty  of a  poor  financial  policy  during  and  after  the  war,
but  they  were  characteristic  of the  State  economy  already  before  the
War.

The excess has been financed as follows. Before the war the proceeds
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of taxation  agreed  with  the  estimates  on   the  whole.  Expenditure  in
excess  of the ordinary  budget  was  chiefly  financed  by  loans.  After  the
war more  taxes  have generally accumulated than  estimated.  This does
not  hold good  in the case of other revenues which have lately exdeeded
the  budget  by  much  smaller amounts  than  before  the war.  In  the  last
few years when the money value has been rather stabl6 the direct taxes
have  exceeded  the  estimates  by  more  in  proportion  than  the  indirect
taxes.   In   1953'  the  indirect  taxes  will  probably  even  fal]  about  2 000
million marks below the budget estimate.

These  statements  concern   the  time  when   economic   activity  was
expanding.  Not  only  increase  in  revenue  yeai`  by  year  but  also  the
revenue  in  excess  of the  estimates  for  the  year  are  phenomena  of the
expansion period.  If it is true, as some marks indicate, that the economic
expansion  is  changing  into a  stand-still  or  even  into  a  contraction, the
sitiiation  as  regards  revenue  will  alter  much  from  now  on.  The  rjsing
tendencv wil]  cease.!

Expedint`ire  wil]  apparent]y  move djfferently from  revenue.  It  is  to
be  feared  that  even  the  most  pessimistic  budget  estimates  for  1954 will
fail. Owing to the setback it will not be easy to stop the rise in expend:ture.
The   state   economy   is   now   at   the   turning-point  which   means   that
expencliture   will   exceed   revenue.   C,onsequently,   the  State  economy
wjll probably show a  deficit for many years.  It` this js  the  case it should
be considered whether  the  problem  cannot  bf, solved  by borrowing in
the f.ree market. If`the State starts competing jn the capital market, anoth-
er  borrower  must  yield.  The  author believes that the State by making
use  of its  own  credit  instit`ttions  and  issuing  next  autumn  a  new  bond
loan  for  the  conversion  of the  lndemnitv  l.oan  the  loan  of 9  mi]liard
marks established in the budget can be pr;cured  (but hardly more).

The author points out that  the new monetary method  according to
which the authorities  fix  the amount and  the kind of the cash reserves
of the  monetary  institutions  has  been  considered  for  adoption  also  in
Finland.   If  the  `general  economic-political  tendency  re(iuires  a  tenser
financial  policy  the  regulations  of cash  reserves  could  be  made  stricter,
and if the credit policy of the Siate needs support the share of the State
obligations  in  the  cash  reserves  could  be  increased.  Yet,  such  reforms
can solve only short-term problems of the Treasury.
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«Hädässä  ystävä  tutaan«
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Vakuutus  POHJOLASTA  merkitsee  varmuutta,  sillä  POHJOLA  on
aina   ollut   vakuutettujensa   "y§tävä   hädässä",   joka   vahinkotapauk.
sissa    on   suorittanut    korvaukset   nopeasti   ja    oikeudenmukaisesti.

Tähän  menne§sä  on  korvaussuorituksia  kertynyt  yli  570.000  eri  va-
hinkotapauksesta.  Näin  monelle  on  POHJOLA  jo  tullut  todelliseksi

ystäväksi,  joka  hädässä  on  ojentanut  auttavan  kätensä.

VAKUUTUSOSAKEYHTlö

POHJOLA
Suurin  -Vankin   -  Suosituin



Elämän  kilpakentöllä

vakuu€us on

varma tuki

Tehovakuutus
cintaa  perheeHe  tehokkaan
turvcin  huoltajan  kuolemcin

jälkeen.  Esim.100 000  mk:n
tehovakuutuksesta     makse-
taan   400000   mk,   jos   va-
kuutettu    kuolee   ennen    65

vuoden     ikää.    65    vuoden

iässä   vakuutettu    saa    nos-

taa  136220  mk  tai  voi  jät-
tää      vQkuutuksensa       voi-

maan    maksuista    vapaana

ja 200 000  mk :n  suuruisenci.

Tehovakuutukseen  voidaan   liittöä
jokin  suosituista  sairausvakuutuk-
sistamme.

MAAN   SUURIN   HENKIVAKUUTUSLÅITOS



P a n k a cL

rahanne

edistämädn

Omaa

hyvi n-

vointianne

Säästöpankkien     varat      käytetään

pankkjen     omien    tallettajien    etua

ajQviin   tarkoituksiin.    TaHettamalla

säästöpankkiin     rakennatte     oman

paikkakuntcinne  vaurautta   ja   luot-
te  pohjaa  omcille  hyvinvoinnillenne.
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