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laisia  eri  osissa  maata,  mistä  on  aiheutunut  tyytymättömyyttä niiden
hakijain  keskuudessa,  joilla  ei  ole  ollut  mahdollisuuksia  maansaantiin.
Kun lisä.maita lain mukaan yleensä  voitiin  muodostaa vain  perustamis-
kokouksessa €sitettyjen anomusten perusteella,  on lisämaakysymys muu-
tenkin  aihcuttanut  paljon  riitoja.

Maanhankintalaissa   esiintyvät   tilanmuodostamisohjeet   ovat  olleet
tarkoituksenmukaisia sikäli,  että  uusilla  viljelmillä  useimmiten  on  cdul-
lisemmat   tilussuhteet  kuin   entisillä.   Ohjeissa   oli   kielletty   muodosta-
masta tiloja, joihin  kuuluu  enemmän kuin kolme lohkoa.  Viljelysmaata
oli   pakko-otettava   y]eensä   vanhojen   tilojen   etäisimmistä   lohkoista.
Näistä   ohjeista  lienee  ollut  s€urauksena,   että  keskietäisyys   talouskes-
kuksesta viljelyksille näyttää eräiden  tutkimusten mukaan  pienentyneen
0.1-0.2 km.

Ryhdyttäessä   arvioimaan    asutustoimenpiteiden   taloudellisia   seu-
rauksia on kiinnitettävä huomiota toisaa]ta niiden aiheuttamiin kustan-
nuksiin,  toisaalta  niiden  todennäköisiin  pitkäaikaisvaikutuksiin.

Erihisten tilastotietojen pohjalla on vähitellen muodostumassa kuva
niiden  julkisten  ja  yksityisten  sijoitusten  suuruudesta,  joita  asutustoi-
menpiteet ovat vaatineet.L On ilmeistä,  että asutusohjelma on  muodos-
tunut  raskaaksi  taakaksi  kansantaloudellemme.  Pelkäs.tään veronmak-
sajain  osuus  siitä  ei  todennäköisesti ole paljonkaan pienempi kuin  Suo-
men   suorittamien   sotakorvausten   kokonaissumma   (nimellisesti  226.5
milj. mutta todellisuudessa n. 590 milj. dollaria, nykyis€n arvon mukaan) .

On  kuitenkin   pidettävä  mielessä,   cttä   asutustoimintaan  tehdyillä
sijoituksilla  ei  ole  ollut  etupäässä  taloudellinen,  vaan  lähinnä sosiaa-
1inen  luonne.  Siirtoväkeen  kuuluville  oli  järjestettävä  uudet  kodit,  ja

pääomansijoituksista varsin huomattava osa oli käytettävä  niihin.  Vain
suhteellisesti pieni osa siirtoväen irtaimesta omaisuudesta voitiin pelastaa
€vakuoimall a. Viljellyn maan menetykset oli korvattava uudisraivauksin,
mikäli  haluttiin,  että  maatalousväestöön  kuuluva siirtoväki  saisi jatkaa
entisessä  ammatissaan.

Kuten  taulukosta  5  nähdään,  asutusohjelman  toteuttaminen  nykyi-
sessä   laajuudessaan   tulee   vaatimaa.n   n.    179   miljardin   nykymarkan
investoinnit  pelkästään  rakennuksiin.  Tästä  n.  36  mrd  eli  20 °/o   tulisi

1  Eräs  kirjoittajan  aikaisempi  arviointi   asutustoiminnan  kustannuksista  on  jul-

kaistu   Nordisk   Lantbruksekonomisk   Tidskriftin   n:ossa   3,    1952.

4



Taulukko  5.

Maai.lianklnlalain   lolirteen|iaim   aiheullain(i   raki:riiiuslen   l,ari)e  ja   i)uoden   1953   lo|j|)uun   meiirie5iä  suor.ilelul  iakennuJlyot.

Keskim.  rakcnnus- Kokonais-
Koko  i.akcnnus-Uusia kustannukset kustannukset

Maansaaja-ryhmä Koko-nais-tal.ve
Ennes-täänraken-nuksia raken-nuksiav.1953loppuunmcnnessä Niidcnkokonais-tilavuusmilj.m31

.i`...i,,,.,.

miljard.  mknimel|is_V.1953määi.äma:¥::n ohjclman arvioitukustannusv.1953arvonmukaanmiljai`diamk

S.L.irlouäki..Asuini`akcnnuksia

36  000 5000 27  200 8.66 904.4 1153.9 24.6 31.4 35.8

Koticläinrakennuks. 3000 3500 20  900 10.55 1114.3 1452.3 23.3 30.3 38.4

Muita  i`akennuksia 45  00060000 12  0003000 3110031900 4.6710.32 117.2934.ö 196.111l,L7.l 3.6 6.1 6.1

Muui  maamaajat..
51.5 67.8 80.3

Asuinrakcnnuksia 29.8 36.6 65.8

Koticläim`akcnnuks. 20  000 1000 9.800 4.96 1169.1 1452.3 11.5 14.3 `27  .6

Muiia  i`akcnnuksia 30 000 3000 14  600 2 . l (J 124.8                 196.0 1.8 2.9 5.3

Kustannuksct
43.1 53.8 98.7

kaikkiaan 94.6 121.6 179.0

1  Edcllyttäen  molcmmillc  i`yhmillc  samankokoisci  i.akcnnuksci   (ci  piiäne  täysin   yhtä   iodellisuudcn  kanssa).

2  Edellyttäcn   molcmmille   ryhmille   yhtäläisci   rakcnnuskusLannuksct   (vuodcn   1953   rakcnnuskuslannuksct  cdellyicity  i`akcn-
nusta  kohden  samoiksi  kuin  v.   1952).
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Taulukko 6.

.isuiusohjeliim  toieuLtamisen vaatiinat  investoinnil viioden  ] 953  lop|niun  mennessä.  iniljardiii  mk.

1  Ns.   kylmille   tiloille   myönnetyt   perustamispalkkiot,  jotka  jakaantuvat   raken-

nusten  ja   i`udisi.aivausten   osallc.

käytetyksi  yksinomaan  välttämättömien  asuntojen  rakentamiseksi  maa-
taloussiirtoväelle.  Vain   n.   14 °/o   asuinrakennusten  tarpeesta  on  voitu
tyydyttää   ennestään   olemassaolevilla   rakennuksilla.   N.    90  °/o   siirto-
väen   rakennusohjelmasta  oli  toteutettu  vuoden   1954  maaliskuun  lop-

puun  mennessä ;  muiden  maansaaji€n  kohdalta  vastaava  prosentti oli
vain 59  °/o. -Valtion lainoja oli samaan ajankohtaan mennessä myön-
netty  rakentamiseen  30.8  miljardin  mk:n  nimellismäärä.

Rakennustoimintaa  ovat  valvoneet  paikallisten  asutustoimikuntien
ammattimiesjäsenet.   Yleensä   on   käytetty   standardisoituja   rakennus-

piirustuksia,  ja  muut€nkin   rakentaminen   on   teknillisesti   ollut  varsin
tyydyttävällä  tasolla.   Sitä  vastoin  lienee  suunnittelussa  usein   laimin-
lyöty  tilakohtainen  sovelluttaminen  vallitseviin  luonnollisiin  ja  talou-
dellisiin  edellytyksiin.  Rakennuksiin  käytettyjen  investointien  taloudel-
linen  edullisuus  riippuu  nim.  suuresti siitä,  minne rakennukset on sijoi-
tettu  ja   miten   ne   voivat   palvella   tuotant.oa.   Tämä   sijoituskysymys
onkin  epäilemättä  eräs  tärkeimpiä  näkökohtia  asutustoiminnan  talou-
dellisessa  arvioinnissa.

Puhtaimmin   tuotannollinen   luonne   on  ilmeisesti   uudisraivauksiin
tehdyil]ä   sijoituksilla.    Uudisraivauskustannukset   vaiht€levat   suuresti
maan  laadusta,   kuivatuksen   tarpeesta  ja  päällyskasvillisuudesta  riip-

puen.   Lähes   30 °/o   asutusohjelman   yhteydessä   suoritetusta   uudisrai-
vauksesta  (kaikkiaan  85100  ha)  on  suoritettu  valtion  toimesta,  kustan-
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nusten  ollessa  keskimäärin  70 000  mk/ha.  Yksityisten  raivaustoimintaa
valtio  on  samalla  tukenut  palkkioin,  joiden  keskimäärä  esim.  vuonna
1952  oli  33  000  mk/ha.  Todellisuudessa  ovat sekä  investoinnit  että  val-
tion  tuki  uudisraivauksiin  muodostaneet  vain  suhteellisesti  pienen  osan
asutustoim€npiteisiin  käytetyistä   kustannuksista   (vrt.   taul.   6).

Todettakoon,  että  asutustoimenpiteet  ovat  edistäneet  uudisraivaus-
toimintaa  myös  vanhoilla  tiloilla,  varsinkin  niillä, jotka  ovat joutuneet
luovuttamaan  valmista  viljelysmaata.  Nämäkin  viljelmät  ovat  saaneet
valtion    uudisraivauspa]kkioita   samoin   ehdoin   kuin    asutusviljelmät.
Vuoden  1953  loppuun  mennessä  oli  raivattu  kaikkiaan  n.  207 000  ha,

ja  palkkioita  oli  maksettu  n.   6  miljardin  markan  nimellissumma.
Uudisraivausten   kansantaloudellinen   hyöty   on   luonnollisesti   riip-

puvainen raivauskustannuksista,  mutta myös  uudisraivauksilla saatujen
peltojen  satoisuudesta   sekä   mahdollisista   menetyksistä   puun   tuotan-
nossa.   Suurimpia  tuoton  nettolisäyksiä  voidaan  odottaa  aukeilla  suo-
mailla  suoritetuissa  raivauksissa,  koska  entinen  tuotto  on  voinut  olla
mitättömän   pieni.   Nettolisäykset   voivat   toisaalta   muodostua   hyvin
kyseenalaisiksi  raivattaessa  nuorehkoja  metsiä, joiden  puusto  on  kehit-
tymässä   arvopuustoksi.   Kun   tilastotietoja   uudisviljelysten   sadoista   ci
ole käytettävissä, eikä raivausten jakaantumista erilaisten metsätyyppien
osalle  ole  selvitetty,   luotettavien  hyötyarvioiden   esittäminen  on   tois-
taiseksi mahdotonta.

Laajoja investointeja on  täytynyt suorittaa myös  teiden ja kuivatus-
vi€märien  rakentamiseksi.  Ne  on  rahoitettu  miltei  yksinomaan  valtion
toimesta,  ja  suunnitelmien   toteuttamisesta   ovat   huolehtineet   valtion
viranomaiset.   Näistä   investoinneista   ovat   osaksi   hyötyneet   muutkin
kuin  asutettavat.  Niinpä  uudet  tiet, joita  on  rakennettu  n.  12 000  km,
eivät  hyödytä  vain  47 000  uutta  viljelmää  vaan  myös  ii.  7 300  ennes-
tään  olemassa  olevaa  viljelmää.   Kuivatustyöt,  jotka  käsittävät  lopul-
lisessa muodossaan  13 200 km viemäreitä kuivatusalan ollessa kaikkiaan
'279 000  ha,  hyödyttävät  n.  23 200  entistä  viljelmää  niiden  20 800  vil-

jelmän   lisäksi,   jotka   asutustoimenpitein   perustettuina   saavat   niistä
hyötyä.  Noin  90 °,/o  tietöistä ja  75-80 °/o  kuivatustöistä  oli  suoritettu
loppuun  vuoden   1953   päättyessä.   -  Hyöty  näistä  jakaantuu  osaksi
maa-,  osaksi  metsätalouden  osalle.

Asutustoimenpiteisiin  tähän  mennessä  tehty.jen  investointien  määrät
.selviävät taulukosta 6.  Siinä esitetty kokonaissumma,  144 miljardia  mk,
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-tullee  ylitetyksi  chkä  n.  45  °,/o, jos  asutusohjelma  nykyisessä  laajuudcs-

saan   suoritetaan   loppuun.   Asia   riippunee  jossain   määrin   tulevasta
rahataloudellisesta  kehityksestä.

Noin  kolmannes  tähänastisesta  i`akennustoiminnasta  lienee  katsot-
tava  ei-maataloudelliseksi  luonteeltaan.  Jos  näin  on,  maataloudellisten
investointien  voitaneen  katsoa  markan   nykyisen  arvon  mukaan  nou-
sevan  n.110  miljardiin  markkaan,  ts.   noin  313 000  markkaan  maa-
talousmaan  hehtaaria kohden.  (Maatalousmaan  ala  on  laskettu  vähen-
tämällä asutusviljelmille  annetusta  alasta,  286 600  ha,  2  ha  pienempien
viljelmien arvioitu ala, 41200 ha,ja lisäämällä uudisraivaukset 73 800 ha,

jolloin  on  saatu  319 200  ha.)  Tähän  summaan  eivät  sisälly  maan  hin-
nat,  joita  käsitellään  myöhemmin.

Maataloudesta  saatava  kokonaistulo  on  koko  maassa  vuodelle  1951
laskettu  60  miljardiksi  markaksi,  ts.  24 400  markaksi  hehtaaria kohden.

jos  asutusviljelmillä keskimäärin  saataisiin  tämä  keskimääräistulo, mikä
on varsin epävarmaa, olisi sittenkin vaikeuksia saada talous tasapainoon,

Taiilukko  7 .

Virarioinaisten   asulusliloille   määräämäl   l.irmat   (1  000    mk   tilaa   kolidei2)   )iiiiiä   maa"aajiei.
rahana iai korvausobli.gaatioina maksamat määräi..  a)  siirtoväenja b)  muiden moansaajien osalta.

1  Maksettavaa  hintaa  määi.ättäessä  on  tchty  ei.äitä  vähennyksiä  sosiaalisilla perus-

teilla   (lapsiluku,   invaliditcetin   aste  ym.).
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jos  tästä  tulosta  o]isi  normaalisen  työpalkan  lisäksi  maksettava korkoa
ja  poistoja  edellä  esitetyille  sijoituksille.

Viljelijäin  maasta  ja  puustosta  maksamalla  hinnalla  on  luonnolli-
sesti   tärkeä   merkitys   asianomaist€n   yksityistalouden  kannalta.   Niistä
aiheutuvan rasituksen suuruus selviää taulukosta  7, josta nähdään myös
ne  lopulliset  hinnat,  joita  asutettavat  ovat joutuneet  viljelmistään  val-
tiolle   maksamaan   ynnä   niistä   velaksi  jäänyt   osa.   Luvut   perustuvat
osa-aineistoon,  joka   käsittää   n.11700   viljelmää.   Mielenkiintoista   on
todeta,   että   siirtoväkeen   kuuluvat   viljelijät   ovat   ylimalkaan   saaneet
viljelmänsä  ilman   mainittavaa  velkaantumista,   1ähinnä  valtiolta  saa-
miensa  korvausten  turvin.   Sitä  vastoin  muut  maansaajat  ovat  kyen-
neet  suorittamaan  vain  pienen  osan  tilojensa  hinnasta,     pääosan  jää-
dessä  velaksi.

Huomattava   osa   sijoituksista   on   rahoitettu   valtion   avustuksilla.
Valtion  lainat  on  myönnetty  alennetulla  3  °/o:n  korolla.  Kun  yleinen
korkokanta   on   ollut   7-8 °/o,   erotus   on   ollut   suoritettava   budjetti-
varoista.    Siirtoväelle   myönnetyt   lainat   on   suurimmaksi   osaksi   mak-
settu   takaisin  tilojen  omistusoikeuden  lopul\isesii  siirtyessä  muodollisen
kaupan  yhteydessä,  jossa  hinta  on  suureksi  osaksi  suoritettu  korvaus-
obligaatioilla.  Tämä  menettely  on  merkinnyt   yleensä  sitä,   että  lainat
on  maksettu  valtion  myöntämillä  korvauksilla.

Asutusohjelman   toteuttamisen   vaikutus   maataloustuotannon   kehi-
tykseen  ja  sen  tuotantokustannuksiin  on  kysymys,  jota  on  paljon  poh-
dittu  sekä  asutustoimenpiteitä  suunniteltaessa  että  myöhemmiii.1  Nämä
va.ikutukset  tuskin  ovat  vielä  tä,ydellisesti  laskettavissa.  Uudet  viljelmät
eivät   vielä   ole   saavuttaneet   täyttä   tuotannollista   t€hoaan.   Toisaalta
myöskään maata luovuttan€et viljelmät tuskin ovat vielä mukaantuneet
uusiin   olosuhteisiin.   Monink3rtaisesti  kasvaneet  valtionavustukset  ovat
keinotekoisesti  luoneet  pieiiviljelmille  suhteellisesti  edullisemmat  talou-
delliset edellytykset sodanedelliseen aikaan verrattuna.  Maatalouspalkat
ovat   kohonneet   tuntuvasti   enemmän   kuin   hinnat  ja   maataloustu]o.

Asutustoiminnan  vaikutuksiin  kohdistiivassa  tutkimuksessa  on  kiin-
nitettävä  huomiota  erityisesti  tuotannon  voimaperäisyyden  kehittymi-
seen  sekä  tuotannon  kustannuksiiii.

1  Äske`täin   (in   Saksassa   ilmestyn}'t   \Jäi[öskirja   Suomcn   »inaai`eformin»   vaiku-

tuksista   maatalt>ustuotantoon.   Sen    tekijä   on   agi`cmomi   PETER   DUNKEL,   Bonnista.
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Taulukko  8.

Summitiainen  arvio  asuluksecn  liankiltin  maari ja  Puuslon  kokonaisarvosia,  iiiranomaisien joulu-
kuulla  1944  uallirineen tason mukaan määräämien i.intojen Perusteella laskettuna, miljardia mkl.

Maanluovuttajaryhmittäin Maansaajai`yhmittäin

Val-tio Muut      Yksityi-yhteisö-sethen-om.kilöt Yh_teen-sä
Siirto-väki

Muutuusientilojensaajat Lisä-       yh-s=åjaa:tecnsä

MaatalousmaaMaatalouskel-poinenmaa 0.25 0.89 2.57 3.71 2.41 1.29 0.24 3.94

0.20 0.32 0.41 0.93 0.36 0.24 0.05 0.65
Metsämaa 0.63 0.51 0.53 1.67 0.85 0.54 0.16 1.55

Puusto 5.19 4.64 4.96 14.79 7.39 4.69 1.36 13.44

6.27 6.36 8.47 21.10 ".o,16.76 1.81 19.58

1  Laskelma  pei`ustuu  hintojen  osalta  n.   15 000  pakkolunastuksella  muodostettua
tilaa  tai   aluetta  koskevaan  ASO:n  hinta-aineistoon.   Kukin  maankäyttölaji  on  eri
ryhmissä   arvioitu  saman,   koko   maan  keskihinnan   mukaan   (niitty  on  hinnoiteltu
samaan  hintaan  kuin  maatalouskelpoinen  maa).   Muodollisesti  vapaaehtoisin  kau-
poin  hankitun  maan  keskihinnan  on  oletettu  olleen  saman  kuin  pakkolunastetun.

Maataloustilaston  mukaan  näyttävät  hehtaarisadot  keskikokoisilla

ja suurilla viljelmillä v.  1950 olevan maassamme keskimäärin korkeampia
kuin  pienillä  viljelmillä.  Tämän  €i  välttämättä  t`rvitse  merkitä  kor-
keampaa  viljelystekniikkaa,  koska  edelliset  keskimäärin  lienevät  sijoit-
tuneet  paremmille  maanlaaduille ja ovat  maata luovuttaessaan  saaneet
useimmiten  pitää parhaassa kunnossa  olevat kotipeltonsa, joita  on  van-
hastaan lannoitettu runsaammin ja jotka usein ovat myös salaojitettuja.
Asutustilojen  ja  maata  luovuttaneider)  viljelmien  hehtaarisitojen  ver-
tailu   tuskin   antaisi   oikeata   kuvaa nimenc.maan  asutustoimenpiteiden
vaikutuksista.

Sodanjälkeisen  maatalouspolitiikan  erikoisuuksiin  kuuluvat  suhteel-
1isesti  korkeat  avustukset  väkilannoitteiden  ja  maatalouskalkin  käytön
edistämiseksi.  Avustuksilla  on  osaksi  yleisesti  alennettu  näiden  tarvik-
keiden hintoja,  osaksi niitä on käytetty niiden ilinaiseen jakeluun tiettyä
rajaa  pienemmille  viljelmille.  Näiden  avustusten  vaikutus  väkilannoit-
teiden  käyttöön  on  ollut  varsin  huomattava.  Käyttömäärät  ovat  koko
maassa   noin    kahdenkertaiset   sodanedellisiin    verrattuina,   ja   eniten
lisäystä   esiintyy   pienviljelmillä.   Nämä   valtioiden   toimenpiteet   ovat
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juuri  tuotannon  kehitykseen  vaikuttaneet  ehkä  enemmän  kuin  mitkä,än
muut  toimenpiteet.

Kun  myös  uudisraivauksct  otetaan  huomioon,  ci  ole  ihmeteltävää,
että  asutusalueilla  on  todettavissa  maataloustuotannon  nousua.  ASO:n
taholta  on  tätä  valaisevana  esimerkkinä  esitetty  tilastoa  33  asutukscen
maata  luovuttaneesta  suurtilasta, joiden  alueella  uudistilojen  muodos-
tamisen  jälkeen   vv.    1951    tai    1952   on   tuotettu   leipäviljaa    18  °/o  ja
maitoa  45  °/o  enemmän  kuin  v.  1939.  Tätä  aineistoa  tuskin  kuitenkaan
voidaan  katsoa  keskimääräisiä  olosuhteita  edustavaksi,  sillä  enemmän
kuin  puolet  luovuttajatiloista  on  ollut  ensisijaisten   luovuttajien  tiloja,

jotka  käsittävät  lähinnä  metsäalueita.   Uudisraivaukset  ja  ns.   kylmät
tilat  ovat siis  huomattav?sti  laajemmin  edustettuina kuin  asutustoimin-
nassa  kcskimäärin,  mitä  osoittaa  mm.  se,  että  viljellyn  maan  ala  on
noussut.  kokonaista  30.8  °/o.  Kirjoittaja  on  valitessaan  tästä  aineistosta
15  toissijaisen  luovuttajan  tilaa,  jotka  paremmin  edustavat  keskimää-
räisiä  olosuhteitri,  todennut  maidontuotannossa  vain  22  °/o:n  lisäyksen
leipäviljantuotannon  osoittaessa   13  °/o :n  vähennystä.   Peltoalan   kasvu
näillä  viljelmillä  on  ollut  vain  4.3  °/o.

Näyttää  ilmeiseltä,  cttä  asutusohjelman  toteuttaminen  tulee  muut-
tamaan  maataloutemme  tuotannon  koostumusta.   Pienet  viljelmäthän

yleen`sä  tuottavat  suhteellisesti  enemmän  kotieläintuotteica  kuin  keski-
kokoiset ja suuret.  Tämä kehityssuunta  onkin  nähtävissä,  ei  vain  äsken
mainituista  luvuista,  vaan  myös  koko  maata  koskevista  tilastotiedoista.
Huolimatta  viljellyn  maan  alan  supistumisesta  maamme  maidontuo-
tanto nykyisinjo ylittää sodanedellisen n.  5  °/o :lla, leipäviljan  tuotannon
ollessa    n.    16  °/o    pienempi.    Maamme    leipäviljaomavaraisuus,   joka
vv.   1934-38  oli  keskim.   75  °/o,  oli  esim.  v.   1951`52  vain  52  %.  Tätä
tuskin   voi   selittää   pelkästään   hintapolitiikan   seuraukseksi,   vaikkakin
sodanjälkeisessä  hintapolitiikassa  onkin  viime  aikoihin  saakka  suosittu
kotieläintuotteita  viljan  kustannuksella.

Pienten viljelmien haitallisia puolia ovat suhteellisesti korkean raken-
nuspääoman   lisäksi   vaikeudet   käyttää   tehokkaasti   ihmisten  ja   veto-
eläinten   työvoimaa   sekä   koneita.   Vuoden   1950   maatalouslaskennan
mukaan  oli  15  peltohehtaaria  pienemmillä  viljelmillä  keskimäärin  16.5
hevosta  100  ha  kohden,  vastaavan  keskiluvun  ollessa  suuremmilla  vil-

jelmillä  10.7.  On  siten  ymmärrettävää,  että  asutustoimenpiteet  lisäävät
vctoeläinten   lukua  ja   niille   tulevaa   csuutta  viljelysmaan  ja laitumen
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tuotosta.  ASO:n  äsken  mainitusta  tilastosta, jonka  tuloksia  on  esittänyt
Dz/73keJ   väitöskirjassaan,    nähdään    hevosten   luvun    tutkituilla   tiloilla
asutustoimenpiteiden   vuoksi    kasvaneen    8.3:sta    ll.9:ään    100   pelto-
hehtaaria  kohden.  Koko  maail  koskeva  tilasto  osoittaa  täysikasvuisten
hevosten luvun  kohonneen  1 l.9:stä vuc)nna  193913.8:aan vuonm  1950,
samoin  100  ha  kohden  laskettuna.  Näin  on  käynyt,  vaikka  maan  trak-
torikanta  on  samanaikaisesti  kasvanut  l'ähes  kolminkertaiseksi  (v.   1941
5900,   v.195016600).

Vuoden  1950 maatalouslaskennan sekä maatciloushallituksen kirjan-

pitoviljelmien  numerotiedot  osoittavat  yhtäpitävästi  huomattavia  eroja
eri   suuruusluokkiin   kuuluvien   viljelmien    työr`menekissä    (Taul.    9).
Asutusviljelmiei   suurempaa tyyppiä vastaavassa suuruusluokassa  ( 10-
15  ha)  on  ihmistyön käyttö  peltohehtaaria kohden ollut 48 muur)nettua
miespäivää, ja  pienemmissä  se  on  ollut  63, jcpa  93  miespäivää.  Edulli-
simmassakin  viljelmät}'ypif,sä  se  on  sijs  ollut  37  %  suurempi  kuin   }5  ha
suuremmil]a   luovutusvelvollisill.j   viljelmillä.   Tämä   ero  johtuu   tosin
osaksi   k.)tiel<.`intuotannon   suureinmasta   laajuiidesta   pienemmissä   vil-

Taulukko  9.

Ihmistyör.   käyllö   varsinaiseen   inaalalouteei.   eri   suurilla   i)il.ielinillä   vuoden   ]950   maaialouslas-
kema-n  ja  moalaloushalliiuksen  kiTjaitpitoviljelmien-liiketilajlon  mukaan  vuosilta

] 949 | 50-1951 | 51 L .

1  Maatalouslaskennan  tiedot  ovat  peltohehtaaria, muut muunnettua maatalous-
maan  ha  kohden.

2  Naistyönteki.iän  työpäivän  on  katsottu   vastaavan   2,/3  ja  alaikäisen   työpäivän
]/3   miehen   työpäivää.   Työpäivän   keskim.   pituucleksi   kirjanpitoviljelmillä   on   ar-

\'ioitu  8.3  ,.
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jelmätyypeissä,   mutta   pääasiallisesti   kuitenkin   työtehon   heikommuu-
desta.

Vakinaisesti  viljelmillä  työskentelevää  aikuista  työvoimqa  on   15  ha
suuremmilla  viljelmillä  ollut  v.1950  vain  0.19  henkeä  peltohehtaaria
kohden,   eli  kaikkiaan   167 200   henkeä.   Vastaavat   luvut   2-15   ha:n
viljelmällä   ovat   0.47  ja   668 900,  joten   pienviljelmillä   on   lähes   2  1/2
kertaa  niin  suuri  työvoima  peltohehtaaria  kohden  kuin  luovuttajaryh-
mään kuuluvilla viljelmillä. Toisaalta esim.  kirjanpitoviljelmien tulokset
osoittavat,  että  pienten  viljelmien   (5-10  ha)   antama  kokonaistuotto
hehtaaria  kohden  on  vain  20-30 °/o  suurempi  kuin  vastaava  tuotto
suuremmilla  vilj€lmillä.

On  väitetty,  että  maatalouden  työvoima  olisi  asutustoimenpiteistä
huolimatta suuresti supistunut sodanedelliseen aikaan verrattuna.  Tämä
väite  on   nojautunut  väestötilastoon,  jota  on   kuitenkin  käytetty  har-
hauttavalla  tavalla, jättäen  huomioon  ottamatta  vuoden  1950  väestön-
laskennan   ja   aikaisemman   väestön   ammattijakaantumista   koskevan
tilaston ilmeiset eroavuudet.  Vaikka asiasta ei voida saada täyttä selkoa,
kirjoittaja   on   tarkan   harkinnan   perusteella   tullut  siihen   käsitykseen,
että  varsinaisen  maatalouden  ihmistyövoiman  käytöstä  ei  voida  vilje-
lijäperheen   työn   osalta   muodostaa   käsitystä   muuta   kuin   kirjanpito-
viljelmiltä   saatujen   tietojen   perusteella,   mikä   pohja   on   kieltämättä
kapea.  Palkkatyövoiman  kehitystä  voidaan  sitä  vastoin  seurata  parem-
min.  Vakinaisesti  työskentelevien  palkkalais+.en  luku  on  maatalouslas-
kentojen  mukaan  vuosina  1941-1950  vähentynyt  n.   12  °/o,  83 000:sta
73  800:aan,   otettaessa   huomioon   kaikki   2   ha   suuremmat   viljelmät.
Luovuttajaryhmiin  kuuluvilla,  15  ha  suuremmilla  viljelmillä,  vähennys
on  ollut  38  °/o    ts.  63 200:sta  39 000:een.  Laskettaessa  palkkatyövoima
hehtaaria  kohden  todetaan  luovuttajaryhmissä  19 °/'o:n  vähennys,  mikä
osoittaa,   että   palkkatyövoimaa   on   suhteellisestikin   vähennetty,   ehkä
osittain  oman  perheen  työnkäytöllä  korvaten.

Kirjanpitoviljelmien tulokset osoittavat jatkuvaa supistumista ihmis-
työn   käytössä   muunnettua   maatalousmaan   hehtaaria   kohden   (Tau-
1ukko    10).   Vähennysprosentit   vaihtelevat   eri   suuruusluokissa    13   ja
21  °/o:n  välillä,  suurimman  supistumisen  esiintyessä  25-30  ha:n   vil-

jelmillä.  Jos  eri  suuruusluokkien  pinta-alasuhteet  pidetään  keskiarvoja
laskettaessa   muuttumattomina,   todettaisiin   ihmistyön   käytön   sodan-
edellisestä   ajasta  laskeneen   15  °/o.   Mutta   otettaessa   huomioon asutus-
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toimenpiteistä   johtuva   pienviljelmien   suurempi   paino    työnmcnekiu
supistuminen   rajoittuu   9  °/o:iin.   Luvut   antanevat  jonkinlaisen   käsi-
tyksen   asutustoimenpiteiden   vaikutuks€sta   työnmenekin   supistumisen
hidastajana.

Pienillä   viljelmillä   on   ilmeis€stikin   huomattavia   mahdollisuuksia
työn säästämiseen mm. osuustoiminnallisia keinoja käyttäen, ja merkille

pantavaa  on,  että  nekin  ovat  kyenneet  viime  vuosina  tuntuvasti  supis-
tamaan ihmistyön menekkiä. Tulevaisuus tulee näyttämään,  pystyvätkö
ne  jatkuvasti   olemaan   mukana   tässä   kilpailussa.   Pienten   viljelmien
merkitys  suhteellisesti  suuren  ihmistyövoiman  elättäjinä  on  tässä yhtey-
dessä  myös  tunnustettava,  olkoonkin  että  elintaso,  minkä  ne  viljelijöil-
leen  tarjoavat,  jää  alhaisemmaksi  kuin  mikä  on  tarjona  suuremmilla
viljelmillä  ja   muissa  elinkeinoissa.

Asutusviljelmien  metsätaloudellisia  edellytyksiä  kosketeltakoon  tässä
vain   lyhyesti.   Metsäammattimiesten   yleinen   käsitys   on,   että   pienten
metsälöiden  tuottavuus  on  pienempi kuin  suurten.  Tätä  käsitystä vah-
vistavat jossain  määrin   1920-ja  30-luvuilla  suoritettujen  metsän linja-
arviointien  tulokset.  Niissä  on  mm.  puusto ja  vuotuinen  kasvu  todettu
20 ha pienemmissä metsälöissä pienemmäksi kuin suuremmissa.Toisaalta
on  korostettu,  että  suurempi  osa  pienmetsälöistä  on  tullut  perustetuksi

•I-aulukko   10.

Ihmislyön   käyiön   kehiiys   kirjaripiioijiljelmillä   sodan   edellisisiä   vuosisiaL.

Suuruus- Muunn.  miesiunteja  ha  kohden vähennysO/o
luokat 1936-38 1949-52

5-10 589 511 13

10-25 426 263 15

25-50 333 263 21

50 270 233 14

pa,n?,tettukcski,?rvo:|                ffi                   |                 ;gå 915

1  Vuosien    1941   ja    1950   maatalouslaskentojen   pinta-aloja   eri   suuruusluokissa

käytetty   painoina.   (Suuruusluokan   5-10   painona   kuitenkin   käytetty   2-10   ha
viljelmien   yhteenlaskettua   alaa.)

2  Painotetiu  pelkästään  vuoden   1941    lu\Juilla,  jotta  tilojen  jakamisen  vaikutus

tulisi  eliminoidi`ksi.
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asutustoimenpiteiden   yhteydessä,  jolloin   niiden   puustoa  joko   ennen
luovutusta  tai  rakennusvaiheen  likam  on  poikkeuksellisesti  supistettu.
Eräät    asiantuntijat    uskov`.at,    että    pienviljelijöitä    voidaan    sopivalla
ohjauksella   kehittää   tyydyttäviksi   metsänkasvattajiksi,   varsinkin   kun
heillä   on   mahdollisuuksia   edullisesti   käyttää   harvennushakkauksissa
kertyvää  vähä?rvoista  puuaincsta.

Metsänhoitaja   J/ucjjcz/o73   äskettäin   tekemästä  edustavastatutkimuk-
sesta ]   ilmenee,   että   maanhankintalain   nojalla   perustetuille   viljelys-
tiloille annettujen metsäalojcn keskimääräinen tuottoisuus vaihtelee tun-
tuvasti     alueittain   ollen   pienin,   54.1    k-m3   vuodessa,   lounaisalueella

(suunnilleen  linj.an  Pori-Hamina  lounaispuolella),  suurin,133.4 k-m3,
Etclä-Savon-Etelä-Karjala.n  alueella.  Us€alla  alueella  keskimääräinen
tuottavuus  ylittää  samaan  tilasuuruusluokkaan  kuuluvien  entisten  tilo-

ien   vastaavan   tuottavuuden.

Kansantaloud€lliselta  kannalta  on  epäilemättä  \.irsin  tärkcä  nier-
kitys   ollut   niillä   omaisuuden   siirroilla,  joita   asutusohjclman  toteutta-
misen   ja   siirtoväen   korvaussuoritusten   yhteydessä   on   suoritettu   eri

yhteiskuntaryhmien  väl;llä.  Nämä,  yhtä  vähän  kuin  ]]iuutkaan  sodan
välillisesti  tai välittömäsii  aiheuttamat  omaisuud€n siirrct,  eivät yleensä
tapahtuneet  edeltäpäin  laadittujen  suunnitelmien  mukaisesti,  vaan  eri-
tyisesti  inflaatio  pääsi  niitä  pahasti  sekoittamaan.2

Talvisodan   päättyessä   tappioon   eduskunta   yksimielisesti hyväksyi

periaatteen,  jonka  mukaan  menetetystä  omaisuudesta  oli   maksettava
korvausta.   Tämän  mukaan  molemmissa  korvauslaeissa,  vuosilta   1942

ja   1945,  on  sää`detty  maksettavaksi  korvausta  menetyksistä,  täysi  kor-
vaus kuitenkin vain enintään 500 000 mk:n omaisuudesta.  Suuremmista
omaisuuksista  oli  maksettava  alenevan  asteikon  mukaan.  Ensimmäinen
korvauslaki  edellytti  korvauksen  pieneltä  osalta  maksettavaksi  rahana,
muutoin  valtion  obligaatioilla,  jotka  oli  lunastettava  s  tai  25  vuoden

'  M.  Ir.vF.ss^Lo,   Kaijalaiselle   siii loi'äelle   muodostelliijeii   uljcl))slilojen   Periislaiiiisesla  ja

ro4ctzt.cmz/odof/a.    Metsätalous(ietcen    a]alla   tchty   lau(laturkirjoitus.    (1953.)

2  ..\sutustoimenpitcidcn   ja   koi.\.a`ispolitiikan   vaiku[uksista   t]n    V.  PRoC.pri  j.ul-

kaissut  ansiokkaan   tutkielman   (Ekonomiska  Samfundets  Tidski.iftin  n:ossa  3,   1949).

Mainittava  on   inyös  saman   kirjoittajan   csitys   HEiKKi   WARiKSEN   teoksessa   S!.i././oztöcn

Sop€,,l,lmi,,€,l   (\952`).
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kuluessa.   Tämän   korvauslain   mukaan   suoritettiin   korvauksina  kaik-
kiaan  10.3 miljardia mk, josta maatalousväestö lienee saanut n. 4.5 mrd.
Korvausten  perusteena  oli  yleensä  vuoden   1939  hintataso.

Kun  rahatilanne  oli  vaikeampi  vuonna   1945,   toista  korvauslakia
suunniteltaessa,  keskusteltiin jonkinlaisen  luontoiskorvauksen käyttämi-
sestä, jolloin korvaukseen oli käytettävä paitsi maata, jota oli annettava
lähinnä  maatalousväestöön  kuuluville,  myös  erilaista  muuta  verotuk-
sella  kerättävää  reaaliomaisuutta.  Tämä  ajatus  oli  takana,  kun  toista
korvauslakia  säädettäessä  määrättiin,   että  osa  korvauksista  oli  suori-
tettava   teollisuusyhtiöiden   osakkeilla.    Osakkeiden    hallintaa   varten

perustettiin  Holding-yhtiö,  jonka  osakkaita  korvauksensaajat  ovat.  Tä-
män   lisäksi   myönnettiin   korvausobligaatioille   takuu   inflaatiota   vas-
taan,   mikä  on  tehnyt  nämä  arvopaperit  erityisen  suosituiksi.   Toisen
korvauslain   mukaiset   korvaukset   maksettiin   picneltä   osalta   rahana,
200 000  mk  summaan  saakka  korvausobligaatioilla  ja  sen  ylittävältä
osalta  Holding-yhtiön  ösuuksilla.  Maansaantiin  oikeutettujen  osalta  n.
80 °/o   korvaussummasta   pidätettiin   maksettavaksi   maan   hinnan   ja
rakennuslainojen  takaisinmaksun  yhteydessä.  Korvaukset  oli  arvioitava
vuoden   1944 joulukuun  hintatason  mukaisesti.

Korvausten   rahoittamista  varten  säädettiin  ylimääräisiä  omaisuu-
denluovutusveroja.   Ensimmäinen   näistä  kannettiin  vuosien   1941-46
verollepanojen  yhteydessä, ja:  sen  suuruus  vaihteli  2.5-20 °/o:iin  omai-
suuden  arvosta.  Alinta  prosenttia  sovellettiin  40 000  mk:n,  korkeinta
01  000 000  mk  ja  sitä  suurempiin  omaisuuksiin.  Toinen  omaisuuden-
4uovutusvero  oli   vielä  jyrkemmin   progressiivinen,   alin  2.4 °/o:n  vero
kannettiin  jo   30 000  mk   omaisuudesta,   korkein   21  °/o  jo   10 000 000
markasta  ylöspäin.

Korvausanomuksissaan   siirtoväkeen   kuuluvat   arvioivat   menetyk-
sensä  yhteensä  85  miljardiksi  markaksi.  Paikalliset korvauslautakunnat
tinkivät  nämä  määrät  50  miljardiin,  ja  aleneva  asteikko  vähensi  kor-
vausten  nimellissumman  33  miljardiin.  Tästä  summasta   17  miljardia
tuli  maansaantiin  oikeutettujen  osalle,  joiden  korvauksista  toistaiseksi

pidätettiin  14  miljardia  mk.  Nimelliset  korvaussummat  ovat  kuitenkin
indeksiehdon johdosta muodostuneet monta vertaa suuremmiksi valtion

joutuessa  lunastamaan  korvausobligaatiot  hinnalla,  jota  oli  korotettu
nimellisarvosta tukkuhintaindeksin nousua vastaavalla määrällä. Vaikka
lopullinen  laskelma  valtion  suorittamista  indeksikorotuksista' on  mah-



282                                                                                K.  U.  PiiiKAi.A

dollinen  vasta kun  korvausobligaatiot  on  täydelleen  lunastettu,  näyttää

jo  nyt  siltä,  cttä  lisäsuoi`itusten  kokonaismäärä  yksin  ei-maataloudelli-
sessa  sektorissa   tulee   nousemaan   50-55   miljardin   markan   nimellis-
määrään.   Muunnettaessa   tämä   vuoden    1944   rahanarvoon,   tullaan
14   miljardiin   markkaan,   mikä   on   43  °/o   korvauksena   myönnetystä
määrästä.   Vastaavat  suoritukset  maataloussektorissa  nousivat  vuoden
1953 lopulla 9.4 miljardiin ja todennäköisesti tulevat kohoamaan  17 mil-

jardiin,   eli   muunnettuna   vuoden    1944   rahanarvoon,   2.7   miljardiin
markkaan.

Omaisuudenluovutusverojen  nimellistuotto muodostui tuntuvasii pie-
nemmäksi, ensimmäisen niistä tuotta:ssa 8.9 ja toisen  28.6 miljardia mk.
Vuoden    1944   rahanarvoon   muunnettuna   niiden   tuotto   oli    13.6  ja
12.0  miljardia,  yhteensä  siis  25.6  miljardia  mk.  Vaikka  tämä  kahden-
kertainen  omaisuuteen  kohdistuva  ylimääräisverotus  epäilemättä  tun-
nettiin   raskaana,   se   ei   kuitenkaan   kyemyt   peittämään   korvauksia,
vaan jo  nimellissummien  bilanssi  osoittaa  65  miljardin  mk:n  vajausta.
Tällä  vajauksella  on  täytynyt  olla  inflatorista  vaikutusta  korvausobli-

g.aatioiden  lunastusaikana,  joka  päättyy  vuoden   1955  lopiilla.
Maan.hankintalain  mukaan  ostetusta  tai  pakkolunastetusta  maasta

maksuna   annetut   obligaatiot   lunastetaan   takaisin   10   tai   15   vuoden
kuluessa.  Maan  hinnoittelussa  on  perustana pidetty vuoden  1944joulu-
kuun   hintatasoa,  ja  kun   obligaatioilla   ei   tässä   tapauksessa   ole   ollut
inflaatiotakuuta,   maan   luovuttajat   iulevat   rahan   arvon   alenemisen

johdosta  kärsimään  reaalisia  menetyksiä.  Näitä  lieventää jossain  mää-
rin  se,  että  maan  luovuttajat  ovat  voineet  käyttää  saainiaan  obligaa-
tioita   kiinnityslainojensa   sekä   toisen   omaisuudenluovutusveron   mak--
suun.  Vuoden   1953  loppuun  meii.nessä  maanluovuttajille  on  maksettu
obligaatioilla kaikkiaan  6.9  miljardia  mk, josta  2.2  miljardia  on  palau-
tunut   valtiolle   veronmaksun   yhteydessä.   -   Valitettavinta   on,   että
maanluovuttajien   inflaation   vuoksi   kärsimät   menetykset   ovat jakaan-
tuneet  heidän  keskuudessaan  varsin  epätasaisesti ja  mielivaltaisesti.

Vuoden  1954 huhtikuuhun mennessä tapahtuneissq omaisuuden siir-
roissa  ovat  erilaiselle  maalle  pakkolunastuksissa määrätyt hinnat keski-
määrin  hehtaaria  kohden  muodostuneet  seui`aaviksi:  pelto  14 686  mk,
viljelyskelpoinen maa 2 868 mkja metsämaa  1127  mk.  Puuston arvoksi
on   muodostunut   8 373   mk   metsämaan  ja   maatalouskelpoisen   maan
hehtaaria  kohclen.  Jos  näitä  hintoja  sovelletaan  kaikkiin  luovutuksiin,.



Taulukko  11.

Tasela3kelma    eiu,iJ>la    eri    omi.lajary/unien   uiälisislä    oinaisuudemiirroisla   vallakuiiriait     itykyalueella     siirloi)äen     koruau`suorituslen    ja   a5ulu5-
loiineii|)lleiden  yhleyde.5ä,   iitiljardia   ink.   vuoden  lt953  rahanarvori  mukaan.
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-  23.0
-  27.5

+248.4

( + 140.4)

( + 108.0)

+   36.7

+8.3
-220.4
+293.4

73.0

L  Koska  maan  hintana  annctuille  obligaatioille  on  iullut  täysi  reaaliarvo,  sikäli  kuin  ne  on  käytetty  veronmaksuun,  on  maan

ja  puuston   arvoa  tässä  koi`otettu   yksityisten   maanomistajain  kohdalta.  Tällä  tavoin  laskettava  korotus  on  v.1953  rahan  arvon
mukaan  9.8  mrd., joka on  tässä jaettu  tasan hcnkilöllisten ja yhteisöomistajien kesken.

2  Valtion  avustukscL  jaettu  taulukossa  5  esitcttyjen rakennuskustannustcn mukaiscssa  suhiecssa  siii`toväen  ja   muiden  maan-
saajicn   keskcn.   Lisämaan   saajien   on  otaksuttu  saanecn vain  i.aivausavustuksia;  hcidän  raivausalansa  on arvioitu  10 000  ha:ksi.

3  Menetykset  luovutetulla  alueella  jäävät  tämän   taselaskelman  ulkoi)uolclle.
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tullaan  taulukossa  s  esitettyihin  kokonaisarvoihin.L  Kokonaissumma  on
21.1   miljardia  mk  vuoden   1944  rahanarvon  mukaan,   mutta  kaikkea
tällä  summalla  otettua  maata  ci  vielä  ole  jaettu  asutettavill€.

Inflaation  vuoksi  maan  kauppa-arvot  ovat  markkamääräisesti  huo-
mattavasti   kohonneet   vuoden    1944  joulukuusta.   Kun   maanhintojen
kehitystä  suoranaisesti  valaisevia  tilastoja  ei  ole  käytettävissä,  tarkkaa
arviota  maanomistajain  menetyksistä  on  mahdoton  suorittaa.  jos  ole-
tetaan,  että  maanarvon  nousu olisi seurannut  tukkuhintaindeksin  kehi-
tystä,  voitaisiin  tämä  reaalinen  menetys  pelkästään  yksityisten  maan-
omistajain   piirissä   arvioida   n.   45   miljardiksi   nykymarkaksi.2   Koska
kuitenkin  maasta  maksuna  saatuja  obligaatioita,  kuten  edellä  on  mai-
nittu,  on  voitu  käyttää  vuoden   1944  arvon  mukaan  määrätyn  toisen
omaisuudenluovutusv€ron  maksuun,  reaalinen  tappio  on jonkin verran

pienempi,   ehkä   40   miljardia   mk,   edellyttäen   että   inflaatio   on   nyt
lopullisesti  pysäytetty.

Taulukossa   11   esitetään  eräänlainen  taselaskelma  cri  omistajaryh-
mien  menetyksistä  ja  voitoista  siirtoväen  korvaussuoritusten ja  asutus-
toimenpiteiden  yhteydcssä.  Kaikki  arvot  on  esitetty  muunnettuna  vuo-
den  1953  rahanarvoon  käyttäen  tukkuhintaindeksien  suhteita  muurito-
lukuina.   Omaisuuden  menetyks€t  johtuvat  osaksi  rahana  maksetuista
veroista, joihin tässä on luettu ainoastaan molemmat omaisuudenluovu-
tusverot,   osaksi  maanluovutuksista  ja   toisaalta   maasta   makscttavista
hinnoista   edellyttäen   rahan   arvon   pysyvän  maksuajan  kuluessa  vuo-
den  1953  rahanarvon  mukaisena.  Tässä  tasclaskelmassa  ei  kuitenkaan
siirtoväen     menetyksiä     luovutetulla    `alueella    ole    otettu    huomioon.
Omaisuudenlisäyksiin on luettu ensiksikin maanomistajille tulevat rahal-
1iset korvaukset maasta,  huomioon  ottaen  edun, joka on johtunut siitä,
että  obligaatioita  on  osaksi  voitu  käyttää  omaisuusveron  maksuun, jol-
loin  niille  on  saatu  nimellisarvoa  vastaava  reaaliarvo.  Siirtoväen  omai-
suudenlisäyksiksi  on  katsottu  korvaukset  sitä  mukaa  kuin  ne  on  mak-
settu   rahassa  råhakorvauksina,   korvausobligaatic)iden   kuol€tuksina  ja

1  Asuntotonttien   korkeampia   tonttiai.voja   ei   tässä   laskelmassa   ole   otetti`   hi`o-

mioon.   Ne   korottaisi\.at   loppusummia   n.   5  °,o.
2  Tukkuhintaindeksi   oli  joulukuussa    1944   314  ja   \Juoden    1953   lopussa    1709,

jotcn   hintataso   oli   siis   noussut   5.4-kertaiseksi.   Maataloushallituksen    kirjanpito\.il-

jelmillä  on   peltomaan   kirjanpitoar\.o  tiliviiosien   1944/45  ja    1951/52   välillä  noussut
5.3-kertaisesti  ja   metsämaan  4.7-kei.taiscsti.
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indeksikorotuksina,  valtion  avustukset  sekä  maanarvo,  kaikki  maksu-
vuosittain   vuoden    1953  rahanarvoon  muunnettuna   (korvauslainoista
v.   1953   lopussa   maksamatta   oleva   osa   on   muunnettu   vuoden   1953
rahanarvon  mukaan).  Maanarvosta ovat vielä päässeet osallisiksi  muut
maamsaantiin oikeutetut, joista osa on lisäksi saanut valtion  avustuksia.
Tasclaskelma  näyttää  enemmän  lisäyksiä kuin  menetyksiä,  mikä  osoit-
taa,  että  molemmat  omaisuudenluovutusverot  ja luovutettu maanarvo
eivät  olc  c`1lect  riittä.viä  peittämään vahingonkorvauksia ja  asutusohjel-
man aiheuttamia kustannuksia. Vajaus, n.  73 mrd.  mk,  on rahoitettava
muilla  veroilla,  valtion  lainoilla  ym.  Valtio  on  lisäksi  p€lkästään  kor-
vauslainoista v.  1.953  loppuun mennessä maksanut korkoja 6.6 mrd.  mk
eli  vuoden   1953  rahanarvon  mukaan   16.6  mrd.

Maansaajat  ovat  lisäksi  saaneet  valtion  varoista  luottoa,  nimellis-
määrältään  yhteensä  33.8  mrd.   mk,  josta  v.   1953  lopulla   16.5  mrd.
oli  maksettu  takaisin,  suurimmaksi  osaksi  korvausobligaatioilla.  Velkaa
valtiolle  oli  siis  vielä  17.3  mrd.,  mikä  myöskin  on  otettava  huomioon
taselaskelman mahdollista rahanawopoliittista merkitystä arvostettaessa.

Oman  ryhmänsä muodostavat vielä maanhankintalain toimeenpano-
kustannukset. Jos  näihin  luetaan  paitsi  asutushallinnon myöskin  maan-
viljelysseurojen  menot  asutusohjelman  toteuttamiseen,  päädytään  vuo-
sina    1945-1953   8.7   mrd:n   nimellissummaan   (v.    1952   rahanarvon
mukaan  summaan  13.1  mrd.).  Tähän  ryhmään  kuuluvat  myös  luotto-
laitoksille   maksetut   hoitopalkkiot,   jotka   valtion   tilinpäätöksessä   on

yhdistetty   samaan   momenttiin,  mihin  kuuluvat   myös   asutuslainoista
maksetut  korkohyvitykset.   Täriän   momentin   kokonaissumma  noiisee
samana  ajanjaksona  n.1.1  mrd.  markkaan  cli  nykyarvona  1.4 mrd:iin.
Kaikkiaan  siis  on  tässä  ryhmässä  meiioja,  jotka  eivät  tosin  ole aivan

puhtaita  hallintomenoja,  nykymarkoissa  lähes  15  mrd.
Asutusohjelman  finanssipoliittisen  puolen  tarkastelu  jää  tässä  ym-

märrettävästi  varsin  pintapuoliseksi.  Tämän  kysymyksen  perinpohjai-
nen  analysointi  esim.  kiinnittäen  huomiota  maksusuoritusten  ajalliseen

jakaantumiseen  tu]ee  muodostamaan  varmaankin  mitä  kiintoisimman
tutkimustehtävän  pystyvälle  tutkijalle.  Siihen  liittynee  sopivasti  myös-
kin  suhdannepoliittinen   arviointi,  jonka  suorittaminen  ei   vielä  tällä
hetkellä  voine  tulla  kysymykseen.

Myöskin vaikutukset tuotantoon kaipaavat jatkuvasti  tutkijain  huo-
miota.  Tulevissa  tutkimuksissa  olisi  erityisesti  pantava  painoa  alueelli-

5
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siin,  selvityksiin,  joilla   voitaisiin   osoittaa   asutustoimenpiteiden  mer-
kitys    erihisissa    olosuhteissa.    Kiintoisia    olisivat   erityisesti   vertiilut
sellaisten  alueiden  välillä, joilla  asutustoimenpiteet  ovat  verraten  yksi-

puolisesti periistuneet joko  uudisraivaukseen  tai  entisten  viljelysmaiden
jakoon.   Näissä  vertailuissa  olisi  kiinnitettävä  huc)miota,  paitsi  tuotan-
non  kehitykseen,  myös  investointien  suuruuteen.  Asutustoimenpiteiden
vaikutus   työl]isyysvaihteluihin  olisi  niinikään  erityisen  kiintoisa  tutki-
musaihe.

Asutusohjelman    taloudellista   rasitusta    arvioitacssa   ei    ole   syytä
unohtaa,   että  asutusohjelman  mukaisia  toimenpiteitä  olisi  tässä  suh-
teessa  verrattava  niihin  muihin  vaihtoehtoihin,  joita  on  käytcttävissä

puheena  olevan  väestön  sijoittamisessa  tuottavaan  työhön  yhteiskun-
nassa.  Tällaiset  vertailut  olisivat  ilmeisesti  hyödyllisiä,  jos  niitä  voitai-
siin  pätevästi suorittaa. Vaikeudet  tässä kohden  ovat kuitenkin ilmeisiä,
sillä   ihmisten   sijoittumismahdol]isuuksia   esim.   teollisuuteen   ei   voida
arvioida   pelkästään   tarpeellisten   investointien  suuruudcn   perusteella.
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H:F"ER B]ÖB:Ko~r`rrsH,  GuldmyrLtf lotens  imf iromde   .L  Finland  åien  1877-1878.
Helsingfors  1953.  Siv.  478.

Ejö.rÄqz;ri£ on väitöskirjansa aiheeksi valinnut maamme rahalaitoksen
historiassa kaikkein tärkeimmän vaiheen, kultarahakantaan siirtymisen,
sen  syiden,  toimeenpanon ja  seurausten  yksityiskohtaisen ja  perinpoh-
jaisen  selvittelyn.  Vaikka  sanotun  uudistuksen  pääpiirteet  ovatkin ylci-
sesti   tunnetut,   on   tekijä   laajojen   arkisto-  ja   kirjallisuustutkimusten
tuloksena tunkeutunut monien erikoiskysymysten usein yllättäviin kään-
teisiin  ja  luonut  näin  mielenkiintoa  herättävän  kuvan  maamme  sil-
loisten  merkkimiesten  käsityksistä ja  ehdotuksista.

Niinpä  tekijä  ei  ole  tyytynyt  hopean ja  hopearahan  arvon  heilah-
telujen  toteamiseen,  vaan  on  ryhtynyt  laajaan  selvittelyyn  siitä,  mistä
nämä  vaihtelut  aiheutuivat.  Syynä  oli  hopean  tuotannon  suuri  lisään-
tyminen ja  toiselta  puolen  kysynnän  supistuminen,  mikä viimeksi  mai-
nittu osaltaan johtui siitä, että kultakannalle siirtyneiden maiden hopea-
varastoja  laskettiin  markkinoille.  Vaikka  Suomen  Pankin  johtokunta
noudattikin   varovaista   kurssipolitiikkaa,   eikä   alentanut  ulkomaisten
vekselien  kurssia  aivan  samassa  suhteessa  kuin  hopean  hinnan  halven-
tuminen  olisi  edellyttänyt,  oli  kuitenkin  pakko  suurin  piirtein  seurata
Hampurin  pörssin  noteerauksia,   sillä  Saksa  oli   1870-luvulla  Suomen
ulkomaan  kaupassa  ensi  sijalla.  Markkamme  arvon  heilahteleminen ja
varsinkin  sen  vaihtosuhteen  huonontuminen  tuotti  huomattavia  vai-
keuksia   ulkomaankaupan   harjoittajille  ja   tuntuvia   tappioita nimen-
omaan  Suomen  Pankille.   Kun  markan  ulkomainen  arvo  aleni,  iloit-
sivat  viejät, jotka  vaihtaessaan  tavarasta  saamansa  valuutan  markoiksi
saivat  niitä,  enemmän  kuin  olivat  edellyttäneet,  mutta  tavarain  tuojat
surivat,  sillä  heidän  oli  pakko  maksaa  vastaavasti  enemmän  markkoja,
mikä  merkitsi  hintojen  kallistumista.   Suomen  Pankille  tuotti  hopean
halventuminen   tappiota,   sillä   pankin   hopeavaraston   arvo   aleni   sitä
mukaan kuin hopean noteeraukset laskivat.  Sanotut noteeraukset ilmai-
sivat.`  mikä oli hopean hinta verrattuna kullan hintaan, ja kun ne maat,



304                                                                 KiRjALLisuumA

joihin  Suomen  ulkomaankauppa  etupäässä  kohdistui  -  nim.  Saksa,
Ruotsi,   Englanti,  Tamka,   Hollanti  -  olivat  omaksuneet  kultaraha-
kannan,   oli   tuontitavarat  samoin   kuin   ulkomaiset   velat   maksettava
kullan  arvon  perusteella.  Tämä  seikka  herätti  sekä  sanomalehdistössä
ja  viranomaisten  mielessä  aj.atuksen,  että  rahaolojemme  saattamiseksi
terveelle  kannalle  oli  meilläkin  siirryttävä  kultarahakannalle.

Siihen vaikutti olennaisesti myös se seikka,  että ruplasta, jonka peri-
aatteessa  piti  olla  hopeakannalla,  oli  tullut  paperirupla,  jonka  kurssi
heilahteli  vielä jyrkemmin  kuin  hopean  arvo.  Mutta  Suomen  Pankin
oli  pakko  ottaa  noteerauksissa  huomioon,  mitä  Venäjän  finanssiherrat
vaativat.  Onkin  ymmärrettävää,  ,että  kurssipolitiikan  hoito  oli  tällöin
vaikeata.  Björkqvist kuvaa sitä  näin:  Suomen  Pankin  ulkomaan valuu-
tan  noteeraukset,  jotka  perustuivat  alituisesti  arvossa  alenevaan  mit-
taan,   kun   sitä   verrataan   tavaroiden   hintaan,   oli   monessa   suhteessa
luovimista   salakarien   keskellä   vuoroveden,   myrskyn  ja   ristiaallokon
myllertämällä  merellä.

Tutkiessaan  kultarahakannalle  siirtymisen   alkuvaiheita  Björkqvist
mainitsee,   että   Suomen   rahapajan   päällikkö   4. F.  So/c7o%   kirjoitti  jo
marraskuussa  1874  häneltä  pyydetyssä  lausunnossa,  että  hopean  arvon
alennuksesta  aiheutuvien  haittojen  torjumiseksi  »oli  epäilemättä  kulta-
rahakannalle  siirtyminen  järjellinen  ja  mikäli  ennakolta  voi   päättää
vastaisenkin varalta tehokkain toimenpide».Samaan tulokseen tuli Suo-
men  Pankin johtokunnan  puheenjohtaja  y£.c¢or  z/on  f7cz#fmczn  elokuussa
1875  antamassaan  lausunnossa.   Hänen  käsityksensä  mukaan  kurssien
määräämisessä  ei  voitu  välttää  tappioita.   »Siirtyminen  kultakannalle
oli  ainoa  parannuskeino».  Varsinaisen  aloitteen  tekijänä  oli  kuitenkin
pankkivaltuusmiesten   puheenjohtaja   j3obcr!   A4lo73fgo77%rj/.   Hän   ehdotti
pankkivaltuusmiesten kokouksessa  tammikuun  10  p:nä  1876,  että  asian
ymmärtäville  henkilöille  annettaisiin  tehtäväksi  valmistaa  täydellinen
ehdotus  kultarahakannalle  siirtymisestä, jotta  sen  perusteella  annettai-
siin  säädyille   hallituksen   esitys  perustuslain  mukaisesti  käsiteltäväksi.
Pankkivaltuusmiehet   hyväksyivät   puheenjohtajansa   ehdotuksen.   On
omituista,  että  asian  käsittelystä  senaatissa  ei  ole  muita  tietoja,  kuin
että  asiakirjat  pantiin  kiertämään  senaattorien  kesken.  Tämä  päätös
tehtiin  maaliskuun  s  p:nä  1876 ja  seuraavan  huhtikuun  s  p:nä  päivä-
tyssä   yksityiskirjeessä   tunnustaa   Suomen   kenraalikuvernööri   Ber%Åczrd
J7eJrc%äctj.  saaneensa  ministerivaltiosihteeri  E7n3./  SjjernuczJ/-r4/a//Genilta  kir-

jeen, jossa  sanotaan,  että  keisari  oli  ilmoittanut  siirtymisen  kultaraha-
kantaan  tulevan  Suomessa  kysymykseen  vasta  sitten,  kun  se  oli  pantu
toimeen  keisarikunnassa.  Täällä  oltiin  masentuneita  epäonnistumisen
johdosta.   Ei   ole   tilaisuutta   selostaa   niitä   ihmeellisiä   vaiheita,  jotka
todennäköisesti  olivat  johtaneet  asian  umpikujaan.  Siitä  selviydyttiin
kuitenkin  nopeasti.  Sillä  saman  huhtikuun  26  p:nä  Stjernvall-Walleen
esitti  asian uudestaan keisarille, joka yllättävästi suostui  komitean  aset-
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tamiseen.  Päätöksen toimeenpano sujui nopeasti.  Seuraavan  toukokuun
10 päivänä senaatti nimitti ehdotetun komitean, joka tunnetaan nimellä
kultarahakomitea.   Sen   puheenjohtajaksi   määrättiin   aloitteen   tekijä
pankkivaltuusmiesten  puheenjohtaja  Montgomery.   Björkqvistin   teok-
sessa on tiedot komitean jäsenistä, heidän ansioistaan ja pätevyydestään
sekä aikalaisten arvosteluja komitean kokoonpanosta.  On syytä mainita,
että  Sne//m¢%,  joka  ei  ollut  komitean  kokoonpanoon  tyytyväinen,  kir-
joitti  myrkyllisen  artikkelin  saman  vuoden  elokuussa.  Siinä  hän  sanoi,
että yleisöä on ilahutettu kahdella suurella uutisella, nim.  1 :o että kulta-
rahakannan  säätämistä  valmistava komitea on kokoontunut ja 2:o että
se  on  hajaantunut  kokoontuakseen  -  syksyllä.

On houkuttelevaa ajatella,  että komitea on  askarrellut  eräänlaisessa
kylvötyössä ja nyt jättänyt aikaansaannoksensa meidän Herramme sään
ja tuulen huomaan kokoontuakseen jälleen sadonkorjuun aikana.  Snell-
man  oli  kaiketi  saanut  tietää,  että  komitean  sihteeri  j3oöer£  C4Wre'n  kir-
joitti  selitystä  kullan ja  hopean  hintasuhteista, ja  siitä  hän  otti  aiheen
ilkeillä  näin.  Parin kuukauden kuluttua on komitealla kaiketi valmiina
kullan historia Ophirin ajasta kullanhuuhdontaan lvalojoella.  »Mikään
ei   voi   tuoda   enemmän  lohdutusta  kaikille   niille,  jotka   nyt  näkevät
omaisuutensa   kutistuvan   päivä   päivältä,  kuin  tällainen  historia.  jos
maa tuleekin muutamia miJjoonia köyhemmäksi, voi se kuitenkin iloita
siitä, että tietäminen on suuresti rikastunut.» Snellmanin purevan artik-
kelin  ilmestymisestä  ei  kuitenkaan  kulunut kuin  kaksi  kuukautta,  kun
kultarahakomitean   mietintö   oli   valmis.   Siihen   sisältyivät   ehdotukset
asetukseksi  Suomen  rahasta  ja  uuteen  rahajärjestelmään  siirtymisestä
sekä  Suomen  Pankin  ohjesäännön  muutoksiksi  perusteluineen ja  taulu-
liitteineen. Työ oli tehty niin perinpohjaisestija huolellisesti, että senaatti
vähäisin  muutoksin   teki  siitä  esitysehdotuksen  valtiopäiville.   Kun  oli
hankittu  Venäjän  rahaministerin  ja  sikäläisen  finanssikomitean  puol-
tavat  lausunnot,   hyväksyi  keisari  esityksen.   Säädyt  asettivat  yhteisen
valiokunnan  valmistamaan  kysymystä.   Kun  valtiopäivien  määräaika
lähestyi   loppuaan,   kiirehdittiin   ratkaisua.   Keskustelu  jäi   vähäiseksi,
vain  vaihtokurssin  määräämisessä  ilmaantui  erimielisyyttä.  Valiokunta
ehdotti   esityksen   hyväksymistä  muuttamattomana.   Niin   tapahtuikin,
ja  toukokuun  28  p:nä  1877  allekirjoitettiin  säätyjen  päätös.  Seuraavan
heinäkuun  23  päivänä  keisari  vahvisti  uuden  rahalain,  sen  toimeen-
panosta   annettavan   asetuksen  ja   muutokset   Suomen   Pankin   ohje-
sääntöön.

Tämän  jälkeen  oli  suoritettava  joukko  valmistavia   toimenpiteitä,
jotta  Suomen  Pankki  heinäkuun  alusta   1878  voi  ryhtyä  lunastamaan
setelinsä. kultarahalla.   Siten  oli  maamme  raha  saanut  vakavan  kan-
sainvälisen  arvon.  Se  oli  liitetty  muiden  kultakannalla  olevien  maiden
rintamaan.   Näin   pelastuimme  joutumasta   siihen   sekasortoon,  johon
Venäjän  rahaolot  silloin  olivat  joutuneet.
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Kun  kysymys  vaihtokurssin  määräämisestä  oli  arkaluontoinen,  vai-
keasti  ratkaistavissa ja  paljon  erimielisyyttä  synnyttänyt,  on  Björkqvist
ottanut  tehtäväkseen  sen  yksityiskohtaisen  selvittämisen.   Ydinkohdan
muodosti,  oliko  kultamarkan  vaihtoarvoksi  säädettävä  4/ Pczr3.,  so.  vas-
tineeksi   15.50   hopeamarkkaa,   vai   oliko   markka   devalvoitava,  joten
vastineeksi  olisi  säädetty  esim.   10  °/o  suurempi  määrä  hopeamarkkoja.
Devalvoinnin  kannalla  oli  mm.  Snellman.  Valtiopäivillä  hän  ruoski  al
parin  kannattajia  mm.  näin:  on  kummastuttavaa,  että  moni  vakava-
mielinen  asioihin  perehtynyt,  kunnianarvoinen  mies  voi  istuutua  apri-
koimaan,  onko .kohonnut  ulkomaan  kurssi  todella  vaikuttanut  tavaran
hintojen nousuun vaiko ei. Jos maanviljelijä joutuu maksamaan suolasta,
sokerista, kahvista ym.  entistä enemmän, on luonnollista, että hän myös
nostaa  omien  tuotteittensa  hintoja.  Tämä  on  niin  päivänselvää,  ettei
voi  käsittää,   miksi  kaivattaisiin   lisäselvittelyä.  Jos   Snellman  eläisi  ja
vaivautuisi   lukemaan   Björkqvistin   tutkimuksen,   hän   todennäköisesti
myöntäisi,  että  selvittely  on  ollut  paikallaan.

Kultarahakomitea ehdotti vaihtosuhteeksi al paria,  mikä lopullisesti
hyväksyttiinkin.   Tämä   lähtökohtana  Björkqvist  on   tutkinut,   minkä-
lainen oli markan ostovoima ennen rahanuudistusta ja sen jälkeen, mitä
uudistus  vaikutti  tärkeimpien  elinkeinojen  tilaan  ja  kehitykseen  sekä
maatalouden luotto-oloihin. Tämä väitöskirjan osa on vaatinut sitkeätä,
vaivalloista  työtä.   On  täytynyt  kerätä  paljon  hintatietoja  arkistoista,
sanomalehdistä  (torihintoja),  maaherrojen  kertomuksista,  ym.  Näiden
tietojen  perusteella on laskettu punnittuja keskiarvoja ja indeksisarjoja,
jotka on tehty havainnollisiksi diagrammeilla. Tässä aikaa ja laskutyötä
vaatineessa  työssä  tekijällä  on  ollut  apuna  Suomen  Pankin  taloustie-
teellisen  tutkimuslaitoksen  henkilöitä  sekä  laitoksen  koneet ja  laitteet.

Tulokset  ovat  lyhyesti  sanottuina  seuraavat:
että markan ostovoiman silloiset vaihtelut johtuivat etupäässä talous-

elämän  suhdanteista  eikä  rahateknillisistä  tekijöistä ;
että   teollista  toimintaa  kohdanneet  vaikeudet,   erityisesti  v.   1879,

eivät aiheutuneet kultakannalle siirtymisestä, vaan yleisestä liikepulasta ;
sekä

että  hyväksytty  al   pari   vaihtokurssi   oli   edullinen   niille,  joilla  oli
ulkomaisia  velkoja,  erityisesti  Suomen  Hypoteekkiyhdistykselle,  jonka
lainojen  korot ja  kuoletukset  keventyivät ja  yhdistyksen  obligaatioita,
kun  niiden  arvo  oli  vakaantunut  saatiin,  taas  kaupaksi sekä Suomessa
että  ulkomailla.

Kultakannan   tuomista   eduista   esittää   Björkqvist   10   eri   kohtaa.
Mainitsen  niistä  seuraavat:

Rahamme  vapautui  ruplan  kursseista  ja  saavutti  vankan  itsenäi-
syyden. Suomen Pankki voi sen jälkeen toimia silmällä pitäen vain oman
maamme  etua.

Suomi   liittyi   täten   kultakantaisten   maiden   ryhmään  ja   saavutti
siten  tämän  kansainvälisen  järjestelmän  edut.
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Samalla  kun  markan  ulkomainen  arvo  vakaantui,  senkotimainen
ostoarvokin  säästyi  niiltä  heilahteluilta,  jotka johtuivat  kurssien  muu-
toksista.

Uudistus  helpotti  ulkomaalta  otettavien  luottojen  järjestämistä
niiden  hoitoa  sekä  oli  omansa  edistämään  rahasäästöjen  tekemistä
pääoman  muodostumista.  Kun  yleisö  oppi  luottamaan  rahan  arvon
pysyväisyyteen, ei enää ollut syytä pelätä esim. reaaliomaisuuden myyn-
nillä saatujen rahojen  tallettamista pankkiin.  Täten pankeille tuli  tilai-
suus  lisätä  luotonantoa ja  siten  auttaa  elinkeinojen  kehitystä.

Björkqvistin   teoksessa   kerrataan,   ketkä   vaikutusvaltaiset   henkilöt
edistivät kultarahakannan  toteuttamista,  mitä vaikeuksia  oli voitettava
sen   takia,   että   ruplarahan   kelpoisuutta   maksuvälineenä   meillä   oli
supistettava ja  mitkä suotuisat  sattumat  auttoivat  uudistuksen  nopeata
toimeenpanoa.   Niiden  selostaminen  vaatisi  kuitenkin  liiaksi  tilaa.

Niin kuin sanottu,  on puheena oleva  teos sitkeän uurastuksen tulos.
Vaivoja  ei  ole  säästetty,   vaan  on  tunkeuduttu  niin  pitkälle  yksityis-
kohtiin  kuin  lähteistä  kootut  tiedot  ovat  sallineet.  Myös  kansantalous-
tieteessä   esitettyjä   rahakysymystä   koskevia   teorioita   on   selostettu  ja
arvosteltu.  Esitys on sujuvaa ja  diagrammein havainnollistettu.  Eräissä
kohdissa  on  tekijä  laajentanut  esitystä  liiaksi  ottamalla  mukaan  kysy-
myksiä, joilla ei ollut vaikutusta pääasian kehitykseen.  Sellaisia on esim.
selostus kuluneiden hopearahojen lunastuskelpoisuudesta, kaikkien mah-
dollisten  vaihtokurssien  yksityiskohtainen  esittely ja  arvostelu.  Selvitys
siitä, mitä kultakannan omaksuminen vaikutti eri elinkeinojen tilaan on
paisunutj  läpileikkaukseksi|  Suomen   talouselämän   tilasta   1865-1885.
Myös on syytä kysyä, onko ollut aihetta ulottaa syiden etsiminen  1865:stä
alkaen  ja   ulottaa   seurausten   analysointi   1885:een   saakka.   Loppuun
liitetyt   taulukot   ovat  vaatineet   tilaa   kokonaista   51   sivua.   Erityisesti
panee  merkille,  että  Suomen  Pankin  vekselikursseja  esittävät  taulukot
ovat   niin   yksityiskohtaiset,   että   kahdenkymmenen  vuoden   ajalta  on
julkaistu  ylimmät,  keski- ja  alimmat kurssit kuukausittain myös silloin,
kun  ne  ovat  olleet  koko vuoden  muuttumattomat.  Eiköhän  tässä  osas-
tossa  olisi  voinut  huomattavasti  säästää  ainakin  painatuskustannuksia?

Olen   maininnut   näistä  seikoista  syystä,   että  meillä   yliopistolliset
väitöskirjat  usein  paisutetaan  tarpeettoman  laajoiksi  ja  kustannuksil-
taan  kalleiksi.   Muissa  maissa  harrastetaan   esityksen  suurempaa  kes-
kittämistä  ja  kustannusten  rajoittamista.

K.  Ki,vialho

LA;NRi  0.   ALE  HEmrL",   The   Economic   Theory  of  Agricultural  ProduGtion.
Suomalaisen   Tiedeakatemian   Toimituksia,   sarja   8,   nide   87,    1.
Siv.  130.

Kansantaloustieteen  alueen  valtavasta paisumisesta lienee johtunut,
että tämä  tiede on pusertanut itsestään  ulos sellaiset haarautumatieteet



308                                                                         K] R]ALLISUUTTA

kuten maatalouspolitiikka ja maanviljelyksen taloustiede.  Siten on maa-
talouteen liittyvien taloudellisten ongelmien käsittely vähitellen siirtynyt
näiden  erikoistuneiden  tieteiden piiriin ja maatalous  tullut jonkin  ver-
ran vieraaksi varsinaisen kansantaloustieteen harrastajille. Tosin J33.corJon
klassillinen   maankorkoteoria   kaikessa   näennäisessä  johdonmukaisuu-
dessaan  kuuluu   edelleenkin  kansantaloustieteen   opiskelijoiden   perus-
kasvatukseen, mutta se esitetään eräänlaisena menneiden aikojen erikoi-
suutena. Hyvä on, jos samassa yhteydessä vielä viitataan amerikkalaisen
CczrcjJn  tätä  kuuluisaa  teoriaa  koskeneeseen  arvosteluun.

Ricardohan  esittää  maankoron  muodostumisen  erotustulona,  siten
että  ensinnä otetaan viljelykseen  hedelmällisimmät maat ja vasta väki-
luvun  kasvaessa joudutaan  myöskin  huonommat  maat  ottamaan  vilje-
lykseen,  jolloinka   viljan   hinta  nousee  ja  parempien  maiden  viljelijät
i)ääsevät   omine   alhaisine   tuotantokustannuksineen   hyötymään   tilan-
teesta.

Carey  puolestaan  perusti  vastaväitteensä  Amerikan  oloihin.  Vilje-
lykseen  siellä  näet  otettiin  ensinnä  verraten  hedelmättömät  maat,  ja
vasta  asutuksen  levitessä ja  väkiluvun  kasvaessa  on  viljelykseen  otettu
hedelmälliset  laaksoseudut.

Varmaankin  jokainen  suomalainen  kansantalousmies  on  joutunut
tätä   pulmaa   mielessänsä   ainakin   hetkiseksi   pohtimaan.   Tosin   piste-
voitto  on annettu  kai yleensä  Ricardolle,  mutta  mieleen  on jäänyt soi-
maan  jokin  selittämätön   ristiriita  ja  muistikuva  niistä  monista  »Kar-
jalan  kunnaista»,  jotka  ovat  olleet  ensimmäisen  asutuksen  tyyssijoja,
kun   läheiset   suuret  ja  hedelmälliset   lakeudet   on   vasta  myöhemmin
vallattu viljelykselle.

Tämä ristiriita on ilmeisestikin ollut nyt selostettavana olevan  teok-
sen syntymisen lähtökohtana ja aiheuttajana.  Kaiken lisäksi ovat ympä-
ristöolosuhteet olleet tämänkaltaisen  teoksen syntymiselle suotuisat,  sillä
onhan sen  tekijä,  fil.tri  £a#r£.  0.  cz/H%r/g.n,  kansantalousmiestemme  pii-
rissä  tunnetusti  käytännön  maamies  sekä  lisäksi  sangen  omaperäinen
ajattelija,  joka   ei   mielellään  purjehdi   toisten   laatimien   merikorttien
mukaan.

Teoksen  pääoivalluksena  on  ilmeisesti  maapohjan  ominaisuuksien
onnistunut  erittely.  Tekijä  ei  tässä  ole  tyytynyt  vanhaan  käytäntöön,
joka on suggeroinut itsekunkin puhumaan vain enemmän tai vähemmän
hyvästä  maasta,  vaan  hän  osoittaa  esimerkein,  että  maa, joka  yhdessä
suhteessa  saattaa  olla  hyvää  maata,  voi jossakin  toisessa  suhteessa  olla
huonoa.  Näin  tekijä  päätyy  kahteen  ominaisuuteen,  joista  toista hän
kutsuu  maan  hedelmällisyydeksi,   »fertility»,  ja  toista  eksploitabilitee-
tiksi,   »exploitability».   -  Suomenkielisiä   termejä  ei  tietääkseni  vielä
ole viimeistelty.

Maa  on  hedelmällisempi  kuin  toinen  maa,  jos pienempi alue  tätä
maata kykenee  tuottamaan  määrätyn  määrän  ko.  tuotetta kuin tuo toi-
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nen  maa.  Taas  maan  eksploitabiliteetti  on  riippuvaista   siitä,  kuinka
paljon  muista  kuin  maankorosta  riippuvia  tuotantokustannuksia  tarvi-
taan  määrätyn  tuotemäärän  tuottamiseen.

Kuvaamalla näitä maan kahta ominaisuutta suorakulmaisessa koordi-
naatistossa tekijä on, ensin lähtien tuotantoteorian kiinteiden kertoimien
tapauksesta ja sitten siirtyen samantuottoisuuskäyriin,  rakentanut syste-
maattisen  ja  kauniin  teorian,  jota  tämän  alan  tutkimuksista  kiinnos-
tunut  lukee  mielenkiinnolla,  paikka  paikoin jopa  ihastuksellakin.

Ricardon ja  Careyn klassillinen kiistakysymys saa nyt  oman tyhjen-
tävältä vaikuttavan selityksensä.  Maata ei  oteta viljelykseen  hedelmälli-
syyden   mukaisessa  järjestyksessä   vaan   eksploitabiliteetin   mukaisessa.
Siten  on jossakin  tapauksessa  tapahtumajärjestys  saattanut  olla  sellai-
nen  kuin  se  Ricardosta  näytti, jossakin  tapauksessa  Careyn  väittämän
mukainen,  ilman  että  ristiriitaa  silti  syntyisi.

Mielenkiinnolla  luetaan  varmaankin  myös  kohta  maatalouden  tek-
nillisten  keksintöjen  tai  parannusten luokittelusta.  Se,  että  eräiden  kek-
sintöjen  käytäntöönotto  on  riippumaton  viljeltävän  tuotteen  hinnasta,
toisten  on  siitä  riippuvainen,  tuntuu  nyt  perästäpäin  selviöltä,  mutta
kukapa  sitä  tuli  aikaisemmin  ajatelleeksi.

Itsensä  maankorko,  tuo  klassikkojen  kuulu  eroitustulo,  saa  teoksen
esittämänä  uuden  luonteen  -  kustannustekijä  kuten  muutkin.

Teoksessa  miellyttää   erityisesti  sen  systemaattisuus  aina  huolellisia
käsitteenmäärittelyjä myöten.  -Viime aikoina ilmestyneissä suomalai-
sissa   kansantaloustieteellisissä   julkaisuissa   on   tässä   suhteessa   yleensä
paljon  toivomisen  varaa.  -  Ilmeisesti  onkin juuri  tekijän  huolellisuus
käsitteenmäärittelyissä   ollut   hänelle   avuksi   teoksen   merkittävimpien
tuloksien  aikaansaamiseksi.   Sangen  sattuvasti  sanotaankin  sivulla  58:
»In  the end,  the main reason for the controversy between Ricardo  and
Carey regarding the problem of the order of cultivation is, as frequently,
not  only  in  economics,  but  in  other  sciences, that  neither  of the  oppo-
nents  has  clearly  enough  defined  the  terminology  with  which  he  ope-
rates.»  -  Paljon  puhuva  lause.

Teoksen   luettavuus   ei   kuitenkaan   ole   erityisen   helppo.  Jo   asian
luonteesta johtuu,  että  paljon  graafista  esitystä ja jonkin  verran  mate-
matiikan perustietoja tarvitaan,  ennen kuin esitys käy ymmärrettäväksi.
Esitystapansa sekä tutkimusmenetelmänsä puolesta teos onkin laskettava
kansantaloustieteen  matemaattisen  koulukunnan  piiriin.

Matematiikan  käsitteiden  »mobilisoinnissa»  ei  tekijå  kaikissa  koh-
din ole ollut tarpeeksi varovainen. Niinpä matematiikkaan tottumatonta
lukijaa  .hämmentänee   käsite  gradientti,  jolla  yleensä   matematiikassa
tarkoitetaan pinnan nousujyrkkyyttä. Tässä se on ilman selityksiä otettu
käytäntöön  suoran  viivan  kaltevuuden  mittana.   Parempi  termi  tässä
olisi  ollut  »slope».

Teokselle  virheeksi  tuskin  voidaan  lukea  sitä,  että  se  lankeaa  hin-
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nanmuodostuksen  teorian  kohdalla  yleiseen  syntiin  puhumalla  kysyn-
nän kasvamisesta,  »increase in demand», kun tarkoitetaan kasvua kysy-
tyssä hyödykemäärässä tai menekissä.  Kysyntä itse on riippuvuussuhde,
joka  esim.  vahvistuu,  mutta  ei  voi  kasvaa.

Mitä taas itse kysyntäkäyrän esitykseen tulee,  on vakiojoustavuuden
edellytyksellä   piirretty   useassa   kohden   absoluuttiseenkin   asteikkoon
suora  viiva,  vaikka  hyperbeli   olisi   lähempänä  oikeaa  kysyntäkåyrää.

]ossakin  kohdassa,  esim.  sivuilla  106-107,  1ukija  tulee  ajatelleeksi,
että  onkohan  siinä  historiallista  kehitystä  tulkittu  liian  kaavamaisesti,
huomioimatta samanaikaisesti tapahtuvaa  teknillistä kehitystä,  so.  aika-
naan  tehty  ce¢råf 4ar3.ÖeÅf  on  unohtunut  voimaan.

Parempi  myöhään  kuin  ei  milloinkaan,  mutta  teoksen  nimestäkin
tavataan aina jotain sanoa, samaten kieliasusta.  - Nimi vaikuttaa hie-
man  liian  kategooriselta.  Ehkäpä  »On  the  .  .  .»  sointuisi  tässä  parem-
min.  Kielellinen  asu  vaikuttaa  ei-kielimiehestä  selvältä.

Edellä  esitetyt  muutamat  huomautukset  eivät  ole  tarkoitetut  jär-
kyttämään  oleellisesti  teoksen  tärkeimpiä  saavutuksia.   Kekseliäästi  ja
näppärästi se todella selvittää meille maataloustuotannon teorian ongel-
mia, jotka  klassikoilta jäivät  ilmaan  väreileviksi  epäsoinnuiksi.  Tekijän
tieteellisesti  rikas  mielikuvitus  sekä  suuri  käytännön  kokemus  ovat  nyt
käsikädessä  antaneet  meille  näihin  kysymyksiin  selvityksen,  jossa  silmä
viihtyy  ilman  oleellisesti  häiritseviä  kauneusvirheitä.

Eino  Ha.ikala

jouKo  Siipi,  P¢/44-¢jjJö.z/&n  zu.3.Å£/u/?J.  Yliopistollinen  väitöskirja,  Helsinki
1954,  siv.  289.

Yllä  mainittu  väitöskirja  on  ilmeisesti  yritetty  laatia  siten,  ettei  se
aseta   lukijankaan   viihtyvyyttä   kovin   kovalle   koetukselle.   Tähän   on
lähinnä koetettu  päästä sijoittamalla  lukujen  alkuun aforismin  tapaisia
sutkauksia, jotka jollain  tavoin  liitt}.vät  lukujen  sisältöön ja  selventävät
tekstiä, josta aineiston runsauden takia ei muuten olisi kovinkaan helppo
muodostaa   johdonmukaista   käsitystä.    Ilmeisesti    täkäläinen   sosiaali-
poliittinen  koulukunta  ei  pelkää  melko  vahvojenkaan  kansanomaisten
sananparsien  vaarantavan  tieteellisyyden  leimaa.

Silti  ei  teos  ole mikään  tieteisromaani  tai  sananparsikokoelma  vaan
todella  hallittu ja  huolellinen  tutkimus, jossa  modernin  otantamenetel-
män   suomia   mahdollisuuksia   on   käytetty   yhteiskunnallisessa   kenttä-
tutkimuksessa. Tutkimusmenetelmän valinnassa, näytteen otossa, kysely-
lomakkeiden  laadinnassa,   aineiston   tarkastuksessa  ja  käsittelyssä  sekä
haastatteluissa  on  ilmeisesti  noudatettu   rcz!Gj`'in  ym.  esittämiä  oppeja,
joten   tilastoteknillisenä   suorituksena   .ja   sosiaalipoliittisena   opinnäyt-
teenä  se  varmasti  puolustaa  paikkaansa.   Sen  sijaan  voitaneen  kysyä,
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miten  yleispäteviä  johtopäätöksiä  sen  perusteella  voidaan  tehdä,  kun
työn  alue  on  ollut  epäilemättä  hiukan  kapea  käsittäessään  vain  kaksi
paikkakuntaa  ja  300-400  henkilöhaastattelua, joissa  yksilölliset  mieli-
piteet  tietenkin  sotkevat  kokonaiskuvaa.

Tutkimuksen  pääteemana  on  ollut  tehdastyöväen  ja  rakennustyö-
väen  miespuolisten  työntekijäin  viihtyvyys  asuinpaikkakunnillaan,  Val-
keakosken   kauppalassa   ja   Viialan   asemaseudulla.    Ammattitaitoiset
(vähintäin  3  vuoden  kokemus)  ja  ammattitaidottomat  on  käsitelty  eri
ryhmissä.  Teoksen  alussa selvitellään  viihtyvyyden  käsitettä,  ulkomaisia
viihtyvyystutkimuksia ja suomalaisessa tutkimuksessa noudatettua mene-
telmää.   Teoksen   loppuosassa   eritellään   varsinaisia   tutkimustuloksia.
Liitteissä  on  täydellisinä  haastattelulomakkeet ja  kyselytaulukot.

Pyrittäessä  »tieteellisesti»  korottamaan  työn  tuottavuutta ja  välttä-
mään työriitoja alettiin Yhdysvalloissa jo vuosikymmeniä sitten oivaltaa,
ettei  yksin  palkka ja  työympäristö  vaan  laajemman  sosiaalisen  ympä-
ristön ja  inhimillisten  suhteitten  taholta  tulevat  vaikuttimet  merkittä-
västi  vaikuttavat  myös  työtyytyvyyteen.  »Työniloon ja työtyytyvyyteen
vaikuttavien   seikkojen   tutkimisesta   päädyttiin   vähitellen   laajempiin
viihtyvyystutkimuksiin,   joissa    etenkin   mielipidetutkimusmenetelmien
avulla on pyritty selvittämään tiettyjen yhdyskuntien elämää,  esiintyviä
sairausilmiöitä ja  niitä  moninaisia  seikkoja, jotka  vaikuttavat  tutkitun
ryhmän jäsenten  viihtyvyyteen,  muuttohaluun  paikkakunnallaan.  Täl-
löin  siis  oletetaan,  että  ihmiset  ovat  tyytyväisiä, jos saavat  eräät tietyt
tarpeensa  tyydytetyiksi.  Tällaisia  seikkoja  voidaan  luetella kymmenit-
täin,  mutta  keskeisimpiä  niistä ovat työ-, koti-, asunto-ja perheolot sekä
vapaa-aikojen  vietto. »

Siipi  määrittelee  tutkimustaan  hallitsevan  »viihtyvyys»  sanan  sisäl-
lön  seuraavasti:  »Viihtyvyys  on  mielipiteissä  ilmauksensa  saava  tunne-
peräinen ilmiö, ja minkälainen sävy tuolle ilmaukselle annetaan riippuu
osaksi erilaisten sekä henkisten että aineellisten tarpeitten  tapahtuneesta
tai   oletetusta   tyydytyksestä,   osaksi   siitä,    minkälaisia   velvollisuuksia
yksilöt  katsovat  itsellään olevan jonkin  ryhmän jäseninä, ja  osaksi siitä,
missä  määrin  on  sopeuduttu  vallitsevaan  tilanteeseen.»

Meillä  on  aikaisemmin  kiinnitetty  huomiota  tämäntapaisiin  ongel-
miin   siirtoväen   sopeutumistutkimuksen   yhteydessä,  johon   tekijä   kir-
joitti  teollisuustyöväkeä koskevan  osan.  Ilmeisesti  siirtoväkitutkimuksen
yhteydessä  saavutettu  kokemus ja  paikkakuntien  tuntemus  on  nopeut-
tanut ja  helpottanut tutkijan  työtä.  Muuten ei liene käsitettävissä,  että
hän  vajaassa  kahdessa  vuodessa  on  vastannut  esittämäänsä  kysymyk-
seen:  Millä  tavoin  ammatti  tai  ammattiasema  määrää  sen,  miten  työ,
elämä perhepiirissä, kotona ja vapaa-ajan vietto pääsevät vaikuttamaan
paikkakunnalla viihtyvy}/-teen.

Eri  ryhmissä  viihtyvyyttä  määräävät  tekijät  vaihtelevat  näköjään
niin  suuresti,  ettei  niitä  tässä  yhte}-dessä  ole  syytä  luetella.  Tekijä  on
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vaikeasta aineistostaan kuitenkin pystynyt laatimaan yhteenvedon, jossa
hän  toteaa,  että  ammatti ja  ammattiasema  ennen  muuta  määräävät
suhtautumisen   työhön  ja   myös   paikkakunnalla   viihtyvyyteen.   »jos
työtä  tehdään  ilman  harrastusta,  vain  pakollisten  elinmahdollisuuksien
turvaamiseksi,   määrää  työpaikassa  viihtyminen  ja  siellä  kerätyt  vai-
kutteet   myös   paikkakunnalla   viihtymisen.   Mutta   kun   on hankittu
ammattikoulutusta  ja   tultu  myös  tietoiseksi  omasta  ammattitaitoisuu-
desta,  eivät  työ ja  työpaikalla  muodostuneet  mielipiteet  enää  ratkaise
kysymystä   paikkakunnalla   viihtyvyydestä.   Tietoisuus   omasta   amma-
tista  ja   ammattitaitoisuudesta  hallitsevat   ajatusmaailmaa,   se   asettaa
uusia   vaatimuksia   elintavoille  ja   kotonaviihtyvy}'destä   tulee   paikka-
kuntaa  tärkeämpi  viihtyvyystekijä.»

Vaikka   tutkimusalue  onkin  ollut  kapea,   on   tutkija  ottanut  esille
myös   kysymyksen,   voidaanko   viihtyvyyttä    lisätä    sosiaalipolitiikalla.
Yli  kolmannes  kaikista vastaajista  ei  halunnut  tehtävän  mitään,  koska
muka julkisen vallan  toimenpiteet vain lisäävät  tarpeettomien  toimitsi-
joiden ja herrojen lukua ja paisuttavat työläisten verotaakkaa. Parempaa
viihtyvyyttä  kaipaavien  vastaukset  hajaantuivat  niin  moniin  yksilölli-
siin  vapaa-aikaa,   paikkakunnan   oloja,   asuntoja  ja   työoloja koskeviin
toivomuksiin,   ettei   niistä   voida  saada   mitään   sosiaalipoliittisen   työn
yleisohjetta,  eikä  sellainen  ole  ollut  tutkimuksen  tarkoituskaan.  Enim-
mät  moitteet  kohdistuvat  työ-  ja  asunto-oloihin.   Mutta  mikäli  tutkit-
tavat  ovat  rohjenneet  tunnontarkasti  vastata  tehtyihin kysymyksiin,  ei
teollisuustyöväen   viihtyisyydessä   ainakaan   ko.   paikkakunnilla   pitäisi
olla  vallan   mahdottomasti   valittamisen   sijaa.   Esim.   palkka   ei   lapsi-
perheissäkään   tämän   tutkimuksen   valossa   näyttele. määräävää  osaa
viihtyvyystekijänä.  Mistähän sitten johtuu,  että ammattijärjestöt, joilla
kai  on  myös  melkoinen  työväen  tuntemus,  jatku\.asti  korostavat  palk-
kauksen  merkitystä?

Kale-`,i   IJag,,S

Monopoly   and   Competition   and   Thei}.   Regulo;Iioii.   Ed\tcd  by   E. H.  GHA\M-
BERLiN for the lnternational Economic Association. Macmillan & Co.
Ltd.   London,   1954.   Siv.   549.

International    Economic    Associationin    s\-\.skuussa    1951     pidetyn
»Round  Table»-konferenssin  aiheeksi  oli  valitt`u  monopoli,  kilpailu ja
niiden säätely. Nyt on ilmestynyt konferenssin ohjelmakomitean puheen-
johtajan,    professori    CÅczmbcr/;%in,    toimittamana    teos,    joka    sisältää
aiheesta   pidetyt   esitelmät   sekä   vhteenvedon   kä}/-dyistä  keskusteluista.

Kysymyksen   lähtökohtana   ori   länsimaissa   vallitsevan   talousjärjes-
telmän  ydin,  kilpailu.  .4J¢772  Smt./Åin  ajoista  lähtien  kilpailun  katsottiin
niin   luonnollisesti  ja   ehdottomasti   kuuluvan   kapitalistiseen  järjsestel-
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mään,   että   itse   käsitteen   määrittely   viipyi   aina   1930-luvulle.   Jo4m
j3o63.mo73  ja 'EJz//4rd  CÅam6cr/3.n  tien  aukaisijoina  tutkivat,   millaista  sen
kilpailun  tulisi  olla, joka  tuottaisi  odotetut ihanteelliset  tulokset.  Aikai-
semminkin   oli  jo   todettu   monopolien   olemassaolo,   mutta   niitä   oli
pidetty  vain  joinakin  harvoina  poikkeuksina  muuten  vallitsevasta  kil-
pailusta.   Nyt,   1930-luvun   alussa,   luotiin   täydellisen   kilpailun  käsite.
Tällaisen  kilpailun  oli  siis  aikaisemmin  kuviteltu  talouselämää  sääte-
levän.   Käsitteen   kirkastuttua   se   todettiin   kuitenkin   hyvin   vieraaksi
todellisuudelle ;  aivan  täydellinen  kilpailu  on  suorastaan  mahdotonta
käytännössä  ja   myös   sen   hiukan   lievempi   muoto,   puhdas   kilpailu,
huomattiin   varsin   harvinaiseksi.   Todellisuudessa   esiintyvät   muodot
ovat löydettävissä jostakin monopolin ja kilpailun välimailta.  Kilpailun
häviämisestä syytettiin toisaalta ulkopuolisia tekijöitä, toisaalta kilpailun
itsensätuhoavaa  luonnetta.

Nyt  ei  enää  ole  kysymys  täydellisen  tai  puhtaan  kilpailun  tavoitte-
lemisesta.  Edellä  mainitussa  kokouksessa  esitetyt  kysymykset  voitaisiin
ryhmittää  kahden  otsakkeen  alle:  kuinka  paljon  kilpailua  haluamme,
ja  onko  mahdollista  säilyttää  sen  verran  kilpailua  kuin  haluamme. jo
etukäteen  voidaan   sanoa,   ettei   kumpaankaan   kysymykseen   löydetty
lopullista   vastausta.   Syynä   ei   suinkaan   ollut   kannanottojen   puute,
vaan  pikemminkin  niiden  moninaisuus.  Erityistä  huomiota  kiinnittää
kautta  koko  kirjan  ero  amerikkalaisten ja  eurooppalaisten  kirjoittajien
välillä.  Edelliset ovat kaikin  puolin  optimistisia:  monopolin  vaaroja  on
yleensä   kovin  liioiteltu,   kilpailua  on   sentään  vielä   riittävästi  ja  sen
lisääminen mahdollista. Euroopan puolella kysymykselle ei ensinnäkään
ole  annettu  yhtä  tärkeää  asemaa  kuin  Amerikassa,  ja  toisaalta  usko
kilpailun   tulevaisuuteen   on   paljon   heikompi.   Mielipide-eroavuuksien
takana  on  toisaalta  ero  suuren ja  dynaamisen  maan,  toisaalta  pienem-
pien,  rajoitetuin  mahdollisuuksin  varustettujen  maiden  välillä,  minkä
lisäksi   Yhdysvaltojen   yli   puolivuosisataisilla   kokemuksilla   antitrusti-
lainsäädännöstä  on  ollut  oma  merkityksensä.

Kokouksen  ensimmäinen tehtävä oli tutustua monopoli- ja kilpailu-
tilanteeseen   eräissä   maissa.   Kirja   alkaakin  kahdeksalla   suurimmaksi
osaksi  empiirisiin   tutkimuksiin  perustuvalla  katsauksella.   Kirjoitukset
käsittelevät   monopolia  ja   kilpailua   Kanadassa,   Ranskassa,   Italiassa,
Etelä-Afrikan  Liittovaltiossa,  Yhdistyneissä  Kuningaskunnissa,  Ameri-
kan  Yhdysvalloissa,   Länsi-Saksassa  ja   Skandinaviassa.   Eri  maita  kos-
kevat   tutkimukset   on   koetettu   saada  mahdollisimman  vertailukelpoi-
siksi.   Kaikilla   kirjoittajilla   tuntuu   olleen   samat  kaksi   vaikeutta:   tie-
toj€n  vajanaisuus  ja  yhteisen  arvosteluperiaatteen   puuttuminen.  Teo-
rian  tuki  on  toistaiseksi  riittämätön ;  täydellisen  kilpailun ja monopolin
välinen  alue  on lähes  kartoittamatonta  aluetta.  Todettuaan  täydellisen
kilpailun   mahdottomaksi,   useat   tutkijat   ovat   rakentaneet   uusia   kil-
pailun   käsitteitä,   joita   voitaisiin   käyttää   todellisuutta   arvosteltaessa.
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Voitokkaimmalta  näyttää  J. jw. C/czrkin  »workable  competition».   Sen
kaltaisten   käsitteiden   »rule   of  thumb»-mitat   eivät   kuitenkaan   auta
vielä  paljonkaan.

Maita koskevissa kirjoituksissa  on  kiinnitetty  huomiota  mm.  yleisen
mielipiteen  asennoitumiseen  kilpailuun  eri  maissa.   Erityisen  räikeästi
kuvataan  yrittäjien,   työläisten  ja  poliittisten  piirien  kielteistä  suhtau-
tumista  kilpailuun  Länsi-Saksan  kohdalla.  Liikemiehet  ovat  hylänneet
Adam   Smithin  ja   työläiset   ffa)./   A4czrxin,   ja  kaikki  ovat  palaamassa
merkantilistiseen  1600-luvun  politiikkaan.  Kanadan kohdalla todetaan,
että  maassa  vallitsee  usko,  jonka  mukaan  kilpailu  on  hyväksi  kaikissa.
teollisuuksissa,  paitsi  kunkin  omassa.  Amerikan  Yhdysvaltoja  koskevaa
kirjoitusta  leimaa  luja  luottamus  kilpailuun.

Eräs  mielenkiintoinen  kysymys  on,  mitä  »vapaalla  kilpailulla»  voi-
daan  tarkoittaa.  Saksassa  vapaan  taloudellisen kilpailun sanotaan mer-
kitsevän  sitä,   että  liikemiehillä  pitäisi  -  heidän  oman  mielipiteensä
mukaan  -  olla  vapaus  valita  kilpailun ja  monopolin  välillä.  Toinen
selitys  on,  että  vapaa  kilpailu  edellyttää  vain  valtion  kontrollin puuttu-
mista,  kolmas,  että  sen  tulee merkitä  vapautta sekä valtion  että  mono-
polien   asettamista   rajoituksista  ja   neljäs,   että   valtion  ja   yksityisten
yritysten   tulee   saada   kilpailla   vapaasti   rinnakkain.   Käsite   alkaakin
silloin  olla  jo  jokseenkin  hämärä.

Eri   maita   koskevia   kirjoituksia   sekä   niistä   laadittua   yhteenvetoa
seuraa   kirjassa   viisitoista   lähinnä   teoreettista   tutkielmaa.   Empiiristä
aineistoa    on    edelleen    mukana.    Saksalaisen    E7-!.cÅ    ScÅ%e!.Jc/in    lyhyt
kirjoitus   käsittelee   yhdistymisen  ja   suurtuotannon   todellisia   säästöjä
verrattuina  niihin  etuihin, joita  markkinoita  hallitseva  asema  tuo  yrit-
täjälle.  Jälkimmäiset  todetaan  päämotiiviksi  monopolistiseen  asemaan
pyrittäessä, joskin  säästöjäkin  esiintyy.   JOG  Bcn.n  puolestaan  tarkastelee
»free-entry»-ehdon  merkitystä monopolien  muodostumiselle  sekä  antaa
joitakin   vihjeitä   politiikalle   monopolien   vastustamiseksi.   Hänen   kir-
joituksestaan  käy  selvästi  ilmi  amerikkalainen  optimismi:  milloin  alalle
pääsyn  esteenä  ovat  suurtuotannon  todelliset  edut,  ei  tilannetta  voida
auttaa,  mutta  tällöin se  ei  olisi  tarpeenkaan.  Toisaalta kaikkien  muiden
esteiden  madaltaminen  on  eräs  pätevä  keino  monopolien  vastustami-
sessa.  Käydyssä  keskustelussa  korostettiin  edelleen  alalle  pääsyn  vapau-
den  merkitystä  kilpailulle.  Pienen  maan  kohdalla  hyvänä  keinona  kil-
pailun tukemiseksi olisi siten tietenkin ulkomaankaupan vapauttaminen.

Kaksi seuraavaa kirjoitusta ovatJoan Robinsonin ja Edward Cmam-
berlinin.   Mrs.   Robinson   oli   rohkeasti   antanut   esitelmälleen   nimen
»Kilpailun  mahdottomuus».   Keskustelun  lopussa  hän  tunnusti  valin-
neensa  niin  »shokeeraavan»  otsakkeen  lähinnä  saadakseen  syntymään
keskustelua,  mutta  oli joutunut  pettymään:  »You  were  too  shocked  to
respond.»  Kirjoitus  käsittelee  pääasiallisesti  kilpåilun  itseään  tuhoavaa
taipumusta.  Kolme tekijää, nimittäin talouselämälle nykyisin ominainen
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hidas  kasvu,  voimakkaat  kysynnän  vaihtelut ja  investointien  raskas ja
pysyvä  luonne  yhdessä  johtavat  krooniseen  liikakapasiteettiin.  Tämä
puolestaan vie liikemiehet yhteistoimintaan,  suurtuotannon  edut  suun-
t.aavat kehityksen kohti oligopolia ja vihdoin kilpailu saattaa maTkkinat
öpätäydelHsiksi  tuotteiden  erilaistamisen  avulla.  Tät2en  kilp.ailul|e  jää
enää hyvin våhän mahdollisuuksia. Esitetyt väitteet herättivät melkoista
vastustusta, vaikka mainitut seikat olikin myönnettävä laajalti päteviksi.

Chamberlinin kirjoituksen aiheena on monopolin ja kilpailun asteen
mittaaminen.   Todettuaan   tehtävän   mahdottomaksi   pelkästään   täy-
dellinen  kilpailu ja  monopoli  lähtökohtina,  hän  esittää eräänä keinona
joustojen ja ristijoustojen käytön jonkinlaisina indekseinä.  Perustana on
rr£Jj7re.%in monopolin määritelmä, jonka mukaan myyjällä on monopoli-
asema,  jos  hänen  tuotteensa  kysynnän  ristijousto jokaisen  muun  myy-
jän  tuotteeseen  nähden  on  nolla  tai  lähellä  nollaa.  Ristijousto  on  kui-
tenkin  ainakin  sikäli  epätäydellinen  mitta,  ettei  se voi  ottaa  huomioon
potentiaalisia,  vaan  ainoastaan jo  olemassa  olevat  hyödykkeet  kilpai-
lijoina.  Samoin jäävät  mittauksen  ulkopuolelle  kaikki  muut  kilpailun
muodot  paitsi  hintakilpailu.  Kuitenkin joustojen  käyttö  on  toistaiseksi
ainoa  uusi  keino  kilpailun  asteen  mittaamiseksi.

Chamberlin koskettelee samalla myös Clarkin »workable»-kilpailua.
Puhtaan  tai   täydellisen   kilpailun  käyttäminen  standardina   perustuu
tavallisesti  siihen  käsitykseen,   että   täydellinen  kilpailu  ilman  muuta
olisi   ihanteellinen   tilanne.   »Workable»-kilpailua   pidetään   silloin  jo
parhaasta  mahdollisesta  poikkeavana.  Kuitenkin  on  huomattava,  ettei
täydellinen   kilpailu   enää   voi   olla   ihanteellinen,   vaan  jonkinlainen
monopolin aste on välttämätön ja toivottava. Ehkäpä juuri »workable»-
kilpailua  voitaisiin  paremminkin  nimittää  ihanteelliseksi  kilpailun  as-
teeksi.   C.  D.  ECJz¢o7.JJ   totesi   keskustelun   loptiksi,   että   vaikka    teoreet-
tinen mittaus vielä onkin mahdotonta, käytännön politiikan probleemat
ovat  olemassa, ja  niihin  olisi  pyrittävä  antamaan  ainakin  likimääräiset
ratkaisut.

Ruotsalainen    J%gu#    SzJe%7%./j.o73   kirjoittaa   »welfare»-otsakkeen   alla
monopolista,    tehokkuudesta   ja   teollisuuden   rakenteesta,  ja   ranska-
Iainen    j¢7%   4%6GrJ-Årr3.er    epätäydellisestä   ja   monopolistisesta   kilpai-
lusta   vähittäiskaupassa.   Jälkimmäisessä   kirjoituksessa   on   mielenkiin-
toista  erotuksen  tekeminen  epätäydellisen  ja  monopolistisen  kilpailun
välillä.  Kilpailun  epätäydellisyys  -  mikä  merkitsee  samaa  kuin  mark-
kinoiden  epätäydellisyys  ~  on  peräisin  esim.  kilpailijoiden  tietämättö-
myydestä ja  on  luonteeltaan  erittäin  epävakaa.  Monopolistinen   tekijä
puolestaan  on  sellainen,  joka  esiintyisi  täydellisilläkin  markkinoilla  ja
on  luonteeltaan  vakaa.   Vähittäiskaupassa  jakoa  vastaisivat  juoksevat
(current)  ja  satunnaiset  (occasional)  tavarat.  Edellisten  myynti  tapah-
tuu   tyypillisesti   monopolistisilla   markkinoilla,   jälkimmäisten   epätäy-
dellisillä.
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Kolmas  saman  otsakkeen  alla  oleva kirjoitus  on  itävaltalaisen  År%r/

åo.`åcå'åii:ti'::nhekiT:is|tueå::hguo,Tap=::t-.l:an;';ioT,å?fsä,siitnt:lue|;.,eunks:fa,e:;;t,i
tömyyttä,    mainoskustannuksia    sekä   standardoinnin   laiminlyömistä.
Luettelo on varsin epätäydellinen, ja toisaalta taas voitaisiin huomauttaa,
että eräät kilpailunraj oitukset -nimenomaan horisontaaliset sopimukset
-voivat pyrkiä nimenomaan standardoimiseen. Sitten kirjoittaja tutkii
»ihanteellista»  kilpailua.  Tällöin  hän  tekee  sen  virheen,  jostacham-
berlin  edellä varoittaa:  hän käsittelee ihanteena puhdasta ja täydellistä
kilpailua   (käsitteillä  on  tässä  yhteydessä  Chamberlinin  niille  antama
merkitys).   Puhtaan  kilpailun  vikoina  mainitaan  epätäydelliset  tiedot,
täydellisen  kilpailun  virheitä  taas  ovat  mm.  työttämyys,  eri  henkilöillä
olevat  erilaiset  lähtöasemat,  rajoitetut  näkökentät  sekä  eetilliset  kysy-
mykset.   Ihanteellisinkaan  kilpailu  ei  siten  ole  virheetöntä.   Käsittelc-
mättä jää  silloin  kuitenkin  Clarkin  »workable»-kilpailu.

Kirjan viidennellä osalla on lupaava nimi »How to make competition
work»,  ja  ensimmäisenä  kirjoittajana  on -  tietenkin  - J. A4. C/d!r4.
Hänkin  esittää ~  kuten  edellä  mainittiin  Kanadasta  puheen  ollen  -
liikemiesten  toivovan  »kilpailua sinulle,  varmuutta  minulle».  Kysymys
ei  Clarkin  mukaan  ole  niinkään  paljon  siitä,  kuinka  kilpailu  saataisiin
toimimaan,  vaan  kuinka kilpailun  haluttaisiin  toimivan.  Ensimmäinen
kysymys   kuuluu:   kuinka   paljon   kilpailua   amerikkalaiset   haluavat?
Yksinkertaistetun vastauksen voisi antaa seuraavasti: he haluavat yleensä
enemmän kilpailua,  kuin sitä nyt on,  kaikkialle,  missä se on heikkoa ja
uhanalaista,  mutta  he  haluavat  sitä  vähemmän  sinne,  missä  se  luon-
nostaan  pääsee  täyteen  voimaansa.

Clark  selvittelee   edel!een,   mitä  kilpailulta  odotetaan  ja  mitä  on
»workable»-kilpailu.   Tällaista   kilpailua   voitaisiin   nimittää   vaikkapa
dynaamiseksi  tapahtumien sarjaksi, jossa esiintyy tuotantomenetelmien,
laadun ja  hinnan  piirissä  aloitteen  tekeviä  liikkeitä ja  niitä  neutrali-
soivia  kilpailijoiden  reaktioita.  Täydelliselle  kilpailulle  ovat  ominaisia
hetkessä  tapahtuvat  reaktiot,  kun  taas  »workable»-järjestelmän  viiväs-
tyneet  reaktiot   antavat   aloitteen   tekijälle   mahdollisuuden   tilapäisiin
voittoihin. Juuri  tämä  voittojen  mahdollisuus,  lisäämällä  aloitteiden ja
uudistusten  houkuttelevaisuutta,  tekee jälkimmäisen  kilpailun  erityisen
toivottavaksi.   Keskustelussa  viitattiin  vielä  kysymykseen  siitä,   kuinka
paljon kilpailijoita tarvitaan, jotta kilpailu  olisi  riittävää.  Mitään yleis-
pätevää vastausta ei tietenkään voitu antaa, mutta kuitenkin mainittiin
dynaamisen   markkinatilanteen   lisäävän   kilpailun   mahdollisuuksia  jo
muutaman  yrityksen   kesken.   Toisinaan   kuitenkin   lukumäärän   tulee
olla  miltei  täydellisiä  markkinoita  vastaava.

Sveitsiläisen   74/: 4. JÖ.Årin   kirjoituksen  lähtökohtana  on  kaksi  olet-
tamusta:  tehokkaan kilpailun vastakohta ja valtion kontrolli, ja kilpailu
on  toivottavaa  myös  muista  kuin  tuottavuutta ja  hyvinvointia  koske-
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vista   syistä.  Jöhr   hyväksyy   haluamaansa   kilpailuun   sisällytettäväksi
melkoisesti  monopolistisia  aineksia ;  monopolit sopivat kilpailevaan jär-
jestelmään   sillä   edellytyksellä,   että   monopolien   välillä   on   kilpailua.
Kuitenkin  monopolististen  ainesten  olemassaolo  aina  jossakin  määrin
huonontaa järjestelmää ; Jöhrin mukaan täydellinen kilpailu on ihanne.
Hän  toteaa  kuitenkin  kilpailunhalun  rinnalla  vallitsevan  pyrkimystä
tuhota  kilpailijoita  ja  itse  kilpailua.   Eräät  valtion  toimenpiteet  ovat
sen  vuoksi  välttämättömiä  kilpailun  tehokkaan ja  tasaisen  toiminnan
edistämiseksi. Jöhrin  kirjoituksen taustana on voimakas vastenmielisyys
valtion  yrittäjätoimintaa  kohtaan.  Hän  uskoo  kilpailutalouden  parem-
muuteen,  mutta  ei  voi  antaa  mitään  kriteeriota  siitä,  milloin  kilpailu
olisi  katsottava  riittäväksi.

Kilpailurajoitusten valvonnasta kirjassa  on vain  yksi,  Kanadaa kos-
keva, kirjoitus.

Seitsemännessä    osassa    Fr3./z    A41%Å/c/¢    kirjoittaa    monopolista   ja
tasapainosta.  Voiko  monopolistinen  rajoitus  edistää  taloudellisen  jär-
jeselmän  tasapainoa?  Vastaus  on  jyrkästi  kielteinen:  monopoli  ei  voi
milloinkaan  toimia  tasapainottavana  tekijänä.  Käydyssä  keskustelussa
tämä  kohtasi  kuitenkin  ankaraa  vastustusta.   Huomautukset  koskivat
kuitenkin  lähinnä  väitteen jyrkkyyttä  sekä  sitä,  että  Machlup,  todet-
tuaan   monopolin   haitalliseksi,   ilman   muuta   pitää   kilpailua  oikeana
ratkaisuna.

Italialainen   S3.ro  £o773b4rd€.%4.  käsittelee  monopolin  vaikutusta  talou-
dellisen järjestelmän jäykkyyteen.  Seurannut  keskustelu  koski  lähinnä
monopolin vaikutusta suhdannevaihteluihin. Lombardini esittää yhteen-
vetona,  että lamakauden estäminen saattaa olla helpompaa.monopolien
ansiosta,  mutta  toisaalta  monopolien  olemassaolo  saa  aikaan jatkuvan
tendenssin   kohti   lamaa.   P.  f7cn7%.¢77zczn   Alankomaista  ei  onnistu  kirjoi-
tuksessaan  monopolien  vaikutuksesta  taloudelliseen  edistykseen  pääse-
mään  mihinkään  lopputulokseen.  Varmasti  hän  voi  sanoa  vain  sen,
etteivät  monopolien  vaikutukset  ole  kaikissa  tapauksissa  samanlaiset.
Monopoleihin   kohdistuvat   perinteelliset   moitteet   eivät   siten   yleensä
ole  perusteettomia,  mutta  ne  ovat  liian jyrkästi ja  yleistäen  esitettyjä.
»Aktiivinen  kilpailu»,  joka  Hennipmanin  mukaan  on  hyvin  lähellä
»workable»-kilpailua,  on  omiaan  kiihoittamaan  uudistuksiin,  kun  sen
sijaan  täydellinen kilpailu  hidastaisi  taloudellista  kehitystä ja monopoli
edistäisi  kehitystä  vain joissakin  tapauksissa.

Kirja  päättyy  yhteenvetoon  käydyistä keskusteluista ja sen lopussa
esitetään joitakin  yleisiä johtopäätöksiä.  Tällöin  todetaan,  että  mono-
polikysymys  on   edelleen  monilta  osiltaan  ratkaisematon.   Tämäkään
kokous  ei  ole  voinut  antaa  mitään  lopullisia  vastauksia   esittämiinsä
kysymyksiin.  Kaikki  tuntuvat  kuitenkin  olevan  yksimielisiä  siitä,  ettei
kilpailua  ole  riittävästi.  Täydellinen  kilpailu  on  myös  todettu mahdot-
tomaksi.   Mielipiteet  eroavat  kuitenkin  jo  silloin,  kun  on  ratkaistava,
7
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kuinka paljon kilpailua haluttaisiin, ja vielä enemmän, mitä tulee mah-
dollisuuteen  saavuttaa  tämä  kilpailu.  Suurin  vaikeus  tuntuu  kuitenkin
olevan juuri  tämän  halutun  kilpailun  asteen  määrittelemisessä.

Uusia,   käytäntöön  soveltuvia  kilpailun  käsitteitä  on  esitetty  run-
saasti   30-luvulta   lähtien.   Clarkin   vuonna    1940   esittämä »workable
competition»  näyttää selviytyneen  näistä  parhaiten.  Toiset  pitävät  sitä
riittävänä,   tyydyttävänä  kilpailun  asteena,   toiset   taas   puhuvat  siitä
nimenomaan   edullisimpana  kilpailun  asteena.   Clark  itse  kuvaa  kil-
pailua  aloitteiden ja  niitä  neutraloivien   vastaliikkeiden   sarjana,  joka
markkinaolosuhteista  riippuen  toimii  suhteellisesti  hitaammin  tai  no-
peammin. Ja »toivottava tapaus on jossakin liian nopean ja liian hitaan
neutraloimisen välillä».  Useat eivät siten pidä täydellistä kilpailua edes
parhaana,  vaan  ihannetilan  katsotaan  sisältävän jonkin verran  mono-
polistisia  aineksia.  Vaikka  kirjassa  ei  voidakaan  määritellä  tätä  edul-
lisinta  kilpailun   astetta  eikä  esitetä  keinoja  sen  saavuttamiseksi,   siitä
kuitenkin   käy   selväksi,   minkä   luontoisesta   valinnasta   on   kysymys.
Näemme  ainakin  sen,  mitä  ei  missään  tapauksessa  pitäisi  tavoitella  -
Jczrif#,f¢e.rG-politiikkaa,  joka johtaisi  yhä  täydellisempään  monopolisoi-
tumiseen  - ja  mitä  ei  missään  tapauksessa  voida  saavuttaa  -  täy-
dellistä kilpailua.

Pirkko  Maitinen



KERTOMUS  KANSANTALOUDELLISEN  YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA  VUONA  1954.

Kuluneen   toimintavuoden  aikana  yhdistyksen  toiminnassa  saavu-
tettiin   kaksi   merkkipaalua.   Tammikuun   28   päivänä   oli   kulunut   70
vuotta sen kirjelmän päiväyksestä, josta Kansantaloudellisen yhdistyksen
toiminta  lasketaan  alkavan.  Tämän johdosta  esitettiin  vuoden  ensim-
mäisessä  kokouksessa  lyhyt  katsaus  yhdistyksen  alkuvaiheisiin.  Kansan-
taloudellisen  Aikakauskirjan  viideskymmenes  vuosikerta  täyttyy  tämän
vuoden  päättyessä,  mikä  seikka  on  otettu  huomioon  tämän  illan  ohjel-
massa.

Kaikkiaan  on  yhdistyksellä  ollut  seitsemän  kokousta,  joista  kolme
kevätkaudella ja neljä vuoden jälkipuoliskolla.

Helmikuun  2  päivänä  pidetyssä  kokouksessa  hyväksyttiin  edellisen
vuoden tilinpäätös, minkä jälkeen tohtori fie3.73o jzoj`fc. piti esitelmän raha-

politiikan keinoista ja mahdollisuuksista Suomessa.
Maaliskuun  10  päivänä  piti  professori  O/G  Gr3.4cnöerg  esitelmän  asu-

miskustannusten  alentamismahdollisuuksista.
Huhtikuun   13   päivänä   oli  osastopäällikkö   r¢#78o  7y/Åd.n  esitelmä

kansaneläkejärjestelmän  uusimiskysymyksestä  meillä.
Syyskuun   ls  päivänä  piti  valtiovarainministeri  V. J.  Sztkj`GJcz€.ne73  esi-

telmän nykyisestä suhdannevaiheesta ja valtion talousarviosta ensi vuotta
varten.

Lokakuun 26 päivänä esitelmöi tohtori jr/d!ztf  JJt'ar;f ulkomaisen mak-
sutaseen  tasapainottamisesta.

Marraskuun  30  päivänä.  piti  tohtori   rw%7.G  Jwnnj/¢  esitelmän  raha-

politiikasta   paisuvan   valtiontalouden   ja  lisääntyvän  inflaatiopaineen
vallitessa.

Tämän  illan  ohjelmaan  kuuluu  professori  4.   E.   rztJeGt.in  katsaus
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Kansantaloudellisen  Aikakauskirjan   vaiheisiin   sekä   toiminnanjohtaja
E. j. jror4e/m esitelmä palkkapolitiikastamme viime vuosina.

Yhdistyksen kokoukset on pidetty Tieteellisten  Seurain  talossa ja on
osanottajamääfä  vaihdellut   44 ja  100  hengen  välillä.  Keskimäärin  on
kuuntelijoita ollut tähän asti pidetyissä kokouksissa 65  henkeä.

Kauppakorkeakoulu   oli   kutsunut   yhdistyksen  jäseniä   kuulemaan
Kielin  yliopiston   professori  Er3.cÅ  ScÅncidGrin  esitelmiä  lokakuun  11,12,

ja  13  päivinä.

johtokunta  on  pitänyt   viisi  kokousta.   Syksyllä  johtokunta  valitsi
toimikunnan  yhdessä  Ekonomiska  Samfundetin  kanssa  valmistelemaan
ensi kesänä Helsingissä pidettävän pohjoismaisen kansantalouskokouksen
ohjelmaa.  Toimikuntaan kuuluvat prof.  4.  E.  rz4dce?.,  puheenjohtajana,
kansleri  Br.  Sz/z;år4nfcz  sekä  pääjohtaja  A4¢¢£3.  V€.7.44%7!c7z.

Yhdistyksen  julkaisusarjaa   ei  ole   tänä   vuonna  jatkettu.   Kansan-
taloudellinen  Aikakauskirja  on  ilmestynyt  neljänä  niteenä.  Päätoimit-
tajana  on  ollut  edelleenkin  prof.  4.  E.   rz{c7ccr,  toimitussihteerinä  fil.tri
J3ea.7m  J3off3. ja  toimituksen  muina jäseninä  fil.tri  £cz2/r€.  0.  ¢/ f7ew7./3.n,  pro-

fiessor±  Matti  Le|)|)o,  k2msler.\  Br.   Swiranta,  protessor±   Mikko   Tamminen
sekä   fil.tri   Jr/cictj    M`'¢rri.    Painatuksesta   ja   jakelusta   on   huolehtinut
Sanoma  Oy.

Yhdistyksen  kirjasto  on  kuluneena  vuonna  edelleen  kasvanut  eri
virastoilta,   seuroilta    ja    liikelaitoksilta   saatujen   julkaisujen   kautta.
Yhdistys  on  myös  vaihtokappaleina ja  ulkomaisille  kirjastoille ja  tutki-
muslaitoksille ilmaiseksi lähettänyt julkaisujaan.  Kirjasto on edelleenkin
Tieteellisten Seurain Kirjaston yhteydessä.

Kuluvan  vuoden  aikana  on  yhdistykseen  hyväksytty  seuraavat   14
uutta   jäsentä:    ekonomi   Ber%rd   EnckcJ/,   kaupunginjohtaja   Er4.Å   {;o%
Frenckc/J,  valtiot.kand.  Fejzw.d GWJkz/Jj.on,  vakuutusjohtaja  L%  f7oft.a,  reh-
tori   Kaowlo   Kajatsalo,   vtrrat"orn:zii.\   HaTry   Kindt,  zLsessori   HaTi-as   Kyttä,
valtiot.maist.    f7e3.Å4€.    J.    W%o!€.o,    kauppat.kand.   Joc/Äo   PczczÄ4cznen,  joh-

tzLizi   V.   V.   Puustinen,   a,gronorri   T.   Samuli   Simula,   vzLLtiot.maist.   Reino

ycze/7"fe,  valtiot.maist.  Pen#€.  yj3.f¢ ja  valtiot.kand.  Jc/Å¢  yd.72#t.7!e%.

Kun yhdistyksen jäsenistä on vuoden aikana kuollut  19  henkeä ja 4
eronnut,  on jäsenmäärä vuoden päättyessä 720.

Yhdistyksen  esimiehenä  on  tänä  vuonna  toiminut  toiminnanjohtaja
E.  7.  fforpc/¢,  varaesimiehenä  professori  y2./^o  4n73a/a,  ja johtokunnan
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muina jäseninä  professorit  i4.  E.   rctdc# ja  A4l¢#ö  Lc4¢o  sekä  pääjohtaja
Matti Viikkunen.

Rahastonhoitajana ja  kirjastonhoitajana  on  o]Iut  yliaktuaari  J/;7t&re.
7e€j.#/¢ ja sihteerinä allckirjoittanut.

Yhdistyksen    tilit    vuodelta    1953    tarkastivat    varatuomarit    yd.£.nö
Molamder i2L rna:rsteri Viljo  Havu.

Helsingissä  joulukuun   29   pnä   19`=)4.
.1.   `hmkelo
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SUMMARY

Kansantaloudellinen  Aikakuskirja  1905-].954.

By  Pro£essor  A. E.   Tudeei..

Within   the  Kansantaloudellinen  Yhdistys   (Economic  Association)
a periodical was planned in autumn  1904 for articles on various matters
in   the  field  of economics,  economic policy and social  policy.  The prin-
ciple was  that  the  new periodical should  become a non-party organ for
free   discussion   on   a  scientific  basis.  On  this  principle  the  periodical
started  the following  year,  and it still  maintains  the same  aims.  In  the
half century gone more than 800 articles have been published, and about
as  many  reviews  of domestic  and  foreign  books.  The  authors  number
about three hundred, among them many of the foremost representatives of
Finnish  economy  and  culture.  In  passing  its  semi-centenary  milestone
the Kansantaloudellinen Aikakauskirja wants  to  express its gratitude  to
all  of its  supporters  who  have  helped  it  to  advance  the  discussion  in
economic questions and the knowledge of them in Finland.

Balancing  the  Foreign  Paymeiits

By fr/oztj  Jt'arri,  Ph.D.,  Vice  Covernor of the Bank of Finland.

The author first establishes that Finland in order to save her econom};.
from grave consequences should  necessarily get rid  of her foreign  trade
restrictions.  The situation is  bad  as  it  is  and  will get worse  the  further
most of the Western-European countries make their currencies converti-
ble. It would be unfortunate if convertibility were realized elsewhere be-
fore any important steps are taken towards freer trade in Finland.
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As   a   first  measure  the  clearing  agreements  in  force  with  Western
Europe ahould be terminated and replaced by free payments in respect-
ive currencies or in third currencies. With countries that want restricted
payments themselves,  the clearing agreements would of course be retai-
ned.  If the  desired  result  is  to  be  attained  by  such  measures,  import
restrictions  must  also  be  considerably  relieved,   or  the  use  of  global
quotas introduced in certain cases.

How then schould we get rid of the restrictions of foreign trade? The
demand for foreign exhange is  too great these  days,  partly  because  the
prices of foreign goods are lower than the corresponding Finnish prices,
partly  because  there  is  too  much  purchasing   power  available  for  the
purchase of currencies.  In order to make the foreign payments  balance
import prices could be allowed to rise,  or a deflationary policy could be
applied to limit the purchasing power.

The author does not believe that devaluation would solve the balance
of payments problem for good in the present situation, because the addi-
tional income obtained by  the exporters would essily give rise to an in-
come inflation and a new disparity between the demand and supply of
currencies.  Neither does a deflationary policy seem possible considering
the  weakness  of the  financial  and  credit  policy  and  that  for  political
reasons  strong  enough  measures  cannot  be  put  through.  The  author
therefore would like  to see a co-ordinated  program which would  allow
for a rise in the exhange rates but use the monetary and financial policy
too at the same time so that the inflationary effects of the rise in exhange
rates would be checked.  Considering the weakness of the Finnish mone-
tary  and  financial  policy referred  to  the author finally remarks that the
application  of flexible  exchange  rates  might  be  useful  in  keeping  the
foreign payments in balance.  In that way the whole pressure would not
hit the monetary and financial policy as the flexible exhange rates could
be used in the balancing within certain limits.

The  Economic  outlook  and  the  1955  l)udget  proposal.

By  y. J.  Sc/Å;j`e/ai.nc%,  Minister of Finance.

The  budget  planner  has  rather  small  chances  of considering  cycli-
ical  fluctuatious  in  Finland.  The  author tried to keep public finances of
1955  within  the   1954  scope  regardless  of the  prevailing  upward  ten-
dency. The rise by 12,000 million marks above the ordinary budget total
for  1954  is   due  to  unemployment  costs  having  been intentionally  put
too low for that year.

Taxes  are  proposed  to  be  cut  by  about  20,000  million  marks  by  a
reduction  of the  sales  tax  from  20  to  15  per  cent  tax.  As  the  level  fo
costs is too high as compared to the cost of many other countries such a
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cut should bejustified also in an upswing period because of the all-round
reduction brought about in costs. A reduc,tion in costs should be accomp-
lished  before  export  prices  turn  donwards  and  a  cost  crisis  strikes  us
again. The purchasing power of the public increased by the cut in taxes
will be reduced by the raising of loans to cover  12,500  million marks in
State  expenditure.  If still  more  internal  loans  were  available  without
hazarding  private  borrowing the use of it would  be perfectly sound  as
the  State will  repay prevous loans of 17,500  million  marks in  1955  and
finance all its investments by taxes.

The author points out in a footnote that the Covernment and thereby
the economic policy changed before the article was printed. The general
cut in sales taxes,  which had aimed at a general reduction in costs,  was
replaced by the total abolishment of the sales  tax on some goods which
influence  .the   cost-of-living   index.   Besides   this   certain   foodstuffs   are
subsidized  by  State  funds.  Thus  g.eneral  economic  reasons  had  to  give
way  to  political  comiderations  of increasing  the  consumption  level  of
the wage carners.

An  estimation  of the  Economic  effects  of the  land
settlement  programme.

By  Professor  K.  U.  Pthkala,.

This article contains a preliminary estimation of the economic burden
and effects of the post-war land settlement program. The data mostly are
up   to   the   end   of  1953,  and  do  not  indicate  the  definite  costs  oi` the
program,   because   building  and   land   clearing  still   continue.  Also its
effects on agricultural production are not fully discernible.

According to the program, 28,400 agricultural holdings, 34,400 part-
time holdings and  30,300  dwelling-sites are either acquired by formally
voluntary  transaction  or  establiched  on  expropriated  land  (table  1). . .
About 37,200 displaced families have received land under the auspices of
this  program ;  56,900 other families, most  of them war veterans families
have  received  either  agricultural  holdings  or  dwelling-sites.  Further  a
group  of existing  small  holders,  about  26,800,  have  had  their  holdings
enlarged by additional areas.

Up to the end of 1953 the total investments in roads, drainage, build-
ings  and equipment amounted to 144,000 million marks of present value.
The  State  subisidies  amounted  to   16,600  million  and  State  loans  to
52,500 million marks  (table 6).  About  15,000  million marks will be used
for the administrative expenses of this program.

The  land  and  standing  timber  acquired  for  settlement purposes is
valued  to  21,100  million  marks  according  to  the   1944  value  (table 8).
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Estimated  at  the  present value  according.  to  the  who]e  sale  price  index,
this  equals  114,000  million  marks.  In  consequence  of the  inflation  the
landowners will get about 20 per cent of this value, provided the inflation
does not go on.

The  fulfillment  of the  program  has  no  doubt increased  agricultural
production,  mainly  as  the  result  of land  clearings  performed  on  the
holding both of the settlers and the surrenders. The increase of production
is notable especially in animal production. The exact effects of the settle-
ment,  however,  are  very  difficult  to  estimate,  because  post-war  agri-
cultural policy has generally favoured production.

The  effects on  the production costs,  on the other  hand,  may  be less
favourable.  The   splitting   of farms has partly frustrated  the  economic
effects  of the  labour  saving  tendencies  shown  by  the  statistics  of indi-
vidual farms.  The  mechanization is  hampered  to  some  extent,  and  the
increase  in  the  number  of  tractors  has  not  been  accompanied  by  a
decrease in the number of horses.

A  remarkable  redistribution  of property  has  been  effected  by  land
settlement  and  other  indemnification.  Two  heavy  Capital  Levies  and
land  expropriation  without  full  compensation  have  not  covered  all of
the   indemnification   bill;   there  is   a   deficit  of  69,000   million  marks
of present value.  There is  much  evidence,  therefore,  that  the  two  pro-
grams have exerted some inflationary pressure on the value of money.
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vakuutus

Laskekaa   Tekin   työkykynne   arvo   mar-
koissa  ja   tutustukaa  senjälkeen   Salaman
PERHEENTURVA-ja SUURVAKUU-
TUKSIIN.  Käyttämällä hyväksenne jom-
paa   kumpaa   näistä   nykyaikaisista   muo-
doista  saatte  vakuutusumman   lähimmäksi
todaLlista   arvoanne.    Molempiin   voidaan
liittää      täydellinen       sairauslisävakuutus
ja   indeksiehto.

K€SKINÅINEN     HENKIV^KUUT`lsyHT|O

•S`AIAivlA
v^x^v^MINEN    suoM^l^INEN   suuRTmo

SALAMA                      lähc`tämään    mi-
Helsinki,  Postilokcro  4l()            nullc  i l m a i s e n

terveyskirjasenne
``ihko 4 (kirj. prof.

.  .  .    Saxen  ja   tri   Pih-
ka'len)

Amma(ti     .

Osoi,e      ..

Kansai`tal.  Aikak.kirja  ilm.  i`:o  65.

Salaman    terveysp8[velu         lähcttäa
Teille    ilmaiscksi    iniclenkiintoisen    ter-
veyskirjasen,    jossa    prof.    Ai`no    Saxen
käsittelcc   tupakan  ja   alkoholin   vaiku-
tusia ja  tri  Toivo  A.  Pihkai`cn  ihmisten
välisten    suhteiden    mcrkitt.stä    tervey-
dcllc.    Kuponki   i)t)stitetaan    tä`'tettynä
•`voimessa     kuorcssa      10     mk:n     posti-
met.kill:i.



Kaikkiaan  on  Pohjola  maksaiiu[
toiiiiintansa  aikana  jo  yz£  600.000
Å:ort)awssuorj!z4sca     ja     ojentanut
näin  auttavan  kätensä  juuri  sil-
loin   kun    sitä    eiiiten  tarvitaan.

Kun  Te  turvaatte  omaisuutei]ne,
luottakaa  silloin  POHJOLAAN !
Pohjolan      vakuutuskirjat     ovat
aina  vankkana takeena oikeuden-
mukaisista  ja  nopeista   korvaus-
suorituksista.

Vahinkovakuut`iksen     tarkoituk.
sei]a   on   tasoittaa   niitä   vaikeiik-
sia,  joita  erilaisten  onnettoniiiuk.
sien    ja    vahinkojen     muodossa
sattuu  meille  jokaiselle.

Vak`iutusosakeyhtiö    Pohjola   ta.
soittaa  näitä  vaikeuksia  iiykyisin
suorittamalla         tavanmukaisena
työaikana  korvauksen  keskimää-

rin     joka    ko[men    ja
Pllo[en      ll]inl[utill

kL,h,ttua.

VAKU UTU SOSAKEY HTl ö

POHJOLA
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