TALOUDELLISEN TASAPA"ON ONGELMA
TÄLLÄ HETKELLÄ.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 15. päivänä 1955 piti

Tewo Aura.

Maassamme viime vuosina noudatettu talouspolitiikka on tähdännyt tasaisesti nousevaan kansantuloon, tämän nousun mahdollisimman oikeudenmukaiseen jakautumiseen eri etupiirien kesken sekä
työllisyyden ylläpitämiseen tasaisena ja korkealla tasolla. Kun näihin
tunnuksiin vielä lisätään pyrkimys rahan afvon ylläpitämiseen eli ns.
vakauttamiseen, onkin lueteltu ne tavoitteet, joiden saavuttamiseksi
meillä on viime vuodet milloin paremmalla milloin huonömmalla
menestyksellä ponnisteltu. Vakauttamispolitiikalle ovat olleet tunnusomaisia taloudellisen tasapainon säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet.
Taloudellisesta tasapainosta voidaan puhua monessakin mielessä. Meillä
sillä on lähinnä ymmärretty sellaista talouspolitiikkaa, joka pyrkii säilyttämään kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan yhtä suurina sekä
rahanarvon vakaana, samalla huolehtien siitä, että kulloinkin tarjolla
oleva työvoima on tehokkaasti mukana tuotantoprosessissa, eli että
vallitsee ns. korkea työllisyysaste.
Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen edellä selostetussa mielessä

on meidän oloissamme monestakin syystä varsin vaikeata. ]ohtuen
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tamat muutokset ulkomaankaupan suhdanteissa suuresti häiritä sisäistä
tasapainorakennelmaa. Vientisuhdanteiden ollessa nousussa on inflaatio
ongelma ollut polttava ; laskevat suhdanteet ovat puolestaan manannee
esiin työttömyyden peikon. Kun vapaata markkinataloutta ei ole kyett
S
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maahamme vieläkään täydellisesti palauttamaan, eivät talouselämän
omat tasapainottavat voimat ole päässeet riittävästi toimimaan eivätkä
osaltaan tasoittamaan suhdannevaihtelujen vaikutuksia. Vielä tälläkin
hetkellä on suuri määrä hyödykkeiden hintoja
ja lisäksi
eräät hinnat subventio- ym. järjestelyin keinotekoisesti painettu alas.
Vanhojen asuntojen vuokrat on huoneenvuokrasäännöstelyllä pidetty
alempina kuin mitä vuokrataso nykyisin vallitsevin kustannuksin rakennetuissa uusissa taloissa edellyttäisi. Ulkomaankauppamme on säännöstelty, eivätkä nykyiset valuuttakurssit ole tasolla, joka tekisi mahdolliseksi vapaan tuonnin oman
joutumatta sen
johdosta korkean kustannustasonsa vuoksi ylivoimaisiin vaikeuksiin.
Työpg_1kat ovat sidotu`t elin.k_ustappusi_rt[4s!sLsii.p_, jonka perustaso ei ole

terve, vaan keinotekoisesti liian alhainen. Maataloustulo on niin ikään
sidottuna muuhun ansiotasoon siten, että yleisessä tulotasossa tapahtuvat
muutokset samoin kuin maatalouden kustannustekijöissä syntyvät nousut
välittömästi vaikuttavat maataloustuotteiden hintoihin tai maataloudelle annettavaan valtion tukeen. Tällä hetkellä ei tosin ole voimassa

päätöstä maataloustuotteiden hintojen määräämisestä, mutta sen
perusteista on hallitussopimuksessa kiinteät määräykset.
Mainitut sidonnaisuusjärjestelmät aiheuttavat sen, että joidenkin
tekijöiden - meistä riippumattomistakin syistä tapahtuva ~ muutos tuo
esiin kimpun uusia ongelmia. Ne keinovarat, joihin suhdannevaihtelujen
tuottamien seurausten neutraloimiseksi muissa maissa turvaudutaan,
ovat meiltä käytännössä suureksi osaksi puuttuneet. Samaan aikaan,
jolloin maassamme noususuhdanteen vallitessa suunnitellaan korkokannan alentamista, on esim. Englannissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Nor-

jassa voitu korkokantaa nostaa. Meillä korko on viime vuosina pysynyt
jäykkänä, eikä sitä ole voitu käyttää tasapainoittavana tekijänä. jos
korkoa on liikuteltu, on se tapahtunut vain alaspäin. Valtion budjettipolitiikkaa ei ole myöskään määrätietoisesti voitu käyttää suhdannepolitiikan välineenä, vaan budjettipolitiikan ovat hallitsevalla tavalla sanelleet tulonjakaantumisnäkökohdat. Kysyntää rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen noususuhdanteessa on ollut poliittisista syistä melko
toivotonta.
Kun tällaisten edellytysten vallitessa on jouduttu etsimään ratkaisuja tasapaino-ongelmille, on tuntunut siltä kuin etsisi kadonnutta
avainta pimeässä huoneessa tulitikun valossa. Lamput tosin olisivat
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käytettävissä, mutta niitä ei saa sytyttää, koska oma väki ja naapurit
saattaisivat siitä ärsyyntyä. Näin ollen on pidettävä saavutuksena sitä,
että rahanarvo on vuoden 1951 linnarauhasta lähtien kaikesta huolimatta pystytty säilyttämään vakaana, joskin monissa vaiheissa Varsin
keinotekoisen pönkittämisen avulla.
Kun vientimarkkinoiden suhdanteet ovat muuttuneet ja tasapainotai työllisyysongelma siten tullut ajankohtaiseksi, on yleensä turvauduttu
milloin vakauttamisohjelmaan, milloin erityiseen työllisyysohjelmaan,
mitkä on pyritty varta vasten laatimaan. Nämä ohjelmat on pitkäaikaisten sovittelujen ja jauhamisten tuloksena ensin valmisteltu taloudellisissa neuvottelukunnissa, joissa intressijärjestöjen edustus on ollut

määräävänä voimatekijänä. Sen jälkeen ne ovat joutuneet

puolueiden

johtoportaiden välisiin kiistelyihin, joissa ohjelmia on vielä kertaalleen
muuteltu. Tällaisten kokonaisohjelmien laatimisella on hyvät ja huonot

puolensa. Kun niissä joudutaan »kimputtamaan» toimenpide-ehdotuksia, mitkä koskevat myös etupiirien välistä kiistaa tulonjaosta, on myönnytyksen aikaansaaminen yhdellä taholla ollut helpompaa, jos toinenkin
on joutunut eduistaan tinkimään. Kokonaisohjelmien valmistelu vie
yleensä kauan aikaa, joten ne tultuaan vihdoinkin hyväksytyiksi ovat
olleet jo joiltakin osiltaan vanhentuneita. Tämä haitta on tuntuva nimenomaan maassamme, jossa vientimarkkinoiden suhdannevaihtelut
nopeasti ja jyrkästi vaikuttavat sisäiseen suhdannekuvaamme.
Miten ratkaisevia muutoksia päävientituotteidemme, puun ja puun-

jalosteiden vientimarkkinoilla tapahtuvat vaihtelut saattavat aiheuttaa
maallemme, käy erityisen selvästi ilmi vertailtaessa esim. maksutaseiden
muutoksia meillä ja muualla. Niin nopeita ja voimakkaita muutoksia
kuin Suomen maksutaseessa on viime vuosina tapahtunut saa milteipä
turhaan hakea muualta maailmasta. Kun meillä maksutase saattaa
vuoden kuluessa kääntyä 6 mrd markan vajauksesta 34 mrd markan

ylijäämään, seuraavana vuonna 21 mrd markan vajaukseen ja sen jälkeen taas vuodessa muuttua 25 mrd markan ylijäämäksi, on selvää, että,
tätä tietä syntyneiden tulovirtojen muutokset säteilevät voimakkaina.
koko talouselämäämme ja tekevät rahan arvon vakaana pitämisen sekä
työllisyyden tasaisena säilyttämisen meillä huomattavasti vaikeammaksi
kuin muissa maissa, ainakin niin kauan kuin maailmanmarkkinoilla. ta-

pahtuu niin voimakkaita heilahteluja kuin toisen maailmansodan jälkeen on esiintynyt.
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Vientimarkkinoiden nousut ja laskut näkyvät meillä välittömästi
puunjalostusteollisuuden tuotannon laajentumisena ja supistumisena.
Vientiteollisuuden tuotannon osoittaessa jyrkkiä heilahteluja ylös- ja
alaspäin on sen sija;an kotimarkkinateollisuuden tuotannon kasvu ollut
suhteellisen tasainen. Tämä käy ilmi alla olevista teollisuustuotannon
volyymi-indeksejä osoittavista lukusarjoista:
Teol lisuus tuo tannor. i)olwmi-indeksi.

(1948-100)

Vientiteollisuus

Kotimarkkinateollisuus
Koko teollisuus

TALOUDELLISEN TASAP"NON ONGELMA TÄLLÄ HETKELI.Ä

37

Vientisuhdanteiden vaihtelut näkyvät edelleen puuta jalostavan
teollisuuden saamissa vientituloissa. Nämä tulot ovat vuodesta 1950
kehittyneet seuraavasti: vuonna 1950 n. 62.5 mrd mk, vuonna 1951
n. 153.5 mrd mk, vuonna 1952 n. 108 mrd mk, vuonna 1953 n. 92 mrd
mk ja vuonna 1954112 mrd mk. Vaihtelut raakapuun hankinnoissa

ovat myös voimakkaat. Metsäteollisuus käytti raakapuun hankintoihin
hakkuukautena 1949/50 n. 24 mrd markkaa,1950/5151 mrd markkaa,
1951/52 85 mrd markkaa, 1952/53 43 mrd markkaa ja 1953/54 58 mrd

markkaa.
Vuoden 1951 vakauttamisohjelmaa laadittaessa vallinnut vientimme
korkeasuhdanne kääntyi seuraavan vuoden keväällä jyrkästi laskevaksi.
Tämä kehitys aiheutti meillä tunnetun kustannuskriisin ja työttömyysongelman. Vuoden 1953 jäkipuoliskolla suhdanteet kääntyivät taas
paremmiksi, ja tällä hetkellä olemme noususuhdanteisiin liittyvien
tyypillisten ilmiöiden parissa, jotka tekevät huolen rahan arvon kehityksestä ajankohtaiseksi.
Kansainvälisiä suhdanteita. voidaan tällä hetkellä pitää edelleen
nousevina. Näin ennakoidaan Yhdysvalloiss'a. Samoin on Euroopan
maissa arvioitu ulkomaankaupan, tuotannon ja työllisyyden tulevan
säilymään kuluvan vuoden a.ikana korkealla tasolla. Tämän johdosta
on syytä olettaa, että vientiteollisuutemme tuotteet voidaan hyvin sijoittaa markkinoille. Metsäteollisuutemme suoritti viime vuonna vientikykyämme lisääviä tuotannon laajennuksia, ja näin tapahtuu edelleen
kuluvana vuonna. Selluloosan tuotantokyvyn on laskettu kasvavan kuluvan vuoden loppuun mennessä n. 25 °/o, hiokkeen lähes 20 °/o, paperin
40 °/o ja kartongin 100 °/o. ]oskin osa selluloosan tuotannon laajennuksesta menee raaka-aineeksi paperin ja kartongin lisätylle tuotannolle,
niin joka tapauksessa voidaan arvioida, että vientitulomme saattavat
tuotantokapasiteetin lisäyksen seurauksena kuluvana vuonna ylittää
15-20 mrd markalla viimevuotiset.
Viennin noususuhdanteen aikana on kysymys siitä, millä tavoin
voitaisiin ainakin osittain estää sen tuomia lisätuloja joutuinasta välittömästi yhteiskunnan käyttöön` ja aiheuttamasta kysynnän liian voimakasta kasvria ja kustannustason nöusua. Talouspoliittinen suunnitteluneuvosto laati ehdotuksen järjestelmäksi, joka vapaaehtoisuuden poh-

jalle perustuen neutraloisi ulkomaan markkinoiden hintavaihtelujen
vaikutusta kotimaisiin suhdanteisiin.
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Tällainen vientisuhdanteiden tasausjärjestelmä eli ns. suhdanne-

varausjärjestelmä on ny.ttemmin saatu aikaan. Viime joulukuun 30.
päivänä annettiin laki eräiden suhdannevarausten suorittamisesta ja
niiden johdosta myönnettävistä veronhuojennuksista. Järjestelmä perustuu siihen, että puunjalostusteollisuuden vientiä harjoittavalla yhtiöllä

on oikeus tallettaa tuotteidensa viennistä saamiaan ulkomaanvaluuttoja
tai niiden vasta-arvo Suomen Pankissa avattavalle tilille. Nämä varaukset tapahtuvat valuuttamääräisinä, joten Suomen Pankki kantaa kurssiriskin ja varausten suorittaja puolestaan saa kurssitakuun. Suhdannevarauksia ei valtion tuloverotuksessa lueta niiden suorittamisvuoden

tuloihin. Talletettuja varoja saadaan nostaa vain luvan perusteella ja
tarkoituksena on, että tällainen lupa annettaisiin laskusuhdanteen koittaessa edellyttäen, että varoja silloin käytetään puuraaka-aineen tai
käyttöomaisuuden hankintaan taikka muuhun sellaiseen tarkoitukseen,
jonka katsotaan lisäävän työllisyyttä. Talletetut varat joutuvat niiden
nostovaiheessa verotettaviksi, mutta tallettaja saa hyväkseen veron
huojennuksen. Samoin käytettäessä varauksia investointeihin yhtiöllä
on oikeus

ylimääräisiin arvonvähennyksiin ko.
käyttöomaisuudesta.

varoilla

hankitusta

Tämä järjestelmä on rakennettu suhdannepoliittisesti oikein, ja

jos se saa laajemman käytön, se on omansa vaikuttamaan liiallista
ostokykyä steriloivasti noususuhdanteen aikana ja toisaalta työllisyyttä
edistävästi laskukauden aikana. Valitettavaa vain on, ettei järjestelmä
ole ollut aikaisemmin valmiina. Se ei näin ollen voi olennaisesti vaikuttaa rahan käyttelyyn edessä olevana kevätkautena. Mikäli suhdannevarausjärjestelmä tulisi toimimaan tehokkaasti kevätkuukausista alkaen,
sen vaikutukset alkaisivat tuntua kesä-ja syyskuukausina.
Kotimaassa myytävien tuotteiden menekki riippuu ensi kädessä kokonaistulon muodostuksesta maassa. Elinkeinotoiminnan laajuus, yritysten

piirissä tapahtuva investointitoiminta ja elinkeinonharjoittajien toimenpiteet yleensä ovat myös riippuvaisia tulevaisuuden odotuksista. Vaikka
tulonmuodostus pysyisi tasaisenakin, voivat erityiset syyt synnyttää
sellaisia hinta- tai muita odotuksia, jotka aikaansaavat nousu- tai laskuilmiöitä yrittäjätoiminnassa. Nämä vaikuttavat lähinnä yritysten sijoitustoimintaan. Suhdanteiden tasoittamiseksi ja työllisyysvaihtelujen lieventämiseksi olisi liian voimakasta investointiaaltoilua myös kotimarkkinoiden yritysten piirissä pyrittävä estämään. Yrittäjät olisi saatava
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noususuhdanteen aikana pidättymään samanaikaisista uussijoituksista

ja siirtämään mahdollisimman suuri osa investoinneista ajankohtaan,
jolloin laskukausi on alkamassa. Mikäli säästövarat ja luottomahdollisuudet käytetään noususuhdanteen aikana loppuunja rabamarkkinoiden
sallitaan myötäillä tätä kehitystä, ei investointien laajentaminen laskukautena enää ole mahdollista ilman luottovolyymin tietoista paisuttamista.
Tässä tarkoituksessa talouspoliittinen suunnitteluneuvosto suositteli

erityisen investointirahastojärjestelmän käytäntöön ottamista, minkä
tapaisia järjestelmiä on olemassa mm. Ruotsissa ja Sveitsissä. Nykyinen
talousneuvosto on saanut tehtäväkseen valmistella tällaista järjestelmää.
Se tulisi perustumaan siihen, että yritykset vapaaehtoisesti määrätynlaisten verohelpotusteh houkuttelemina tekisivät nousukauden aikana
varauksia laskukautena suoritettavia investointeja varten. Jotta nousu.kauden aikana saataisiin aikaan rahanarvopoliittisesti toivottava kontraktiivinen vaikutus, olisi investointivaraukset sijoitettava erityiselle
talletustilille esim.

valtiokonttoriin, joten ne eivät ' sisältyisi valtion

budjettituloihin.

Valitettavasti tämänkinjärjestelmän yksityiskohtaiseen suunnitteluun
on päästy riin myöhään, että on epävarmaa, onko sillä edes teoreettista
mahdollisuutta ehtiä vaikuttamaan ensi kesän rakennustoimintaan.

järjestelmä edellyttää vielä erityisen verolain säätämistä, mikä sekin
on vasta valmisteilla.
]älleenrakennustarve sodan jälkeen, siirtoväen asuttamiseen liittyvä
rakentaminen sekä asuntojen puutteen poistaminen ovat aiheuttaneet
sen, että rakennustoiminta on meillä jatkuvasti kasvanut. Milloin ulkomaankaupan edullinen kehitys ja sen kotimaiset kerrannaisvaikutukset
Sekä edulliset suhdannenäkymät ovat vielä lisänneet investointihalua,
on rakennustoiminta vilkkaana rakennuskautena saattanut eräillä paikkakunnilla paisua niin laajaksi, että se on johtanut työvoiman ylikysyntään ja. palkkojen liukumiseen. Rakennustoiminta on meillä kuten
muuallakin eräs niistä strategisista tekijöistä, jota vakauttamiseen

pyrittäessä on jouduttu jatkuvasti tarkkailemaan.
1'
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Rakennettu m8-määrä
Sama indeksinä
Tuotannon kokonaisarvo mrd mk
Tuotannon kokonaisarvo u..n /95/
rahassa mrd mk
indeksinä

96.3
96.3
100

Talonrakennustoiminta kasvoi viime vuoden aikana määrällisesti
n.11 °/o. Arvoltaan talonrakennustoiminta oli 110 mrd mk oltuaan
vuonna 1953 10 mrd mk pienempi. Valtaosa rakentamisen lisääntymisestä lankesi liike- ja teollisuusrakennusten osalle. Liikerakennusten
rakentaminen lisääntyi n. 7 mrd mk:11a (n. 83 °/o) ja teollisuusrakennusten rakentaminen hieman yli 3 mrd mk:lla (52 °/o). Talonrakennustoiminnan arvo jakaantui viime vuoden aikana siten, että julkisten rakennusten arvo oli n. 20 mrd mk ja muiden rakennusten n. 90 mrd mk.
Kun valtio lainoilla ja avustuksilla huomattavassa määrin tukee rakennustoimintaa, sen vaikutussektori rakennusalalla on kuitenkin huomattavasti laajempi. Ennakkolaskelmien mukaan oli valtion oman rakennustoiminnan arvo vuonna 1953 noin s mrd ja vuonna 1954 lähes
7 mrd markkaa, mutta sen avustaman ja lainoittaman talonrakennustoiminnan arvo vastaavasti 50 mrd ja 47.5 mrd markkaa. ]ulkinen ja
julkisin varoin avustettu talonrakennustoiminta peittää siten suunnilleen
puolet koko maan talonrakennustoiminnasta. Talonrakennustoimintaan
käytettyjen varojen lisäksi on valtio käyttänyt viime vuosina 25-28
mrd markkaa tie-ja vesirakennustöihin työttömyystöinä.
Huolimatta rakennustoiminnan paisumisesta säilyi tilanne rakennus-,
työvoima- ja rakennusainemarkkinoilla viime vuonna suurin piirtein
tyy.dyttävänä, joskin kesäkautena oli eräillä paikkakunnilla ajoittaista
työvoimapulaa. Myös eräiden ulkomaisten rakennusaineiden saanti oli
vaikeata. Kun rakennustoiminnan edelleen kasvamisen vaara ensi
rakennuskauden aikana on ilmeinen ja kun nykyistä arviolta jo 5 °/o
suurempi rakennusvolyymi tulisi johtamaan työvoiman liikakysyntään
kesäkautena, ovat erityistoimenpiteet tarpeen kasvun estämis.eksi.
Rakennustyövoimaa lasketaan nykyisin olevan keskimäärin 120 000
työntekijää vuodessa, josta n. 75 000 on talonrakennustoiminnan ja n.
45 000 muun rakennustoiminnan, pääasiassa tie- ja vesirakennustoi•\
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minnan palvelukses.sa. Sesonkiaikoina työvoiman määrä on saattanut
nousta lähes 150 000 työntekijään.
Aikaisemmin, kun valtalakiin perustuva rakennussäännöstely oli
voimassa, pyrittiin sen avulla poistamaan rakennusalan liian korkean
työllisyysasteen inflatorisia vaikutuksia. Rakennussäännöstelyn päätyttyä vuoden 1954 alussa tätä mahdollisuutta ei enää ole, joten kausiliikkeen tasaaminen on hoidettava muulla tavoin.
Talousneuvosto esitti viime vuoden lopulla, että valtion omassa ja
valtion tukemassa rakennustoiminnassa olisi kuluvan vuoden aikana
noudatettava suurta pidättyvyyttä. Valtioneuvoston tulisi antaa yleisohjeet valtion oman ja sen tukeman rakennustoiminnan tehokkaammasta alueellisesta ja kausitasoittamisesta. Rakennustyöt olisi siirrettävä
entistä suuremmassa määrin vasta syyskaudella aloitettaviksi asettamalla
tällaisia aikaehtoja päätöksiin, joilla määrärahoja tai rakennuslupia
myönnetään. Ensi sijassa tulevat tällöin kysymykseen valtion oinien
hallinto- ym. rakennusten ohella Aravalainoitettu rakennustoiminta,
kauppaloiden ja maalaiskuntien koulurakennukset sekä ASon hoitama
£ex j3czczf3.Äcz3.fG% mukainen kerrostalojen rakentaminen. Talousneuvoston

mielestä muihin toimenpiteisiin ei olisi tarpeen ryhtyä, jos nämä suoritetaan tehokkaasti.
Toivottavasti nämä valtioneuvoston sittemmin hyväksymät ohjeet
tulevat virkakoneistossa huomioon otetuiksi ja johtavat myös käytännössä tuloksiin. Muussa tapauksessa rakennustoiminnan paisuminen voi
muodostua erääksi rahan arvoa uhkaavaksi vaaratekijäksi. Tilannetta
on syytä jatkuvasti tarkkailla. Mainittakoon, että Ruotsissa vastaavan
ongelman edessä tehtiin esitys erityisen investointiveron säätämiscksi.
Per`istellessaan tätä toimenpidettä valtiovarainministeri S#Ö./d mainitsi,
ettei rakennussäännöstelyllä (joka Ruotsissa on vielä voimassa) eikä
luottopolitiikalla voida riittävästi hillitä investointitoiminnan laajentumista ja että suunnitellun liikeyritysverotuksen` uudistaminenkaan ei
riittävän nopeasti vaikuttaisi investointiin.
Valtiontalouden kehitystä ennakoitaessa voidaan seurata joko budje-

tin mukaisia tuloja ja menoja taikka suorittaa arviointilaskelmat kassatulojen ja menojen taikka niiden välisen suhteen muutosta arvioimalla.
Lopullisia tietoja vuoden 1954 tulojen ja menojen suuruudesta ei ole
vielä käytettävissä. Valtion vuoden 1955 varsinaisen budjetin mukaiset
menot ovat 196 mrd mk. Äskettäin jätetyn lisäbudjetin loppusumma
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päätyi noin 19 mrd mk:aan. Lisäbudjetin menot on laskettu peitettäväksi tulo-ja omaisuusveron tuoton arvioidulla 6.5 mrd mk:n lisäyksellä,
valtion lainoista laskelmien mukaan saatavalla 4.5 mrd mk:11a ja hin-

nantasausrahastosta siirretyllä 5 mrd mk:lla, mikä viimeksi mainittu
on vain tilinpidollinen siirto eikä varsinainen tuloerä. Vuoden 1955
varsinainen ja äskettäin esitetty lisäbudjetti tietävät 215 mrd markan
menosummaa. Tällöin ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia uusia
lisäbudjetteja, joita varmasti joudutaan antamaan. Nyt eduskunnalle

jätetyn ensimmäisen lisäbudjetin menot olivat pääasiassa vain hallitussopimuksesta aiheutuvia.
Kun kuitenkin on erittäin vaikeata esittää vähänkään pitävää

arviota kuluvan vuoden tulojen ja menojen todennäköisestä absoluuttisesta suuruudesta, on maisteri He3.ÄÅ; ycz/zJannG tehnyt ennakoinnin val-

tion talouden kehityksestä pyrkimällä arvioimaan tulojen ja menojen
välisen suhteen muutoksen. Tämän laskelman lopputulos osoittaa, että
valtion kokonaistulojen suhde kokonaismenoihin heikkenisi 15 mrd
markkaa verrattaessa vuoden 1955 kehitystä vuoden 1954 kehitykseen.
Tämä merkitsisi sitä, että jos vuoden 1954 kassatulojen ylijäämäksi
kassamenoihin verrattuna arvioidaan tasan 10 mrd markkaa, kuluvan
vuoden vajaukseksi tulisi 5 mrd markkaa. Laskelmissa on voitu ottaa
huomioon vain tiedossa olevat muutokset valtion kassatuloissa ja -menoissa, ts. hallitusohjelmasta aiheutuvat tulojen vähennykset ja menot
sekä toisaalta päätetyt verojen ja tullien korotukset ynnä muutokset
mm. työllisyysmenoissa. Muiden tulojen ja menojen osalta on vain
oletettu, että ri,iden kasvu tulisi vastaamaan toisiaan. Tällaiset arviot
ovat luonnollisesti varsin karkeita, kun niissä ei voida ottaa lukuun
arviomäärärahojen ylityksiä eikä lisäbudjettien kokonaan uusia määrärahoja.
Arvioidessaan tulojen ja menojen kuukausittaista kehitystä maisteri
Valvanne päätyi siihen, että helmi-elokuun ajan valtion talous toimii
kasvavin vajauksin synnyttäen huomattavaa rahanrunsautta. Rahamarkkinain kannalta erityisesti kesäaika ja alkusyksy ovat vaarallisia,
koska ulkomaankauppa tänä aikana kääntyy vientivoittoiseksi ja valuuttojen kertyminen yhä lisää valtiontalouden johdosta jo muutoinkin
kasvanutta rahan tariontaa.
Edellä. oleva tarkastelu valtiontalouden kehityksestä, vaikka luvut
ovat vielä\ melkoisessa määrin ilmassa, osoittaa kuitenkin, ettei valtion-
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talous nykyisin edellytyksin muodosta tasapainottavaa tekijää. Kun
sen nykyisessä suhdannevaiheessa pitäisi olla selvästi ylijäämäinen, se

päinvastoin on kehittymässä vajaukselliseksi. Minimivaatimuksena on
valtiontaloudelle asetettava, että se saatetaan keskuspankkiluottoon
turvautumatta tasapainoon.
Suomen Pankin yksityisille asiakkaille antamien luottojen vähene-

minen, rediskonttausten supistuminen, valtion talouden ylijäämäisyys
sekä taloudellisen aktiviteetin noususta johtunut maksuvälinetarpeen
kasvu olivat viime vuonna terveellisenä vastapainona ulkomaankaupan
arvon lisäyksen ja valuuttavarannon kasvun aiheuttamalle rahanrunsaudelle. (Yleisön käytettävissä olevien maksuvälineiden määrä oli
tammikuun päättyessä kaikkiaan yli 106 mrd mk, oltuaan viime vuoden
alussa n. 98 mrd mk.) Pankkien luotonantokyky ja luotonanto ovat voimakkaasti kasvaneet. Luotonanto yleisölle, mikä oli vuonna 1953 kasvanut n. 27 mrd markalla, lisääntyi edelleen viime vuoden aikana yli
47 mrd markalla eli 17 °/o. Luottovolyymi paisui siten kokonaistuotannon kasvua voimakkaammin. Erityisesti oli lisääiitymistä luotoissa kaupalle ja teollisuudelle.
Tleisölle tapahiurieen luotonarmon lisäys.

Lisäys°/o
1953

1954

1954

mrd. mk
Suomen Pankki
Liikepankit
Säästöpankit
Osuuskassat

- 0.7

Postisäästöpankki

Yhteensä

-16

+23.3

+22

+ 10.7

+ 12.0

+17

+

6.1

+

7.5

+14

+ 5.8
+ 0.0
+ 4.5

+
+
+

3.3
0.5
2.9

+18

+

Osuuskassojen Keskus oy
Kiinnitysluottolaitokset

- 2.2

0.8

+27.2

+47.3

+10

+30
+ 17

Vientitulojen kasvun vaikutusta rahamarkkinoihin kuluvan vuoden
aikana on vaikea ennakolta arvioida, mutta ilmeisenä on pidettävä,
€ttä tämä yhdessä valtion kassatulojen ja menojen välisen suhteen heikkenemisen kanssa tulee johtamaan rahalaitosten luotonantokyvyn kasvuun. Hallituksen luovuttua suunnitelmasta erityisen kassavarantosään-
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nöstön aikaansaamisesta, joka olisi tehnyt keskuspankille mahdolliseksi

pankkien kassareservimääräyksiä muuttamalla vaikuttaa supistavasti tai
laajentavasti pankkien luotonantokykyyn, Suomen Pankki on hallituksen suosituksesta tehnyt liikepankkien kanssa sopimuksen, jonka mukaan
niiden tulee sijoittaa kunkin kuukauden aikana tapahtuneesta yleisön
talletus-ja shekkitilivarojen kasvusta 40 °/o Suomen Pankissa avattavalle
kassareservitilille. Tämä sopimus on voimassa ensi syyskuun loppuun.
Vastaavanlainen sopimus on tänään tehty myös osuuskassojen ja säästöpankkien kanssa. Sen mukaan näiden tulisi sijoittaa kassareservitilille
25 °/o ottolainauksensa kuukausittaisesta lisäyksestä. Kun ottolainauksen
mahdollista kasvua sopimuksen voimassaoloaikana on vaikea ennakoida,
ei myöskään vielä voida varmuudella laskea, kuinka suuri rahamäärä
tällä järjestelmällä rahalaitosten ottolainauksesta sidottaisiin. jos ottolainauksen ]isäys ko. aikana olisi esim. 25 mrd mk, järjestelmä sitoisi
siitä 7 mrd mk. Mainittakoon, että Ruotsin valtiopankinja liikepankkien
kesken tehtiin viime kuussa sopimus, jonka mukaisesti pankit samassa
tarkoituksessa kuin meilläkin pyrkivät noudattamaan pidättyväisyyttä
luotonannossaan ja lisäämä.än likviditeettiään, jopa kiirehtimällä antamiensa luottojen kuoletuksia.
Palkkapolitiikassa jouduttiin uuteen vaiheeseen, sen jälkeen kun
viime lokakuussa annettiin hallitussopimuksen mukainen uusi päätös
työpalkkojen säännöstelystä. Sen mukaan työehto-ja palkkasopimuksia
uusittaessa voidaan palkkoihin ja palkkaperusteisiin tehdä työmarkkinain keskusjärjestöjen suostumuksella muutoksia. Vastuu palkkapolitiikan hoidosta siirtyi valtiovallalta työmarkkinajärjestöille. Suomen
Työnantajain Keskusliiton piiriin kuuluvilla aloilla, jotka käsittävät
n. 290 000 työntekijää, on tähän mennessä irtisanottu n. 220 000 työntekijää koskevat työehtosopimukset. Liiketyönantajain Keskusliiton piirissä, joka käsittää yhteensä n. 47 000 työntekijäää, oli työehtosopimuksia irtisanottu yhteensä n. 33 000 työntekijää käsittäviltä aloilta.
Lisäksi irtisanottiin maatalouden ja rautatieläisten työehtosopimukset.
Muutosehdotuksia on tehty suurin piirtein kaikkiin työehtosopimusmääräyksiin. Palkkojen suhteen on yleiseksi katsottavia korotusehdotuksia paikotellen tehty, mutta useimmissa tapauksissa ehdotukset koskevat erilaisten palkanlisien korottamista tai yleistämistä. Muut muutoschdotukset joko tarkoittavat työajan lyhentämistä, sairausajalta maksettavien etujen lisäämistä, arkipyhien korvausta jne. Eräitä kriisiin
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johtaneita palkkaliikkeitä on parhaillaan vireillä. Sairaanhoitajien
palkkak¥.symyksessä päästiin sopimukseen, jQpka mukaan sairaanhoita.jien palkkoja korotetaan 2 palkkaluokalla ja lisäksi suoritetaan pukuavustusta ja siivouskorvausta. Niinikään tie- ja vesirakennushallinnon
alaisissa töissä on valtiovallan kanssa saatu aikaan sopimus, jonka mukaiset erilaiset tarkistukset aiheuttavat keskimäärin 4 °/o :n nousun palkkatasoon. Liik.ealalla on solmittu yleissopiirius, joka vielä edellyttää

erillister\ palkkasopimusten solmimisen. Yleissopimuksen mukaan on

palkoissa suoritettu korjauksia minimipalkkoihin eräille jälkeen jääneille palkkaryhmille. Ilahduttavana ilmiönä on todettava mekaairisen
puunjalostuksen alalla äskettäin tehty työehtosopimus, joka saatiin
aikaan ilman irtisanomisia ja osoitti siten, että sekä työnantajien että
työntekijöiden järjestöjen taholla saatetaan, jos hyvää tahtoa on, nopeastikin viedä työehtosopimusneuvottelut molempia puolia tyydyttävään
lopputulokseen. Mekaanisen puunjalostusteollisuuden työehtosopimusta
on aikaisemmin totuttu pitämään eräänä tärkeimmistä sopimuksista.
Kun tämä samoin kuin muut edellä mainitut tähän asti solmitut sopimukset on voitu tehdä palkkasäännöstelypäätöksen hengen mukaisesti
suorittamatta mitään yleiskorotuksia, on toivottavaa, että tämä olisi
suotuisa enne myös muihin sopimuksiin nähden. On selvää, että säännöstelyn lakattua erinäisiä tarki`Stuksia palkoissa ja muissa työöhdoissa

joudutaan suorittamaan, ja kun ansiotasossa ei `saa palkkasäännöstelypäätöksen mukaan tapahtua muutoksia alaspäin, tarkistukset tulevat
nostamaan palkkatasoa. Tätä ei vielä ole katsottava rahanarvon kannalta nykytilanteessa vaaralliseksi, mutta sen sijaan yleinen palkankorotus joko kautta linjan tai aikapalkkojen osalta kokonaisuudessaan
olisi omansa edistämään epäsuhteen syntymistä kysynnän ja tarjonnan
välille ja siten lisäämään inflaation vaaraa.
Niiden levottomien vuosien jälkeen, jotka työmarkkinoilla sotien

päätyttyä vallitsivat, on palkkarintamalla vuoden 1951 linnarauhasta
alkaen ollut suhteellisen rauhallista. Palkkaliikkeiltä, jotka olisivat johtaneet ylcisluontoisiin palkankorotuksiin, on säästytty. Työmarkkinain

keskusjärjestöt ovat tunteneet vastuunsa siitä vakauttamispolitiikasta,
minkä ne vakauttamisohjelmassa hyväksyivät. On mielenkiintoista tarkastella sitä kehitystä, mikä meillä on vuosina ennen linnarauhaa ja
sen jälkeen tapahtunut toisaalta teollisuudessa ja kansantulossa ja toisaalta ansioiden ja elinkustannusten kehityksessä.
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Tuottavuuden, a"ioiden, ka"antulon ja elinkustannusten keJritys teollisuudessa:
( 1948-100)
1949

Tuotanto työtuntia kohden
Tuntiansio
Päiväansio
Nettokansantuote työkykyisessä
iässä olevaa kohden
Elinkustannukset

1950

1951

1952

1953

1954

106

114

120

123

127

139

106

127

172

179

181

187

104

124

169

185

187

190

105

110

121

lls

119

126

108

123

148

154

157

156

Rationalisoinnin ansiosta on tuotanto työtuntia kohden voinut
kohota vuodesta 1948 alkaen 39 °/o. Teollisuustyöväestön tuntiansiot
ovat nousseet vuodesta 1948 lähes 90 °/o. Kun elinkustannusten nousu
on samana aikana ollut n. 56 °/o, ovat reaaliansiot siten vuonna 1954'
olleet noin 20 °/o suuremmat kuin vuonna 1948. Vuodesta 1951 on
tuotanto työtuntia kohden kohonnut 15.8 °/o, tuntiansio 8.7 °/o, päiväansio 12.4 °/o, nettokansantuote työkykyisessä iässä olevaa kohden 4.1 °/o

ja elinkustannukset 5.4 °/o. Reaalikansantulo työkykyisessä iässä olevaa
kohden laskettuna oli vuonna 1954 n. 26 °/o suurempi kuin vuonna
1948. Näiden laskelmien tuloksiin vaikuttaa perusajankohdan valinta,

minkä vuoksi ne antavat jossain määrin puutteellisen kuvan. Mikäli
reaaliansiolaskelmissa käytetään elinkustannusten nousun mittana indeksiä veroineen ja lapsilisineen, päädytään edellä esitettyä suurempaan
reaaliansioiden nousuun. Reaaliansioiden nousu teollisuudessa on kuitenkin suunnilleen vastannut koko kansantalouden tuottavuuden nousua. Tämä osoittaa samalla, että nimellisten palkkatulojen yleisestä
noususta ei vuoden 1948 jälkeen ole ollut työntekijöille hyötyä, vaan se
on johtanut jopa pienempään kuin koko kansantalouden reaalisen tuottavuuden kasvun mukaiseen nousuun, muun osan ansioiden kohoamisesta purkautuessa hintojen nousuna.
Tavarain tarjonta on vielä tähän asti pystynyt seuraamaan noususuhdanteen aiheuttamaa kasvanutta kysyntää. Vaikka voidaankin edelleen laskea mahdollisuuksiin lisätä tarjontaa, joskaan ei enää samassa
suhteessa kuin viime vuonna, niin suhdanteiden nykyisellään jatkuessa
paine kustannus-.ja hintatasoa vastaan tulee epäilemättä edelleen kas-.
vamaan. Yleisen hintatason nousun vaara ei tosin ole samanlainen kuin

TALOUDELLISEN TASAPAINON ONGELMA TÄLLÄ HETKELLÄ

47

aikaisempina vuosina koettu inflaatio, jolloin riittämätön ja Vain heikosti joustava tarjonta, ulkomaankauppahintojen jyrkkä nousu sekä
valtion taloutta rasittaneet vastikkeettomat suoritukset ja korvaukset
olivat palkkaliikkeiden ohella merkittävä tekij ä inflaatiokehityksessämme.
Tuontihintojen nousu, mikä on hyvinkin mahdollinen, tulisi tietenkin
vaikeuttamaan kotimaisen hintakehityksen hallintaa.
Tällä hetkellä on vielä mahdotonta ennustaa, ovatko ne keinot, joita
nyt on suunniteltu vientitulojen kasvun osittaiseksi steriloimiseksi, luotto-

ekspansion rajoittamiseksi ja rakennustoiminnan liiallisen kasvun hillitsemiseksi, riittäviä, vaikka valtiontalouden tasapaino kyettäisiinkin tur-

vaamaan ja kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon lisäjärkytykset
esim. huomattavien yleisten palkkojen korotusten muodossa välttämään.
Mahdollisuuksia onnistuakin vakauttamispolitiikassa on vielä olemassa.
Lisätoimenpiteisiin kysynnän kasvun rajoittamiseksi on kuitenkin syytä

varautua, ja erityisesti on ponnisteltava valtion kassatulojenja -menojen
tasapainottamiseksi tai mikäli mahdollista kassaylijäämän saavuttamiseksi kuluvana vuonna sekä julkisten investointien jyrkän supistuksen
aikaansaamiseksi.
Harkittaessa talousneuvoston piirissä keinoja ulkomaankaupan säännöstelyn purkamiseen, on esitetty eräs suunnitelma, jota tohtori ff/czccs
14/lczrri -on talousneuvostolle jättämässään mietinnössä kehitellyt ja joka

samalla kun se johtaisi melkoiseen ulkomaankaupan säännöstelyn purkamiseen, loisi rahamarkkinoille uuden, erityisesti tässä tilanteessa
tervetulleen restriktiivisen tekijän. Se on menetelmä, joka.täyttäisi tuonnin kohdalta saman tavoitteen kuin devalvaatio, nimittäin kallistaisi
tuontitavaroita, mutta ei antaisi viennistä lisätuloja nykyisenä ajankoh_

.---

_

'.`-1 .-.--- ' ---.-

` --.-.---- _ ..----...--.--.-- '-' .-` ..-..-.- ` . -.` -'1

å:_1i::ei¥5:-_Fi:reeå:ien±:-å_h;-:_:.te;;:vaant:oel:e::;iå:ev:e:k:åu`::toaft:r;åieet:
taisiin a) säännöstelyn alaiseen tuontiin, jolloin tuoja saisi tarvitsemansa
valuutan viralliseen kurssiin, ja b) säännöstelystä vapaaseen tuontiin,
jota varten tuoja automaattisesti saisi lisenssin, mutta joutuisi tarvitsemastaan valuutasta maksamaan tietyn veron. Valuuttavero koskisi
asiallisesti kaikkia valuuttojen ostoja. Siitä olisi vapaa ainoastaan a)-ryh-

mässä mainittu tuonti, jota varten myönnettäisiin erityisiä lisenssejä ;
b).-ryhmän lisenssit olisivat olemassa vain tiiastointia varten ; a)-ryhmän

tuonti käsittäisi vain ns. perusraaka-aineet ja niihin verrattavat suoranaiset kulutustavarat, kuten esim. sokeri ja koksi, kun sen sijaan b)-ryh-
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mään

kuuluisivat

valmiit

teollisuustuotteet

ja

vähämerkityksiset

raaka-aineet.
Edellytyksenä täytyisi luonnollisesti olla, että b)-ryhmän tuonnille

pantu valuuttavero kerrottuna tämän tuonnin todennäköisellä laajuudella olisi niin korkea, että tuontihalu pysyisi tietyissä rajoissa ja ettei
tuojilla riittäisi käytettäväksi markkoja keskuspankin vahuttavarannon
tyhjentämiseen. järjestelmä voisi onnistua luonnollisesti vain sillä edellytyksellä, ettei veron tuottoa uudestaan jaeta esim. valtion budjetin
kautta ostokykynä yleisölle. Veroh tuotto olisi sen vuoksi rahastoitava
valtion lukuun Suomen Pankkiin siten, että se on poissa yleisön ostokyvystä eikä lisäisi pankkien luotonantomahdollisuuksia. Koska verovapaa tuonti koskisi tärkeimpiä raaka-aineita ja puolivalmisteita, joita
käytetään elinkustannuksiin oleellisesti vaikuttavien tuotteiden valmistukseen, ei veron säätäminen kovinkaan suuresti vaikuttaisi elinkustannusindeksiin ja olisi mahdollinen toteutettavaksi nykyisen palkkojen
indeksisidonnaisuuden vallitessakin. Tuonnin vapauttaminen lisäisi varmaan kotimaassa kaupan olevaa tavaravalikoimaa ja myöskin kilpailua
siinä määiin, että niidenkään tavaroiden kohdalla, joiden tuonti on
valuuttaveron alaista, ei tarvitsisi odottaa veron määrää vastaavaa
yleistä hintojen nousua.
Voidåan tietysti sanoa, että tällainenkin järjestelmä vaikuttaa keinotekois®ti rakennetulta, mutta se olisi kuitenkin askel eteenp.`äin ulkomaankaupan säännöstelyn purkamisessa ja samalla sillä olisi rahanarvopoliittisesti terveellinen vaikutus, joka olisi huomattavampaa suuruusluokkaa kuin muut tähänastiset toimenpiteet. Puolestani pitäisin
sen toteuttamista suositeltavana. Onko tällä ajatuksella toteuttamismahdollisuuksia esitetyssä muodossa tai modifioituna, sitä on vielä mahdotonta mennä ennustelemaan. Kysymys on parhaillaan talousneuvoston
jaostossa käsittelyn alaisena.
Vientisuhdanteiden vaihtelujen talouselämällemme aiheuttamien
haittojen tasoittamiseksi ].a tasapaino-ongelmamme ratkaisemiseksi vaaditaan raha- ja finanssipoliittisten keinojen käyttämistä rinnan sekä
myös palkkapolitiikan hauitsemista siten, että eri toimenpiteet ovat
keskenään sopusoinnussa ja vaikuttavat samaan suuntaan. Tässä suhteessa meillä on tehty paljon syntiä, eikä vähiten viime syksynä tapahtuneissa ratkaisuissa. Turhaa on kuitenkin enää heitellä ketään kivillä.
Nyt on kysymys siitä, voidaanko taloudellisen tasapainon ylläpitäminen
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ja rahanarvomme säilyminen tässä suhdannetilanteessa turvata. Jos
tähän asti suunnitellut ja suoritetut toimenpiteet eivät riitä, on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin. Mitään uusia kokonaisohjelmia ei nyt tarvita, vaan riittää, kun pystymme huolehtimaan siitä, että kehitystä kiinteästi seurataan ja kulloinkin tarpeellisiksi osoittautuviin toimenpiteisiin
ajoissa ryhdytään. Peli ei ole suinkaan vielä menetetty.

TALOUSTIEDE JA KÄYTÄNTö.
Kirjoittanut
K . D . j . Salonen.

Aikamme on taloudellisten ongelmien aikaa paljon suuremmassa
määrässä kuin moni muu edellä käynyt aikakausi. Näin on asian laita

jo sen takia, että aikaisempi vapaa talous on vaihtunut valtion johtamaan suunnitelmatalouteen. Vanhan markkinatalouden vallitessa suuntasivat ja johtivat kysyntä ja tarjonta, markkinatilanteen kulloisetkin
vaihtelut automaattisesti taloudellista tapahtumista. Talouselämä pääsi
vain harvoin muodostumaan probleemeiksi ja pulmakysymyksiksi, joiden selvittäminen vaati valtion väliintuloa. Tuona aikana oli olemassa
lähinnä vain yhteiskuntaprobleemeja, jotka koskivat tasoitustenja oikaisujen toimeenpanoa kansantulon jakaantumisessa.
Toisin on laita valtion johtamassa suunnitelmatalousyhteiskunnassa.
Siinä tuotannon ja vaihdannan erilaiset tehtävät tämän tästä ruuhkautuvat visaisiksi solmukysymyksiksi, jotka kerääntyvät toistensa niskaan

ja vaativat lakkaamatonta selvittämistä ja ratkaisemista yhteiskunnan
ja valtiovallan taholta, jotta säännöllinen elämänmeno ja normaali
taloudellinen työskentely ja toiminta edes jotenkuten voitaisiin pitää
käynnissä.

Tämän hetken suuria talousongelmia ovat mm. kysymys julkisten
menojen kasvusta, vuokrasäännöstelyn taloudellisistaja sosiaalisista vai-

kutuksista, markan kurssinja ulkomaankaupan säännöstelystä, verorasituksen siirrosta, äskeisen inflaatiokauden tekijöiden tahi maataloutemme
tukemisen tarkoituksenmukaisuudesta, maatalouden liikaväestöstä ja
maaltapaosta. Aivan erityisen laiminlyöty on valtion lisääntyvän holhouksen ja suunnitelmatalouden vaikutusten tutkiminen. Selvitystä kaipaisi mm. kysymys, voiko valtion sekaantuminen edistää tai häiritä
tarpeitten kokonaistyydytystä.
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Kysymys on, voitaisiinko taloustieteen keinoin, taloudellisen analy-

soinnin ja tutkimuksen tietä jotakin ratkaisevaa ja yleispätevää sanoa
täten avautuvista suurista ja käytännöllisestikin tärkeistä päivän kysymyksistä, ja voitaisiinko niille siis tieteen taholta esittää joitakin puolueettomia ja objektiivisia ratkaisuja. On tunnettu asia, että päivän
politiikassa näitä mainittuja ja monia muita talous-ja yhteiskuntakysymyksiä käsitellään ja ratkaistaan suurella varmuudella. Poliitikothan
ovat kaikkialla, mutta varsinkin meillä tunnetut reipasotteisiksi miehiksi, jotka ratkaisevat kysymyksiä helposti ja yhtä helposti myös tekevät
suuria erehdyksiä.
Poliitikkoj en ratkaisut kohtaavat yhteiskunnassamme kyllä arvostelua
sekä lehdistössä että muussa julkisuudessa, joten arvostelun puuttumista
ei varsinaisesti tarvitse valittaa. Mutta varsin usein on maan talouspolitiikkaan kohdistunut arvostelukin ylimalkaista ja liikkuu se samoin
kuin itse politiikkakin aivan liian suurella varmuudella. Tämä tai tuo
talouselämässä sattunut vaurio, kuten esim. inflaation valloilleen pääsy,
työttömyyden syntyminen tahi muu, olisi arvostelun mielestä helposti

ja varmasti voitu ehkäistä, jos olisi menetelty niin tahi näin. Ilma on
täynnä valmiita reseptejä ja absoluuttista totuuden tietämistä.
Kaikki tämä liiallinen ja liioiteltu varmuus itsessään vaikeiden ja
monimutkaisten probleemien edessä jättää kriitilliseen katselijaan tym-

päisevän ja hämäännyttävän vaikutuksen. Hän ei yleensä voi suuriakaan ilahtua enempää toimivien poliitikkojemme reippaudesta ja summittaisista ja väkinäisistä ratkaisuista kuin niidenkään itsevarmuudesta,
jotka ovat ryhtyneet heidän arvostelijoikseen. Hänelle jää vain jäljelle
toive, että viileän ja pyyteettömän tieteen edustajat, lähinnä taloustieteilijät, voisivat tuoda jotakin apua tähän sekavuuteen ja tähän ristiriitaisten pyyteitten ja suunnitelmien kaaokseen.
Mutta voiko taloustiede tuoda jotakin todellista apua ja jotakin
selvennystä päivän talouspoliittiseen keskusteluun ja eri eturyhmien
taloudelliseen taisteluun?
Monet taloustutkijat ovat tahtoneet kieltää kaiken mahdollisuudenkin tieteen keinoin ja siis objektiivisesti pätevästi voida ratkaista taloudellisen politiikan ja siis ihmisten tahtomisen esineenä olevia kysymyksiä.
Voidaankin ehkä ajatella, että käytännöllisiä talouskysymyksiä ei talousteorian eikä taloustieteen keinoilla varsinaisesti voida ratkaista, sen
enempää kuin tavallisia lainsäädäntökysymyksiäkään voidaan ratkaista
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juridiikan ja lakitieteen keinoin. Eräänlainen valtiomiehen tahi talousmiehen vaisto, eräänlainen luontainen taloudellinen järki on ehkä sittenkin paras ja varmin tie sen vähän ja aina suhteellisen totuuden löytämiseen, mikä näissä käytännön visaisissa kysymyksissä ylipäänsä on
mahdollista.
Haluamatta mennä pitemmälle tämän tietoteoreettisen ja talousfilosoofisen solmuprobleeman ratkomisyrityksissä tahtoisi tämän kirjoittaja kuitenkin tehdä sen reunahuomautuksen, että taloustieteelle
asetettavat pätevyysvaatimukset tällöin ilmeisesti on käsitetty aivan
fiian absoluuttisina. Tällaisen vaatimuksen asettaminen talouspolitiikkaa käsittelevän tutkimuksen ehdoksi ei ole kohtuullista enempää
kuin se täyttää johdonmukaisuudenkaan vaa.timusta.
Taloudellinen tutkimus kokonaisuudessaankaan ei näet voi kohota
lopullisiin eikä ehdottomiin ratkaisuihin, se ei voi löytää mitään täysin
objektiivisia tuloksia, ja kuitenkin sitä täytyy voida harjoittaa sekä
ihmisen luonnossa olevan tiedontarpeen takia että myös käytännöllisistä
syistä. Täysi ja yleispätevä totuus ei tällä alalla koskaan ole saavutettavissa, mutta sitä lähenemään voidaan ja tulee aina pyrkiä! - Aivan
sama .koskee myös talouspoliittista tutkimusta.
Mahdolrisuu.det löytää tahi lähestyä totuutta päivän talouspolitiik,an
kohteena olevissa kysymyksissä lisääntyvät sitä mukaa, mitä suuremmalla vakavuudella tehtävään käydään käsiksi. Mutta myönnettävä
on, että yritettäessä etsiä totuutta päivän taistelun esineenä olevista
talouskysymyksistä on tutkijan tiellä eräitä erikoislaatuisia vaikeuksia,
joiden voittaminen asettaa eräitä ehtoja. Näistä ehdoista ensimmäinen
on mahdollisimman suuri ennakkoluuloista ja varsinkin oman sosiaalimiljöön yleisistä totutuista käsitystavoista vapautuminen.
Toinen ehto taloudellisen totuuden tavoittelemiseksi, ehto mikä ehkä
on edellistäkin tärkeämpi ja samalla vaikeampi, on suuri pyyteettömyys

ja hellittämätön totuuden harrastus yli kaikkien etulaskelmien ja -näkökohtien. Itsekunkin kukkaroon liittyviä käytännöllisiä päivänkysymyksiä
arvosteltaessa pyrkii juuri tämä viimeksi mainittu seikka, oman sosiaaliluokan etunäkökohtien sekaantuminen peliin, sekoittamaan - vaikkapa
vain alitajuisesti - muuten selkeänkin arvostelun.
Tarkastelumme lopputulos näyttäisi näin johtavan siihen verraten
pessimistiseen käsitykseen, että talousteoriasta ja taloustieteellisestä ana-

lysointikyvystä ei lopultakaan varsin varmaa ja pätevää tukea ja johtoa
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lähde niiden monien ja vaikeitten päivänkysymysten ratkaisulle, mitkä
jatkuvasti ovat lainsäädäntötyön ja käytännöllisen talouspolitiikan esineinä. Kuitenkin olisi käytännöllisen politiikan kannalta paljon voitettu

jo sillä, jos ratkaistavina olevien kysymysten problemaattisuus ja relatiivisuus tulisi osoitetuksi, jos talouskysymysten tieteellisen analysoinnin
avulla voitaisiin istuttaa kansalaisiin ja poliitikkoihin vähänkin runsaammin suhteellisuuden ja realiteettien tajua ja jos voitaisiin saada
heidät edes epäilemään ja kyselemään omien ratkaisujensa pätevyyttä.
Taloustieteellä ja sen harjoittajilla olisi siis kyllä, kaikista rajoituksistaan huolimatta, paljon hyödyllistä tehtävää päivän talouskysymysten pohdinnassa. Mutta vaikeasti ratkaistava kysymys on, miten saada
heidät esiintymään ja astumaan ulos kuorestaan. Taloustieteilijät eivät
näet meillä aikaisempinakaan vuosikymmeninä sanottavasti ole harrastaneet sellaista päivän kysymysten säännöllistä pohdintaa lehdissä kuin
esim. fJcckfcÅ# ja CaffeJ aikoinaan Ruotsin lehdistössä. Ja viimeksi
kuluneina vuosina näyttävät taloustutkijamme menettäneen viimeisenkin harra¢Stuksensa tehdä selvää mielipiteistään lehtiemme palstoilla.
Tämän erilaisen suhtautumisen selitykseksi ei riittäne pelkästään maamme lehdistön vähäisempi kiinnostus asiaa kohtaan enempää kuin sekään
seikka, että naapurimaassa on ollut käytettävissä poikkeuksellisia tutkijakykyjä.
Eräänä ehkäisevänä lisäseikkana on varmaan ollut, että meillä
talouskysymyksissä - poliitikkojen ja puolueiden keskinäisistä kinasteluista huolimatta - usein pyrkii pinnalle eräänlainen monopolistinen
ajatustapa, mikä ei tahdo suvaita poikkeavia ja itsenäisiä mielipiteitä ja
kannanottoja.

Voidaan kysyä, minne ovat aikakauslehdistämme ja muualta unohtuneet virkistävät taloudelliset ja talouspoliittiset väittelyt, joita melkoisesti esiintyi muutama vuosikymmen takaperin, jolloin taloustiede maassamme oli varsin nuorta ja sen harjoittajat ja harrastajat hyvin harvalukuisia? Ehkä on syynä keskustelun väsähtämiseen ollut sekin, että
taloustiedekin alkaa kohtå olla niin spesialisoitunut ja hajaantunut,
ettei päivänkysymystenkään laajalla alalla helposti enää uskalleta millään varmuudella ja yleispätevyyden vaatimuksilla esiintyä.

KIRJALLISUUTTA.

H:T)Go E. Prpp"G, Finlomds näringsliv efter andia väildskriget. Söderströi[n &
C:o, Helsinki 1954. Siv. 218.

Professori P3.442.7zg on erittäin ahkera ja monipuolinen kynänkäyttäjä.
Toisinaan hän julkaisee tieteellisiä tutkimuksia, toisinaan taas laatii
talouselämää, sen rakennetta ja kehitystä valaisevia teoksia. Edelliseen
ryhmään kuuluu mm. pari vuotta sitten ilmestynyt selvitys elintasosta,
»Standard of Living. The Concept and its Place in Economics», joka
aikoinaan on esitetty tämänkin aikakirjan lukijoille. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu nyt esiteltävänä oleva kirja.
Suomen talouselämää esittelevän teoksen Pipping julkaisi jo vuonna
1936 nimellä »Finlands näringsliv»,jossa hänen esityksensä taustana olivat

ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt aika ja osaksi sitäkin vanhemmat
olosuhteet ja jonka pääpaino oli sodan jälkeen saavutetuissa tuloksissa.
Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1946, ilmestyi tästä uudistettu
laitos, joka nojasi edelliseen mutta ulotti selvittelyn osaksi toisen maailmansodan aikaiseen talouselämään, osaksi sodanjälkeiseen kehitykseen.
Kun sota-ajan talous kuuluu menneisyyteen, vaikka se onkin jättänyt

jälkiä nykyisyyteen, ja koska vasta nyt alkaa selvitä, mitä linjoja talouselämä sotatalouden päätyttyä näyttää kulkevan, Pipping on valmistanut
uuden teoksen, jonka nimestäkin näkyy, mihin pääpaino on kohdistunut.
Ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt aika onkin jätetty pois ja uusimman kehityksen vertauskohdaksi otettu viimeiset vuodet ennen toista
maailmansotaa. Katsoen siihen, että äskettäin on valmistunut tai juuri
on valmistumassa eräitä erikoisaloja koskcvia selvityksiä, tekijä on katsonut voivansa lyhyesti kuitata niissä käsitellyt alat.
Luotuaan aluksi silmäyksen eräisiin rakennemuutoksiin tekijä tarkastelee kansantulolaskelmia, jotka nykyään ovat saavuttaneet niin tärkeän
aseman kaikissa talouselämän selvittelyi.ssä. Tämän jälkeen hän katselee
talouselämää ala alalta päätyen inflaatiotalouden esittelyyn. Esitys perustuu yleensä viralliseen tilastoon, varsinkin lukuisissa taulukoissa.
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Paikka paikoin hän täydentää aineistoaan käyttämällä muissakin tutkimuksissa esitettyjä tuloksia. Lisäksi hän antaa tietoja eri alojen tärkeimmistä liikeyrityksistä sekä erilaisista yhtymistä ja järjestöistä.
Lukija saa täten sangen perusteellisen kuvan maamme talouselämän
rakenteesta ja sen eri alojen viimeaikaisesta kehityksestä. Tietenkin tässä
kirjassa esiintyy osia, joista moni lukija kenties kaipaa lisätietoja, mutta
eihän voi odottaa, että tällaisessa kokoomateoksessa syvennyttäisiin
kaikkiin talouselämän moninaisiin esiintymismuotoihin ja ongelmiin.
Tekijä tyytyykin yleensä tekemään lyhyesti selkoa eri suuntiin menevistä
mielipiteistä, itse esittämättä omaa kantaa. jos haluaisi esittää toivomuksia tulevaa uutta laitosta silmällä pitäen, voisi sanoa, että maailmanmarkkinoiden suhdanneilmiöitä on käsitelty liian suppeasti katsoen niiden syvällisiin ja monipuolisiin vaikutuksiin Suomen talouselämään sekä
kansan elintasoon ja hyvinvointiin. Vielä voitaisiin mainita, että lukija ei
saa oikeata kuvaa osuustoimintaliikkeen tavattoman suuresta merkityksestä varsinkin maaseutuväestön kohottajana niin taloudellisessa kuin
sivistyksellisessä. suhteessa. Sosiaalipolitiikan ja verotuksen vaikutus tuotantokustannuksiin ja -koneistoon, sanan laajimmassa merkityksessä,
sekä niiden kehitysmahdollisuuksiin ja väliJ.lisesti kansan hyvinvointiin
olisi niinikään kaivannut vähän laajempaa esitystä. Mutta, niinkuin jo
todettiin, onhan mahdotonta saada kaikkea mahtumaan tällaiseen esitykseen paisuttamatta sitä liiaksi.
Nyt esiteltävänä oleva teos täyttää tärkeän tehtävän lähinnä nuoren
polven opastamisessa tuntemaan oman maansa talouselämää. Sitä voidaankin suositella korkeakouluille ym. senluontoisille oppilaitoksille
samaten kuin yleensä kaikille kansalaisille, jotka kaipaavat tietoja ja
valistusta kysymykseen tulevilta aloilta. Professori Pipping ansaitsee
kaiken kunnioituksen ja tunnustuksen puheena olevan teoksen laatimisesta.
A.E. Tudeer

Die Konvertibilität der europäisGhen Währungen. VoL:I£swirtsch2iftl±che Stud±en

fur das Schweizerische lnstitut fiir Auslandforschung. Herausgegeben von ARNOLD HUNOLD. Eugen Rentsch Verlag, ErlenbachZtirich und ,Stuttgart 1954. Siv. 331.

Viime vuosien aikana ovat kansant.aloudellisessa kirjaltisuudessa saaneet merkittävän sijan julkaisut, jotka on omistettu tämän tieteeh alan
tunnetuille edustajille heidän merkkipäivinään. Esiteltävänä oleva teos
kuuluu tähän ryhmään sikäli, että se orristetaan ltalian presidentille
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£c&.g3. E3.nac(dille, »dem Altmeister der Nationalökonomie, dem Befreier

der Wirtschaft von Zwang und lnflation», hänen 80-vuotispäivänsä kunniaksi. Teos poikkeaa kuitenkin tavanomaisista juhlajulkaisuista. Tapanahan on valita kirjoittajat juhlinnan kohteena olevan lähimpien työtovereiden piiristä ja antaa heidän vapaasti valita kirjoitutensa aiheet.
Kun tässä kokoomateoksessa on sen sijaan keskitytty` käsittelemään
yksinomaan valuttojen vapaan vaihdettavuuden toteuttamismahdollisuuksia, on alan asiantuntemus epäilemättä ollut määräävänä tekijänä,
kirj oittajia valittaessa.
Kirja jakautuu kolmeen osaan. Aluksi selvittävät professorit Go#/re.cJ
Haberler 3zi W:ilhelm Röpke sekå tohtor± Per 3ackobsson konvertLb±l±teetin

käsitettä sekä sen palauttamiseen ja säilyttämiseen liittyviä, ongelmia.
Sen jäiiceen tarkastellaan kysymystä erikseen punnan ( j. E. A4%Je),
saksanmarkan (F. M/l. A4cjw) , liiran (G. Cczr/4.) , floriinin (S. PojfÅa4773¢) sekä

belgian- (F. Co//8.n), ranskan- (jJ. Germ¢e.n-A4lczrjz.n) ja sveitsinfrangin

(fJ. fJomöGrger) osalta. Kirjan päättää professori F. 4. £e/fzin »lopputarkastelu». Siinä hän aluksi toteaa, että teoksecn sisältyvissä kirjoituksissa havaitaan kaksi yhdistävää ja kaksi erottavaa näkemystä. Yksimie1isiä ollaan siitä, että konvertibiliteetti on palautettava ja että tämä voi
tapahtua vain asteittain ; pääasialliset mielipide-eroavuudet taas koskevat sitä tapaä, jolla lopullista päämäärää oh lähestyttävä, sekä valuuttakurssipolitiikkaa. Muuta kokoavaa ei tässä kirjoituksessa olekaan;

pikemminkin voidaan sanoa, että mainituissa peruskysymyksissä Lutz ja
Röpke jyrkimmin edustavat kahta våstakkaista kantaa, joiden ympärille
muiit kirjoittajat enemmän tai vähemmän selvästi ryhmittyvät.
Röpken mielestä on luon nollisena välitavoitteena täydelliseen konvertibiliteettiin pyrittäessä Sveitsin nykyisin soveltamaj ärjestelmä, j oka myöntää valuuttojen vapaan vaihto-oikeuden oman maan kansalaisille rajoituksitta ja ulkomaille vastavuoroisuuden perusteella, kun taas Lutz pitää
parempana rajoittaa konvertibiliteetti aluksi koskemaan ainoastaan ulkomaalaisia. Röpke katsoo ohjelmansa suurimmaksi ansioksi scn, että
valuuttojen vaihto-oikeutta koskevia rajoituksia jouduttaisiin soveltamaan vain se]laisten maiden suhteen, jotka eivät vielä ole kyenneet
palauttamaan luonnollista tasapainoa maksutaseeseensa. Mitä useammat maat siirtyisivät tähän järjestelmään, sitä kestämättömämmäksi
muodostuisi ulkopuolella olevien asema ja sitä nopeammin niiden olisi
suoritettava konvertibiliteetin edellyttämät korjaukset sisäisessä talouspolitiikassaan. Tämän »convertiLility begins at home»-ohjelman vaihtoehtona esitetty ratkaisu ei Röpken mielestä ansaitsisi edes konvertibilitee.:n nimeä ; se on korkeintaan »convertibility without tears», joka sallii
maan jatkaa tuontisäännöstelyn turvin inflatorista raha-ja finanssipolitiikkaa.
Lutzin luottamus kotimaisen talouspolitiikan mahdollisuuksiin on
tuntuvasti vähäisempi. Kun lisäksi tuontisäännöstelyn tarve eri maiden
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kohdalla nykyoloissa vaihtelee, vaikeuttaisi tämän säännöstelyn yleincn
pukaminen entisestäänkin suurimmissa maksutasevaikeuksissa olevien
maiden asemaa. Jos sen sijaan maat yleisesti myöntäisivät valuuttansa
vapaan vaihto-oikeuden ulkomaalaisille, olisi tästä välittömästi seurauksena, että diskriminaatio tuontisäännöstelyssä tulisi tarpeettomaksi.
Tuontisäännöstelyn purkamisessa taas tarvitsevat heikot maat Lutzin
mielestä vahvemmassa asemassa olevien tukea eikä kiiria ; ts. jälkimmäisten olisi tuontisäännöstelyään lieventämällä luotava maksutasevaikeuksissa oleville maille edellytykset vientitulojensa lisääiniseen ja

tätä tietä oman tu6ntinsa vapauttamiseen. - Röpken kannalle tässä
kysymyksessä asettuvat ennen kaikkea Homberger, Posthuma ja Meyer,
Lutzin taas Meade. Haberler hyväksyy molemmat vaihtoehdotja pitää
puolestaan oleellisimpana lähiajan tavoitteena dollaridiskriminaation
lopettamista.

Valuuttapolitiikan suhteen ovat tähän kysymykseen puuttuvat kirjoittajat yleensä yksimielisiä siitä, että konvertibiliteettiin siirtyminen
edellyttää monissa maissa nykyisten valuuttakurssien muuttainista ja
että tässä siirtymisvaiheessa vaihtuvien valuuttakurssien politiikka saattaa osoittautua tarkoituksenmukaiseksi. Mutta kysymyksen ollessa
palautetun konvertibiliteetin säilyttämisestä pitää Röpke edellä mainittuine kannattajineen kiinteitä valuuttakursseja eroittamattomana
osaha toimintakykyistä kansainvälistä valuuttajä`rjestelmää. Lutz ja
Haberler ovat taas sitä micltä, että. jos tuontisäännöstelystä halutaan
päästä, on monien maiden pakko nykyoloissa maksutaseen tasapainon
säilyttämiseksi turvautua vaihtuviin kursseihin ; ts. valinta joudutaan
usein suorittamaan kiinteiden kurssien ja konvertibiliteetin välillä.
Mead_e puolestaan korostaa sitä tukea, jonka vaihtuvat kurssit tarjoavat
niukalle valuuttavarannolle.
Sitä seikkaa, että viimeinen puheenvuoro kirjassa on varattu prof.
Lutzille, ei ole syytä tulkita niin, että julkaisija yhtyisi hänen kantaansa
konvertibiliteettikysymyksessä. Päinvastoin ollaan tämän tutkimuslaitoksen piirissä tiettävästi varsin yleisesti prof. Röpken esittämien ajatus-

ten kannalla. Ratkaisu johtunee lähinnä siitä, että Lutz on -kuten esipuheessa nimenomaisesti mainitaan - tehnyt aloitteen tämän teoksen
julkaisemiseksi. Samalla voitaneen tämän menettelyn katsoa osoittavan,
että kirjaa ei ole tarkoitettu .ohjelmajulistukseksi, vaan pyrkimyksenä on
ilmeisesti ollut ensi sij assa valottaa niitä ongelmia, joita konvertibiliteetin
valuutta- ja talouspoliittisia edellytyksiä tutkittaessa on otettava huomioon. Tämän tehtävän kirja täyttääkin hyvin, vaikka jäsentelyn epäyhtenäisyys varsinkin yksittäisiä valuuttoja koskevissa selvityksissä jonkin
verran vaikeuttaakin kokonaiskuvan luomista kysymyksessä.
Eero Asp
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Sczzn.ngJ z.n fÅG A4odern Eco%o773jJ, A Symposium, edited by WALTER W.

HELLER, FRANcis M. BODD¥ and CARL L. NELsoN. University of
Minnesota Press, Minneapolis 1953. Siv. IX + 370.

Esiteltävänä oleva teos on syntynyt University of Minnesotan aloitteesta vuonna 1952 pidetyn »säästämiskonferenssin» tuloksena. Teoksen
toimittajat mainitsevat esipuheessaan tämän kokouksen tarkoituksena
olleen selvittää säästämisen käsitettä ja merkitystä nykyisessä yhteiskunnassa ja luoda valoa säästämiskysymykseen niin monelta taholta kuin
mahdollista. Tässä mielessä siihen oli kutsuttu osanottajiksi joukko akateemisia kansantalousmiehiä. Yhdysvaltain eri yliopistoista, ja heidän
lisäkseen kokoukseen osallistui lähes neljäsataa rahalaitosten, talouselämän ja valtiovallan edustajaa. Kokouksessa pidetyt esitelmät ja alustukset sekä eräät keskustelupuheenvuorot muodostavat jälkeenpäin laajennettuina ja muokattuina ko. teoksen sisällön.
Kirja jakaantuu neljään pääosastoon. Näistä ensimmäinen käsittelee
säästämisen ja talouspolitiikan välistä suhdetta. Kirjoittajien joukossa
ovat mm. Englamin ja Kanadan entiset valtiovarainministerit f7c/gÅ
Gaitskell 3zL Douglas Abbott, pro[essor.Lt Aluin Ha"en jzL Sumner Slichter sekå

Federal Reserve Board'in pitkäaikainen taloudellinen neuvonantaja
E. A. Goldenweiser. -

Kirjoittajat korostavat, että niin hyvin Yhdysvaltain kuin Kanadankin korkea tuottavuus ja elintaso riippuvat hyvin suuressa määrin
näiden maiden ja Englannin korkeasta säästöasteesta viimeksi kuluneiden puolentoista vuosisadan aikana. Kehityksen hitaus taas monissa
takapajuisissa maissa johtuu siitä, etteivät nämä pysty säästämään riittävästi, ohjaamaan säästöjään tuottaviin tarkoituksiin eivätkä hankkimaan tarpeeksi pääomaa ulkomailtakaan.
Säästämistoiminnan edellytyksinä esitetään ennen kaikkea poliittisten olojen vakavuuden säilyttäminen ja inflatorisen kehityksen estäminen.
Erotukseksi edellä mainituista pitkän tähtäimen taloudellisen kehityksen kysymyksistä talouspoliittisesti tärkein lyhyen tähtäimen ong€lma
on säästämisen suhde investointiin. Nimenomaan Yhdysvaltain olosuhteita silmällä pitäen on luonnollista, että. kirjoittajat kiinnittävät varsin
suurta huomiota mahdollisuuteen, €ttä. yhteiskunnan säästöaste ylittää
investointiasteen tästä aiheutuvine depressiivisine seurauksineen. Toisaalta myös päinvastainen mahdollisuus, investointiin nähden liian
alhainen säästöaste, ja inflaatio-ongelmatjoutuvat kirjoituksissa pohdinnan kohteiksi. Suomessakin jatkuvasti ajankohtqisen indeksiehtokysymyksen kannalta on tietyssä määrin mielenkiintoista todeta Abbotin ja
M/l. C#re.ffG.¢n Son%cn vastustavan indeksiehtoisten obligaatioiden käytän-

töön ottainista. Abbott lähinnä sillä perusteella, €ttä yhteiskunnassa

pitäisi olla ainakin yksi ryhmä -säästäjät -jolla on aktiivista intressiä
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vastustaa inflatorista politiikkaa. Sonne puolestaan päätyy kannanottoonsa puhtaasta pessimismistä, koska hänen mukaansa säästäjät eivät kuitenkaan millään indeksiklausuuleilla pystyisi puolustamaan etujaan,
sillä. hätätilanteissa indeksiehto todennäköisesti kumottaisiin poliittisesti

vahvempien ryhmien toimesta.
Toisen ja samalla sivumäärältään laajimman osan teoksesta muodostaa itse säästämiskäsitteen, säästämisestä käytettävissä olevien tilastotietojen ja säästämisen motivaatioiden selvittely. Vaikka »jokainen tietää, mitä säästämisellä tarkoitetaan», säästämisen mittaamisessa joudutaan kohtaamaan määritelmävaikeuksia, jotka eivät suinkaan ole helposti ja yksikäsitteisesti ratkaistavissa. Ryhtymättä tässä selostamaan
kirjoituksissa käsiteltyjä ongelmia ja todella tarkoituksenmukaisille säästämistilast,oille asetettavia vaatimuksia nimenomaan tämä osasto on
käsitykseni mukaan kirjan antoisin. Herrojen Jrzu3.n Fr3.G%din ja £czzc)rGncc

fz. ff7Ga.73in artikkelit niihin liittyvine kommentatareineen ovat omansa
suuressa mä.ärin valaisemaan talouspoliittisesti merkityksellisten säästä-

miskäsitteiden valinnassa huomioon otettavia näkökohtia, samalla kun
ne selvästi osoittavat, miten vähän sanovia ovat tiedot pelkästään ns.
kokonaissäästämisen suuruudesta, jollei sen koostumuksesta ole olemassa selvyyttä.
Säästämistoiminnan muutosten ja niiden talouspoliittisen merkityksen arvioimiseksi on tärkeätä yrittää analysoida myös niitä motiiveja
ja yllykkeitä, jotka ovat erilaisten taloussubjektien säästämisen perusteina. Tässäkin suhteessa kirjaan sisältyy varsin runsaasti hyödyllistä
tietoa ja pohdiskelua seikoista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa
yksityisten säästämisen suuruuteen.
Teoksen kolmannessa osastossa käsitellään kehityksessään jälkeen
jääneiden maiden säästämis- ja kehitysongelmia kirjoittajina mm.
Maailmanpankin presidentti Ec/gGnc fz. B/¢ck sekä Kansainvälisen Valuuttarahaston tutkimusosaston johtaja E. A4. BGr7ÄfG3.n. Erityisesti vii-

meksi mainitun laaja kirjoitus »Financing Economic Growth in Underdeveloped Economies» on mallikelpoisen selväpiirteinen esitys inflaatioja tasapainokysymyksistä tällaisissa maissa, ja monet siinä esitetyistä ajatuksista soveltuvat sellaisinaan Suomen olosuhteisiin.
Kirjan viimeisen osaston muodostaa New Yorkin Federal Reserve
Bankin ekonomistin G%rge G¢rujJn kirjoitus Yhdysvaltain säästämis- ja
inflaatio-ongelmasta. Institutionaa]isesti rajoitetusta aiheestaan huolimatta se on tosiasiallisesti yleisesitys, jossa käsitellään miltei kaikkia
aikaisemmissa osastoissa esille tulleita kysymyksiä, samalla kun kirjoittaja esittää periaatteellisestikin tärkeissä kohdissa useita uusia ja huomion
arvoisia näkökohtia.
Niin kuin tästä lyhyestä esittelystäkin ilmenee, teos kokonaisuudessaan on epäilemättä suomalaisellekin lukijalle sekä mielenkiintoista että
hyödyllistä luettavaa. Siihen sisältyy tietenkin paljon tavallista »alkeis-
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kirjaviisautta» samoin kuin toisaalta meidän olojemme kannalta vierasta institutionaalista tietoutta, mutta säästämiskysymyksestä kiinnostuneet löytävät siitä kuitenkin yksiin kansiin sidottuna runsain initoin
ajatuksen ravintoa.
Reino Rossi

THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL
Published by
The Finnish Economic Association.

SUMMARY
Monetary policy during exi)anding state economy and
inflationary pressure.
By r. J%%n3./cz, Ph.. D. Bank Manager.

The author severely criticizes the State budget passed for 1955
which ending in a deficit badly fits the requirements of the present
conditions. He also considers the reduction of the discount rates agreed
on in the Government programme to be a step entirely in the wrong
direction in the prevailing situation.
According to the author the Bank of Finland has in principle pursued
the right policy of late in limiting its own lending and trying to reduce
the rediscounts of the commercial banks by peualty rates of interest etc.

The Bank of Finland -or rather the Government -should, however
by every means try to do away with the non-interest bearing prepayments on ship building for the U.S.S.R. According to practice the Bank
of Finland has paid Finnish expc)rters in advance for their deliveries
and booked the amount paid as a clearing debt. This inflationary kind
of advances should be discontinued in one way or another.
The author .finally critizises the recommendations of the Bank of
Finland of introducing more elastic regulations for the banks cash
reserves. In their original form the recommendations were too extreme,
and they might have resulted only in the transfer of the funds available
for loans from the private sector to Government use without the
intended effect as a check on inflation. The main attention should
in any case be given the threatening danger of inflation originating in
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the State economy and the demands by the labour organizations for
wage increases. The expansion of bank credits is of secondary importance
in comparison to them.

A Survey of Finnish wage policy.
By E. J. ffor4eJ¢, mag. phil.

The article reviews the wage policy from the war to the present
moment. According to the author the mistakes made in the wage
policy have been some of the most important reasons why the value
of the mark has dropped so much as it has actually done.
During the war 2/3 of the rise of the cost of living index was compensated, a principle that was given up for political reasons in spring
1945. The whole line of wages was moving and heaving. In agriculture
wages rose by exactly 100 per cent. The wholesale price index rose by
70 per cent and the cost of living index by 92 per cent from April to
December 1945.
The next general increase was in October 1947 when wages were

raised by 25-30 per cent at an average and the new wages were pegged
to index. After that there were two increases in 1948 and 1949 because
of the index, each of 5.5 per cent, conditions thus being fairly calm
in those years.
By their demands the labour organizations again åccomplished a

gen.eral wage increase of 25-33 per cent in the beginning of 1950.
The so-called Stabilization Agreement of 1951 has aimed at the
maintenance of a stable wage level by various subventions and other
arrangements. On the whole it has been successful until recently. The
author critizes the demands for wage increases made in autumn 1954
against the stipulations of the Agreement. They resulted in artificial
reductions of the cost of living index by a return to the subvention
policy, but in spite of this increases in nominal wages are still demanded.
The economic I}alance at present.

By recm 4%r&, General Manager.
For many reasons it is difficult to maintain economic equilibrium
in Finland. Because of the structure of exports and their decisive importance to the Finnish economy, foreign influences on exports may greatly
disturb the internal balance. When export trade is active inflation lurks,
when it is contracting unemployment threatens. As it has not even
yet been possible to reintroduce an entirely free market economy, the
innate equalizing forces of the economy have not been sufficiently at
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play as to balance the cyclical fluctuations. Many prices are still regulated
and some are artificially kept down by subventions and other arrangements. Wages, agricultural income and the cost of living being pegged,
a set of new problems arises whenever there is a change in any of the
component factors. The measures applied in other countries in order
to neutralize the effects of the cyclical fluötuations have not been used
in Finland to any extent.
A comparison to the balances of payments of other countries clearly
shows the great changes caused to Finland by the market fluctuations
for her main articles, wood and wood products. Elsewhere one may
look in vain for such quick and violent changes as those of the Finnish
balance of payments in the last few years. As it can change from a
deficit of 6,000 million marks to a surplus of 34,000 million in one year,
next year to a deficit of 21,000 million and then again one year later
to a surplus of 25,000 million, it is evident that the variations in the
flow of income strongly affect the whole economy and make it much
more difficult than in many other countries to maintain the value of
money stable and employment even. This is the case at least while
international fluctuations are so great as they ha.ve been since the war.
When the stabilization programme of 1951 was made export trade
was expanding, but already the following spring there was a setback
which put a heavy strain on industry and caused serious unemployment.
In the latter half of 1953 trade was improving, and at the moment there
is an upward movement the problem of which is the maintenance of
the value of money.
The supply of goods has so far followed the increase in demand
along with the upswing. The supply may be increased some more still,
but the pressure on costs and prices will undoubtedly increase, too.
The danger of a general rise in prices is not so great as in previous
years of inflation when, in addition to wages, the inadequate and inelastic
supply, the sudden rise in foreign trade prices and the Government
economy burdened by indemnifications and, payments without recompense incited inflation. A rise in import prices, which may well occur,
would make it still more difficult to manage domestic prices.
It is impossible at present to predict whether the measures planned
will be sufficient to sterilize the proceeds of exports in part, to limit
the expansion of lending and check surplus building, even if the balance
of Government economy were safeguarded and new discrepances between supply and demand by general wage increases avoided. Stabilization may still be successfull, but additional measures of limiting further
increase in demand should be considered. Special stress should be put
on balancing the Government cash receipts and payments, or if possible
on attaining a cash surplus this year, and on a substantial reduction
of investments.
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Economic science and practice.
By K. D. J. SczJo%en, mag. phil.

The author examines the actual importance and contributions of
the economists and what they could do to shape economic PQ.licy in
practice. He regrets that the theorists do not sufficiently bring out the
feasible economic truths and laws that could be applied to the questions at issue. Economic policy is therefore too much directed only by
the representatives of various interest groups and the politicians, at
least in Finland. Although economic science cannot present any generally
applicable norms, it can at least non-interestedly and objectively investigate the consequences of various demands and measures and
assist in the choice of a suitable solution.
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