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Esillä olevassa väitöskirjassa on käsitelty vientiä Suomen suhdanne-

tekijänä lähinnä vuosien 1870 ja 1939 välisen ajan suhdannekokemusten
valossa. Teoksen johdannossa ja alkulauseessa on esitetty ne syyt, joiden

vuoksi toisen maailmansodan jälkeiset vuodet on jätetty yksityiskohtai-

sesti käsittelemättä, vaikka niidenkin tarjoamia kokemuksia on käytetty
asioiden valaisemiseksi melkoisessa määrin hyväksi. Yksi näistä syistä on
se, että toisen maailmansodan jälkeisen ajan monine talouspoliittisine
ynnä muine erikoispiirteineen voidaan katsoa muodostavan oman tutkimusaiheen sinänsä, johon voi myöhemmin erikseen palata. Käsillä olevan tutkimuksen olisi sillä perusteella voinut merkitä osa I:ksi, mutta
monet esimerkit viittaavat siihen, että niin sitovaksi tehty lupaus jatkotutkimusten suorittamisesta saattaa myöhemmin osoittautua liian
kevytmieliseksi. Sangen usein sellainen lupaus on jäänyt täyttämättä.

jossakin määrin voitaneen mainittu aukko täyttää lyhyen yleistarkastelun avulla, etenkin koska näyttää siltä, että viimeksi kuluneet kymmenkunta sodanjälkeistä vuotta eivät, sikäli kuin tällä hetkellä on nähtävissä, tuo mitenkään aivan olennaista ja periaatteellista lisää niihin
kansantaloutemme suhdannemekanismin erikoispiirteisiin, jotka on voitu

hahmoitella jo

aikaisempien vuosikymmenien suhdannekokemusten

perustcella. Seuraavassa esitetään ensin yleispiirtein vientisuhdanteiden
hallitseva asema kansantaloutemme suhdannemekanismissa. Sen jälkeen

tarkastellaan paria keskeistä sodanjälkeistä suhdannevaihetta, jolloin
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. kiinnittää huomiota mahdollisiin eroavuuksiin sekä itse vientiiteissa että niiden kotimaisissa vaikutuksissa aikaisempiin aikoihin

tuna samoin kuin talouspolitiikan näissä suhteissa aiheuttamiin
Joksiin.

Vientisuhdanteiden hallitseva asema kansantaloutemme suhdanne-

.

kanismissa perustuu vientituotteiden huomattavaan osuuteen koko

bruttokansantuotoksesta - nykyisin n. 20 % -ja siihen, että vientiteollisuuden raakapuunhankintojen kautta suurin osa vientituloista
leviää välittömästi laajalti koko yhteiskuntaan määrältään kuitenkin
suuresti vaihdellen kulloistenkin suhdannemuutosten mukana. Vientituotteiden hintojen ja menekin parantuessa maailmanmarkkinoilla ryhtyy vientiteollisuus lisäämään raakapuunhankintojaan, jolloin kantohin-

nat ja metsänomistajain kantorahatulot sen mukana usein sangen jyrkästi nousevat. Myös metsätyöväen ansiotaso sekä työllisyystilanne paranevat. Kasvaneet metsätulot käytetään osittain kulutuksen lisäämiseen,
joka merkitsee tuontitarpeen kasvua ja lisää menekkimahdollisuuksia
kotimarkkinateollisuudelle. Osittain suuntautuvat kasvaneet metsätulot maaseudun sijoitus- ja rakennustarpeiden tyydyttämiseen. Maatalouskoneiden hankinnan on todettu seuraavan sangen kiinteästi
metsätulojen vaihteluita. Osittain sijoitetaan kasvaneita metsätuloja
talletustileille, jolloin pankkien luotonantokyky paranee. Sitä tietä pääsevät vientitulot vähin erin ja usein sangen nopeastikin levittäytymään
muille elinkeinoelämän aloille tehden mahdolliseksi sijoitus-ja rakennustoiminnan lisääntymisen kaupunkeja myöten. Pankkijärjestelmän luotonantokyky noususuhdanteen vallitessa helposti kasvaa suhteellisesti
nopeamminkin kuin yleisön varsinaiset talletukset, koska myönnetyistä
luotoista yleensä osa jää asianomaisen pankin shekkitilille tai joutuu
ehkä naapuripankin ottolainaustileille. Näin pankkijärjestelmän luotonantokyky vahvistuu jo pelkästään lisää luottoja myöntämällä. Nousukauden päästyä alkuunsa se monellakin tavoin ruokkii itse itseääh. Niin
kauan kuin vienti kasvaa tuontia nopeammin, kasvaa yleensä myös keskuspankin valuuttavaranto, ja sen mukana lisääntyy liikkeessä oleva
keskuspankkiraha ja rahan tarjonta kokonaisuudessaan, ellei ryhdytä
erityisiin toimenpiteisiin valuuttatulojen sitomiseksi tai muiden rahan

tarjontaan vaikuttavien tekijöiden supistamiseksi.
Nousukauden jatkuessa pitkään joudutaan meillä helposti voimakkaampaan kotimaiseen ekspansioon kuin minkä ns. kansainvälinen mar-
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ginaali ja rahataloudellinen tasapaho antaisivat myöten. Etenkin sijoitustavaroiden kotimainen tuotanto on meillä melko suppea, ja sijoitustoiminnan kasvu lisää nopeasti tämän alan tuotteiden, koneiden jne.
tuontitarvetta. Myös kulutustavaroiden tuontitarpeet osoittavat nousukauden kiihtyessä voimakkaita kasvun merkkejä. Tuonti - ellei se ole
säännösteltyä - kasvaa helposti suuremmaksi kuin vienti, vaikka vientisuhdanteet pysyisivätkin suotuisina. Ensi alkuun voidaan turvautua
valuuttavarannon käyttöön, mutta sen liiallisen supistumisen ehkäisemiseksi on lopulta ryhdyttävä tuonnin kasvun rajoittamiseen. Tällä haavaa, tuonnin ollessa vielä säännöstcltyä, se käy telmillisesti melko hyvin

päinsä, mutta muulloin se edellyttää rahamarkkinoiden kiristämistä ja
muita kontraktiivisia talouspoliittisia toimenpiteitä. Valuuttavarannon
väheneminen aiheuttaa sinänsäkin yleensä rahan tarjonnan supistumista.
jos kansantalous tällöin on voimakkaassa ekspansiovaiheessa, aiheutuu
raha- ja luottomarkkinoiden kiristymisestä helposti kotimaisen nousun

pysähtyminen ja pula, vaikka muualla maailmassa ja viennin alalla
suotuisa kehitys vielä jatkuisikin.

Vientisuhdanteiden heikkeneminen merkitsee meillä yleensä ilman

muuta nousukauden pysähtymistä ja laskuvaiheen alkamista. Viimeistään silloin alkaa valuuttavarannon supistuminen. Se johtaa välittömästi rahan tarjonnan supistumiseen. Nousukauden aikana vientiteollisuus on ehkä hankkinut poikkeuksellisen runsaat raakapuuvarastot tuotannon laajentamista ajatellen, ja viennin näköalojen heikentyessä raaka-

puunhankintojen supistuminen on sitäkin jyrkempää. Kantohinnat
alenevat ja metsänomistajain kantorahatulot vähenevät. Suurelta osalta
juuri kantorahoilla rahoitettu maatalouden rakennus-ja muu sijoitustoiminta supistuu. Se heikentää maaseudun työllisyystilannetta metsätöiden
supistumisen ohella. Sijoitustavaroiden kysyntä maaseudulla vähenee ja
teollisuuden menekkimahdollisuudet heikkenevät. Metsätyöväen ansiotason aleneminen ja muu tulonmuodostuksen heikkeneminen vähentää
kulutustavarain menekkiä. Maaseudun talletustoiminnan supistuminen
puolestaan kiristää yleensä varsin herkästi koko pankkijärjestelmän likviditeettiä ja vähentää sen luotonantokykyä. Sitä tietä vientisuhdanteiden
huononeminen pian ulottaa lamauttavan vaikutuksensa mm. kaupunkien rakennustoimintaan ja yleensä muuhunkin sijoitustoimintaan ennen
kaikkea

rahoitusvaikeuksien

muodossa.

Uutta

vilkastumista

yleensä tapahtunut vasta vientisuhdanteiden parannuttua.

on
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Näin kaavailtu suhdannemekanismi eroaa melkoisessa määrin monissa muissa maissa havaitusta suhdanneaaltojen kulusta. Ainakin suurten teollisuusmaiden suhdannekehitystä kuvailtaessa on tavallisesti tyydytty ns. suljettua taloutta koskeviin suhdanneteorioihin, jolloin päähuomio on kiinnitetty etenkin sijoituksen, kulutuksen ja säästämisen
vuorottaisiin muutoksiin. Suomen kaltaisen maan talouselämässä nämä
sisäiset suhdannetekijät ovat suuressa määrin ulkoa päinja etenkin vientisuhdanteiden välityksellä tulevien vaikutusten alaisia.
Esillä olevassa väitöskirjassa on monen suhdannevaiheen yhteydessä

ja loppupäätelmissä tähdennetty, että vientisuhdanteiden muutokset ja
niistä aiheutuvat kotimaiset vaikutukset ovat aina olleetjossakinmäärin
erilaiset yleisistä taloudellisista ja talouspoliittisista olosuhteista riippuen.

Toisen maailmansodan jälkeen poikkeuksellisia tekijöitä on ollut varsin
runsaasti suhdannekehitykseen vaikuttamassa. Viimeksi kuluneiden kym-

menen vuoden aikana on etenkin meillä mutta myös laajalti maailmantaloudessa eletty toisen maailmansodan jälkiseurausten puristuksessa ja
ajoittain sangen selvästikin poikkeustilassa. Vasta aivan viime vuosina
meillä on voitu lieventää säännöstelyä, mutta vieläkin se koskee huo-

mattavaa osaa hintoja ja palkkoja sekä etenkin valuutta-ja tuontikauppaa. Nämä seikat ja sodan jälkeen ilmennyt suuri rakentamisen tarve
sekä jokseenkin yhtämittäisesti jatkunut inflaatiopaine ovat aiheuttaneet
jonkin verran muutoksia edellä kuvattuun suhdannemekanismiin etenkin
laskuvaiheiden osalta.
Ensimmäinen varsinainen vientisuhdanteiden muutos toisen maailmansodan jälkeen koettiin takaiskun muodossa vuonna 1949. Edellisen

vuoden loppupuolelle saakka oli kaikkialla maailmassa jatkunut sodan

aiheuttama inflatorinen kehitys ja kysynnän enemmyys tavaroiden tar-

jontaan verrattuna. Ensimmäisenä pääsi näissä suhteissa tasapainoon
Yhdysvallat, jossa tuotanto oli nopeassa tahdissa kaksinkertaistunut.
Myyjäin markkinoiden muuttuminen ostajain markkinoiksi johti mainitussa maassa varastojen kasvuun ja tuotannon rajoituksiin, josta puolestaan oli seurauksena työttömyyden nopea ka;vu ja tuonnin jyrkkä väheneminen. Jyrkimmilleen kehittyi Yhdysvaltain tuonnin väheneminen
vuoden 1949 alkupuolella, jolloin tärkeimpien punta-alueen tavaroiden
tuonti supistui puoleen toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännek-

seen verrattuna.

Englannin vienti Yhdysvaltoihin aleni vastaavasti

35 °/o, mikä oli omiaan nopeasti kärjistämään Englannin maksutase-
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vaikeuksia ja dollaripulaa. Tällainen kysynnän väheneminen aiheutti
välittömästi jokseenkin kaikkien maailmanmarkkinahintojen jyrkän laskun. Mm. 1yijyn ja sinkin hinnat putosivat puoleen, joidenkin hintojen
pysyessä kuitenkin entisellään tai hieman noustenkin.
Suomen vientituotteiden hinnoissa ja menekissä alkoivat takaiskun

oireet tuntua jo vuoden 19481opulla ja ne voimistuivat meistä katsoen
uhkaavalla tavalla vuoden 1949 alkupuolella. Euroopassajatkuneen voi-

makkaan jälleenrakennustyön vuoksi esim. sahatavaran hinnoissa ja
menekissä ei ollut kuitenkaan havaittavissajuuri lainkaan heikkenemistä.
Takaisku kohdistui pääasiallisesti selluloosaan, jonka puntahinnat alenivat vuoden 1948 tasosta noin puoleen seuraavan vuoden kolmannella
neljänneksellä. Alkusyksystä selluloosankin ulkomainen kysyntä alkoi

kuitenkin nopeasti vilkastua ja puntahinnat nousivat muutamassa kuukaudessa lähes takaiskua edeltäneelle tasolle, mihin tosin osittain vaikutti punnan devalvointi. Markan ulkomaisen kurssin heinäkuussa suoritettu 17.7 %:n yleinen korotus ja syyskuussa punnan mukana dollariin
nähden suoritettu 44.4 °/o:n korotus lisäsivät viejien markkamääräisiä
tuloja nopeamminkin kuin ulkomaan rahan määräisten hintojen nousu
olisi edellyttänyt.

Tämä lyhyeksi jäänyt vuoden 1949 takaisku tuntui lähinnä metsä-

hakkuiden supistumisena ja
1iskolla alkanut uusi suhdannenousu ei vielä ehtinyt vaikuttaa saman
syksyn hakkuisiin, kun tilanteen nopeaan paranemiseen ei hevin uskottu

ja kun etenkin paperiteollisuuden raakapuuvarastot olivat tavallista
suuremmat. Paperipuiden hakkuut supistuivatjopa 45 °/o, ja vaikka saha-

puun hankinnat jonkin verran lisääntyivät, osoittivat kaupalliset hakkuut kokonaisuudessaan lähes 25 °/o:n supistusta edelliseen vuoteen
verrattuna. Suhdannenousu ja devalvaatio ilmeni kuitenkin kantohintojen lievänä nousuna. Metsätyötilanteen heikkenemistä kuvaa esim. se,
että hakkuukautena 1949;50 suoritettiin n. 7.0 milj. hakkuupäivää, kun
vastaava luku edellisinä hakkuukausina oli 11.8 milj. ja 14.3 milj hak-

kuupäivää. - Muilla tuotannon aloilla ja kansantulossa kokonaisuudessaan tapahtui vuonna 1949 edelleen tyydyttävää, joskin hieman hitaampaa kasvua kuin edellisenä vuonna. Kun etenkin rakennustoiminta
oli voimakkaassa nousussa ja sotakorvausten suoritus oli täydessä käyn-

nissä, pysyi työtilanne muualla paitsi maaseudulla jokseenkin hyvänä.

Rahatalouden puolella takaisku ilmeni inflaation väliaikaisena pysähty-
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misenä, mutta monien inflaatiotekijöiden, kuten valtiontalouden paisu-

misen, pysyessä ennallaan, rahan tarjonta alkoi noususuhdanteen mukana uudelleen pian lisääntyä. Tässä vaiheessa voidaan siten todeta kotimaisen ekspansion melkoisessa määrin eliminoineen vientisuhdanteiden
lamauttavia vaikutuksia, joskin se tapahtui markan koti--l-`JJ--_ ' -1 -L` -.--.

L --,.-_- - _ --

maisen ja ulkomaisen
arvon ____ _ + --r+
_ _ -----_ --++--_ _
1949 loppupuoliskolla alkanut vientisuhdanteiden nousu
kiihtyi crittäin jyrkäksi vuoden 1950 kesällä puhjenneen Korean sodan

vaikutuksesta. Tämä ns. Korean suhdannenousu, joka taittui Suomen
viennin osaltå vuoden 1952 alkukuukausinaja yleensä maailmanmarkkinoilla jo vuotta aikaisemmin, oli luonteeltaan sikäli erikoislaatuinen,
että se perustui välittömään sotatilanteeseen, jonka pelättiin voivan johtaa jopa kolmannen maailmansodan syttymiseen. On siten kysymyksen
alaista, voidaanko Korean suhdanteita pitää jonkinlaisena klassillisena
esimerkkinä varsinaisista suhdanneilmiöistä, kuten on kuultu mainittavan. joka tapauksessa sitä voidaan pitää taloudellista suhdanneaaltoa
suuresti muistuttavana hyökyaaltona, joka mullisti lyhyessä ajassa, muutamassa kuukaudessa, koko maailmantalouden. Ainakin meillä on Korean suhdannetta alettu pitää jonkinlaisena mittapuuna, johon myöhempiä vuosia mielellään verrataan, vaikka onkin selitetty, että vastaavanlaista hyökyaaltoa tuskin voi sattua kuin kerran sadassa vuodessa.
Korean suhdannenousu oli ennen kaikkea vertaansa vailla olevaa
hintojen nousua. Suurvallat yrittivät nopeasti kahmaista maailmanmarkkinoilta kaikkea sodan käynnin kannalta tärkeätä tavaraa mihin hintaan
hyvänsä. Esim. amerikkalainen Moodyn maailmanmarkkinahintojen
indeksi nousi vuoden 1950 jälkipuoliskolla 50 °/o. Mm. kumin, lyijyn ja

sinkin hinnat jopa kaksinkertaistuivat. Yleensä maailmanmarkkinahinnat alkoivat laskea jo vuoden 1951 alkukuukausina, mutta puutavaran

ja paperiteollisuustuotteiden hinnat jatkoivat nousuaan saman vuoden
loppuun. Esim. 7" mäntysoiron puntahinnat nousivat vuoden 1950 kesäkuusta seuraavan vuoden joulukuuhun mennessä yli kaksinkertaisiksi.
Valkaisemattoman selluloosan kuukausittainen vientihinta nousi samanaikaisesti lähes nelinkertaiseksi. Puuhiokkeen vientihinta nousi runsaasti

kolminkertaiseksi ja sanomalehtipaperin hinta hieman yli kaksinkertaiseksi.

Mainittujen esimerkkien perusteella voidaan todeta, että Korean
suhdannenousu oli Suomen kannalta ennen kaikkea selluloosakonjunk-
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tuuria, joskin yleensä kaikkien päävientituotteittemme hinnat nousivat
huomattavasti ja jopa moninkertaisesti enemmän kuin maailmanmarkkinahinnat keskimäärin. Selluloosan erikoisasema johtui siitä, että sitä
tarvittiin räjähdysaineiden valmistukseen. Korkeimpiin r_uippuhintoihin
ei päästy kuitenkaan myymään kuin osa toimituksista. Jos tyydytään
vuotuisiin vientilukuihin, voidaan todeta, että viennin arvo nousi sl.5
mrd. markasta vuonna 1950 n. 186.9 mrd. markkaan vuonna 1951 eli
runsaasti kaksinkertaiseksi. Se perustui enimmältä osalta hintojen nousuun, sillä viennin volyymi kasvoi vain 24 °/o.

Tämä Korean sodan aiheuttama vientihintojen ja vientitulojen hyökyaalto tuntui voimakkaana stimulanssina koko kansantalouden aktiviteetissa ja etenkin metsätaloudessa. Sodan syttyessä kesäkuussa 1950 sen

aiheuttama suhdannenousu ehti vaikuttaa jo saman syksyn hakkuisiin.
Hakkuukautena 1950`51 kaupalliset hakkuut nousivatkin 28 °/o suuremmiksi kuin edellisenä vuonna,ja vielä seuraavalla hakkuukaudella
nousua. tapahtui 11 %. Näitä prosenttilukuja huomattavasti paljon jyrkempi oli metsänomistajain kantorahatulojen kasvu. Kantohintojen
keskitaso kaksinkertaistui vuonna 1950 edelliseen vuoteen verrattuna, ja
vuonna 1951 ne lähes kolminkertaistuivat vuoteen 1950 verrattuna.
Metsänomistajain kantorahatulot nousivat 6.3 mrd. markasta hakkuukautena 1949/50 n. 15.0 mrd. markkaan seuraavana hakkuukautena eli
lähes 21/2-kertaisiksi. Siitä ne nousivat hakkuukautena 1951 `52 jopa 40
mrd. markkaan eli lähes kolminkertaisiksi edelliseen hakkuukauteen
verrattuna. Osa tästä noususta oli tosin pelkästään nimellistä ja rahan
arvon huononemisesta johtuvaa, mutta metsätalous oli kuitenkin erikoisasemassa nousun kiihkeyden suhteen.
Kansantulo kokonaisuudessaan nohsi vuonna 1951 nimellisesti
n. 47 °/o edelliseen vuoteen verrattuna, reaalisen kasvun ollessa 10 °/o.
Tämä etenkin nimellisesti mutta myös reaalisesti voimakas kansantulon
kasvu perustui moniin tekijöihin, joiden keskinäisiä voimakkuussuhteita
oli vaikea arvioida. Mukana olivat voimakkaasti vaikuttamassa vuonna
1950 toimeenpannut yleiset palkkojen korotukset ja niitä seuranneet tai
edeltäneet hintojen korotukset, kiihkeä rakennustoiminta, sotakorvaukset jne. Pääosaltaan mainitun nousun aiheutti epäilemättä kuitenkin
vientitulojen kasvu ja siitä johtunut rahan runsaus. Vuoden 1951 kauppatase päätyi 31.4 mrd. markan vientienemmyyteen, ja lähes samalla
summalla lisääntyi Suomen Pankin kulta- ja valuuttavaranto. Vaikka
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keskuspankin luotonanto liikkeille.ja valtiolle samanaikaisesti voimakkaasti supistui, pääsi yhteiskunnan kassa, so. liikkeessä oleva setelistö ja

},'ksityiset pano- ja ottotilisaatavat keskuspankissa, nousemaan rahan
larvon puolesta melko vakautuneelta näyttäneen vuoden 1950 alkupuo-

len tasosta seuraavan vuoden loppui)uolelle mentäessä pyörein luvun
jopa 45 °/o. Se oli luettavissa valuuttatulojen nousun seuraukseksi.
Korean suhdannenousun aiheuttama vientitulojen äkkijyrkkä lisäys

pääsi jokseenkin sellaisenaan levittäytymään yhteiskuntaan ja nostamaan kustannnus- ja hintatasoa. Se aiheutti vaikeuksia nimenomaan
vientiteollisuudelle, kuten esim. kantohintojen voimakkaasta noususta
voi päätellä. Vuoden 1951 alkupuolella tosin suunniteltiin ja pantiin

melko nopeasti toimeksikin ns. viennin suhdannepidätysjärjestelmä,
mutta se oli selvästi jo liian myöhäinen vaihe kustannus-ja hintatason

nousun ehkäisemiseksi. Suhdannepidätysjärjestelmä ei merkinnyt paljon
vientiteollisuudelle
edes ostokyvyn paisumisen estämisessä,_ sillä
+
_
_L I -- `r±y_öLP=

-

__=.:--r:-,' -'__ r ---.-. :.-::-:--:+_-net~tiih 6iket;s suoritta:; -en-in osa s_u_h_¢qpp_epid.äLt_y_k_s.is_täv~e.k.se_l_gillä.

f

Samoin kuin Korean sodan aiheuttama suhdannenousu kohdistui
huomattavasti

voimakkaammin

puunjalostustuotteisiin

kuin

yleensä

muihin maailmanmarkkinatavaroihin, sen jälkeinen laskuvaihekin oli
jyrkempi, joskin myöhäisempi, puunjalostustuotteiden kuin muiden
tuotteiden hinnoissa ja menekissä. Esim. Moodyn ja Reuterin hintaindeksit alenivat noin neljänneksellä vuoden 1953 lokakuuhun mennessä,
jolloin niiden laskuvaihe päättyi. Suomen vientituotteista mainittakoon,
että selluloosan hinta aleni marraskuun 1951 huipusta maaliskuuhun

1953 mennessä lähes neljännekseen. Muiden vientituotteiden hinnat

alenivat jonkin verran loivemmin kuin selluloosan, mutta yleensä tuntuvasti jyrkemmin kuin muiden maailmanmarkkinatuotteiden hinnat.
Pääasiallisesti tämän jyrkän hintojen laskun seurauksena vientitulot
kokonaisuudessaan alenivat vuonna 1952 n.17 °/o ja vuonna 1953 n.

30 °/o huippuvuoteen 1951 verrattuna.

Kuten muistetaan, mainittu vientihintojen jyrkkä lasku aiheutti
ientiteollisuudelle etenkin vuoden 1953 alkupuolella vaikean rahoitus-

ja kustannuskriisin, kun kustannustaso vientisuhdanteiden heikkenemisestä huolimatta oli kaiken aikaa noussut. Kustannusten alenemista

•,i`.;:

tapahtui vain kantohintojen osalta, jotka alenivat vuonna 1952 jopa
40 °/o hakkuiden voimakkaan supistumisen seurauksena. Metsänomistajain kantorahatulot alenivat suhteellisesti vielä enemmän kuin kanto-
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hinnat. Metsätyöttömyys sai nopeasti laajat mittasuhteet. Nämä seikat

ja huono sato kiristivät maaseudun rahatilannetta tuntuvalla tavalla.
Kun tuonti lisääntyi edellisenä vuonna tapahtuneen ostokyvyn kasvun
vuoksi poikkeuksellisen voimakkaasti, aleni Suomen Pankin kulta- ja
siitäairi-eu-t-i-i-ä-ä-e-riTaiiän
valuuttavaranto nopeasti puoleen
-r---J_,_ `<-_ ---- I ----- ` ----tarjonnan vähentämisen-k`uiterikin korvasi ja ylittikin keskuspapkin
iu6t6EiTai=äöä käsvri liikkeille ja pankeille. Tiiloksena oli, että laskuvaiheen kontraktiivisista tekijöistä huolimatta liikkeessä olevan rahan määrä
edelleen lisääntyi ja inflaatiopaine jäi yhä vaikuttamaan. Kun lisäksi
rakennustoiminta edelleen jopa kiihtyi, pysyi kansantulo vuonna 1952

jokseenkin entisellään ja alkoi vientisuhdanteiden parannuttua vuonna
1953 herkästijälleen nousta. Korean sodanjälkeisestä vientisuhdanteiden
heikkenemisestä selvittiin siten melko vähäisellä takaiskulla kansantuloa
ja yleistä taloudellista aktiviteettia ajatellen, mutta eri tavoin tehostettti
kLg±ip±gLn£±£±,SLP?qs_i,o_`oP_4ihgut.t_an.u.t..j._a~t*.T¥.iavaikeuksiarahata.lQudek

lisen tasapainon ylläpitämisessä. Myös vientiteollisuuden kilpailukyky

on jaanyt sangen €jåTväFriiällFTPT6-hiäile. Sitä ei liene ratkaisevasti kohentanut vuoden 1953 syksyllä alkanut vientisuhdanteiden paraneminen,
sillä vientihintojen nousu on ollut melko vähäistä ja kustannustaso on
kaiken aikaa edelleen noussut. Tässäkään nousuvaiheessa ci ole voitu
estää vientitulojen kasvua pääsemästä jokseenkin sellaisenaan levittäytymään yhteiskunnan ostokykyä lisäämään ja taloudellista aktiviteettia
kiihdyttämään, joskin sen vastapainoksi on kotimaisen sijoitustoiminnan
kasvua rajoitettu julkista rakennustoimintaa hidastamalla ja rahamarkkinoita monin tavoin kiristämällä. Taloudellinen tasapaino on kuitenkin
pystytty ylläpitämään pääasiallisesti tuontia lisäämällä valuuttatulojen
kasvun tarjoamissa puitteissa.
Nämä toisen maailmansodan jälkeiset suhdannekokemukset näyttä-

vä~tj_9.s_sa_irt.p?ääri`n::€E5äöäITe`aFFeTåirQiy5tä:|y|€'iiä5.€.ä:i=.iiH=ä`fi`ä§Liij.ä¥_n==
mista
nousuvaiheen
kuin laskuvaiheen
osalta. `Vientisuh_ ~ ei niinkään
-___-_-,_ -----------+---Jl--J. _--.J+_
J -.------danteiden paraneminen on kiihdyttänyt kotimaista taloudellista aktiviteettia san??_|±a__t_a_ya_l_l„a j q. sqipoj a teitä Ditkin kuin vastaavissa vaiheissa
aikaisempinakin vuosikymmeninä. Vientisuhdahtåid`en heikkäri-ä`äJin-e.L~J

:uoo:irnaplog.ååeJuaksle:|5i:iiJnai,.Sfi:-o-:-:Tana:;t:;::::ås;-;t-,3k£uevTäT=T:iå:.å3:.?s-i;t-:-t::::
pansion vuoksi. Kummassakin tapauksesså t-äkåiskrin ih-;-rkit--6`ri -to-d6ttaVissa pääasiallisesti vain metsätalouden piirissä metsätulojen supistumi-
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sen ja metsätyöntekijäin työttömyyden muodossa. Muilta osin kotimainen ekspansio pysyi jokseenkin tasaisesti nousevana mm. sotakorvausten

ja vilkkaan rakennustoiminnan sekä jatkuvan inflaatiopaineen vuoksi.
Vuonna 1949 inflatorinen kehitys tosin väliaikaisesti pysähtyi mutta
rakennustoiminta vilkastui etenkin asutuskeskuksissa tuntuvalla tavalla.
Rakennustoimintaa kiihdytettiin erityisesti Arava-lainojen avulla. Korean suhdanteiden laskuvuosina 1952-53 inflaatiopaine myöskin heikkeni, mutta rakennustoiminta pysyi nimenomaan Arava-lainojen avulla
jatkuvasti korkealla tasolla. Molemmissa laskuvaiheissa järjestettiin sitä
paitsi jokseenkin kaikille työttömiksi joutuneille työllisyystöitä, joista
saadut ansiot samoin kuin tiukkana pidetty palkkasäännöstely estivät

kulutustason laskua. Kulutuksen kehityksestä riippuvat kotimarkkina-

teollisuus ja kotimaankauppa ovatkin osoittaneet jokseenkin tasaista
nousua suhdanteista riippumatta. Se on merkinnyt puolestaan tasoittavaa tekijää koko suhdannekehityksen kannalta katsoen.
Rakennustoimintaa tukemalla ja suuriin summiin kasvaneilla työttömyysmäärärahoilla on näinä sodan jälkeisinä vuosina siten voitu melkoisessa määrin torjua vientisuhdanteiden heikkenemisestä aiheutuvia
lamavaikutuksia. Tosin voidaan sanoa, että tällainen ekspansiivinen

suhdannepolitiikka on aiheuttanut jatkuvaa rahan arvon alenemisen ja
maksutaseen tasapainottomuuden uhkaa. Voidaan myös sanoa, että toisen maailmansodan jälkeen koetut viennin takaiskut ovat olleet suhteellisen lieviä ja rajoitettuja joihinkin aikaisempiin vaiheisiin verrattuna.
Suomen vientisuhdantect ovat sodan jälkeen olleet yleensä poikkeuksellisen hyvät, ja takaiskut ovat ilmenneet enemmän hintojen laskun kuin
menekkipulan muodossa.
Tehokkaan suhdannepolitiikan avain ei ole vain laskuvaiheen lamavaikutusten lieventämisessä vaan myös riittävän ajoissa tapahtuvassa
liiallisen nousun jarruttamisessa. Siinä suhteessa meillä ei vielä ole
päästy kovinkaan merkittäviin tuloksiin. Yksi syy tähän on, ettei meillä
ole vielä kokonaan vapauduttu epäluuloista käyttää korkopolitiikkaa

joustavasti suhdanteiden tasaamispolitiikan välineenä.

KIRJALLISUUTTA.
LALRs WALHLBECT£, Om inkomstnivåns geografi i Finland år 1950. Band 1-11.
Söderström & C:o, Vasa 1955. Siv. 615.

Kansantaloudellisissa tutkimuksissa lähdetää.n usein sen, tavallisesti
hiljaisen, olettamuksen pohjalta, että kunkin valtion rajojen sisäpuolelle
jäänyt alue muodostaa, verraten homogeenisen taloudellisen kokonaisuuden, jonka puitteissa tapahtuvien ilmiöiden selittämiseen riittää koko
maan taloutta koskevien lukusarjoj€n ja keskiarvojen tarkastelu. Nimenomaan uudempi ns. makrc)taloudellinen kansantaloustieteen suunta
pyrkii, nimensä mukaisesti, useimmiten operoimaan tällaisilla kokonaistaloudellisilla suureilla. Maantieteelliset olosuhteet saattavat kuitenkin
varsinkin pinta-aloiltaan laajoiss.a valtakunnissa, kuten esim. Suomessa,
vaihdella niin suuresti, että kokonaistaloudelliset luvut ja keskiarvot
voivat olla hyvinkin kaukana siitä. kuvasta, joka saadaan, jos vaivaudutaan tarkastelemaan todellisia olosuhteita maan eri osissa. Tämän,
samoin kuin harjoitettavan talouspolitiikan vuoksi on välttämätöntä,
että taloudellisen tutkimuksen valokeila suuntautuu myös osasuureisiin,
eikä vain elinkeinosektoreittain, niin kuin useimmiten tehdään, vaan
myös eri t a 1 o u s a 1 u e i t a analysoivana ja vertailevana tutkimukSena.

Esiteltävänä oleva tri W¢Å/ÖGckin teos tulotason maantieteestä maassamme on epäilemättä tähänastisista laajin ja perusteellisin yritys tutkia
Suomen eri osien taloudellisia eroavaisuuksia ja erikoisominaisuuksia
k a n s a n t a 1 o u s m i e h e n näkökulmasta ja menetelmin. Päätehtävänään on tekijä pitänyt maassamme vuonna 1950 vallinneiden tulotasojen alueellisten erilaisuuksien selvittelyä sekä julkisten yhdyskuntien
talouspolitiikan toimesta tapahtuneen tulojen uudelleenjakamisen tutkimista. Tri Wahlbeck on käsitellyt aihepiiriään kuitenkin huomattavasti
laajemmin, kuin mitä näiden asioiden pelkkä kvantitatiivinen tarkastelu
edellyttäisi. Niinpä tekijä teoksensa johdattelevissa alkuluvuissa luo
laajahkon katsauksen uudempiin elintaso- ja hyvinvointi (welfare)
taloustieteellisiin tutkimuksiin pyrkien osoittamaan, miten keskeinen
merkitys tulotason korkeudella on selvitettä.essä elintasojen erilaisuutta.
]a toisaalta pyrkiessään teoksensa loppupuolella selvittämään niitä
syitä, joihin tulotasojen alueelliset eroavuudet perustuvat, tekijä vyöryt4
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tää esiin suuren määrän talouselämän eri puolia valaisevia tietoja ja
esittää samalla lukuisan määrän erilaisia talousmaantieteellisiä karttaliitteitä, niin että teoksen kokonaisuudessaan voidaan katsoa laajenneen
rajoitetusta »tulotasomaantieteestä» varsinaiseksi talousaluemaantieteelliseksi selvitykseksi.

Tutkimuksen tärkeimmän perusaineiston muodostavat Tilastollisen
päätoimiston keräämät tiedc)t vuoden 1950 tulo-ja omaisuusverotuksesta. Tekijä ei kuitenkaan ole käyttänyt näitä kunnittain saatavissa
olevia lukusarjoja sinänsä, vaan hän on tehnyt niihin huomattavia
tilastollisia korjauksia sekä suorittanut laajoja laskelmia, joiden avulla
on pyritty pääsemään mahdollisimman lähelle tulonsaajien todellisuudessa tutkimusvuonna käytettävissä olevia tuloja. Tekijä toteaa, että
monesta eri syystä johtuen verotuksen perusteella kerätyt tiedot johtavat
kokonaistulojen aliarviointiin. Verrattaessa kansantulolaskennan perusteella saatuihin tietoihin jäävät verotuksen yhteydessä ilmoitetut tulot
kokonaisuudessaan noin 12 °/o vastaavia kansantulolukuja pienemmiksi.
Tällainen tulonvajaus ei kuitenkaan ole tasaista, vaan vaihtelee eri
elinkeinoryhmien kohdalla suuresti, ja oli se esim. maa-ja inetsätaloustulojen osalta -joiden verotus suoritetaan kolmen vuoden keskiarvon
perusteella - noin 40 °/o. Tämän vuoksi on tutkimuksessa käytetyt
alueelliset tulotasoluvut korjattu tulonsaajasektoreittain kansantulolaskennan tulosten perusteella muodostetuilla likimääräisillä korjauskertoimilla. Tässä yhteydessä kävisi liian pitkäksi yksityiskohtaisesti
selostaa, miten näin korjatuista tuloluvuista on päästy varsinaiseen
tulonsaajan käytettävissä olevaan tuloon. Pääperiaatteena on ollut,
että näistä tuloista on toisaalta vähennetty valtiolle, kunnalle ja kirkolle
maksetut välittömät verot sekä toisaalta lisätty samojen julkisten yhdyskuntien taholta tulleet erilaiset ilmaissuoritukset ja tulonsiirrot. Paitsi
tulotasojen eroavuuksia on näiden laskelmien nojalla voitu osoittaa,

miten lähinnä valtiovallan toimesta tapahtuu tulojen uudelleenjakamista ja tasoittamista ei vain suurituloisilta pienituloisilta, vaan myös
korkeamman tulotason alueilta vähempituloisille seuduille.
Suoritettujen alueellisten tulotasovertailujen pohjana ei luonnollisestikaan ole kokonaistuloluvut sinänsä, vaan niitä on verrattu alueiden
kokonaisväkilukuun, työkykyisen väestön lukumäärään ja lopuksi kulutusyksikköjen lukumäärään. Elinkustannusten alueellisten eroavuuksien
vaikutus on eliminoitu muuntamalla eri alueiden tulot Helsingin rahanarvoa vastaaviksi.
Eri alueiden tulotasoa kuvaavien laskelmien tuloksia on .analysoitu
kolmesta eri näkökohdasta lähtien. Ensiksikin on tutkittu tulotasojen
erilaisuutta ja tulonsiirtojen vaikutusta käyttäen jokaista erillistä kuntaa
yksikkönä. Koska kuitenkin tällaisten laskelmien tulokset käyvät sitä
epävarmemmiksi, mitä pienempiä alueita ne koskevat, on pääosa tarkastelusta suoritettu käyttämällä suurempia kuntaryhmiä yksikkönä.
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Tällöin on aluksi luokiteltu kunnat maantieteellisestä sijainnista riippumatta niiden keskimääräisen tulotason perusteella tuloluokittain, samalla tavoin kuin verotilastossa on tapana luokitella tulonsaajat tulojen suuruuden perusteella eri tuloluokkiin. Ja lopuksi on kuntayksiköistä muodostettu varsinaisia talousmaantieteellisiä alueita (tai oikeammin tulotasoalueita), joiden tulotasoja on verrattu keskenään.
Tutkimuksen tulokset ovat siksi moninaiset, ettei niiden selvittely
tässä yhteydessä ole mahdollista. Lukijan kannalta ehkä antoisimmiksi
muodostuvat ne eri tulotasoalueiden väliset vertailut, joiden perusteella
maamme voidaan jakaa toisaalt`a korkeiden ja toisaalta alhaisten tulotasojen alueisiin. Porista Tampereelle ja sieltä kaakkoon vedettäväksi
ajateltu linja muodostaa summittaisen rajan. Tulotasoalueita verrattaessa voidaan esim. todeta, että kulutusyksikköä kohden laskettuna

olivat tulot Helsingin-Hämeenlinnan alueella 2 1/2-kertaiset verrattuina vastaaviin tuloihin sellaisilla tyypillisillä alhaisen tulotason alueille

kuin mitä ovat Suomenselän seudut, Pohjois-Karjala, Kainuu-Kuusamo, Lapin pohjoisosa sekä eräät Etelä-Savon seudut. Tällöin on kuitenkin muistettava, että harjoitettu talouspolitiikka ja rahan arvon erilaisuus maan eri osissa tasoittavat huomattavassa määrin näitä alueellisia tuloeroavuuksia.
Tri Wahlbeckin teos on paisunut varsin laajaksi, tekisi mieli sanoa
melkein massiiviseksi. Tutkimuksen varsinainen teksti on sijoitettu
teoksen ensimmäiseen niteeseen, kun taas varsinaiset tilastolliset taululiitteet ja kartat -joita viimeksi mainittuja on kokonaista 96 kappaletta ~ muodostavat toisen niteen. Tuntuu melkein siltä, kuin tutkija
olisi kriitillisyydessään ja tulosten yksityiskohtaisessa analysoinnissaan
mennyt liiankin pitkälle teoksen kiinteyden ja kokoavan synteesin siitä
ehkä hieman kärsiessä. Mutta toisaalta juuri sen ansiosta, että tekijä on
saattanut julkisuuteen myös tutkimuksensa tärkeimmän perusmateriaalin, tulee teos varmastikin muodostumaan erinomaiseksi lähteeksi kaikille niille, jotka tavalla tai toisella joutuvat tekemisiin maamme talousmaantieteellisten ongelmien kanssa, puhumattakaan siitä, että näin on
samalla luotu erinomainen pohja myöhäisempiin ajankohtiin kohdistuville tulotasotutkimuksille.
Peniti, Kivinen.

AmTi M. SALLONEN, Tulkimus taloudellisesta kilpailusto; Suomen nykyisessä
j/Å/6€.jÄc/nJczc/d.mäffä.. Väitöskirja. Helsinki 1955. Siv. 228.

Teoksen johdannossa, joka käsittää 30 sivua, on pyritty selvittelemään taloudellisen kilpailun ja hinnanmuodostuksen teorian ydinkysymyksiä. Varsinaisen aiheen, maamme talouselämässä esiintyvien kil-
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pailuilmiöiden tarkastelussa on noudatettu empiiristä menetelmää,
mutta saatuja tuloksia on tarkastettu myös johdannossa esitett},.jen teoriain näkökulmasta.
Teoriassa on tutkimuksen suurin heikkous.1930-luvun alussa saattoi
kaksi tutkijaa, E. fJ. CÅom6cr/3.n (The Theoi.y of Monopolistic Competition) ja joczn f3oÖ2."o72 (The Economics of lmperfect Competion)
samanaikaisesti julkisuuteen suurin piirtein samansisältöisen teorian
taloudellisesta kilpailusta, joka kumosi klassillisen vapaaseen kilpailuun

pohjautuvan teorian. Uusi monopolistisen kilpailun teoria saavutti
nopeasti yleisen hyväksymisen ja sitä ovat useat tutkijat selventäneet ja
täydentäneet. S&/onGn ei ole kuitenkaan uusinta tutkimusta tuntenut.

jos hän olisi syvällisemmin perehtynyt kansantalouden teoriaan yleensä,
hän olisi välttynyt siltä käsitteiden sekaannukselta, joka nyt tekee kovin
kiusallis€n vaikutukseh.
Johdantoluvun 2. alaotsakkeen »Monopolistinen eli epätäydellinen
kilpailu» alla on yllä mainittujen tutkijain peruskäsitykset esitetty
lyhyesti. Vaikka tekijä hyväksyy heidän teoriansa, hän ei kuitenkaan
omaksu heidän terminolog`iaansa alkuperäisessä merkityksessä. Seuraavassa alaluvussa, »Mitä on taloudellinen kilpailu», esiintyy sanonta
kartelli-oligopoli, mikä jo osoittaa käsitteiden sekaannusta. Tämä ala1uku, jossa käsitesekaannus ei vielä sanottavasti pääse häiritsemään,
osoittaa tekijän itsenäistä ajattelua ja päätelmien tekokykyä. Itsenäinen
ote onkin leimaa antava piirre koko teokselle.
Kun tekijä myöhemmin käyttää termejä vapaa kilpailu, täydellinen
kilpailu, epätäydellinen kilpailu, monopolistinen kilpailu, oligopolistinen kilpailu, niin niillä ei ole ensinkään teoriassa yleensä käytettyä
merkitystä. Hän määrittelee kuitenkin johdannossa, mitä hän milläkin
termillä, tarkoittaa. Vaikka kansantaloustieteessä tapaa sellaista, että
jokin tutkija antaa jollekin teoriassa yleisesti käytetylle termille uuden
merkityksen, kuten esim. Keynes, niin Salosen tapaan käytännöstä

poikkeaminen ei ole hyväksyttävää. Vain se, että hän johdannossa
selittää, mitä hän käyttämillään termeillä tarkoittaa, tekee hänen
esityksensä ymmärrettäväksi.
Teoksen ensimmäisen luvun otsakkeessakin »Monopolistinen kilpailu», ilmenee häiritsevänä tekijän omaperäinen terminolog.ia. Oikea
otsake olisi ollut »Monopoli-ilmiöitä Suomen talouselämässä», sillä
niistä on kysymys, eikä ensinkään monopolistisesta kilpailusta. Luku
sinänsä on melko ansiokas, sillä tekijä on pystynyt osoittamaan, että
meillä on monopoleja melko runsaasti vastoin talouselämän piirissäkin
vallalla olevia käsityksiä.
Toisessa luvussa käsitellään sopimuksiin pohjautuvaa monopolistista

kilpailua, vaikka tekijä määrittelemänsä termin mukaan nimittää sitä
oligopolistiseksi kilpailuksi. Eri lukuna hän ottaa käsiteltäväksi mono-

polistisen kilpailun piiriin kuuluvan määrähinta- eli bruttohintajärjes-
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telmän kuva monopolistisesta kilpailusta meidän talouselämässämme
olisi tullut eheämmäksi, jos tämä ilman sopimuksia syntynyt yhteisten
hintojen järjestelmä olisi käsi[elty sopiinuksiin pohjautuvien hintajärjestelyjen yhteydessä, koska kummassakin tapauksessa kilpailuolosuhteet
ovat samat, so. hintakilpailusta on luovuttu.
Molemmissa näissä luvuissa, siis luvuissa 11 ja 111, on päätelmät

jouduttu tekemään varsin suppean aineiston pohjalla. Kun meillä ei
ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisi kartellit rekisteröitäviksi, on suorastaan mahdotonta saada edes osapuilleen täydellistä luetteloa kartelleista, sillä kartellisopimuksia pidetään salaisina. Tckijän käyttämää
sosialiministeriön luetteloa hintakartelleista ei voi pitää lähimainkaan
täydellisenä, sillä tässä luettelossa esiintyvät vain ne kartellit, jotka

säännöstelyn aikana, vuosina 1941-52 ovat anoneet. vahvistuksia hintoihin. Tämä luettelo käsittää 130 kartellia, jotka tekijä nimeltä mainitsee. Lisäksi hän luettelee joukon taloudellisia yhdistyksiä, joiden

5å:ielii::vooni::;st,aapyahutå::::;Ti3:åsaiot|::kp:Läåatnoss;a:|ak:å,.vKaiknkåähnä;ävä::
telee, että kehitystä määrätietoisesti johdetaan siihen suuntaan, että
näistä yhdistyksistä on muodostunut hintakartelleja, hän on epäilemättä
oikeassa. Eri yhdistyksistä saamani tiedot vahvistavat iätä tekijän
käsitystä.

Kolmannessa luvussa käsitellään, kuten edellä viitattiin, lähinnä
sotien synnyttämää ja länsimaissa nopeasti levinnyttä ilmiötä, josta on
käytetty nimitystä bruttohintajärjestelmä, mutta jota tekijä, nimittää
määrähintajärjestelmäksi. Molemmat nimitykset näyttävät esiintyvän
kansantaloudellisessa kirjoittelussa. Tässä luvussa tekijä tulee siihen
tulokseen, että Suomen indeksiperheen budjetissa on 31.6 °/o sellaisia

tavaroita, joiden vähittäismyyntihinnan tuottaja määrää. Tämä merkitsee sitä, että puheenalainen järjestelmä meillä on yleisempi kuin
C/// cz/ rro//G7t tutkimuksen mukaan Ruotsissa. Tulos on tutkimuksen
mielenkiintoisimpia ja tieteellisesti arvokkaimpia kohtia. Tekijän vertaillessa määrä- eli bruttohintaisten ruokatavaroiden prosenttilukuja
Ruotsissaja Suomessa on tapahtunut vain pieni erehdys. Kun hän sanoo,
että Ruotsissa tällaisten ruokatavarain osuus oli 35.3 °/o, mutta Suomessa vain 12.8 °/o, niin hän vertaa toisiinsa kokonaan eri asioita: tuo
Ruotsin luku tarkoittaa, että bruttohintaisten r u o k a t a v a r a i n
osuus on 35.3 °/o kaikista indeksiperheen käyttämistä ruokatavaroista,
mutta Salosen laskema luku merkitsee 12.8 °/o k a i k i s t a indeksi-

perheen käyttämistä bruttohintaisista tavaroista. af Trollen tapaan
laskien saadaan Suomen vastaavaksi määräksi n. 30 °/o, joka on paljon
lähempänä Ruotsin lukua kuin tekijä on huomannutkaan.
Kun tekijä on eri yhteyksissä todennut, että talouselämässämme on
melko runsaasti sellaista taloudellisen kilpailun rajoitustoimintaa, jonka

yrittäjät ovat aikaansaaneet, hän joutuu samalla toteamaan, että kil-
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pailun rajoitukset aina pyrkivät kohottamaan hintoja. Tämän takia
tekijä joutuu pohtimaan kysymystä, onko valtiovallan taholta lainsäädännöllisin toimenpitein puututtava kehityksen kulkuun. Hän osoittaa,
että kartellilainsäädäntöä koskeva vaatimus meillä on lähtenyt kuluttajien taholta ja että se ensi kertaa tuli julkisuuteen Kuhtusosuuskuntien
Keskusliiton edustajakokouksen julkilausumassa 1928. Sen jälkeen
useissa Euroopan maissa on säädetty kilpailurajoitusten haitallisten seurausten poistamiseen tähtääviä lakeja. Tekijä suhtautuu tällaiseen lainsäädäntöön, joka on meilläkin ajankohtainen, varsin kriitillisesti. Kartellilainsäädäntö voi tietenkin tähdätä pidemmällekin kuin kilpailuolojen julkiseen tarkkailuun ja valvontaan. Tekijä omaksuu sen kannan, että julkisuus sekä viranomaisten ja yrittäjien väliset neuvottelut,
jotka Ruotsin kartellilaki tekee mahdollisiksi, voivat olla hyödyksi.
Mutta hän asettuu jyrkästi kielteiselle kannalle sellaiseen lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena olisi taata viranomaisille mahdollisuus puuttua suoranaisin kielloin ja käskyin kilpailuolojen säännöstelyyn. Hän
nujertaa talouselämällemmepvaarallisina sellaiset eräillä tahoilla ilmenneet käsitykset, että meiuä eduskunnan käsiteltävänä oleva laki pitäisi
saada sisällöltään sellaiseksi, että scm avulla voitaisiin kovakouraisesti

käydä määrättyjen yritysten ja yrittäjäyhtymien hävittämiseen. Tutkimuksessa päädytään siihen, että ei edes monopoleja ole syytä pyrkiä
hävittämään, elleivät ne ole suorastaan yleisen edun kannalta vahingollisia. Se seikka, että ne saavat monopolivoittoa, ei riitä niiden hävittämisen perusteeksi. Monopolien kielto veisi tekijän käsityksen mukaan
mahdottomuuksiin. Jos ne kiellettäisiin, olisi kiellettävä myös yksityinen
omistusoikeus ja kaikcnlainen erikoistuminen, koska erikoistuminen
nimenomaan markkinain ollessa pienet johtaa yksinvalmistukseen.
Monopoli voi olla suorastaan hyödyllinenkin, koska se voi käyttää
hyväkseen teknillistä kehitystä ja kaikkia suurtuotannon etuja ja siten
vaikuttaa kuluttajan näkökulmasta katsoen edullisesti hintoihin huolimatta siitä, että yritys saa monopolivoittoa.
Mitä kartelleihin tulee, tekijä päätyy siihen tulokseen, että tiede ei
anna kansantaloudellisesti käytäntöön soveltuvaa yleispätevää arviointia
niiden eduista ja haitoista. On kartelleja, jotka eivät ainakaan välittömästi aiheuta kuluttajalle vahingollisia seurauksia. Sellaisia ovat vientikartellit, jotka voivat olla kansantaloudelle suoranaiseksi hyödyksikin.
Tietyissä tapauksissa kartelli voi merkitä myös kansantaloudellisesti
edullista rationalisointia. Ei ole mitään yleistä kaavaa, jonka mukaan
kartellit ovat joko hyväksyttäviä tai tuomittavia. 0lisi erehdys pyrkiä
ilman muuta kieltämään kartellit, koska tällaista kieltoa ei edes voida
valvoa.
Parissakin yhteydessä tekijä on joutunut toteamaan, että kaikenlainen kartelloituminen merkitsee pyrkimystä hintojen korottamiseen.
Kartelloitumisen piiriin kuuluu myös bruttohintajärjestelmä. Tämä
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h]ntoja kohottava tendenssi on siksi voimakas, että se on omansa edistämään pyrkimystä saada kilpailuolosuhteita tarkkaileva tai suorastaan
säätelevä laki. Tekijä asettuu lakiin nähden myönteiselle kannalle,
kunhan laki ei saa talouselämän toimintaa häiritsevää muotoa. Mutta
valtiovalta ilman lakiakin voi edistää kilpailua jopa silloinkin, kun on
kysymyksessä monopoli. Kilpailu voi tällöin tapahtua tietenkin ulko-

maiden taholta. Tämä edellyttää, että ulkomaankaupan säännöstely,
jos sellainen on tarpeellista, on järkevä, samoin kuin tullipolitiikkakin.
Yllä käsitellyillä päätelmillä on tieteellistä arvoa, samalla kuin niillä
voi otaksua olevan myös käytännöllistä merkitystä. Tutkimuksen tulokset ovat näet lainsäätäjän käytettävissä, koska laki juuri on valmistumisvaiheessa, ja ne helpottavat kannanmäärittelyä tärkeissä periaatteellisissa kysymyksissä, joita tätä ennen ei ole tieteellisesti selvitetty.
Kuten kaikesta yllä esitetystä on käynyt ilmi, tutkimuksessa on heikkouksia, joista pahin ja asiantuntevaa lukijaa hämmästyttävä on seurauksena liian vähäisestä perehtyneisyydestä kansantaloustieteen yleiseen teoriaan. Kun tutkimus on valtaosaltaan empiirinen, olisi toivonut
todistusaineiston olevan yksityiskohtaisemman. Tämä puute ei ole kui-

tenkaan o]lut tekijän poistettavissa - jotakin erikoistapausta lukuun
ottamatta - sillä yksityiskohtaisten tietojen hankinta kilpailuoloistamme on ollut mahdotonta, koska nämä tiedot kuuluvat tarkasti
vartioituihin liikesalaisuuksiin. Mutta yksityiskohtaisempaankaan aineistoon perustuva tutkimus ei käsitykseni mukaan sanottavasti muuttaisi
niitä tuloksia, joihin Salonen tutkimuksessaan on päätynyt.
Vi/ho Amala.

VE,iKKo HA"E, Vienti Suomen suhdametekijänä vuosina; 1870-1939. A;kateeminen väitöskirja. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja 8: 16. Helsinki 1955. Siv. 364.

ye3.Å;Äo

f7a/mcen

väitöskirja

»Vienti

Suomen

suhdanneteki-

jänä vuosina 1870-1939» liittyy läheisesti ja luontevasti siihen sarjaan kansantaloustieteen väitöskirjoja, joita on tarkastettu kymmenen
viime vuoden aikana. Mainittakoon tässä ffzcz% 74/rir3.4fen tutkimus
tulonmuodostuksesta, A43.Ä4o rc!m77i3.j`en asuntotuotannosta, Rea.no j2off8.n
Suomen Pankin korkopolitiikasta ja GÖ.Jjcz A4z.cÄz4n.j€in Suo'men ja Ruot-

sin välisestä kauppavaihdosta. Kaikki nämä ovat suhdannetutkimuksia
ja niistä Halmeen väitöskirja kaikkein selvimmin. Wariksen, Tammisen, Rossin ja Mickwitzin teokset kohdistuvat maailmansotien väliseen aikaan. Halme käsittelee tätä samaa ajanjaksoa mutta lisäksi
vuosia 1870-1914.
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Ilman epäilyksiä voitaneen yhtyä Halmeen käsitykseen, että vienti
on ollut ja edelleen on Suomen tärkein suhdannetekijä. Tutkijat yhtä
hyvin kuin liikemiehet ymmärtävät tämän asian vaistomaisesti. Halmeen tutkimus tukee tätä käsitystä ja hänen todistelunsa tuntuu vakuuttavalta. Lukijaa yllättää kuitenkin se, että Halme ikäänkuin lohkaisee
vienninja sen vaikutukset laajemmasta yhteydestä. Kuviosta 16 (s.155)

näemme, että kansantuotoksen trendi nousee nopeammin kuin viennin
ja että se vaihtelee enemmän. Tässä ovat siis muutkin tekijät kuin
vienti olleet vaikuttamassa, jollei mahdollisesti viennillä ole odr`ttamattoman suurta voimaa toimia kertoimena (multiplier effect). Edelleen lienee selvää -ja sitä korostaa Halme itse -ettei yksi suhdannetekijä voi kaikkea selvittää. Kuitenkin Halme paikoitellen sanoo esittävänsä suhdanneselityksen (yksikössä).

Käyttämästään tutkimusmenetelmäs[ä Halme lausuu alkusanoissa,
että hän ei tahtoisi käsitettävän teostaan yksinomaan eikä edes pääasiallisesti taloushistorialliseksi. Toisaalta hän antaa tietää, että vanhimman aineiston puutteellisuuden takia siitä ei myöskään ole tullut
ekonometrista tutkimusta. Totuus lieneekin, että Halmeen tutkielma

jkoa£å:stånh]:so::Tya;tfåå==::Log_:.:::~::`toT£.[~j*äo_~tdee6sfkärä;tpt:_::;å,;Skeåtss;aårkos::fa5:::
meksi mainitut ovat kuitenkin melko ylimalkaisia. Eri suhdannejaksojen
erikoisluonnetta ei ole riittävän selvästi luonnehdittu.

Määrittelynsä mukaisesti Halmeen olisi pitänyt nimenomaan todeta,
kuinka vienti vaikuttaa kokonaisaktiviteettiin (s. 25 esim.). Mutta tämä
»kokonaisuus» on vaikeasti pyydystettävä lintu, ja seurauksena on, että
Halme usein joutuu sellaiseen truismiin, että hän tutkii viennin vaikutusta vientiteollisuuteen ja metsätalouteen.
Ei myöskään käy asianmukaisesti selville, mitä Halmeen mielestä
»varsinainen» lama tai suhdannekäänne taikka takaisku (s. 109, 216,
238) on verrattuna kasvun pysähdykseen (s. 236) tai heikentymiseen
(s. 277). Luulen, että hänen päätavoitteensa olisi paremmin saavutettu,
jos hän olisi pysynyt lupauksessaan (s. 31 ) kiinnittää päähuomionsa taitekohtiin ja supistanut niiden välistä aikaa koskevia deskriptiivisiä kertomuksia.

En ole myöskään varsin ihastunut termiin »suhdanne k e h i t y s»,
jota Halme runsaasti käyttää (mm. s.13,15,16ja erityisesti 19). Minä

sanoisin, että trendi kehittyy, struktuuri muuttuu, mutta että suhdanteet
vaihtelevat tai heilahtelevat. Halmeen puhuessa suhdannekehityksestä
hän milloin tarkoittaa suhdanne k u v.a a,
milloin suhdanteiden
s u u n t a a (s. 25, 19). Koko termi suhdanne tai suhdanteet on monestakin syystä käynyt yhä epämääräisemmäksi, vaikka luulisi, että
nykyajan perusteellisen suhdannetutkimuksen tulos olisi ollut päinvastainen. Ruotsalainen tutkija BGng/ A4GJG/3.c/J käyttää väitöskii.jassaan
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(s. 10) vielä epämääräisempää termiä »de konjunkturella sammanhangen», mutta pitää sitäkin vanhentuneena.
Laajalti voitaisiin keskustella siitä, onko aikakauden (1870-1939)
valinta ollut tarkoituksenmukaisin Halmeen asettamaa päämäärää, so.
suhdanneselityksen aikaan saamista, silmällä pitäen. Ennen ensimmäistä
maailmansotaa aineisto on puutteellista ja toisen maailmansodan jälkeen, jolloin tilastomateriaali paranee, sekä ulkonaiset että sisäiset

puitteet muuttuvat huomattavasti.
Tähän voi sanoa, että myös ensimmäinen maailmansota muodostaa
rajapyykin ja että vertailtavuus sen molemmilla puolilla olevien aikakausien kesken ei ole kiistaton. Suurin piirtein olisin kuitenkin taipu-

vainen myöntämään, että Halme esittää päteviä syitä tutkimuksensa
ulottamiseksi käsittelemään juuri mainittua periodia. Sen sijaan luulen,
että ensimmäisen maailmansodan sulkeminen pois esityksestä on ollut
erehdys. Viennin strateegista asemaa olisi G conf7'czr3.o voitu valaista juuri

näiden sotavuosien .pohjalta, jolloin esim. sahatavarain vienti pysähtyi.
Toisen maailmansodan jälkeisten vuosien jättäminen pois esityksestä
sen sijaan mielestäni on paremmin puolustettavissa, koska uudet olosuhteet ja puitteet ovat perusteellisesti muuttaneet Suomen suhdannekuvaa. Mut,ta siitä seuraa, että kustannusten erittely vuoden 1953
tutkimuksen perusteella (s. 48) on kyseenalainen anakronismi käsiteltäessä viime vuosisadan oloja.
Vaikka siis mainituin poikkeuksin katson`voivani hyväksyä Halmeen
valitsemat suhdanneperiodit, olen kuitenkin sitä mieltä, että hänen
olisi pitänyt paljon enemmän kuin hän tekee korostaa niin pitkän aikakauden kuluessa tapahtuneita taloudellisia rakennemuutoksia. Ennen
vuotta lgls olivat metalli-, tekstiili-ja nahkateollisuudet vientiteolli-

suuksia, mutta eivät sen jälkeen, kun itään päin suuntautuva vienti jäi
pois. Halme mainitsee tämän seikan (s. 72), mutta näyttää myöhemmin
(s. 125) unohtavan sen. Rakennustoiminnan suhdanteiden kohdalta on
muistettava, että vielä 1920-luvulla nousukonjuntuuri aiheutti huomattavan rakennusaineiden tuonnin, koska kotimarkkinateollisuuden
tuotantokapasiteetti oli niin rajoittunut. Maatalous kehittyi 1920- ja
1930-luvulla yhä omavaraisemmaksi, mikä ei voinut olla vaikuttamatta
edullisesti talouselämämme suhdanneherkkyyteen.

Nimenomaan koska tuonnissa tapahtui rakennemuutoksia - mutta
muistakin syistä - Halmeen olisi pitänyt kiinnittää paljon enemmän
huomiota tuonnin asemaan suhdannemekanismissa. Tuonti on viennin
kaksoisveli. Se vuorovaikutus, joka vallitsi ja yhä vallitsee viennin ja
tuonnin kesken, on aivan ratkaiseva tekijä »kokonaisuuden» kannalta.
Halme on kyllä tietoinen siitä, €ttä rahamarkkinain likviditeetti, joka
hänen tutkimuksessaan näyttelee niin tärkeätä osaa suhdanteiden osoittajana, liittyy tuontiin yhtä paljon kuin vientiin. Vain tarkkaan tutkimalla tuontiakin saadaan vastaus kysymykseen siitä, milloin likvidi-
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teetin paraneminen merkitsee suhdannenousun alkamista, milloin taas
lamaoireiden lisääntymistä (esim. s.117). Ensimmäisen maailmansodan
aikana inflaatiopaine lisääntyi, koska ei ollut riittävästi tuontimahdollisuuksia; jos niitä olisi ollut nomaalisti, tuonti olisi imenyt paisunutta
ostovoimaa.

Eräs huomattava rakennemuutos, jota Halme ei koskettele, tapahtui
rationalisoinnin ansiosta maa-ja metsätaloudessa yhtä hyvin kuin teollisuudessa. Maatalouden kohdalta on sadon merkitys suhdannetekijänä
vähentynyt tuotantoprosessin tehostuessa ja vakiintuessa ; 1890-luvun
ja vuoden 1902 katoja vastaavia katastrofeja ei enää tapahdu.
Myös metsätaloudessa on hakkuu-ja kuljetusprosessijatkuvasti muuttunut, todennäköisesti sillä seurauksella että suhdanteiden leviämistahti
on muuttunut; vrt. metsätalouden hidas trendi kuviossa 27 (s. 274).
Tässä yhteydessä korostettakoon, että. varastot ovat avainasemassa.
Ere.Å £2mc/6erg sanoo tutkimuksessaan »Det svenska näringslivets kon-

junkturkänslighet» (s. 33): »Förändringar i exporten ha --i allmänhet icke omedelbart påverkat produktionsverksamheten och inkomstbildningen i landet. Den första ökningen av exportvolymen har
nämligeri i regel skett.från upplagda lager --och på samma sätt har en
exportminskning till en början kunnat utjämnas genom produktion på
lager.» Varastoista on, valitettavaa kyllä, vaikeata saada luotettavia
tietoja pitkältä ajalta, mutta Halmeen olisi pitänyt, vaikkapa teoriassa, enemmän korostaa niiden merkitystä. Mitä hän niistä lausuu
(s. 329) on pelkkä väite. Ja se lupaus (s. 63), jonka hän antaa ilmiöiden
aikajärjestyksen tutkimisesta (jg.77?3.ng) jää suurin piirtein toteuttamatta.

Metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden kohdalta pistää vielä
silmään, että pitkäaikaiset sopimukset, ennakkomaksut ja kausiluotot
ovat yleisesti käytössä (s. 299, 201, 34, 44). Ja niin pitkä on matka
erämetsästä Lontoon satamaan, että valmjin tavaran hintojen ja kantohintojen välinen suhde voi heilahdella sangen laajojen marginaalien
välillä. Näin ollen ja vielä ottaen huomioon valuuttakurssien muutokset
esim. 1920-luvulla on vaikea tietää, minkä hinnan tuottaja todella saa
tuotteestaan ja mitkä ovat tuotantokustannukset olleet juuri saman
tuotteen kohdalta. Halmeen seikkaperäiset hinta-ja kustannusluettelot
voivat siis antaa harhaan vievän kuvan todellisista ansiomahdollisuuksista ja odotuksista.

Yhtä huonoja kuin luvut metsätuotteista ja todella saaduista hinnoista ovat tiedot Sijoitustoiminnasta. Ne olisivat ehkä sittenkin olleet
välillisesti valaistettavissa tuotantokapasiteettia osoittavan numeroaineiston avulla, esim. 1920-luvulla, jolloin puunjalostusteollisuutemme
nopeasti laajeni. Halmeen luvut ovat yleensä vientiä eikä tuotantoa
koskevia lukuja. Tämä puute pistää silmään myös sen takia, että Rc3.no
£enfo on käyttänyt sahateollisuuden tuotantolukujen muutoksia suhdanteiden osoittajana ja vertaillut nii.tä kotimaisiin muuttoliikkeisiin,
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saaden aikaan melko hyvän korrelaation. Maassamuutto suhdanteiden
tekijänä ja osoittajana on tärkeä seikka, jonka Halme kokonaan on
sivuuttanut.
Halmeen teksti perustuu laajaan numeroaineistoon, joka on ansiokkaasti esitetty sekä taulukkojen että kuvioiden muodossa. Nimenomaan
l800-luvun osalta se kuitenkin, kuten jo mainittiin, on puutteellinen
monessa kohdin, ja siksi se jäänee kaikista ponnistuksista huolimatta.
Kuitenkin minusta tuntuu, että Halme joissakin kohdin olisivoinut
hankkia lisätietoja.

Hän käyttää yleensä fJlczwjJ ZZ2.n!€cn ja JV3./r A4:Gc.-

7zcz73dG7.in antamia hinta- ja määrälukuja, jotka kohdistuvat Länsi- ja

Pohjois-Suomeen. Sen sijaan Halme tarjoaa vain vähän aineistoa ltäSuomesta, vaikka sellaista helposti olisi ollut saatavissa, esim.Gutzeitin
ja Hackmanin firmoja koskevista historiikeista. Jo pintapuolinen vertailu
antaa aavistaa, että metsähinnat eri osissa maata eivät aina olleet
yhtäpitäviä. Myös fJe3.77t# Ejö.rkg%.fJin antamat hintatiedot, jotka yleensä
päättyvät v:een 1890, olisivat olleet täydennettävissä verohintojen perusteella. Mutta Halmeella yleensä ei ole ollut aikaa eikä halua primääri-

å;nkeslisäto|:kfjearä;ät==i:.:. kå:FaaTe=ia=:äs: Fgsv,ir' mutta joitakin täydenAineiston lähdekritiikkiä ei myöskään ole riittävässä määrin harHalme huomauttaa
kyllä
alaviitoissa on(s.puutteellinen
75, 77 ja 143)
siitä,
•joitettu.
että ulkomaankaupan
tilasto
vv.1870-73
Venäjän

kauppaan `nähden ja että teollisuustilasto v. 1909 oli perinpohjaisen
muutoksen alaisena. Siitä huolimatta Halme ei yritä antaa sopivalla
tavalla muunnettuja lukuja kaupasta, kuten Fr3.¢Å. JWozJ£.c4f on tehnyt

vihkosessaan »Handelsförhållandena emellan Finland och Ryssland»,
s. 18), eikä ole taulukoissaan korostanut virallisten lukujen heikkouksia.

Halme on tietoinen siitä, että Venäjän tulleja ja kiintiöitä muutettiin
v. 1885, mutta tämä tieto jää sitten soveltamatta tekstissä (vrt. s. 93,
106, 107). Vuonna 1897 tapahtuneita tullien muutoksia hän ei koskettele laisinkaan. Vuoden 1892 alhainen luku kauran viennin kohdalta
(s.111) johtui senaatin päättämästä vientikiellosta. Eräs virhelähde

sahatavarain. hinnoissa on mänty-ja kuusitavaran keskinäinen paljoussuhde viennissä. Tästäkin on Halme tietoinen, mutta ei ryhdy asian
vaatimaan erittelyyn.
Pääomanliikkeitä kosketellaan, mutta vain sivumennen, vetoamalla
aineiston puutteellisuuteen. Kuitenkin olisi valtion ottamista ulkomaisista lainoista ollut saatavissa tie`toja, joita Halme olisi voinut täydentää
niillä-kommentaareilla, joita löytyy Ekonomiska Samfundetissa pidetyistä esitelmistä »Det ekonomiska läget».
Väitöstilaisuudessa esitin joukon detaljihuomautuksia, joista vain
seuraavat ovat tässä paikassa maininnan arvoisia:

S. 60. Raakapuun kysyntää voidaan tuskin pitää yhtenäisenä, kuten
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Halme sanoo. Paperipuun, kaivospölkk}-jen ja sahatukkien hinnanmuodostus ei ole sama asia.
S. 84, 99, 101, 137 lukija ei saa selvää kuvaa siitä, että Suomen
Pankilla oli kolme eri lajia diskonton noteerauksia.
S. 92. K. 0. Alholta otettu lainaus ei pidä paikkaansa.
S.105. Rosenlewin omien metsien osuutta puun hankinnoissa on
ilmeisesti yliarvioitu (ks. Oj`cczr /Vz.Å;2//czn historiikkia, s. 63, 66).

S. 130. Vuoden 1907 kriisi oli tuskin ensimmäinen, joka levisi yli
maailman. Missä on esim. vuoden 1857 kriisi?
S.134. Suomessa ei ollut vallitöitä ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Vastaväittäjän tapaan minun on ollut pakko puuttua tarkastettavana olevan väitöskirjan heikkouksiin. Päähuomautukseni on se, että
minusta Halmeen tutkimuksen »lavastus» olisi voinut olla toinen ja
siten voittanut huomattavasti. Sen sijaan, että tekijä olisi yksityiskohtaisesti käynyt läpi kaikki eri suhdannevaiheet vuosina 1870-1939,
hän olisi laajan aineistonsa perusteella eräänlaista poimintametodia
käyttäen ja esittäen tyyppiesimerkkejä voinut paljon systemaattisemmin
ja havainnollisemmin sanoa sanottavansa. Sen sijaan yhdyn hänen kantaansa, että aineisto ei salli ekonometrisen tutkimuksen laatimista.
Yllä tehdyistä huomautuksista huolimatta on ilmeistä, e+tä Halmeen
väitöskirjalla on huomattava arvo. Sillä on käyttöarvo, mutta sillä on
myös selvästi tieteellinen arvo. Se tarjoaa meille korvaamattoman
aineiston, joka on koottu ahkeruudella ja yleensä tarkkuudella, joskin
lähdekritiikissä on parantamisen varaa. Huolimatta melkc> deskriptiivisestä esitystavastaan teksti seuraa selvää punaista lankaa ja järkevää

jäsentelyä. Ja vaikka minusta koottua aineistoa laajemmassa määrin olisi
voinut käsitellä vertailevaa metodia käyttäen, tekijä ilmeisesti itse näkee
eri suhdannevaiheiden erikoispiirteet ja yhtäläisyydet selvemmin kuin
mitä tekstistä aina käy ilmi.
Suoritettuaan tämän ensimmäisen tieteellisen tulikokeensa tekijän
pitäisi olla kypsä tutkimaan toisen maailmansodan jälkeistä aikakautta ja sen suhdannemekanismia, joka niin monessa suhteessa
Poikkeaa sen ajan ilmiöistä, joita hän on käsitellyt väitöskirjassaan.
Hz,go E. Pipping. .

NiLs MEiNANDER, j3ä.%JG€#l€Å'JGn. Publikationer utg.ivna av Finlands Banks

institut för ekonomisk forskning, Serie 8 : 15. Helsingfors

1955.

Siv 310.

Professori A4G3.ncz73c7w on tutkimuksessaan käynyt käsiksi aiheeseen,

joka talouspoliittisesti on mitä mielenkiintoisin. Onhan korkopolitiikan
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merkitys ja vaikutusteho viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana
ollut niin hyvin kansantaloustieteen teoreetikkojen kuin käytännön
talouspoliitikkojenkin jatkuvien väittelyjen ja pohdiskelujen aiheena.
Oikeastaan onkin yllättä,vää, ettei nyt esiteltävänä olevan teoksen kaltaista tutkimusta ole aikaisemmin kii`joitettu. Katsomatta siihen, että
Meinander kirjassaån tuskin saattaa osoittaa mitään sellaisia keskeisiä
tuloksia, jotka eivät jo ennestään olisi olleet tunnettuja, hän ansaitsee
täyden tunnustuksen yrityksestään systemaattisesti käsitellä ja koota
yksiin kansiin korkokannan vaikutuksia käsittelevän analyysin tulokset.
Epäilemättä hän on myös monissakin kohdin pystynyt entistä seikka-

peräisemmin ja perusteellisemmin analysoimaan
merkitystä eri näkökannoilta katsottuna.

koron

muutosten

Teos jakaantuu neljään pääosastoon, joista ensimmäisessä tekijä
se]vittelee aikaisempien korkotutkimusten tuloksia ja käytännön korko-

politiikan kokemuksia, omaa kysymyksenasetteluaan ja käyttämiään
käsitteitä. Historiallinen katsaus on jäänyt pakostakin ylimalkaiseksi
mutta antanee kuitenkin asioihin perehtymättömä,1le lukijalle kuvan
korkopolitiikan teorian ja käytännön päävirtauksista.
Varsinaisen korkokannan muutoksien vaikutuksia käsittelevän analyysinsa lähtökohdaksi Meinander ottaa käsiteparin »kassautbud» ja
»kassaefterfrågan». Kassantarjonta mä.äritellään liiketoimeksi, missä
kassavaroja vastaan hankitaan sitoumuksia tai lyhennetään omia velkoja.
Kassankysyntää taas esiintyy tavallisimmin talletusten nostoina, obligaatioiden myyntinä, uusien luottojen ottamisena yms. Kirjoittajan käyttämä käsitepari on siten olennaisesti saman sisältöinen kuin korkoteo-

riasta ennestään tuttu »suH±f,.loanable±rindå22å,

Analyysin i`akentaminen tällaisten »virtakäsitteiden» pohjalle on
tietenkin sinänsä täysin oikein ja paikallaan. Nimenomaan silloin, kun
on kysymys luotto- ja pankkijärjestelmän välityksellä tapahtuvasta
kassantarjonnasta ja -kysynnästä sekä pankkien luotontarjontaan vaikuttavista tekijöistä näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että esitys olisi muodostunut täsmällisemmäksi.ja selvemmäksi, jos tekijä oljsi täydentänyt
virta-analyysiaan pankkijärjestelmän luotonantokykyä selvittävällä kassalikviditeettitarkastelulla. Kehittyneen pankkijärjestelmän omaavissa
kansantalouksissa, joissa huomattava osa yhteiskunnan eri taloussub-

jektien kassavaroista normaalisti pidetään tileillä rahalaitoksissa, pankkijärjestelmän luotonantokyky on lähinnä ja välittömästi riippuvainen
järjestelmän hallussa olevan kassan määrästä. Tällöin tuntuisi luonnolliselta kysyä, ei ainoastaan, miten koron muutokset vaikuttavat pankki-

järjestelmään suuntautuvaan rahavirtaan, vaan myös suoraan, mitä
vaikutuksia pankkien ottolainauskorkojen muuttamisella voisi odottaa
olevan yhteiskunnan keskuspankkirahan määräisen kassan jakaantumiseen pankkijärjestelmän ulkopuolella olevien ja toisaalta järjestelmään
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kuuluvissa rahalaitoksissa pidettävien kassojen keskinäiseensuhteeseen

ja siten pankkijärjestelmän luotonantokykyyn.
Meinander on kyllä selvillä siitä merkityksestä, mikä puhtaiksi
kassavaroiksi katsottavilla talletuksilla on pankkijärjestelmän luotonantokyvylle. Toisaalta hän ei kuitenkaan näytä täysin oivaltaneen esim.
rahalaitosten luotonoton kehitykseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä
eikä nimenomaan rahan, so. keskuspankkirahan, määrän muutosten
vaikutusta ottolainauksen kehitykseen. Tämä näkyy mm. sivulla 94 esitetystä yrityksestä arvioida talletusten verovapauslain voimaan astumisen vaikutusta rahalaitosten ottolainaukseen. Todetessaan pankkien
ottolainauksen kasvun vuoden 1950 lopulta lähtien varsin voimakkaasti
suurentuneen aina seuraavaan vuoden vaihteeseen saakka Meinander
ei lainkaan mainitse samanaikaisesti Korean suhdanteen valuuttatulojen

johdosta tapahtunutta erittäin voimakasta keskuspankkirahan määrän
suurenemista, joka kaiken todennäköisyyden mukaan pääasiallisesti
selittää ottolainauksen kasvun voimistumisen. Vastaavanlaisia esimerkkejä siitä, että likviditeettianalyysin soveltamatta jättäminen johtaa
kirjoittajan harhauttaviin kysymyksenasetteluihin, löytää teoksesta
eräissä muissakin kohdin.

Tekijän metodinen ote olisi siten muodostunut huomattavasti selvemmäksi, jos hän olisi suoraan yrittänyt selvittää korkokannan muutosten vaikutuksia niihin tekijöihin, joista pankkijärjestelmän mahdollisuudet tarjota luotonkysyjille luottoa riippuvat. Ilmeisesti kirjoittaja on
»kassantarjonta»-analyysillaan tähän pyrkinytkin, mutta tulos ei ole
pelkästään sen avulla muodostunut täysin tyydyttäväksi. Makrotaloudellisten korkovaikutusten kannalta on esimerkiksi olennainen ero
tapauksella, jolloin ottolainauskoron korottaminen johtaa entistä suurempaan kassavarojen säilyttämiseen pankkitileillä ilman että kulutta-

jain säästäväisyys muuttuu, ja toisaalta tapauksella, jolloin korkokannan
korottaminen vaikuttaa säästämistä lisäävästi. Meinanderin analyysimetodilla tällaiset eroavuudet eivät tule selvästi näkyviin.
Edellä esitetyt kriitilliset huomautukset teoksen keskeisestä kysymyksenasettelusta eivät kuitenkaan merkitse sitä, etteikö tekijä monissa
suhteissa olisi tehnyt ansiokasta .työtä ja osoittanut kunnioitettavaa analyysikykyä. Ne pääasiallisesti negatiiviset tulokset, joihin Meinander
seikkaperäisen kassantarjontaan ja sen kysyntään kohdistuvan tarkastelunsa nojalla päätyy, eivät, kuten jo mainittiinkin, sinänsä ole uusia.
Kirjoittaja on kuitenkin teoreettisen tarkastelunsa puitteissa pystynyt
nähdäkseni entistä vakuuttavammin osoittamaan, ettei korkokannan
muutoksilla rationaalisesti katsoen p i t ä i s i olla suurtaka,an merkitystä sen enempää luoton tarjonnan kuin sen kysynnänkään kannalta. Sitä vastoin on todettavå, että esitetty empiirinen todistusaineisto onjäänyt varsin heikoksi, ja teos olisi todennäköisesti voittanut, jos siinä olisi
keskitetymmin pysyttäydytty puhtaasti teoreettisen päättelyn linjoilla. -
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Niin kuin Meinander itsekin myöntää, koron vaikutuksiin todellisuuden
maailmasså liittyy kuitenkin sellaisia psykologisia ja irrationaalisia seikkoja; joide'n,johdosta korkopolitiikan teho todennäköisesti on huomat-

tavasti suurempi kuin mitä tällainen rationaalisin temein suoritettu
tarkastelu antaisi aihetta odottaa.
Reino Rossi.

BENT HANSEN, Finonspolitikens ekonomiska teori. Penningvärdeundersökning: Del 11, Statens offentliga utredningar 1955 : 25, Stockholm
1955. Siv. 403.

Äskettäin

Ruotsin

Konjunktuuri-instituutin johtajaksi

nimitetty

professori Be%f fJcz73Jen. joka entuudestaan on meillä hyvin tunnettu

mm. etevästä inflaation teoriaa käsittelevästä tutkimul`sestaan, on
uusimmassa teoksessaan siirtynyt valtamaan toista alaa, nimittäin
finanssipolitiikan taloudellista teoriaa. Teoksessa, jonka hän on kirjoittanut Ruotsiin vuoden 1951 rahanarvotutkimustoimikunnan toimeksiannosta, on tehtäväksi otettu tutkia teoreettisesti, mitämahdollisuuksia
on käyttää finanssipoliittisia keinoja rahanarvon vakaannuttamiseksi
täystyöllisyyden vallitessa.

Jo teoksen pelkkä kysymyksenasettelu on kuin lääkettä niille, jotka
ovat väsyneet näkemään finanssiteoriaa käsiteltävän jonkinlaisena
»sisäänpä.in kääntyneenä» ja nomiatiivisena oppina, jonka tulisi selvitellä sellaisia toisarvoisia ja useimmiten lähinnä muodollista laatua olevia kysymyksiä kuin veron käsiteja tarkoitus, budje in rakenne, verotus-

periaatteetjne. Kuten odottaa saattaakin, Hansen on täysin vapaa kaikesta vanhasta kameralistisesta rasituksesta ja tutkii finanssiteoriaa ja
finan>sipolitiikan käyttelyä puhtaasti kansantaloudellisesta näkökulmasta ja modernin kansantaloustieteen pohjalta.
Hansenjakaa teoksensa kolmeen osaan ; yleinen finanssiteoria, mikroekonominen finanssiteoria ja makroekonominen finanssiteoria. Käytä
köön teosta esittelemään tässä järjestyksessä.
Yleistä. finanssiteoriaa koskevassa osassa Hansen selvittää, välinsä
tämän alan aikaisempien oppien kanssa, esittää oman käsityksensä relevantista kysymyksenasettelusta ja viitoittaa tiet, jojta pitkin tulisi kulkea
teoriaa syvennettäessä. Tekijä aloittaa selvittelemällä aivan yleisesti
kysymystä talouspolitiikan tavoitteista ja k€inoista tähdentäen mm. sitä,
miten tärkeätä on ensi aluksi selvittää, mitkä finanssipoliittiset keinot
tosiasiallisesti ovat valtion hallinnassa, so. ovat todellisia »parametreja»,
ja millaisia kysymyksiä ja tehtäviä finanssipolitiikalle voidaan järjellisesti asettaa. Loogista tietä hän tulee siihen peukalosääntöön, että
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yleensä keinoja on oltava yhtä monta kuin tavoitteita. Siten esim. rahanarvon vakavuutta ja samanaikaista täystyöllisyytta ei voi odottaa saavutettavan vain.yhtä finanssipoliittista keinoa käyttämällä, vaan keinoja
tulee olla vähintään kaksi.
Tutkiessaan finanssipolitiikan keinoja Hansen päätyy heti siihen,
että budjetin tulo-ja menoeriä vain harvoissa tapauksissa voidaan pitää

parametreina. Parametreja ovat vain veroprosentit ja veroasteikot,
tukipalkkiotariffit, liikeyritysten tariffit, reaaliset ostosuunnitelmat jne.
Valtion tTlojen ja menojen määrä käytännössä sen sijaan riippuu paitsi
näistä parametreista toisaalta yhtä paljon myös palkannauttijain tulojen
suuruudesta, kulutuksen tasosta, hinnoista jne. Näin ollen valtion tulojen ja menojen määrä. yleensä on tuntematon muuttuja eikä suinkaan
valtion suoranaisesti hallittavissa. Tätä tietä Hansen tulee siihen, että
budjetin tasapainoaste ei myöskään voi olla mikään finanssipolitiikan
väline eikä siitä voida lukea mitään budjetin taloudellisia vaikutuksia

- seikka, jota tämän kirjoittajakin on koettanut tähdentää. Yhteen ja
samaan budjetin tasapainoasteeseenhan voidaan päästä lukemattomilla
eri tulo-meno-yhdistelmillä, joiden vaikutukset taloudelliseen kehitykseen ovat toisiinsa verrattuina aivan erilaiset. Hansen sanookin tässä
yhteydessä, että »Ruotsin budjettikäytäntö ja Ruotsin valtion budjetin
tasapainotuksesta käyty finanssipoliittinen väittely näyttävät tätä taustaa
vasten katsottuna samanaikaisesti sekä mielenkiintoisilta että peloittavilta». Saamme varmaankin olla onnelliset, että Hansen ei tunne Suomen budjettikäytäntöä eikä budjetin tasapainotuksesta meillä. käytyä
keskustelua - hän luultavasti pitäisi näitä, yksinomaan peloittavina!
Hansenin analyysi johtaa hänet siihen, että budjetin vaikutuksia selvitettäessä on lähdettävä alusta, ts. on tutkittava miten tulo-ja meno-

parametrien muutokset vaikuttavat kysyntä- ja tarjontasuhteisiin kansantaloudessa. Eräät finanssipoliittiset keinot, kuten valtion suorittamat
tavarain ja palvelusten ostot, vaikuttavat näihin suhteisiin välittömästi,
kun taas toiset keinot, kuten esim. kuluttisverotus, vaikuttavat niihin
välillisesti. Juuri näiden viimeksi mainittujen keinojen vaikutusten tutkimisen katsoo Hansen mikroekonomisen finanssiteorian tehtäväksi.
Näin Hansen siirtyykin teoksensa toiseen osaan, joka käsittelee
finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutusta kansantalouden yksityisen
sektorin käyttäytymiseen, so. yksityistalouksien kulutus- ja säästämissuunnitelmiin, yritysten hinta-, tuotanto-ja investointipolitiikkaan sekä
taloudellisten etujärjestöjen toimintaan. Tutkimuksen tämän osan
mielenkiinnon voi katsoa olevan lähinnä kysymyksenasettelussa eikä
tuloksissa. Käsittely on nimittäin varsin abstraktista ja rajoittuu eri1aisten vaihtoehtojen tutkimiseen. Kirjoittaja myöntää itsekin käsittelynsä alustavaksi ja epätäydelliseksi sekä toteaa, että deduktiivista tietä
saavutetut päätelmät eivät sinänsä näy johtavan lopullisiin olettamuksiin siitä, miten erilaiset valtion toimenpiteet vaikuttavat yksityisten
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käyttäytymiseen. Kirjoittaja korostaakin, että kysymyksen selvittely

välttämättömästi edellyttää empiirisiä tutkimuksia - toivomus, jonka
täyttäminen sivumennen sanoen on vähintään vaikeata.
Teoksensa kolmannessa osassa Hansen on valmis ottamaan käsiteltäväkseen pääkysymyksensä: miten finanssipolitiikan avulla voidaan ylläpitää samanaikaisesti sekä rahan arvo että täystyöllisyys. Tekijä tarkastelee, inillä finanssipoliittisilla keinoilla toivottu työllisyystaso ja kulutus-

hintataso (± valittu kulutushintaindeksi) voidaan säilyttää, jos ne
uhkaavat muuttua joko valtion omien toimenpiteiden tai yksityisessa
sektorissa tapahtuneiden muutosten taikka ulkomailta tulleiden sysäysten johdosta.
Tällöin Hansen kiinnittää erityisesti huomiota välittömien ja välillisten verojen käyttelyyn korostaen sitä, että näiden verotustapojen vaikutukset ovat periaatteessa täysin erilaiset. Välitön verotus vaikuttaa
nimittäin tulonsaajain disponiibelien tulojen suuruuteen ja sitä tietä
lähinnä kulutustavarain kysyntään, kun taas välilliset verot vaikuttavat
lähinnä kulutustavaroiden hintoihin. Siten jc)s esim. rahapalkat laskevat
tai työn rajatuottavuus kasvaa taikka työllisyys kulutustavaratuotannossa
pienenee, voidaan kulutushintataso säilyttää muuttumattomana korottamalla välillistä verotusta. Hansen koettaakin osoittaa, että hintatason
ja työllisyyden muutosten ehkäiseminen on monessa tapauksessa mahdollista pelkästään muuttamalla verotuksen koostumusta, so. alentamalla
välitöntä ja korottamalla välillistä verotusta ja päinvastoin, ja että. tämä
voidaan sitä paitsi toteuttaa sellaisella tavalla, että tulonjakaantuminen
säilyy toivottuna.

Samassa yhteydessä Hansen puuttuu tuttuun keskusteluun siitä, voidaanko välittömän progressiivisen verotuksen alentamisella ja välillisen
verotuksen vastaavalla korottamisella lisätä. työhalua. Hansenin mielestä tällainen muutos sinänsä johtaisi vamasti vain rahanarvon alenemiseen ja suurempaan epätasaisuuteen tulonjakaantumisessa, mutta
useimmissa tapauksissa jäisi epävarmaksi, onnistuttaisiinko työ- ja
ansaintahalua lisäämään.
Hansen käy myös käsiksi kysymykseen rahapalkoista, mitä tärkeätä
asiaa on harvoin nähty käsiteltävä.n finanssiteoreettisissa kirjoitelmissa.
Hansen lähtee siitä, että »sopiva» palkkakehitys on välttämätön edellytys rahanarvon vakaana pysymiselle täystyöllisyyden vallitessa, ja
tutkii, eikö rahapalkkojen muutosten vaikutuksia voitaisi eliminoida
finanssipoliittisin keinoin. Hänen mielestään tämä onkin täysin mahdollista mm. juuri muuttamalla verotuksen tasoa ja koostumusta, joilla
keinoin valtio voi melkoisessa määrin säädel]ä tulonjakaantumista ja
palkannauttijain reaalituloja. Tätä valtaansa valtion olisi aihetta käyttää
hyväkseen vaikuttaakseen työmarkkinajärjestöjen palkkavaatimuksiin
ja palkkaneuvottelujen tuloksiin pakottaakseen palkkakehityksen haluamaansa suuntaan. Hansen sanookin: »Yksi tie, joka lienee avoin ja
5
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käyttökelpoinen, on se, että valtio palkkaneuvottelujen alkaessa antaa
julkilausuman tulevasta finanssi- ja rahapolitiikasta täystyöllisyyden ja
vakaan rahanarvon varmistamiseksi eri vaihtoehtoisten tulevien rahapalkkojen vallitessa. Tässä julkilausumassa tulee valtion lupautua sellaiseen finanssi-ja rahapolitiikkaan, että tietty rahapalkkataso - nim.
se, jonka valtio katsoo toivottavaksi -antaa palkannauttijoille korkeimman reaalisen disponiibelin tulon, kun taas sekä korkeampi että matalampi rahapalkkataso johtaisi pienempään reaaliseen disponiibeliin
tuloon palkannauttijoiden kohdalla. »
Tässä on ollut mahdollista esitellä vain hyvin pieni osa siitä kysymysten paljoudesta, mitä Hansen käsittelee tai sivuaa teoksessaan.
Kokonaisuutena otteen on todettava, että teos on miltei puhtaasti
teoreettinen. Kun siinä toisaalta käydään läpi koko finanssiteorian
alue, jää esitys myös varsin yleisluonteiseksi. Mutta Hansenin tarkoituksena ei ole ollutkaan laatia mitään käsikirjaa finanssipoliitikoille,
vaan opettaa ymmärtämään niitä syy-ja vaikutusyhteyksiä, jotka ovat
merkitseviä tutkittaessa julkista taloutta kansantalouden osana. Kun
hänen analyysinsa ei rakennu empiiriselle aitieistolle, voidaan häntä
tuskin katsoa oikeutetuksikaan esittämään täsmällisiä käytännöllisiä
finanssipoliittisia ohjelmia. Tätä, hä.n ei teekään paitsi suositellessaan
finanssi- ja palkkapolitiikan koordinoimista, mistä edellä mainittiin.
Hansenin teos on eittämättä. katsottava ykköseksi viime vuosien
finanssiteoreettisista tutkimuksista. Tämä ei ole vain esittelijän mieli-

pide, vaan ilmenee myös teoksesta Ruotsissa tähän mennessä kirjoitetuista arvosteluista. Vapaus ennakkoluuloista, loogisuus ja mielekäs
kysymyksenasettelu sekä toisaalta tekijän y 1 e i s e n kansantaloustieteen
teorian tuntemus ovat tehneet sen, että tutkimus on todella voimallinen
-ja samalla kipeästi kaivattu - lisä finanssiteoriaan. Tällaisena se on
mitä suositeltavin teos niille, jotka haluavat syventää finanssipolitiikan

tuntemustaan - ja taitoaan - paneutumalla myös takana olevaan
teoriaan. Ilman muuta lienee edellytettävä, että finanssiteorian tutkijat

ja ylempien arvosanojen opiskelijat korkeakouluissa tutustuvat tähän
inspiroivaan teokseen.
Heikki ValvcLme.

KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN
YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 1955.
Kuluneen vuoden aikana oli yhdistyksen toiminta normaalia vilk-

kaampaa, mikä johtui ennen kaikkea Helsingissä 20-22 päivinä kesäkuuta pidetystä Pohjoismaisesta Kansantalouskokouksesta. Tämän järjestelystä vastasivat Kansantaloudellinen Yhdistys ja Ekonomiska Samfundet yhdessä, ja edustivat yhdistystä kokouksen järjestelytoimikunnassa kansleri Br. S!/z/c.ran!c3, prof. £4. E. ra/dccr ja pääjohtaja i}414//a. y€.rkk%72cn sekä

valtiot.lis.

J3cz3.mo

J/czj`4c.zJ3.

toimikunnan

toisena

sihteerinä.

L;Lsäks.i ott:\v2Lt pro[. Malti Leppo, pro[. Mikl'n Tammi7ien ja Lr.i Reino Rossi

osaa eri jaostojen työhön.
Yhdistys on vuoden kuluessa pitänyt Tieteellisten Seurain talossa

kaikkiaan s kokousta, 4 kevät-ja 4 syyskaudella. Osanottajamäärä on
vaihdellut 38 ja 70 välillä.
Helmikuun 1 päivänä esitelmöi FAO-järjestöii tutkija, trj /14. Ezck€.GZ

englanniksi aiheesta »Maailman elintarviketuotanto ~ sen taloudelliset
ja teknilliset näkökohdat».
Helmikuun 15 päivä.nä piti pääjohtaja rG%z;o 4#rci esitelmän aiheesta
»Taloudellisen tasapainon ongelma nykyhetkellä».
Maaliskuun 15 päivänä esitelmöi fil.tri £cz%7'3. 0. ¢/.f7c2/r/3.%, ja hänen

aiheensa oli »Kansantaloustieteemme nykyinen tila ja siihen liiityvät
tulevaisuuden odotukset».
Huhtikuun 26 päivänä piti pankinjohtaja 0. ro3.Å~;kcz esitelmän ai-

heesta »Rahapääoman muodostus maassamme sodan jälkeen».
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa syyskuun 27 päivänä selosti
ministeri Pen73cz

rcruo

hallituksen budjettiesitystä esitelmässä, jonka

otsikkona oli »Vuoden 1956 talousarvio ja sen johtavat periaatteet».

Lokakuun 20 päivänä oli yhdistyksellä vieraanaan hollantilainen
professori Jczn r2.736#gGn, jonka englanninkielisen esityksen aiheena oli
»Rahataloudellinen tasapaino ja täystyöllisyys Alankomaissa».
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Marraskuun 29 päivänä piti pääjohtaja ff. J. E//3./c±. esitelmän aiheesta
»Asutuspolitiikkamme taloudellisuuden valokeilassa».
]oulukuun 29 päivän ohjelmassa on kansleri Br. Sz/z/z.7.cznncz7z esitelmä

»Kilpailutalouden elinvoima».
Ekonomiska Samfundet on vuoden aikana kutsunut yhdistyksen

jäseniä kuuntelemaan ulkomaalaisten esitelmöitsijöiden esityksiä ja
yhdistys menetellyt vastavuoroisesti samalla tavalla. Lisäksi on yhdistyksen johtokunta pitänyt kaikkiaan 6 kokousta.
Yhdistyksen julkaisusarjaa ei kuluvana vuonna ole jatkettu. Kansan-

taloudellinen Aikakauskirja on tavanmukaisesti ilmestynyt neljänä
niteenä, ja sen toimituskuntaan ovat kuuluneet prof. 4. E. rctcJ¢r päätoimittajana ja fil.tri f2€3.no Roj`J4. toimitussihteerinä sekä toimituksen

muina. Jä.seninå. pro[. Lauri 0. qf Heurlin, pro[. Matti Leppo, ka.nsler±
Br. S%z;3.ran/c7, prof. A43.kko rczm7733.nGn ja fil.tri Ål/cz%f M/lcir£.f. Painatuksen ja

jakelun on hoitanut Sanoma Oy.
Yhdistyksen kirjasto, joka edelleen on Tieteellisten Seurain Kirjaston
yhteydessä, on kasvanut eri tahoilta saatujen ]ahjoitusten kautta.
Yhdistys on puolestaan vaihtokappaleina lähettänyt julkaisujaan ulkomaisille tutkjmuslaitoksille.

Yhdistyksen tilit vuodelta 1954 ovat tarkastaneet kauppat.maist.
7'. f:7czuac (KHT) ja valtiot.lis. 0. E. JV3.€.fcz772o.

Marraskuun 9 päivänä kävi yhdistyksen johtokunta kutsumassa prof.
4. E. rc/d€erin sekä yhdessä tämän kanssa Tasavallan Presidentti j. K.
Paczj?.Å3.z;Gn kunniajäsenikseen. Lisäksi on kuluvan vuoden aikana yhdis-

tykseen hyväksytty seuraavat 43 uutta jäsentä: kauppat.kand. Seppo
Backberg, pankinjohtaja Göran Ehrnrooth, valtiot.maist. Erkki Harmo]a, fil.maist. Meri Harmovuori, second secretary Harry Heikenen,
kauppat.1is. Jaakko Honko, valt;ot.maist. Eero Häkli, valtiot.maist.
Hannu Härmälä, valtiot.maist. Mauri Jaakkola, valtiot.maist. Osmo

jalanne, pääko.nsuli Erik Juuranto, valtiot.kand. Kimmo Kara, fil.tri
Kari Karhunen, kauppat.kand. Aulis Kauppinen, osastopäällikkö Paul
Klinge, maat. ja metsät. tri Esko Koivisto, valtiot.maist. Pauli Kopperi,
valtiot.maist. E. T. Kuitunen, kauppat.maist. Pirkko Lammi, kauppat.
maist. Jaakko Lassila, minjsteri Väinö Leskinen, valtiot.maist. Erkki

Manninen, fil.maist. Jorma Murasmaa, pankinjohtaja Antti Nuuttila,
valtiot.maist. P. G. Nyholm, kauppat.kand. Kai Palmgren, valtiot.ma;st.

Aito Pulkkanen, valtiot.maist. Matti Ranki, kauppat.kand. Kauno
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Rintakoski, valtiot.maist. Leo Salovaara, maat. ja metsät.tri Liisa Sauli,
kamreeri Gunnar Saxen, fil.maist. Kaj Saxen, valtiot.maist. Lauii
Siltala, ministeri Penna Tervo, kauppat.kand. Yrjö Tiilikainen, lakit.lis.
Aarne Vihma, profess:)ri Henrik Virkkunen, kauppat.lis. K. G. Virkola,

pankinjohtaja Harry Vitali, pankinjohtaja Knut Vuorimies, professori
Nils Westermarck, valtiot.kand. Alfred Westphalen.
Kun yhdistyksenjäsenistä on kuollut 13 ja eronnut 16 henkeä, oli sen

jäsenmäärä täten vuoden päättyessä 723.
Yhdistyksen esimiehenä on tänä vuonna ollut kansleri Br. S#z;4.rcznfcz,

varaesimiehenä toiminnanjohtaja, fil.maist. E. 7. fror¢c/cz sekä johtokunnan muina jäseninä prof. 4. E. rc(cJc#, prof. A4lcz#3. J,e44o ja pääjohtaja A4:cz!/3.

y3.7-ÄÄwnen.

Sihteerinä on

ollut valtiot.]is.

J3cz3.77m

JJczj43.z/8.

sekä rahaston- ja kirjastonhoitajana yliaktuaari J/773cz7-3. r¢zj.w/cz.

Helsingissä joulukuun 29 päivänä 1955.
Ro,imo ll,asktvi.

THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL
Publislied by
The Finiiisli Economic Association.

SUMMARY
Full employineiit and monetary epuilibrium in the Nethei.Iands:
An attempt at their reconciliation.
BT Pro[essor jo,n TinbeTgen.
Professor rz.n6c7.ö¢Gn g`ives an account of the measures and methods

by which full employment and monetary equilibrium were restored to
the disordered economic life of the post-war Netherlands. The target
of the accepted modern economic policy, »6conomie orient€e», has
been the maintenace of a free-enterprise economy. Public finance has
been generally i`ecognized as an imporiant instrument of economic
policy, but it is not sufficient to attain the two targcts. On the other
hand, the phrase of monetary equilibrium may be used in another
sense than as identical to balance of payments equilibrium, i.e. as
the maintenance of a fixed price level or the most desirable price level.
In order to attain monetary equilibrium and full employment as thus
defined, the Netherlands has used the wag.e rate as an additional
instrument of economic policy.
The central organizations of employers and employees have negociated about wag.es subject to government approval, and the increases
have been kept within the limits set by the current economic situation.
The constructive co-operation between various social groups during.
the occupation had created a platform of inutual trust and understanding.
favourable to such agreements. The trade unions accepted temporar},wage reductions since they trusted the recommendations of economists
and the coalitit)n g.overnment. In 1948 a Social Economic Council
was established according. to a law of 1937, with legal powers in the
economic field. One third of its members is elected by trade unions
and one third employers' org.anizations, and one third is experts nomin-
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ted by the g.overnment. The Council advises the g.overnment on important issues of economic policy and creates bipartite boards in all industries which have powers of control and standardization. The workers have assumed their new responsibility with g`reat interest and the
successful resurrection of the Nether-lands is partly due to the happ}t.
forms of co-operation involved.

The State Budget for 1956.
By P€nnc! rerz;o, Minister of Finance

The leading. principle of the Government budget proposal for 1956
is the maintenance of the equilibrium prevailing` in Finnish econom\r
and income distribution at present, states Minister rGrz;o in his account.
It is another matter that this internal equilibrium at present cannot
be maintained except by certain restrictions on foreign trade and the
dealing.s in foreig.n exchang.e. Yet, the Government did not consider
it the concern of the 1956 budg`et proposal to restore the international
equilibrium not achieved by the economic policy of 10 post-war years.
Actually there are only two a,lternatives. Either the present incom-

plete equilibrium must be maintained and its apparent defects patched,
or a new basis must be found for prices and costs at a level which presumably would agree with the international level of prices. In order
to eliminate once for all the inflationary pressure latent in Finnish
economy, devaluation is inevitable. This would clear the way off
from the restrictions on foreign trade and rent. It would not be necessar}Jto tie the agricultural income any more, nor to pay subventions for
food etc. The total programme may sound alluring., but it cou]d most
certainly be realized only at the expense of the value of money. Consequently, the only solution open to the Government at this stage
was to preserve the internal equilibrium and the value of the mark,
to maintain a fair distribution of income and [o g`ive trade and industry
reasonable conditions of production. On this basis the biidg`et proposal
is built.

Anti-iiiflationai.y iax i}olicy under i)i`eseiit conditioiis
By Raimo llaskivi, L.Lc.po\.

According. to the rules of the Keynesian economics the tax burden
should be raised to prevent inflation and to close the inflaiionary g.ap,
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if the aggregate demand ex ante exceeds the aggregate supply of goods
and services. However, during the last few years, and in various countries, the tax burden has reached the limits of the critical point of taxation, which means, according to Co/3.n C/czr4 and The Conference Board,
that any increase of taxes beyond this point, instead of having the
deflationary effects intended, becomes an engine of inflation by pushing
up prices and wages until the tax burden, in real terms, has been
brought back within the limits of tolerance again. In addition, the
applica[ion of a Keynesian tax policy has become more difficult because
of the political facts and, in Finland, because of the wages being tied
to the cost of living index. As the index is computed at market prices,
an increase in consumption taxes will raise the index, and z/3.c€ z;Grj`c.

This is why the sales tax was lowered in Finland in 1954 and in Sweden
in 1946. This meant, however, according` to the Keynesian theory,
an increase of the purchasing power in real terms, which in normal
circumstances belongs to the weapons of the economic policy of the

depression - not of the boom.
Thus, the changes in institutional conditions have also caused a
change in the practical tax policy. Where the tax burden exceeds the
critical level, wages are tied to the price index and prices regulated
by the authorities, a decrease in government expenditure may cause
an overbalanced budget if the proportion of taxes to the national
income remains constant during the boom. If again taxes are very
much lowered during a recession, the tax burden may drop below
the critical level and reduce the disturbance caused of by the factors
mentioned above, especially if the tax reductions tend to lower the
cost of production and thereby to increase total supply. The author
believes that in this way it would be possible to set the rules of the
Keynesian tax policy in force again, but that in the meantime a strong.
monetary policy is necessary to maintain the balance in the national
ec0nomy.

The loanable funds and the liquidity preference theories of the rate of
interenst: A coniparative analysis.
By ErÅ'kz. Lc!cz//o, Mag.. pol. and J. J. Pczcm.o, Lic. pol.

First, this paper gives a short account of the previous discussion
on the relative merits of these two theories of the rate of interest, secondly,
the flow and stock concepts are clearly defined and, thirdly, the meaning
and the relationship of these theories is discussed by means of static
and dynamic analysis.
A model is built for the static analysis. Both theories can be illustrated
with this model. It is shown that the rate of interest in the model -
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the equilibrium rate of interest - can equally well be explained by
the liquidity preference theory as the loanable funds theory.
A more fruitful analysis can, however, be made by the dynamic
approach. Let us denote the excess demand for money in the money
market by X, periods by the subscript f , investment by J, asset demand
for money by /a, saving. by S, and the supply of money caused by
the willingness of the public to substitute other assets for money .by S„
Then we have
(2: 1)
X, -(/, + /",,) --(S, + Sa,,) .
It is assumed, following the loanable funds theory, that

(2..2:) ^f t --f (X,-q)
and
(2:3)
Arj=O,kunx„=O.
where Ar, is the change of the rate of interest during the period t,
and q=O. The excess asset demand for money is denoted by €,.
Then we have

(2..4)

Z, --Ia,,-Sa,,

According to the liquidity preference theory we have
(2..FJ)

Zt ± f (i.t_p, Af i_p)

and

whe`r2e,6p)=Z6fNoe,xt'uinti,å-€sfmoådthat
(2:7)

rrin. < r(.p < rmax.

Let us assume that the equilibrium is disturbed during the period
! (X, =F 0). The rate of interest is thus affected. Further, it is assumed
that the cause of this disturbance is the asset excess demand for money
(Z, j= 0). The asset excess demand is a function of the rate ofinterest
during the period f-4, or the »liquidity» rate of interest. The rate
of interest is raised during the period f +g, or the »loanable funds»
rate of interest. Thus, r,.4 may not be equal to 7,+g. This new rate
of interest affects the asset demand for money after a lag (p > 0).
The dynamic process, thus created, continues. This process illustrates
the interaction between the money market (the approach of the loanable
funds theory) and the willingness of the economic subjects to hold
various types of assets (the approach of the liquidity preference theory) .
The conclusion of the analvsis is that both of these theories are
necessary components of a moie complete theory of the money rate
of interest.

Exports cycles and economic policy after World War 11.
By yc3.kÅo f7cz/773e, Ph.D.

This stydy is a /Gc/3.o ¢rczecwrJor!.cz which supplements the author's

doctor's dissertation »Exports as a Factor in the Trade Cycles of Finland

3qo
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in 1870-1939» for the period after the second world war. First the
central position of exports in the cyclical mechanism of Finnish economy
is reviewed according tc the dissertation, then the corresponding mechanism for the post-war period considering also the changes due to some
irregular factors and the economic policy.
Since World War 11 changes have occurred in the cyclical mechanism
chiefly as a flattening. of the downward movement whereas the upward
movements have taken place very much as before. The factors levelling
the contractions have been such as the war indemnity, active domestic
building and other investment, the inflationary pressure, and the
restrictions still maintained in various fields.
The contraction of exports early in 1949 chiefly reduced fc)restry
and employment in the forests only. Other production and the national
income as a whole still increased in consequence of the war indemnity
and the inflationary pressure.
In the Korean boom the rise in prices was exceptiona}ly great for
Finnish export goods. Export receipts more than doubled in 1951,
stimulating a brisk rise in prices and wages not only in forcstry but
also in other branches. A system of top price retentions was organized
too late and was rathei` inefl`ective. A substantial iiicrease in the foreign
cxchange reserve quickly restored the liquidity of the public and on
the money markct, and the recovery sprcad to the entire economy.

In the same way as the Korean boom had affected the wood products
more than other ariic]es on the worlcl markets, the wood products
reacted more abruptly than other goods to the following setback,
although with a lag, prices and demand falling. The sudden drop in
the receipts from exports in 1952 and 1953 considerably reduced forest

income and forest work, but the national income dropped hardly at
all in 1952 and increased anew in 1953. The shortness and relative
easiness of the recession may partly be ascribed to the active building
and other domestic investment prevailing, and to the inflationary

pressure still going on. The expansive economic policy has, however,
resulted in a continuous threat to the value of money and the balance
of payments equilibrium. The threat has been further increased by
t.he new upward tendency starting. in the latter half of 1953 in spite
of the contractive measures applied.
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