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1930-luvun  suuren  lamakauden  jälkeen  syntyneelle  finanssiteoreet-
tiselle   ajattelulle   oli   tunnusomaista   usko   talouspoliitikkojen   tietoisesti
ohjaaman  aktiivisen  budjettipolitiikan suureen voimaan.  Kansantalous-
teoreetikot korostivat,  että valtiovallan  tulisi  valtion  tulojen ja  menojen
suuruutta sekä budjetin tasapainoastetta kompensatorisesti muuttamalla
tasoittaa  suhdannekehitystä.  Kaavamaisesti  ottaen  pitäisi  nousukauden
aikana,  jolloin  ylityöllisyys  ja  inflaatio  uhkaavat,  saattaa  budjetti  yli-

jäämää osoittavaksi ja suhdanteiden kääntyessä laskuun menetellä päin-
vastoin.   Päämääränä   olisi   täten   kansantalouden   yksityisen   sektorin

piirissä  havaittavan  inflaatio-tai° deflaatiokuilun   täyttäminen   vastak-
kaissuuntaisella,   valtiontalouden   tasapainottomuutta   osoittavalla   yli-
tai  alijäämällä.

Teoreettisessa  tutkimuksessa  saavuttivat  kosketellut  ajatukset  1930-
luvulla ja sitä seuranneina vuosikymmeninä suurta vastakaikua.  Niiden

periaatteet  levisivät  osittain  myös  käytännön  kentälle.   Monet  valtiot
pitivät  -  mitkä  selvemmin,  mitkä  peitetymmin  -  kompensatoi`isen
ajattelun periaatteita  ohjenuorana harjoittamassaan finanssipolitiikassa.
Kun  maailmantalouden  suhdannekehityksessä  samanaikaisesti  pitkällä

1  Kirjoitus     on    eräin   kirj.allisuusviittein    täydennetty   /cc/i-o   Praccwrjor!.a   väitös-

tilaisuudesta  22.  3.1958.
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tähtäimellä  tapahtui  selvää  tasoittumista,  katsoivat monet  tämän  todis-
teeksi  aktiivisen  finanssipolitiikan  suuresta  merkityksestä.

Syvällisempi  tarkastelu  osoittaa,  ettei  syy-yhteys  aktiivisen  budjetti-

politiikan  sekä  laimentuneen,   aikaisemmille  vuosikymmenille   tunnus-
omaisen  säännöllisyytensä  menettäneen  konjunktuurikehityksen  välillä
kuitenkaan  ole  aivan  niin  läheinen  kuin  usein  on  oletettu.]  Ensinnäkin
on  pakko   todeta,  etteivät  monet  poliittisten  etunäkökohtien  mukaan
toimivat   kansanedustuslaitokset   suinkaan    ole  budjetista päättäessään
aina  toimineet  »oikeaoppisten»  pelisääntöjen mukaan ~ jos  ovat  niitä
edes  tunteneetkaan.  Tämän johdosta  ei  myöskään  tulonmuodostus  ole
saanut   sellaisia   kompensatorisia   tulo-   ja   menoinjektioita,  joita   olisi
tarvittu  siinä  esiintyvien vaihtelujen voiman  rajoittamiseksi.  Toiseksi  on
ilmeistä,  että  suhdanneaaltoilua  ovat vaimentaneet myös  lukuisat  muut
tekijät.  Niinpä  mm.  huomattavat  varustelumenot,  laajat  kansainväliset
avustusohjelmat  ym.  vastaavanlaiset  tekijät  ovat  lukuisissa  maissa  yllä-

pitäneet  efektiivisen  kysynnän jatkuvasti  korkealla  tasolla.  Samoin  on
talouspolitiikan  muita   aseita,   1950-luvulla   erityisesti   aktiivista  korko-

politiikkaa,  käytetty  apuna  taloudellisen  tasapainon  horjumista  estet-
täessä.  Ja  kolmanneksi  ovat  katseet  vihdoin  kääntyneet  erääseen  piile-
vään  tasapainottajaan,  finanssijärjestelmän  automaattiseen  vastavaiku-
tukseen,  jonka  osuudelle  suhdanneaaltoilun  lievittäjänä  kansantalous-
tieteen tutkijat ovat alkaneet antaa yhä suuremman ja ratkaisevamman
merkityksen.  Eräät amerikkalaiset  tiedemiehet ovat jopa  katsoneet,  että
maailmantalouden  sodan  jälkeen  suuresti  vähentynyt  alttius  voimak-
kaille   suhdannemuutoksille   olisi   pääasiallinen   seuraus  juuri   finanssi-

järjestelmän automaattisen vastavaikutuksen kulissientakaisesta ja taval-
laan   näkymättömästä   mutta   silti   voimakkaasta  ja   merkityksellisestä
toiminnasta.2

L   Ks.   csim.   MA;TTi   LEppo,   Valtion   talous-,   sosiaali-  ja   kultluuripoliilliset  tehlä`uät,

eripainos   Suomalaisen  Tiedeakatemian esitelmistäja pöytäkirjoista v.1955,  Helsinki
1956,  s.   171  sekä  PER jAcoBssoN,  Å-czn dGn cAonome.fÅ.a w!['eck/G.ngcn/ö7u!jcj?,  Skandinaviska

Bankens   Kvartalsskrifi  1955:  2,  s.  42.
2  Ks.  cs±m.  KEN¥oN  E. PooLE,  The  Tax  SLystem..  An  Economic  Stabilizer,  Cl`z\\lengc,

The  U.S.  Economy  in  Action  1957:  2,  ss.  60-61.
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Finanssijäi`jestelmän   automaattinen  vastavaikutus   pyrkii   -  päin-
vastoin  kuin  aktiivinen  budjettipolitiikka  -  joko  täysin  itsestään tai
vain vähäisiä viranomaisten  toimenpiteitä vaatien vaikuttamaan  tasoit-
tavasti  kokonaiskysyntään  ja  suhdannekehitykseen.  Vastavaikutus  jae-
taan  }']eensä  kahteen  osaan,  täysautomaattiseen  sekä  puoliautomaatti-
seen.  Täysautomaattisella ymmärretään  tällöin sitä  reaktiota, joka val-
tion budjetissa syntyy tulo-ja menotalouden sisäisen rakenteen johdosta
ilman,  että  tulo-  tai  menoasteikkoja  aktiivisin  toimenpitein  muutetaan
tulotason,   työllisyyden  tai  muiden  autonomisten  tekijäin  vaihdellessa.

Tä}'sautomaattisesti    reagoivista    eristä    mainittakoon    esimerkkinä
lukuisten joukosta  ennen  muuta  progressiivinen  tulovero.]  Sen  asteikon
laadusta johtuen  nousee  veron  suhteellinen  osuus  tuloista  sitä  suurem-
maksi,  mitä  koi`keammiksi  tulonsaajan  ansiot  kohoavat.  Näin  on  asian
laita  paitsi yksilön myös  koko kansantalouden osalta.  Silloin  kun  nimel-
linen tulotaso kohoaa -joko reaalista ja tervettä tai inflatorista ja epä-
tervettä  ansioiden  kehitystä  kuvaten  -  suurenee  myös julkisen  vallan
kokonaispalkkasummasta    perimien    verojen    prosentuaalinen    osuus.
Tämän   vaikutukset  ilmenevät   kahdella   taholla.   Ensinnäkin  voidaan
todeta  yksilöiden  veron jälkeen  käytettävissä  olevan  tulonosan  kehityk-
sen  olevan  tasaisempi  kuin  kokonaistulonmuodostus.  Tällä  seikalla  on
suhdanneaaltoilua vaimentava vaikutus sen johdosta,  että kysyntä, joka
on   läheisessä   kausaalisuhteessa   tulonmuodostukseen,   niinikään   tasoit-
tuu.2  Sen  vaihtelut  eivät  tällöin  enää  ole  yhtä  voimakkaat  kuin  alku-

peräisen  kokonaistulonmuodostuksen.  Toiseksi  tulevat  vaikutukset  esiin
valtion -budjetissa.  Kun  verotulot  esim.  nousukauden  aikana  kohoavat
kansantulon  keskimääräistä  kasvua  nopeammin,  pyrkii  tulo- ja  meno-
arvion  tasapainoaste  paranemaan.  Budjetin  muuttuminen  entistä  kon--
traktiivisemmaksi   nou.ukauden  tai  entistä  ekspansiivisemmaksi  lasku-
suhdanteen  vallitessa  merkitsee,  että  budjettikin  omalta  osaltaan  reagoi
kompensoivasti  suhdamekehitykseen.

L  ]osEPH  .+. PECHM^N,  rield  Qf  The  lncome   Tax  during  a  Recession,  Na;tiona.l  Tax

joui.nal   1954:   1,  s.1  sekä  RicHARD  A.  MusGRAVE-M.  H. MiLLER,B!ti./j-€.nF/c;¥i.68./2t)/,
The   Amei.ican   Economic  Review   1948:   1,   s.   122.

®-CoNiMiTTEE   FOR  EcoNOMic  DENELopMr3NT,   Taxes   and  the   Budget:   A  Prograin for

Proj4cr!./jt   i./)   c[  Free   Eco/}o7n/,   New  York   1947,  ss.   27-28.
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Toisena  esimerkkinä  täysautomaattisesta  vastavaikutuksesta  mainit-
takoon työttömyysvakuutus,  mikäli se perustuu normaaleihin vakuutus-

periaatteisiin ja  mikäli  vakuutusmaksutulot  kerätään .ja  maksut  makse-
taan  crityisestä  rahastosta.]  Nousukauden  aikana, jolloin  työttömyys  on
vähäistä tai suorastaan olematonta, ovatjärjestelmästä aiheutuvat menot
minimaaliset.  Tulonmuodostuksen  kasvaessa  p}'rkii  kertyvien  vakuutus-
.maksujen   määrä   kuitenkin   samanaikaisesti   nousemaan.   Edellyttäen,
että.  rahaston  varoja  ei  käytetä  muihin  tarkoituksiin,  lisääntyy  sen  yli-

jäämä,   kuten   nousukauden   aikana  ja   inflaatiokuiluja   eliminoitaessa
pitääkin.   Suhdannekehityksen   kääntyessä   laskevaksi  ja   työttömyyden
kasvaessa on kehitys sen sijaan päinvastainen.  Työttömille tulevat suori-
tukset  lisääntyvät  samanaikaisesti  kuin  rahastoon  kertyvien  vakuutus-
maksujen määrä vähenee. Järjestelmä vaikuttaa täten depressiovaiheessa
kysyntää   lisäävästi   ja   suhdannelaskua   hillitsevästi.    Se   pyrkii    toisin
sanoen  keräämään  varoja   nousukauden   aikana  ja   kä}Jttämään   niitä
efektiivisen  kysynnän  tukemiseen  lamakauden  lähestyessä.2

Täysautomaattiselle   vastavaikutukselle    on    tunnusmerkillistä    täy-
dellinen  passiivisuus  niin  hyvin  lakiasäätävien  kuin  myös  hallinnollista
valtaa  käyttävien  elinten  taholta.  Se  edellyttää,  ettei  tuloja ja  menoja
sen  paremmin   kuin   niiden   pei`usteina   olevia   asteikkojakaan   millään
tavoin  aktiivisesti  muuteta,  vaan  että  kompensatorinen  vaikutus  tulon-
muodostuksen vaihteluihin syntyy itsestään - automaattisesti ~ asteik-
kojen  laadusta  tai  finanssijäi`jestelmän  muista  ominaisuuksista johtuen.
Toiseksi  luonnehtii  täysautomaattisen  vastavaikutuksen  toimintaa  kiin-
teä  yhteys  eräisiin  suhdannemuuttujiin.  Niinpä  esim.  tuloveron  ollessa
kyseessä  aiheuttaa  muutos   tulotasossa  ilman  muuta  myös  kompensa-
torisen   muutoksen   valtion   tuloihin.   Työ.ttömyysvakuutusjärjestelmän
osalta  on  taas  työllisyysasteen  vaihtelu  samanlainen,  kompensatorista
reaktiota  ohjaava   tekijä.   Edelleen   on   täysautomaattiselle  vastavaiku-
tukselle  tunnusomaista,  että  tulonmuodostuksen  kasvaessa  valtion  tulot
kasvavat   samansuuntaisesti    tai   valtion   menot   vastakkaissuuntaisesti
tulonmuodostuksen  vaihtelujen  kanssa.

L   0RFLis   C. HERF"DAm.,    Unem|}loyment   Compenstilion   as    an   E.conomic    Stabilizer,

artikkeli    kokoomateoksessa   Problems   in   Anti-Recession   Policy,   A   Supplementary
Paper  of the  Committee  for  Economic  Development,  New  York  1954,  s.   103.

2  EDWARD  D.  ALLEN-O. H. BRowNLEE,,  Economics  of  Public  Finance,  Ncw  York

1948,   s.118.
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Täysautomaattisen   finanssireaktion  ohessa   on   tärkeä  merkitys   ns.

puoliautomaattisella    eli    ennakoltamääräytyvällä    vastavaikutuksella.1
Ennakoltamääräytyvä   finanssireaktio   syntyy   yleensä   siten,   että  joko
hallinnolliset   tai   lakiasäätävät   elimet   muuttavat  julkisten   tulojen   tai
menojen  asteikkoja  tai  perusteita  sopivaksi  katsotun  taloudellisen  suun-
nanosoittajan,  kuten  hintaindeksien,  työllisyydcn  tms. omuutosten  perus-
teella.  Sen  perusajatuksena  on,  että  etukäteen,  normaalien olosuhteiden
tarjotessa    finanssipolitiikan   suunnittelulle    objektiiviscn    lähtökohdan,
lyötäisiin  lukkoon  teoreettisesti  »oikea»  toimenpiteiden  sai`ja  lamautu-
misen tai inflaatiovaiheen lähestymistä silmälläpitäen.  Puoliautomatismi
merkitsee  täten  useimrniten  eräänlaista  finanssipolitiikan  indeksisidon-
naisuutta.  Niinpä  esim.  kulutusverojen  asteikot  voidaan  sen  puitteissa
sitoa  esim.   elinkustannusindeksiin.   Tällöin  pitää   nousukauden  aikana
liikakysynnän   hillitseiriiseksi  ja   i`ahan   arvon   vakauttamiseksi   kulutus-
verojen  rasitusta  automaattisesti  nostaa, jos  valittu  indeksi  tietyn  ajan-

jakson   kuluessa   on   kohonnut  jollakin   sopivaksi   katsotulla   prosentti-
määrällä.2   Samoin   tulee   lamakauden  uhatessa  verotusta  alentaa,  jos
esim.   työttömyys  ylittää  jonkin  ennakolta  kriitilliseksi  katsotun  tason.
Riippuen  siitä,  onko  määräysvalta  puoliautomaattisen  politiikan  kä}'-
töstä suunnanosoittajien muutosten sopivaksi osoittamalla hetkellä lakia-
säätävillä  vaiko  hallinnollista  va.ltaa  käyttävillä,   toimeenpanevilla  eli-
millä,  puhutaan  tällöin  toisaalta  lainsäädännöllisestä  ja  toisaalta  hal-
linnollisesta  menettelystä.

Lainsäädäntöä  edellyttävä  puoliautomatismi  on  yleensä  ehdotonta.
Kansanedustuslaitoksen   todettua   valitun   taloudellisen   suunnanosoit-
tajan  muutoksen  pei`usteella  kompensatorisen  reaktion.olevan  tarpeen,
ei  minkäänlaista  harkinnanvaraa  tämän  aikaansaamisessa  yleensä  ole,
vaan  tarvittavat  lainsäädännölliset  toimenpiteet  suoritetaan  ennakolta
hyväksyttyjen    periaatteellisten    näkökohtien    mukaan.    Hallinnollisen
menettelyn  osalta   tilanne   on  sen  sijaan   toinen.   Hallintovii`anomaiset
voivat kriläkin olla suoranaisesti velvoitetut muuttamaan tulo-ja meno-
eriä  tai  niiden  perusteita  valittujen  suunnanosoittajien  vaihdellessa  y]i

\  A`LLBN-BRowNLEE,   m.l.,   s.    n4   sckå   AFLTHUR  SMiTHiEs>  Federal   Budgeling  and

F!.jca/   Po/2.cy,   artikkeli   kokoomateokscssa   A   Survey   of  Contemporary   Economics,
Philadelphia/Toronto   1949,  s.   205.

2  CARL  S.  SHoup,   rczxa!j.on  and  Fi.j`ca/  Po/!.cy,   artikkeli  kokoomateoksessa  lncome

Stabilization  for  a   Developing  Democracy,   New  Haven   1953,   ss.   291-292.



FiNANSSI]ÄR]ESTELMÄN  AUTOMAATTISESTA  VASTAVAIKUTUKSESTA                       133

kriitilliseksi  pisteeksi  määrättyjen  rajojen,   mutta  niiden  toiminta  voi
olla  myös  ehdollista.  Voidaan  näet  säätää,  että  hallintoviranomaisilla
on  joko  velvollisuus  toimia  täysin  ennakolta  vahvistettujen  kaavojen
mukaan,  tai  sitten  tehdä  päätös,  joka  on  veto-oikeudella  rajoitettu ja
tulee  voimaan,  ellei  lakiasäätävä  elin  tietyn  ajan  kuluessa  sen  suhteen
reagoi.1

111

Finanssijärjestelmän   automaattista   vastavaikutusta   tarkasteltaessa
on  havaittavissa,  että  se  täysautomaattiseDsa  muodossaan  yleensä  on jo
valtiontalouteen   olennaisesti   kuuluva   tekijä.   Kokonaisverorasitus   on
näet  useimmissa  maissa  selvästi  progressiivinen.  Samoin  liittyvät  työt-
tömyysvakuutusjärjestelmät,  maataloudentuentamenetelmät ja  lukuisat
muut  automatismia sisältävät erät kiinteästi julkisen talouden  yhteyteen
Täten   on   myös   täysautomatismiin   kohdistunut tutkimus selvästi kon-
kreettista,  käytännön  olosuhteisiin  perustuvaa,  ja  sen  käyttämiseen tai
tehostamiseen   tähtäävät  ehdotukset  lepäävät  vahvalla   todel]isuuspoh-

jal.la.  Mainittakoon  tässä  yhteydessä,  että  esim.  Yhdysvalloissa  on  eräs
suuri  taloudellinen  tutkimusjärjestö,  Committee for  Economic Develop-
ment,  laatinut  laajan  ja  perusteellisen  ehdotuksen  puhtaan  täysauto-
matismin  avulla  hoidettavaksi   suhdannepolitiikaksi.2  Samoin  ovat  sen
käyttökelpoisuutta finanssipolitiikan välineenä  selvitellect ja korostaneet
myös   lukuisat  yksityiset  tutkijat.3  Varsin  yksimielisesti  onkin  todettu,
että  automaattisesti  reagoivalla  valtiontaloudella  on  ollut  erittäin  oleel-
linen    osuus    siih.en    suhdannekehityksen    tasoittumiseen,   joka    sitten
30-luvun  laman  or±  ollut  havaittavissa.  Vaikkakaan  täysautomaattinen
vastavaikutus  ei  täydelleen  voi  eliminoida  suhdannevaihteluiden  voi-
maa,  leikkaa  se  silti  tehokkaasti  pois  korkeimmat  konjunktuurihuiput

ja  siirtää  ne  depression  uhatessa  syntyväksi  oletettuja  deflaatiokuiluja
täyttämään.    Verrattaessa    täten    tasoittunutta    konjunktuurikehitystä

L  Ks.    es±m.  ALBER.r  GAiLORD HART,  Money, Debt  and Economic Activity, Eng\ev`rood

Cliffs   1`)55,  s.   475  sekä  Siroup,   m.c.,  ss.   291-292.
2  CoMMiTTEE   FOR   EcoNOMic  DEVELopMENT,   m.£.,   ss.   15-34.

3  H^RT,    ml.,   s.  466 jiL  scur., MiLTON FRiEDMAN,  A  Monelary  and  Fiscal  Framework

/or   Econo7nt.c   Sf¢6c./!ty,   artikkeli   kokoomateoksessa   Readings   in   Monetary   Theory,
London  \952,  s.  369 ja.  scur.  sekä  WAL;TER P. EGLE,  Economic  Slabilization..   Objectives,

f?tt/ej  and  iwecÅan!.fm,   Princeton   1952,    s.   43  ja  s€ur.
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siihen aaltoiluun, jonka olisi voitu  arvioida syntyneen, jos kyseisiä auto-
maattivakauttajia ei ollenkaan olisi, on tulosta ilmeisesti pidettävä varsin

positiivisena.
Puoliautomatismi  ~  verrattuna  täysautomatismiin  -  on   toistai-

seksi  valtaosaltaan  vielä  teoriaa.  Puoliautomaattista  finanssipolitiikkaa
ei  käytännössä  ainakaan  laajemmassa  mitas3a  ole  harjoitettu, jos  kohta.
eräät   tutkijat   ovatkin   laatineet   ehdotuksia   sen   soveltamiseksi   osaksi
kompensatorista   finanssipolitiikkaa.   Mutta   vaikka   kehitys   käytännön
näkökulmasta  katsoen  ei  tältä  osin  vielä  ole  päässyt  pitkälle,  viittaavat
eräät  näkökohdat  puoliautomatisminkin  vahvaan  käyttökelpoisuuteen.
Teoreettisesti   asiaa   tarkastellen  voidaan   näet   todeta,   että   puoliauto-
maattisten  vakauttajien  avulla  on  mahdollisuus jopa  täydelleen  elimi-
noida   vaihtelut   tulonmuodostuksessa,    koska   niiden   turvin   voidaan
käyttää joko  täys-  tai  mahdollisesti  ylikompensaatiota  puoliautomaatti-
sessa vastavaikutuksessa.  Tällöin  tulevat kompensatoriset  tulo-ja  meno-
injektiot  niin  suuriksi,  että  niiden  avulla  on  mahdollisuus  suhdanteiden
tehokkaaseen  vakauttamisecn.

IV

Automaattinen  finanssipolitiikka ja  sitä  koskeva  tutkimus  ovat  vielä
alkuasteella.   Automaattisen   budjettipolitiikan   merkitys   koko   laajuu-
dessaan   on   tiedemiestenkin   keskuudessa   oivallettu   itse   as..a3sa   aivan
viime  vuosina, ja  samoin  on  sen  tehoon  vasta  tällöin  ymmärretty  kiin-
nittää sille kuuluvaa  huomiota.  Tämä on syynä myös siihen,  ettei  auto-
matismin  vaikutuksista  kaikilta  osilta  vielä  olla  täysin  selvillä.  Niinpä
esim.  monet anglosaksiset  tutkijat ovat tämän johdosta  usein  erehtyneet
liian  karkeaan  makroekonomiseen  ajatteluun ja  syyllistyneet  siten  tiet-
tyihin  väärintulkintoihin.   Automatismin  kvalitatiivinen  aspekti   onkin
täten  ilmeisesti  tulevaisuudessa  oleva  eräs  tärkeimmistä  selvitystä  kai-

paavista  kohteista.  Tuloteorian,  verotuksen kohtaannon ja eräiden mui-
den  kansantaloudellisten  käsiteapparaattien  avulla  voidaan  kuitenkin

päästä   asiassa   eteenpäin   ja   kvalitatiivisen   analyysin   avulla   päätyä
moniin   tärkeisiin,   tällä  hetkellä  vielä  taka-alalle  jääneisiin  tuloksiin.L

I  Tältä  kohdin  olennaisista  näkökohdista  ks.  RAiMo  ILASKivi,  F!.ncmjf2j.cvjGfjc/mön

cza//omczcz/;3.ncn    uczj!az/czg.kw/z{j    .`zt/!dotif€!.Jct!    .i4t.^!e/t/!.jjcz,    Kansantaloudellisia    Tutkimuksia

XIX,   Helsinki   1958,   ss.   139-144.
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Edelleen  on  syytä  tässä yhteydessä  tuoda  esiin,  että  huomion  kiinnittä-
minen    toisaalta   verojen   tuoton,   menojen   volyymin  vaihtelujen  sekä
toisaalta   suhdannekehityksen  ja   tulonmuodostuksen   väliseen   jousta-
vuuteen  olisi  suureksi  avuksi  mm.  tarkasteltaessa  niitä  tekijöitä,  jotka
Suomen   osalta   muiden   ohessa   ovat   olleet  johtamassa   aikaisemmin
suhteellisen tyydyttävästi kehittyneen valtiontalouden rahoitustilannetta
siihen  nykyiseen  umpikujaan,  jolle   on  annettu   nimeksi   »kassakriisi».
Tälle  löydetään   selvä  tausta  sodanjälkeisten  vuosien  finanssipoliittisia

päätöksiä  tarkasteltaessa.  Näiden  nojalla  on  valtion  menotalous  muut-
tunut  sekä  lakisääteiseksi,  suhdannejäykäksi  että  kompensatorisesti  -

joskaan  ei joka  osaltaan  automaattisesti  -  suhdannevaihteluihin  rea-
goivaksi.  Tulotalous puolestaan on,  kuten useimmissa muissakin maissa,
osoittanut  melkoista  suhdanneherkkyyttä  ilmaisevaa  kehitystä.  Yleisesti
on   tiedossa,   että   valtion   menovelvoitteita   on   1940-ja   1950-luvuilla
lisätty  tuntuvasti  enemmän  kuin  mitä  valtiontalouden  kestok}t.`.yn  on
asiaa   objektiivisesti   tarkastellen   voitu   katsoa   kestävän.    Ettei   kriisiä
tällöin  vielä  -  monista  sitä  ennustaneista  lausumista  huolimatta  -
syntynyt,  johtui  huomattavalta  osalta  finanssijärjestelmän  automaatti-
sesta   reaktiosta.   Hinta-  ja   tulotason   noustessa   sekä   t}.öllisy}.stilanteen
ollessa tyydyttävä kertyi verotuloja niiden suhdannejoustavuuden vuoksi
melkeinpä   säännönmukaisesti   ennakoitua   enemmän.    Tämä   kehitys
tuuditti   budjetista  viime  kädessä   päättävän   eduskunnan  vaaralliseen
hyvänolon   nirvanaan.   Kun   tulonmuodostuksen   nousu   sitten   päättyi
eikä  inflaatio  enää  ollut  yhtä  näkyvä  kuin  aikaisemmin, jouduttiin  -
tanskalaista   professori   Jö.rgGn    Ge/f3.ngiä    »omin   sanoin»    lainaten   -
vastentahtoiseen budjetin  rahoitusalijäämään.  Nousukonjunktuurin jat-
kumisen  varaan  rakennetun  budjetin  tulojen  kasvu  hidastui  automaat-
tisesti  samanaikaisesti  kuin  menotalous  vastustamattomasti  p)'rki  pai-
sumaan.  Jos  vallitseva  taloudellinen  tilanne  katsottaisiin  lamautumista
osoittavaksi  ja  siten  ekspansiivisia,   tuotantoa  ja  työllisyyttä  elv}'ttäviä
toimenpiteitä   edellyttäväksi,   olisi   valtiontalouden   kehitys   itse   asiassa
täysin  finanssipoliittisen  ajattelun  edellyttämä.  Maassa, jossa  depressii-
visten  tekijöiden  ohessa  vielä  eräät  inflaatiotekijät  vaikuttavat  talous-
elämän  pinnan  alla ja ~ mikä  tärkeintä -jossa  seurauksena  kvanti-
teettiteoreettiseen    ideologiaan   perustuvasta   ja    tuloteorian    ajatuksia
hylkineestä  valtion ja  keskuspankin  välisiä  suhteita  koskeneesta  ajatte-
lusta  rahoitusalijäämälle  katteeksi  soveltuvia ja  kompensatoi`isen  bud-
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jettipolitiikan  mahdollistavia  lainapääomia  »ei  ole  saatavissa»,  tilanne
sen  sijaan  on  vai`sin  epämieluinen.

Riippumatta  siitä,   onko  finanssijärjestelmän  automaattinen  vasta-
\'aikutus  jo  nyt  ~  itsestään  tapahtuneen  kehityksen  tuloksena  -  eri

puolilla   maailmaa   saavuttanut   laajuutensa   kannalta   riittävät   mitta-
suhteet  vai   tullaanko  sen  merkitystä  vielä  tietoibesti  lisäämään,   ovat
eräät   johtopäätökset  jo   nyt   selvästi   nähtävissä:   Automaattireaktion
merkitys maailmantalouden suhdanneaaltoilun lievittäjänä ja sen rytmin
säämöllisyyden  särkijänä  on  varsin  olennainen.  Niinpä  esim.  USA:ssa
\-uonna   1958  ilmenneen  taloudellisen  aktiviteetin  laskun  olisi  arvioitu
muodostuneen   tuntuvasti  jyrkemmäksi  ja  voimakkaammaksi,   elleivät
automaattivakauttajat    (built-in-stabilizers)   olisi   kompensoineet    olen-
naista   osaa  -   arvioiden  mukaan   -  tulotason  laskusta.L    Niinikään
on   korostettava   sitä   suorastaan   vallankumouksellista   reagointitapaa,

jolla   automaattireaktio   talouspolitiikkojen   aktiivisista   otteista   riippu-
matta   edelleen   tasoittaa   vaihteluja   tulonmuodostuksessa.   Finanssijär-

jestelmän  automaattisen  vastavaikutuksen  merkitys  on  sitäkin  huomat-
tavampi,   kun   pidetään   mielessä   ne   erehdykset,  joita   varhaisempina
\.uosina   vääi.ien   taloudellisten   prognoosien   tai   aktiivisesta   talouspoli-
tiikasta   päättävien   elinten,  mm.  kansanedustuslaitosten  taloudellisesta
asiantuntemattomuudesta  johtuen  on   tehty.   Kun  lisäksi  otetaan huo-
mioon  se  kasvanut  valta, joka suhdannepoliittisiin kysymyksien perehty-
mättömille ja hidasliikkeisille  kansanedustuslaitoksille  eri  puolilla  maa-
ilmaa    on   joutunut,    tulee   entistäkin   selvemmäksi,    että   taloudellista
kehitystä    tasapainottamaan   tarvitaan   myös   sellaisia   finanssijärjestel-
män  automaattisen vastavaikutuksen   kaltaisia   menetelmiä, joiden  toi-
mintaan   mm.   poliittiset  realiteetit  tai  puolueiden halu ostaa ääniäjul-
kisilla vai.oilla eivät millään  tavoin  voi  vaikuttaa.

L   Ks.    esim.    FiRST    NATioNAL   CiTy   BANK,   Monthly   Letter,   Business  and  Econoinic

Conc/i./3.onj,   Ne\`.  Yoi.k,   March   1958,   ss.   26-27.
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Teoreettisten  malhen  tarkastelu
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Tuotannon  tavoitteella  tässä  tarkoitetaan  puumäärää,  joka  metsä-
talouden   tulisi   tuottaa   tyydyttääkseen   tietyn   alueen   puun   tarpeen.
Pelkkänä  sanakirjamääritelmänä  tarve  on  subjektiivinen  käsite, joka  ei
sisällä   ohjetta   sen   lähempään   tutkimiseen   saati   määritykseen.    Sen
vuoksi on  pyrittävä määrittelemään  puun  tarve siten,  että  sitä voidaan
lähestyä   mitalllisin   suurein.   Seuraavassa   puun   tarpeella   tarkoitetaan

puumäärää,  joka  määrätyin  perustein  halutaan  tulevaisuudessa  saada
käyttöön  alueen  omista  metsistä.

Suomessa  metsätalouden  tuotannon  tavoite  on  verrattain  yksinker-
tainen   metsien   muodostaessa   huomattavimmat   raaka-ainevaramme.
Ilman nimenomaisia laskelmia  on todettu,  että metsien tuoton kohotta-
miseen voidaan uhrata varsin paljon työtä ja pääomaa joutumatta vielä
ristiriitaan   kansainvälisen  kaupan   teorian  perusajatusten   kanssa.   Sen
vuoksi   on   omaksuttu   metsätalouden   ohjeeksi   edistyvä   tuotto,   mikä
samalla sisältää ajatuksen, että metsien tuoton kohottaminen on »kansan-
taloudellisesti   edullista».

Yhdysvalloissa  metsätalouden  tuotannon   tavoite  on  paljon  moni-
mutkaisempi.    Ennen   toista   maailmansotaa   oli   vallalla   ristiriitaisia
käsityksiä siitä,  mikä osuus metsätaloudelle tulisi varata kansantaloudes-
sa. Sen suhteellinen edullisuus sormituntumalla määrittäen tuntui vähäi-
seltä.  Kannatti  paremmin  tuoda  puuta  muualta  kuin  sitoa tuotannon



138                                                                              PÄiviö   RiiHiNEr`-

tekijöitä   esim.   uudelleen   metsityksiin.   Toinen   maailmansota   lopulli-
sesti  osoitti  pelkkien  taloudellisuuskriteerien  riittämättömyyden  Yhdys-
valtojen  metsätalouden  suhteellista   laajuutta   arvosteltaessa.   Huomat-
tiin,  että  metsät  ovat stratcginen  raaka-ainelähde, jota  ilman  on vaikea
selviytyä   pitkällisen   sodan   sattuessa.   Tästä  johtui,   että  jo   aiemmin
lainsäädäntöteitse   maan   oman   puuntarpeen   suuruiseksi   vahvistettu
tuotannon  tavoite  hyväksyttiin  yleisesti.  Tuotannon  tekijäin  optimaali-
sesta  hyväksikäytöstä jouduttiin  täten  tinkimään,  mutta siitä  ei  haluttu
tinkiä enemmän kuin strategiset näkökohdat vaativat.

Suomi  ja  Yhdysvallat  riittänevät  esimerkeiksi  tavasta,  jolla  metsä-
talouden   tuotannon   tavoite   saatetaan   valita:   Metsätalouden   asema
kansantaloudessa    pyritään   vakiinnuttamaan   päätöksellä,   jonka   vii-
sautta   tai   epäviisautta   ei   voida   arvostella   yksinomaan   taloudellisilla

perusteilla.   Tämän   päätöksen  jälkeen   herää   kysymys   sen   edullisim-
masta   toteuttamisesta.   Siihen   saadaan   vuorostaan   vastaus   määrittä-
mällä  tuotannon tavoite,  ts.  se puumäärä, joka  tulee kasvattaa, jotta se
riittäisi  tyydyttämään  puuntarpeen  tiettyinä tulevaisuuden ajankohtina.

Yrityksiä  awostella  tuotaimon  tavoitteen  noudattamista

Suomessa   useimmat  Ruotsin  vallan  aikaiset  metsän  käytön  rajoi-
tukset  johtuivat   metsänhävityksen vaaran tajuamisesta (kaskeamisrajoi-
tukset),  rautateollisuuden  helpon  puunsaannin  turvaamisesta  ym.  vai-
kuttimista.   Tuotannon  tavoite   metsätaloudessa,  jos   sitä   lainkaan   oli,
merkitsi  metsien  säästämistä hävitykseltä ja  niiden varaamista  alkavan
teollisuuden    tarpeisiin.   Tämä  vaihe  metsävarojen  kehitystä   tarkkail-
taessa  päättyi,  kun  alettiin  verrata  kasvua  poistumaan.

Ennen   valtakunnan   metsien   ensimmäistä   linja-arviointia   ei   Suo-
messa  ollut  riittävää  perustaa  kasvutaseen  laatimiseksi.  Tosin  sellainen

yritys   tehtiin  v.   1916.   Vuotuisen   kasvun   arvioitiin   olevan   35.2   milj.
k-m3   kuoretta.1   Kun   tämän   rinnalle   asetettiin   hakkuumäärä,   37.3
milj.  k-m3,  arveltiin  erotuksen  edustavan  liikahakkuuta.  Valtakunnan
metsien    ensimmäinen    linja-arviointi   myöhemmin    osoitti   vuotuisen
kasvun  olevan  44.4  milj.  k-m3,  joten  käsitys liikahakkuusta jouduttiin
tarkistamaan senaikaisen ajattelutavan mukaan.

L   Öuerawerkas   landels   skogar   och,  om   så   är  fallet,   `uilka  åtgärder   borde   tiidtagas  foT   att

Å!.ndrc!     denn4     ö.ucrowerÅn!.ng.     Metsätaloudellinan     aikakauskirja,     laajempi     painos,

1916,   s.    150-169.
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Samansuuntaisia   tulkintoja   metsävai`ojen   kehityksestä   on   esitetty
esim.  Ruotsissa  ja  Yhdysvalloissa.   Ruotsissa  Jonso73  arvioi  v.  1923  vuo-
tuisen   kasvun   olevan   33.5   milj.   k-m3,L   kun   taas  ensimmäinen  sikä-
1äinen   linja-arviointi   osoitti   sen   69  °/o   suuremmaksi.2   Yhdysvalloissa
metsähallitus  ilmoitti  v.1921 presidentille,  että  »käytämme puuta neljä
kertaa  niin  nopeasti  kuin  kasvatamme  sitä».3  Kuitenkin  poistumanja
kasvun suhde  (drain ratio)  näytti olevan huonosti sopusoinnussa vuoden
1897  lain  kanssa,  jonka  tarkoitus  oli  Yhdysvaltojen  kansalaisten  puun-
tarpeen jatkuva  tyydyttäminen.4

Kiinnittämättä   enempää   huomiota   kasvutaseen   laajoihin   virhe-
rajoihin  on  syytä  lyhyesti  selvittää  poistuman ja  kasvun  suhteen  merki-
tystä  puuston  kehitystä  arvosteltaessa.  Käsitteen  puutteet  on  oivallettu
kauan.  Niinpä  olennainen  osa  kasvua  miltei  missä  tahansa  metsikössä
tapahtuu  puissa, jotka  eivät  ole  markkinakelpoisia.  Toiseksi  poistuman

ja   kasvun   suhde   ilmaisee   varsin   puutteellisesti,   mitä   tapahtuu   koko
puustolle,   eikä   lainkaan  sitä,   miten   tämän   kasvukykyisyys   kehittyy.
Luonnontilaisissa   metsissä   vain   puustoa   vähentämällä   voidaan   lisätä
kasvua.  Suurin kasvutaseen puutteellisuus on kuitenkin,  että se ei  osoita
tarkoituksenmukaista tuotosta.  Tuotannon  tavoitetta selvitettäessä juuri
tämä  on  ydinkysymys.

]os metsätalouden ohjeena pidetään sen edistyvyyttä tai kestävyyttä,
voidaan   perättäisiin  inventointeihin   perustuvilla   puustotaseilla   saada
selvyyttä  siihen,   miten   edistyvää   tai   kestävää   metsätalous   on   ollut.5
Mutta tällöinkään ei saada  edes  teoreettista vihjettä siitä,  mikä on edis-
tyvän metsätalouden optimaalinen tuotannon  tavoite.  Missä  tuotannon
tavoite  on  asetettu  oman  maan  puuntai`peen  suuruiseksi, on kysymys
muustakin kuin joko kestävyyden  tai edistyvyyden tarkkailusta.

1  ]oNsoN,  rT:HOR,   De   noi.diska   ländemas   skogsproduktion   ocl.   dess  framtida  utuecklings-

/c.njcr.1.  Sverige.  Skogen  1923,  s.  241-264.
2  UPpskattning  av  Stieriges  skogsiillgångar.  Statern  off:entLiga.  utrcdringa.r  26.  Stock-

holm  1932,  s.  99.
9  Timber  def)letion,   lumber   i)rices,  lurnber  exporls,  and  coricenlration  of  timber  ownership.

Report  on  Senate  resolution  311.  L'.S.  Forest  Sei`vice,  Washington,  D.C.,1921,  s.  3.
4  Act ofjune  4,1897.  30  Stat.  35.  Sec.  475,  title  16,  U.S.C.

6  S^ALR`i,   EiNo,    Valtakunlien    melsätaseiden   ja    liikaiiakkauksen    käsitlei§tä.    T`e[era.t..

Reichholzbilanz    und    Uebernutzung.    Yksityismetsänhoitajayhdistyksen    vuosikirja
1937,   s.   29-42.
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Tuotannon  tavoitteiden  mallit

Mallilla    tarkoitetaan   matemaattisesti,    sanoin    tai    kuvan   avulla
muotoiltua  teoriaa  ilmiön  luonteesta.   Mitä   paremmin  se   kuvaa   tut-
kittavaa  ilmiötä  valittujen  kriteerien  valossa,  sitä  paremman  sanotaan
mallin olevan. Malli on harvoin itsetarkoitus. Sen avulla lausuttu ennuste
on toimintaohje useammin kuin yritys nähdä tulevia tapahtumia.

0lennaisesti   metsäntuotteiden   viennistä   riippuvan   maan   metsä-
talouden  tuotannon  tavoite  on  yksinkertainen.  Taloudellisesti  suurim-
man  mahdollisen  tuotoksen  määrää  metsäntuotteiden  pitkäjännitteisen
kysynnän   ja   tarjonnan    tasapainotila.

Kysynnällä  tarkoitetaan  tässä  sitä  puumäärää,  joka  saadaan  kau-

paksi   tiettynä   ajanjaksona   tarkastelun   alaisilla   mai`kkinoilla   kullakin
vaihtoehtoisella  hintatasolla.   Tarjonnalla  vastaavasti  tarkoitetaan  sitä

puumäärää, joka  halutaan  myydä  yllä  mainituin  edellytyksin.
Teoreettisilla  perusteilla  voidaan  ehkä  päätellä  jotakin  raakapuun

kysyntäkäyrän  muodosta  ja  joustavuudesta  Suomessa.   On  ensinnäkin
tunnettua,   että   raakapuun  hinnanmuodostus  seuraa  lähinnä  metsän-
tuotteiden  vientihintojen  vaihte]uita.   Suomen  osuus  maapallon  havu-
sahatavaran viennistä v.  1950-54 oli alle  14  °/o ja tuotoksesta n.  2.5  °/o,

puuvanukkeen   viennistä   alle   18  °/o   ja   tuotoksesta   alle   6  °/o.1   Nämä
luvut   osoittavat,   että   mikä   tahansa  täällä   tuotettu  paljous  saadaan
kaupaksi  samaan  pitkäjännitteisen  hintaan.2  Pitkäjännitteinen  kysyntä-

--D*O
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q                         po,Jo.,

Kuvo   1

L  Tearbook  of f orest  Products  stalistic5.  Er.i vuosi:lta.. F ^O, T`omc.

2  Vrt.      KiNDLEBERGER,      CHARLEs     P.    Jn/crn4ji.ona/    economi.cj.    Homewood,111.,

1953,   s.    134.
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käyrä on siis ääi`ettömänjoustava.  Sitä edustaa kuvassa  1  horisontaalinen
suora  DD'.

Tuotannon tavoitteen selville saamiseksi tässä  tapauksessa on määri-
tettävä  suoralta  DD'  sellainen  piste  (E), jossa  rajamyyntihinta ja  raja-
kustannus  ovat  yhtä suuret.  Tämän  pisteen  määrää  kysyntää  esittävän
suoran DD' ja rajakustannuskäyrän SS'  leikkauspiste.  Paljous  g edustaa

puumäärää, jota  vastaavat  kustannukset  (4)  on  edullista  uhrata  puun
tuotoksen kohottamiseen.  Niin ollen  tämä  piste antaa myös ohjeen siitä,
milloin  edistyvän  metsätalouden  tulisi  muuttua  kestäväksi.  Vaikeus  on
vain niiden keinojen keksimisessä, joilla tällaista mallia voidaan soveltaa
käytäntöön.  Se merkitsisi askelta lähemmäksi taloudelliscsti optimaalista
tuotosta.

Puun tuotoksen kohottaminen maksimiin ei ole metsätalouden pyrki-
mys kaikkialla. Tuotannon tavoitteita on eriasteisia.  Yllä esitetyn mallin
vastapainoksi    esitetään    tässä   sellaisen    tuotannon    tavoitteen    mallin
kehittely,  joka  edellyttää  jonkin  maan  tai  suuremman  alueen  puun-
tarpeen  tyydyttämistä.  Helpoimmin  on  tällöin  löydettävissä  esimerkki
Yhdysvalloista,   jossa   jo   v.    1928    Mcsweeney-MCNary   Act   selvästi
määritteli  puun  tuotantopolitiikan  päämäärän.  Se  näet  edellytti  perin-

pohjaisen  tutkimuksen  toimeenpanemista   »nykyisen  ja  tulevan  puun-
tarpeen»  ja   toisaalta   tuotantomahdollisuuksien   selvittämiseksi.1   Vuo-
desta   1928  1ähtien  on julkaistu  arvioita,  jotka  selvittävät  puutalouden

pitkäjännitteistä  tasapainottamista.2  Niissä  on  yleensä  korostaen  pantu
merkille poistuman ja kasvun suhde, mutta samalla onjatkuvasti pyritty
kehittämään   kriitillisempää   menetelmää   pitkäjännitteisen   tuotannon
tavoitteen   selville   saamiseksi.   Lisääntyvää   painoa   on   pantu   etäisen
tulevaisuuden tarpeille metsäpolitiikan perustana. Puuntarpeen käsitteen
määritteleminen  on  niin  muodoin  osoittautunut välttämättömäksi.

On tullut tavaksi erottaa kaksi puuntarpeen päätyyppiä: lyhytjännit-
teinen  ja  pitkäjännitteinen.   Näistä  edelliseen  kohdistuvat  tutkimukset

pyrkivät   selvittämään,   millä   tavalla   olemassa   olevia   metsävaroja   on
käytettävä.  Varsinkin  sodan  aikana  metsätalousohjelmat  pyrkivät  ole-
maan  lyhytjännitteisiä.

Pitkäjännitteisillä   tutkimuksilla   pyritään  saamaan  selville,   kuinka

1  Act of May 22,1928.  Sec.  9  45  Stat.  699.  Secs.  581  a-i,  title  16,  U.S.C.

8  4  nafz.ona/ P/on/or  4mcr!.can /orcjjr/.   Senate  doc.12,   73rd  Cong.,  lst  Sess.  U.S.

Forest  Service,  Washington,  D.C.,   1933.
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paljon  puuta  on  kasvatettava kauas tulevaisuuteen ulottuvan tasapaino-
tilan   saavuttamiseksi   puun   tai`peen   ja   sen   tuotannon   välille.   juui`i

pitkäjännitteiset  tutkimukset  o\/-at  metsätalouden  tuotannon  tavoitteita
määritettäessä   ensisijaisen   tärkeitä.   .\Tiillä   luodaan   pohja   sille   metsä-

politiikalle, josta  riippuu  metsä`.arojen  kehit}-s  etäisessä  tulevaisuudessa.
Tarkastelemalla  niitä  malleja,  joita  -  useimmiten  implisiittisesti  -
on   käytetty   tuotannon   tavoitteen   määrityksessä,   voidaan   ai`vostella,
kuinka   hyvin   on   noudatettu   metsäpolitiikalle   asetcttavia   talousteo-
reettisia vaatimuksia.

Mcsweeney-MCNary  Actin  tultua  \.oimaan  alettiin  Yhdysvalloissa
entistä  enemmän  kiinnittää  huomiota  tuotannon  tavoitteen  selvittämi-
seen.    Vuonna    1931    valmistui    United    States   Timber    Conservation
Boardin   aloitteesta   tehty   tutkimus,]  jolla  pyi`ittiin  selvittämään  puun
käyttöä ja sen  tuotantoa  aina  \.uoteen  2000 saakka.  Käytön  on  oletettu
muodostuvan   kahdcsta   komponentista:    väestöstä   ja   puun   käytöstä
henkilöä  kohden.   Kokonaisväestön  ennusteet  on  saatu  kirjallisuudesta.
Niitä   vastaan   voidaan   huomauttaa   ainoastaan,   että   ne   aliarvioivat
Yhdysvaltojen   kokonaisväestön,   joka   v.    1960   on   suunnilleen   sama
kuin   yllä   mainitussa   tutkimuksessa   vuodeksi   2000   laadittu   ennuste.

Henkilöä    kohden    v.    2000    käytettä\J.än    puumäärän    estimointia
voidaan    tuskin    pitää    taloustieteellisenä.    Siinä    on    korreloitu    puun
käyttö ja  metsäala  henkilöä  kohden  muutamassa  maassa.  Kun  tästä  on
huomattu,  että  Yhdysvaltojen  kä}'ttö  poikkeaa  huomattavasti  muiden
maiden  perusteella  piirretystä  regi`essioviivasta,  on  tehty  päätelmä,  että
tulevaisuudessa   Yhdysvaltojen   puun   käyttö   henkilöä   kohden   siirtyy
lähemmäksi   regressioviivaa,   ts.   pienenee   määrään,  joka   on   samassa
suhteessa  Yhdysvaltojen  metsäalaan   henkilöä  kohden  kuin   Euroopan

puun   käyttö   henkilöä   kohden   on   sen   metsäalaan  henkilöä  kohden.
Kiinittämättä   lainkaan   huomiota   siihen,   että   mainitut  suhteet   civät
nykyään  oikein  hyvin  pidä  paikkaansa,  huomautettakoon,  että  puun-
käytön estimointi mainitulla tavalla merkitsee yi`itystä määi`ittää kysyntä-

ja   tarjontakäyrien   leikkauspiste   mainittuja   käyriä   tuntematta.   Näin
ollen  ei myöskään  laadittu  ennuste ole  m`iodollisesti enempää kysynnän
kuin   tarjonnan   cnnuste,   vaan  käytön   ennuste;   tunnetaan   näet  vain

yksi   piste  jommaltakummalta   käyrältä.
1  MAsoN,   DAviD   T.   zLnc\   BRucE>   DONALD,   .S;u5Iained  yield  foresl   managemenl   a5   a

solution  to  Arnerican foresl  con5ervation  i)roblcms.  Por`la`nd`,  Orc..,1931.
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Yhdysvaltojen  metsähallituksen  suorittamista  tuotannon  tavoitteen
määrityksistä   kiintyy   ensinnä   huomio   v.    1946   suoritettuun.1   Siinä
käytetystä potentiaalisen käytön määritelmästä käy ilmi,  että tuotannon
tavoite sekä kysynnän ja tarjonnan pitkäaikainen tasapainotila samaiste-
taan   ja    siten    pyritään    noudattamaan   Mcsweeney-MCNary  Actin
säädöksiä.    Seuraavassa    yritetään   selvittää,    miten    tässä    on    onnis-
tuttu.

Puun    potentiaalinen   käyttö    on    Yhdysvaltojen    metsähallituksen
mukaan   se   puumäärä,  joka   mahdollisesti   käytettäisiin   »edellyttäen,
että   olisi   käytettävissä   kohtalainen   valikoima   raaka-aineita   -   puu
mukaan  luettuna  -  kansantaloudessa, jossa  vallitsee  korkea  työllisyys

ja    tuotanto».    Metsähallituksen    tutkijoihin    kuulunut   f2c#£.e   tarjoaa
myöhemmin    toista    vaihtoehtoa    määritellen    potentiaalisen    käytön

puumääräksi,   joka    »käytettäisiin   kohtalaisen   riittävien   tarjontaolo-
suhteiden  vallitessa».2  -  Kun  potentiaalinen  käyttö  yksinkertaistetaan
tässä taloustieteen kielelle,  tarkoittaa se  Yhdysvaltojen  metsähallituksen
käyttämänä    käsitteenä    puumäärää,   joka   käytetään   tulevaisuudessa
edellyttäen,   että   puun   hinta   verrattuna   kilpaileviin   materiaaleihin

pysyy samana  kuin  se oli peruskautena.
Itse   asiassa  täsmälleen  samanlainen  malli  on  tiivistettävissä  S!rcL%/-

/erh     tutkimuksen     sisällöstä,     kuten    seuraava     lainaus     osoittaa:
»Det har vid  dessa  beräkningar förutsatts,  att skogsprodukterna  kunna
tillhandahållas   i   efterfrågad   utsträckning   utan   fördyring   av   deras

priser  i  förhållande  till  konkurrerande  material  och utan andra fördy-
rande moment, som försvåra deras utnyttjande under de givna betingel-
serna».3

Se  talousteoreettinen  malli,  jota  po.  puuntarpeen  määrityksissä  on
käytetty,   on  siis   varsin   yksinkertainen:   yritetään   määrittää   kysyntä-
käyrältä  se  puumäärä,  joka  ostettaisiin  (ostovoimaltaan)  peruskauden
hintaan    kaikkien    muidenkin    hintojen    pysyessä    muuttumattomina.

\  Potenlial   requiTements  for   timber   Producls   in   li.e   Uniled   Slales.   Rc:port  11   {rom   zL

reapraisal of the forest situation.  U.S.  Forest Servicc,  Washington,  D.C.,1946.
2  R:ETTiB,  ]A`MEs  C.,  The  |]urposes  and  basic  concepls  of  timber  consum|)tion  and  require-

mcn!j. jft{d!.ej. Journal  of forestry,  April  1948,  s.  237-242.
8  STKEVFFEECT,   THORSTEN,   Världens   fiamtida   virkes{ftTsörjning.    Summary..    "'orld

timber   trends   and   prospects.   Kungl.   Skogshögskolans   skrifter   Nr.   27.   Stockholm
1957,  s.105.
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Tulosten tarkkuus sovitun  menettelyn rajoissa riippuu vain siitä,  kuinka
tarkasti  tuo  piste  määritetään.  Sen merkitys ja käyttökelpoisuus  riippu-
vat   kuitenkin   myös   käytettyjen   käsitteiden   taloustieteellisestä   merki-
tyksestä.   Siihen  palataan  tuonnempana.

Yllä selostettu malli voidaan esittää kuvan 2 avulla, jossa p  ±  perus-
kauden   hinta,   johon   potentiaalisen   käytönL   edellyttämä   puumäärä
otaksutaan  ostettavan.  DD' ja  D]D']  edustavat ainoastaan kahta  mah-
dollisuutta  äärettömästä joukosta  eri  muotoa,  sijaintia ja joustavuutta
olevia  kysyntäkäyriä.  Z ja  Z'  edustavat  mahdollisia  kysyntäkäyrän ja
hintaviivan  (±  tarjontakäyrän)  leikkauspisteitä  sekä  q ja  q'  vastaavia

potentiaalisen   käytön   ennusteita.
0lettamus   puun   suhteellisen   hinnan   muuttumattomuudesta   käy

ilmi   -  joko   implisiittisesti   tai   eksplisiittisesti  -   useista   eri   puolilla
maapalloa   tehdyistä,   puun   tulevaa  käyttöä   koskevista   tutkimuksista.
Vaikka   niissä   ei   tavallisesti   nimenomaan   osoiteta,   että   on   kysymys
metsäpolitiikalle  perustaa  luovasta  tutkimuksesta,  olisi  niissä  kuitenkin
ollut  aihetta  muodostaa  käsitys  hinnan  vaikutuksesta  käytetyn   puun
määrään.   Suhteellisen  hinnan  käytännöllinen  merkitys  puun    käytön
analyysissa  on  sitä  suurempi,  mitä  etäisempään  tulevaisuuteen  ennuste
ulottuu.  Kun  on  kysymys  metsätalouden  tuotannon  tavoitteen  määri-
tyksestä,  ulottuu  se  pakostakin  etäiseen  tulevaisuuteen.   Tällöin  puun
suhteellinen  hinta  on  ainakin  teoreettisesti  huomattava  puun  käyttöä

1  Streyffert  nimittää  samaa  käsitettä  tarpeeksi.
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selittävä  muuttuja.  On  kuitenkin  todisteita,  että  sama  väittämä  pitää

paikkansa   veri`attain   lyhyinäkin   ajanjaksoina.1
Yhdysvaltojen   metsähallituksen   ja   Streyffertin   lisäksi   mm.    The

lntelligence  Unit  of  The  Economist  on  olettanut  suhteellisen  hinnan
muuttumattomaksi.2 ja 3   Toisaalta    FA04   sekä   Yhdysvaltojen  metsä-
hallitus  viimeisessä  tutkimuksessaan5  ovat  olettaneet  huomattavia  suh-
teellisen  hinnan  muutoksia.  Näin  on  ennustemetodiikka  muodostunut
varsin  vaihtelevaksi.   Aiheen  seuraavalla  kehittelyllä  pyritään  valaise-
maan eri muuttujain asemaa puun tulevan tarpeen analyysissa.  Samalla

yritetään  selvittää,  missä  määrin  on  talousteoreettisesti  puolustettavissa
se   mm.   Yhdysvaltojen   metsähallituksen6  ja   FAO:n7   menettely,  jossa
edeltä   käsin   valitaan   se   ajanjakso,  jonka   kuluessa   metsätalous   tasa-

painotetaan  tiettyä  tuotannon  tavoitetta  varten.
Otaksuma  puun  suhteellisen  hinnan  muuttumattomuudesta  sisältää

päätelmän,   että   mikä   tahansa   puumäärä   voidaan   tuottaa   samaan
(suhteelliseen)  yksikköhintaan. Juuri  tällaisia  tarjonnan  »riittävyyteen»
1uottavia   ennusteita   voidaan   nimittää   potentiaalisen   käytön   ennus-
teiksi.8  Todellisen  käytön  ennusteet  eroavat  niistä  sikäli,  että  -  päin-
vastoin   kuin   potentiaalisen   käytön   ennusteissa   -   todellisen   käytön
ennusteissa   otetaan   huomioon   todennäköiset   tarjontaolosuhteet   eikä
oleteta  niitä  ilman  muuta  »riittäviksi».

Nimenomaan tuotannon tavoitteen analyysissa potentiaalisen käytön
käsitteellä   on    kuitenkin    eräitä    ratkaisevia    puutteita.    Herää   esim.

L  Trends  in utilization  of wood  and its  Products  in  i.ousing.  A study  prepiLred io.mtly by

the  Sccreteriats  of  the  Food  and  Agriculture  Organisation  of  the  United  Nations
and  the United Nations  Economic  Commission for Europe.  Geneva,1957.

a  P4¢cr /or  Pr€.7!/e.ng  !oday  cz7!J  !omorrozw  The  lntelligence  Unit  of  The  Economist,

London.  Presentedjointly  by UNESCO  and  FAO,  Paris  1952.
3   rcn!c!!£.uG  /orecaj`fj.   o/  de77.¢nd   3.n    1955,    1960   anc/   1965.   Paper   for   printing   and

writirig.  The  lntelligencc  Unit  of The  Economist,  London.  Rcports  and  papers  on
mass  communication  No.   12,   1954.

¢  Ewro¢cm  !e.mbcr  !rendj  and P7.oj4cc!f.  A  study  prepared jointly  by  the  Secreteriats

of  the  Food  and  Agriculture  Organisation  of  the  United  Nations  and  the  United
Nations  Economic  Commission  for  Europe.  Geneva,   1953.

6   re.m6cr 7GjowrcG  rec;!.czo.  U.S.  Forest  Service.  Washington,  D.C.1955.

®   Potential  requirements for  timber  Products  in  the  United  Staies,  mt.

7   European  timber  trends  and  PTos|)ects,  mt.

8  RiiHiNEN,   PÄiviö,   E!c/Ö-AmGr€.4an   Åoz;wjaÅcz!czc;czra!afGen   cnni/j/e.    Markkinatieteelli-

nen  tutkimus  tase-ei`otuksesta.  Helsinki   1957.   [Konekirj.oite.]

5



146                                                                         PÄiviö   RiiHiNEN

kysymys,   mitä   on   »riittävyys»   oletettaessa   tarjontaolosuhteet   »i.iittä-
viksi». Taloustieteellistä analyysia varten on looginen riittävyyden mitta.
Kun   tuotanto  ja   kulutus   (käyttö)   ovat   sellaisessa   tasapainossa,   että
keskimääräiset   tuotantokustannukset   ovat   yhtä   kuin   keskimääräinen
myyntihinta ja  rajakustannukset  ovat  yhtä  kuin  rajamyyntihinta,  voi-
daan tarjontaa pitää riittävänä. Tällöin ei näet ole taloudellista motiivia
enempää  lisätä  kuin  supistaakaan  tuotantoa.

Yllä  sanotusta  seuraa,   että  käytön  ennusteen  metsätalouden   tuo-
tannon tavoitteen mittana tulisi perustua metsäntuotteiden kysynnän ja
tarjonnan  pitkäjännitteiseen  tasapainotilaan.  0lisi  ts.  pyrittävä  kehittä-
mään  sekä  kysynnän  että  tarjonnan  ennusteet  riittävän  yksityiskohtai-
sesti.  Tämä  merkitsee,  että  estimoidaan  vähintään  kaksi  pistettä  sekä,
kysyntä-   että   tarjontakäyristä.   Niiden   leikkauspiste   antaa   todellisen
käytön  ennusteen.

Vaakasuoraa   tarjonnan   kuvaajaa   vastaan,   mikäli   sitä   käytetään
kuten Yhdysvaltojen metsähallitus] ja Streyffert2,  voitaneen tehdä eräitä
huomautuksia.   Ensinnäkään   tarjontafunktio   ei   voi   olla   vaakasuora,
koska  se  edellyttää,   että  mikä  tahansa  tuotepaljous  voidaan   tuottaa
samaan   hintaan.   Kun   Streyffert  jo   tutkimustehtävänsä   asettelussa3
nimenomaan olettaa uusien etäisten metsäalueidenja verrattain.läheisten,
mutta   vaikeasti  hakattavien   metsien   käyttöön   ottamista   sekä  metsä-
talouden   voimaperäistämistä   ennestään   käytössä   olevilla   alueilla,   ei
olettamus   muuttumattomista   yksikkökustannuksista   voi   pitää   paik-
kaansa.  Toiseksi  ei  tällöin  myöskään  samasta  syystä  näytä  todennäköi-
seltä,    että    tuotantokustannukset    pysähtyisivät    peruskauden    tasolle,
vaan  korkeammalle.

Kolmas    huomautus    koskee    Yhdysvaltojen    metsähallituksen   ja
Streyffertin  yllä  mainituissa  tutkimuksissa  käyttämää  mallia   yleensä.
Se on teoreettisesti vaikein perustella, mutta sen aiheellisuus on ilmeinen.
Malli  on   näet  suuressa  määrin  staattinen.   Streyffert  valitsee  vuoden
2000 ja  Yhdysvaltojen  metsähallitus4  vuoden  2020  sekä  myöhemmässä
tutkimuksessa5   vuoden   2000   siksi   tavoitevuodeksi,   johon   mennessä
metsätalous  tulisi  tasapainottaa   (eri  tutkimuksissa  vaihtelevasti   nimi-

\. 4  Potential  requiTements for  timber  Producls  in  the  United  Stales,  inl.

8  STRE¥l`FERT,    m!.

8  STREyFFERT,   7nf,   S.1o-ll.

6  Timber  resource  rwiew,  mt.
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tettyä)   tuotannon  tavoitetta  vai`ten.  FAO:n  tutkimuksessa  on  tavoite-
vuodeksi  valittu  1960,  koska  »The  idea  of planning  ten  years  ahead  is
familiar  to  many  foresters  and  forest  authorities  fi.om  their  own  expe-
rience  with  working  plans».L  Toisten  mainittujen  tutkimusten  tavoite-
vuosien valinta on  samantapaisilla perusteilla.  Niissä ei yritetä lainkaan
osoittaa,   että   peruskauden  ja   tavoitevuoden   välinen   ajanjakso   olisi
taloudellisesti  optimaalinen   metsätaloutta  tasapainotettaessa.   Tuotan-
non   tavoitteen   saavuttamiseksi  vaadittava   ohjelma,   kuten   myös   itse
tavoite  vaihtelee  valitun  vuoden  mukaan.   Mutta  edeltä  käsin  ei  ole
tietoa  siitä,  onko  esim.   1960  vai  2000  parempi  tavoitevuosi,  vielä  vä-
hemmän   siitä,    onko   mahdollisesti  jompikumpi   tai   kumpainenkaan
niistä edullisin mahdollinen. Yksistään tarjontaolosuhteiden muutoksista

johtuu,  että puun käyttö vaihtelee eri  ajanjaksoina  (verrattain lyhyinä-
kin) , eikä ole syytä valitajonkin ajanjakson käyttöä tuotannon tavoitteeksi
toisen sijasta.  Tarvitaan ratkaisu, joka ottaa huomioon ongelman dynaa-
miset   piirteet.

Yllä mainituista tutkimuksista kehitetty dynaamisen ratkaisun ajatus
voitaneen  johtaa  eteenpäin  jättämällä  mainitut  tutkimukset  hetkeksi
syrjään.  Tarkastelemalla  maailman  metsätalouden  eräitä  viimeaikaisia

piirteitä  voidaan  päätellä jotakin  dynaamiselle  ratkaisulle  asetettavista
vaatimuksista.

Varsinkin  FAO:n ja  Streyffertin  tutkimuksista  saa  sen  kuvan,  että
maapallon   tällä   hetkellä   saavutettavissa   olevat   metsävarat   eivät   voi
ilman    erikoistoimenpiteitä    tyydyttää    puuntarvetta    tulevaisuudessa.
Tämä merkitsee, että puustoa on pyrittävä lisäämään. Käytännössä tämä
lienee   mahdollista   lähinnä   supistamalla   hakkuita   tietyn   ohjelman
mukaisesti,   mikä   merkitsee   käytön   supistumista.   Toisaalta   tiedetään
myös,  että  puun  kysyntä jonakin  ajanjaksona  on  läheisessä  yhteydessä
kysyntään sitä  edeltäneenä  ajanjaksona sekä siihen,  missä  määrin  tämä
kysyntä  on  tyydytetty.  Niin  ollen  ei  voida valita  tuotannon  tavoitteeksi
vain jonkin  etäisen  ajanjakson  potentiaalista käyttöä,  vaan  on  otettava
huomioon   siihen   mennessä   kuluneiden    ajanjaksojen   potentiaalinen
käyttö,  ts.  puumäärä,  joka  käytettäisiin  »siirtymäkautena»,  jos  puuta
olisi  riittävästi  käytettävissä  tuotantokustannushintaan.2 Jos  käyttöä on

\  Eufopecm  timber  trends  and  Prospects> mt.  s.  4.

2 VAux,  HBr`Ry ] .  zmd ZivNusKA, ]oHN  A.,  Forest Production goals..  acritical anolysis.

Land  economics  XXVIII,  No.  4/1952,  s.  318~327.
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supistettava  siirtymäkautena,   on   puuta   käytettävissä   niukasti,  ja  sen
hinta  nousee.  Tämä  puolestaan  aiheuttaa  siirtymistä  korvausaineisiin,
osaksi  tilapäisesti,  osaksi  pysyvästi  käyttäjien  katsomusten muuttuessa.
Siten  siirtymäkauden  aikana  vallinnut  niukkuus  pyrkii  heikentämään

puun  kysyntää  myös  tavoitevuonna.
Kun  esitetty  ajatuskulku  yritetään  sovittaa  yllä selostettuun malliin,

on ilmeisesti lähdettävä määi`ittämään tuotannon tavoitetta pitkäjännit-
teisen   kysynnän  ja   tarjonnan   tasapainotilasta,   jota   esittää   kuva   3.

l(uvcl     3.

Tehtävänä  on  määrittää  pitkäjännitteisen  kysyntäkäyrän  DD'  ja  tar-

jontakäyrän  SS'  leikkauspiste.  Sen  sijaan,  että  määritettäisiin  vain  yksi,
edeltä käsin määrättyä hintaa  edustava  piste kysyntäkäyrältä,  määrite-
tään  tässä samanaikaisesti sekä  paljous  että  hinta  kehittämällä  kysyntä-

ja  tarjontakäyrät  riitt ävän  yksityiskohtaisesti.
Yllä esitetyssä tasapainossa ei ole vielä otettu huomioon peruskauden

ja  tavoitevuoden  välistä   aikaa,   vaikka   tuotannon   tavoite  määräyty}'
suureksi osaksi sen ohjelman mukaan, jota tavoitteeseen pyrittäessä nou-
datetaan.    Toisaalta    tuohon    siirtymäkauteen    liittyvän    niukkuuden
vaikutusta  lopulliseen  tuotannon  tavoitteeseen  ei  voida  arvioida,  ennen
kuin »väliaikainen» tavoite (q) on määritetty yllä esitettynä tasapainona.
Vasta  sen  jälkeen  voidaan   estimoida,   kuinka  paljon  siirtymäkauden
niukkuus  heikentää  puun  kysyntää  tavoitevuonna,  ts.  kuinka  paljon  se
siirtää esim.  kuvassa 3 käyrää DD' vasemmalle.
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Samoin kuin kysyntä jonakin  ajanjaksona suureksi osaksi määi`äytyy
sitä edeltäneen ajanjakson kysynnän mukaisesti, ovat kahden perättäisen
ajanjakson  tarjonta,funktiot  myös  lähcisessä  yhteydessä  toisiinsa.  Hak-
kuiden  lisäys jonakin  ajanjaksona  voi johtaa  niiden  supistumiseen  seu-
raavana  ajanjaksona ja  päinvastoin.

Tässä  esitetyiltä  ajatuksilta  lähtevä  tuotannon   tavoitteen  ratkaisu
ottaa   huomioon   kysynnän   ja   tarjonnan   tasapainon   kaikkina   niinä

(valittuina)   tulcvaisuuden   ajankohtina,  jotka  jäävät   peruskauden  ja
alustavasti  valitun  tavoitevuoden  väliin.  Samoin  se  selvittää  tarkoituk-
senmukaisen  tuotannon  tavoitteen  kunakin  noista  ajankohdista,  mikäli
tuotannon  tavoite  halutaan  edeltä  käsin  sitoa  johonkin  ajankohtaan.
Mutta sellainen sitominen on vastoin taloudellista ajattelua, sillä tavoite-
vuosi  tulisi juuri valita lopullisesti edellä mainituille periaatteille  nojau-
tuvan  analyysin  perusteella.  Vasta  silloin  voidaan  lähestyä  tuotannon
tavoitetta,  joka   takaa   yhteiskunnalle  suurimman  mahdollisen  tuoton.
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RAL"o 1LAisT<Ni,  Finanssijärj estelmän  automaattiim vastavaiku[us  suhdanteiden
z/cz!.Å!c/c/£.j.Jcz.   Helsinki    1958.   Siv.    175.

Valtiot.tri  Raimo  llaskiven  nyt  esiteltävänä  olevassa  väitöskii`jassa
suhdanteiden  ongelma  on  tuotu  kahdessakin  mielessä  uudella  tavalla,
tai ehkä on varovaisempaa sanoa - meillä Suomessa uudella tavalla -
esille.  Meillä  on  nimittäin  vielä  edelleenkin  totuttu  ajattelemaan  suh-
dannevaihteluja  ikään  kuin  säännöllisesti  toistuvina  nousun  ja  laskun
aaltoliikkeinä, joita liikkeitä tosin voidaan aktiivisen suhdannepolitiikan
avulla   hillitä.   Tällä   tavoin   ei   näitä   ilmiöitä   kuitenkaan   enää   voida
selittää.   Toiseksi,   aktiivisen   suhdannepolitiikan   aseistuksessa   on   ensi-
sijainen  huomio  kiinnitetty  rahavirran  ohjaamiseen  keskuspankin  toi-
mesta  ja   otaksuttu,   että   tällä   politiikalla   olisi   ensisijainen   vaikutus
inflatoi.isen  liikanousun  vaimentamiseen  ja   toisaalta   lamaantumisten-
denssin  poistamiseen.  Tämä  rahavirran  ohjaamista  tarkoittava  keskus-
pankkipolitiikan  ensisijaisuuden  korostaminen  perustuu  llaskiven  mu-
kaan  nyttemmin  vanhentuneeseen  kvantiteettiteoriaan.

Paremmin  kuin  kvantiteettiteoria  soveltuukin  tuloteoria  nykyaikai-
sen  yhteiskunnan  talouselämän  nousu-  ja  laskuilmiöiden  selittämiseen
ja vastaavien  talouspoliittisten vastatoimenpiteiden suunnitteluun.  Suh-
danneteoreettisen  analyysinsa  väitöskirjan   tekijä   rakentaa   tuloteorian
varaan, jonka  teorian  lähtökohtana  hän  käyttää  kirjainsymbolistiikkaa
r ±  C + J +  G, jolloin  r tarkoittaa  tuloja,  C kulutuskysyntää,  / yrit-
täjäin  sijoituskysyntää ja  G julkisesta  sektorista  käsin  tulevaa  kysyntää
(ks.   s.   26).

Teoreettisen analyysin lähtökohta on mielestäni oikein valittu.  Teok-
sen jäsentelytapa  on  myös  suurin  piirtein  onnistunut.  Aluksi  kuvataan
aikaisemman    suhdannevaihtelun    säännöllistä    rytmiä,   joka    päättyi
1930-luvun   suureen   lamaan.   Kolmannessa   luvussa   tuodaan   esille   se
ajattelutavan muutos, jonka  tuloksena aktiivinen finanssipolitiikka  tulee
mukaan  suhdannepolitiikan  aseistukseen.  Kolme  seuraavaa  lukua  käy-
tetään esillä olevan tutkimuksen varsinaisen teeman, finanssijärjestelmän
automaattisen   vastavaikutuksen   erittelyyn,   ja   kaksi   viimeistä   lukua
kokoavat  yhteen  aikaisempien  lukujen  havaintoja.
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Kuten väitöstilaisuudessa esitin,  olisi mielestäni koko tämä ongelma-
piiri  voitu  esittää  vielä  havainnollis€mmin  siten,  että  olisi  lähdetty  lijk-
keelle  inflaation   (ja  lamaantumisen)   syiden  tyyppitapauksista  ja  vas-
taavia   häiriöitä   torjuvista   talouspolitiikan  haaroista.   Kaikkiin   näihin
talouspolitiikan  haaroihin  liittyy  sekä   »aktiivinen»  että   »passiivinen»
eli  ns.  automaattinen  puolensa. Johdannossa  olisi  mielestäni  ollut  hyvä
viitata   keskuspankin  valuuttakurssi-  ja  valuuttavarantopolitiikan  vai-
kutuksiin,   toiseksi  keskuspankin  korkopolitiikan  ym.   monetääripolitii-
kan keinoihin ja sitten budjettipolitiikan ja  palkka- sekä  maataloustulo-
toimenpiteiden  vaikutuksiin.

Ilaskiven valitsema jäsentely ottaa vasta kirjan loppuosassa huomioon
sellaiset  tekijät  kuin  palkkaliikkeet ja  ulkomaiset  maksusuhteet.   Esim.
vasta  sivulla  142  hän  Fr€.GJ7nczniin  viitaten  ottaa  huomioon  kansantalou-
den  tuottavuuden  ylittävien  palkankorotusten  inflatorisen  vaikutuksen
budjettiylijäämistä  riippumatta  sanoen  mm.  näin:   »Jos  näet  -  elin-
keinoelämän  ja  valtiontalouden  ollessa  lähtökohtana  tasapainossa  -
jotkut  työntekijäryhmät  saavat  tietyn  suuruisen  nimellisen  palkankoro-
tuksen,   edellyttää  ko.   työntekijöiden  pitäminen  tuotannollisen  aktivi-
teetin  piirissä  työnantajille  aikaisempaa  suurempia  rahainittaisia  tuot-
toja,  jotka  puolestaan  voidaan  saada  aikaan  vain  hintoja  vastaavasti

/ kQr`ottamalla  .  .  . jne.

--i:`:':

Kirjoittajalle on mielestäni luettava ansioksi,  ettei  hän kaihda ollen=;iiT.-`\

/    kaan  sen  seikan   esille   tuomista,   että   hänen   tapansa   esittää  kyseessä

å`ae:::iå¥tTF::j-::i_:_:es:s:iåå;5tis;åt_:pP:;krå?,aåriii:-:;.`i5-:i:iss,yuyv:å:-Fäjfä_ärgi:ä±?Tå:
J¥£TE?_EJä,yiiri.e ?i_k_9_ipq on saanut ilmauksensa erityisesti Suomen pan.

5.i-:9t-,?åo|u;;i,e.täe"l|i£Sae,:,te?tak,i,=gs;låjj,,-::teanpt:it,iijt?jrotees;tryets,i,Sisnäitk|Sihl,Iö?k;åävti:
läntisissä  demokratioissa  Ke;y7%Jin ja  Tukholman  koulukunnan  vai-

tuksesta  juuri  vallitseva  analyysin  perusta,  vaikka  meillä  Suomessa
asian  laita  ollutkin  viime  aikoina  enimmäkseen  toisin.-T-rit'kimuksessasov6lI€tt:u-ril€tödiiTn|åaTäls{älri?:-siriFoppihistorial-

en.   Itsenäisiä  tilastotaulukoita  ei  teoksessa  ole  eikä  esitettyä  teoriaa
muutenkaan  sanottavasti  verifioida.  Tämän  tapaisessa  työssä  se  olisikin
ollut  vaikeaa.   Ihanteellisena  en  tällaista metodia kuitenkaan pidä. Toi-
saalta  teoreettisten  argumenttien  pukeminen  laajemmassa määrin  kuin
on tapahtunut algebralliseen muotoon ja päättelyn esittäminen ja johto-
päätösten  esilletuominen  matemaattista  kieltä  käyttäen  ei  luultavasti
olisi  tuonut esille mitään olennaista sen lisäksi,  mitä kirjassa jo on.

Yhteiskuntatieteiden  metodiikan  kannalta   ovat  kirjassa   poliittista
elämää  kuvaavat  sanonnat  toisinaan  hiukan  liian   »varauksettomia»,
enimmäkseen  siten  sävytettyjä,  että  kirjoittajan  voisi  niiden  perusteella
otaksua  kuuluvan  hyvin  radikaaliseen  vasempaan  siipeen  talouspoliit-
tisten  ideologioiden  kentällä.  Mutta  tämä johtuu  pelkästään  siitä,  ettei
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tekstissä  ole   tuotu  sanontaa   »edellyttäen»   tai   »mikäli   pyritään»  jne.
i`iittävän   usein    esille.    Esim.    sivulla    112    tuloverotuksen    progression
lisäämiskysymyksen   ja   sivulla    119    sosiaalimenosektorin   laajentamis-
ongelman  käsittelyn  yhteydessä  olisi  ollut  aihetta  käyttää joitakin  viit-
teitäja huomauttaa siitä, ettei kirjoittaja itse halua ottaa kantaa kyseessä
oleviin   suunnitelmiin   nähden.

Mainittakoon  vielä  eräitä  muita  seikkoja, jotka  mielestäni  ovat  tut-
kimuksen  puutteita.  Sivulla  35  operoidaan  rajahyödyn  käsitteellä, joka
yksilöpsykologiaan   perustuvana   ei   voine   lainkaan   auttaa   sen   seikan
selvittämisessä,   mitä   yleinen   mielipide   tulisi   pitämään   pahcmpana,
inflaatiotako  vai  työttömyyttä.  Sivulla  55  puhuttaessa  Co/!./!  CY/czrÅin  esit-
tämästä ns.  verotuksen kriitillisen rajan hypoteesista olisi  pitänyt viitata
alkuperäiseen lähteeseen  (The  Economic Journalin  artikkeliin v.1945).
Sitä   paitsi,   ei   »kriitillistä   rajaa»   voitane   ollenkaan   selittää   Clarkin
tavoin,  vaan  avuksi  olisi  otettava  liian jyrkän  progression ja  liikeyritys-
verotuksen   haitallinen   vaikutus   tuotantoon;   eikä   »kriitillisen»   rajan
mitattavuus  liene  ollenkaan  suoritettavissa  Clarkin  ajattelutavan  mu-
kaisesti.  Usko  Clarkin  hypoteesiin  kuvastuu  llaskiven  esityksessä  myös
sivuilla  98 ja  144.  Mainittakoon,  että  Englannissa ja  Suomessa  verojen
osuus nettokaiuantulosta on n.  35  °/o, ja  Clarkin hypoteesissa  kriitillinen
raja   oli   25  °/o:n   kohdalla.

Sivulla   63   puhutaan   fiskaalisista  ja   monetääi`isistä   vaikutuksista.
Mielestäni monetääriset ongelmat olisi pitänyt jättää tässä sivuun, koska
rahapoliittinen  päättely  on  muutenkin jätetty  kirjan  loppuosaan.  Käy-
tetyistä lähteistä Eg/m ja varsinkin fJczrfin esityksissä monetääriset auto-
maattiset  vastavaikuttajat  käsittävät  pääasiallisesti  automaattisia  kassa-
varantosäännösten   hellentämis-   tai   kiristämissäännöksiä   yms.   luotto-
järjestelmään  kuuluvia  ilmiöitä.  Sivulla  99  yhdytään  kehittämääni  ter-
minologiaan  fyysisen   kulutuksen  suhteellisesta  supistumisesta   kansan-
tulon   kohotessa  ja  mainitaan   esimerkit   ravinnon,   tupakan  ja   oluen
osuuden   pienentymisestä   kokonaiskulutuksessa.   Tällöin,   samoin   kuin
sivuilla   100  ja   101   olisi  mielestäni  ollut  syytä  eritellä  kysynnänhinta-

joustavuuden   ja    tulojoustavuuden    ilmiöitä.    Sivulla    100    sanotaan:
»Edelleen  voidaan   panna  merkille,   että  myös   alkoholijuomien  kulu-
tuksella   on   taipumus   jossain   määrin   vaihdella   suhdannekehityksen
mukana.» Juuri tässä olisi ollut tarpeen ei`itellä ongelmaa »korkeahintai-
siksi  tehtyjen  nautintoaineitten»  ylijoustavuusilmiöistä.  Sivulla  104  ote-
taan  esille  kysymys  »yksityisten  pääomatileiltä  tapahtuvista siirroista».
Ilmiö, joka on varsin keskeinen ja joka  tunnetaan englantilaisin tcrmein
»transfers  from/to  private  capital  accounts»,  ei  mielestäni tule llaskiven
teoksessa  esille  riittävän  painokkaasti,  vaikkakin  siihen  palataan  myö-
hemminkin  sivun  104 jälkeen.  Ilaskivi  sanoo  kirjassaan jo  aikaisemmin
(s.   80)   tästä   ilmiöstä,   ettei   se   ole   päässyt   meillä   vielä  esille  lausuen
ajatuksensa  näin:   »Tei`minologia  on  suomenkielessä  vielä  vakiintuma-
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ton.   Tulonsiirto   on   mcillä   yhteisnimitys   englanninkielisille   termeille
transfers  to  private  income  (capital)   accounts  sekä  grants.»  Olisi  ollut
toivottavaa,   että  llaskivi  olisi  tässä  yhteydessä  itse  selvittänyt  ja  ana-
lysoinut  näitä  ilmiöitä  enemmän  kuin  hän  on  tehnyt.

Monesti   llaskiven   oma   kanta   analyysissä   pyrkii   hukkumaan   vii-
tattujen kirjoittajien mielipiteiden ja toista kantaa edustavien viitattujen
kirjoittajien  mielipiteiden joukkoon.  0lisi  ollut  toivottavaa,  että  väitös-
kirjassa  olisi  esim.   alleviivauksia  tai  harvennuksia  käyttämällä  pyritty
tuomaan  ns.  punainen  lanka  selvästi  esille.  Kirjoittajan  oma  näkemys
asioista  olisi  siten  saatu  havainnollisesti  lukijan  silmiin.   Esim.   sivuilla
106-108  jää   kaipaamaan   tällaista   selventämistä.   Sivuilla   128-129
pitäisi   puhua   vain   lainain   kuoletuksista  ja  jättää   korkomenot   tässä
yhteydessä   pois,   sillä   korot  sisältyvät   menoihin  sekä   skandinaavisissa
käyttöbudjeteissa  että  Yhdistyneiden  Kansakuntien  tilastollisen  vuosi-
kirj anj ulkisten menojen tilastosarjoissa, mutta sen'sijaan valtionvelan kuo-
letukset  eivät  koskaan  ole  mukana (enempää kuin otetut lainat tuloissa).

Ilaskiven  perusnäkemys  on,  että  länsimainen,  yrittämisvapauteen ja
vapaaseen  omistusoikeuteen  perustuva  talousjärjestelmä  on  tullut  mel-
koisessa määrin stabiilimmaksi  kuin  ennen; järjestelmän suhdanneherk-
kyys,   alttius  niin  hyvin  lamaantumisen  kuin  liiallisen  nousun  vaaroi-
hin   on   vähentynyt.   Edelleen   on   kirjoittajan  käsitys  se,   että   olennai-
sena  syynä  tähän  stabilisoitumiseen  on  ollut juuri  finanssijärjestelmän
automaattinen vastavaikutus. Esim. lamaantumisilmiön sattuessa Yhdys-
valloissa julkiset  sosiaalimenot  lisääntyvät automaattisesti ja  nimellisan-
sioiden  vähentyessä  verotuksen  rasittavuus  supistuu  tuloveron  progres-
sion johdosta ja  elvyttää  omalla  tahollaan  tulonsaajain  kulutuskysyntää
ja yrittäjien sijoituskysyntää.  Ilaskivi viittaa samalla myös tapahtuneiden
palkkaliikkeiden    inflaatiotendenssiä    ylläpitäneeseen    vaikutukseen   ja
varustelujen  luomaan  kysyntäpaineeseen,  mutta  hän  uskoo  finanssijär-
jestelmän  automaattisen  vastavaikutuksen  olleen  päätekijänä  stabilisoi-
tumisessa.  Kuitenkin on muistettava,  että automaattisen vastavaikutuk-
sen  ohessa  on  niin  hyvin  Yhdysvalloissa  kuin  muuallakin  koko   ajan
turvauduttu   myös   aktiivisen   suhdannepolitiikan   keinoihin   niin   bud-
jettipolitiikassa    kuin    rahapolitiikassa,    valuuttavarantopolitiikassa   ja
palkka-sekä maataloustulojen ohjaamistoimenpiteissäkin.  On sovellettu
valtiovallan  tehokkaampaa  interventionismia  laman  ja  inflaation  tor-
junnassa  kuin  aikaisemmin  oli  laita.   Näin  ollen   lukijalle  muodostuu
sellainen   yleiskuva   llaskiven   päätelmistä,   että   ne   epäilemättä   ovat
enimmäkseen  totta,   mutta  että  kirjoittaja  on  jonkin  verran  liioitellut
tutkimuksensa kohteena olleen ilmiön -finanssijärjestelmän automaat-
tisen  vastavaikutuksen  -  merkitystä   länsimaiden  suhdanneilmiöiden
tähänastisessa kehityksessä ja että  hän myös  otaksumissaan järjestelmän
tulevien   käyttömahdollisuuksien   suhteen   on   ehkä   hiukan   liian   opti-
mistinen. JMo,tli  Leppo.
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KEijo   ALHo,    ffcznfczn/ci/o2t//cz   4cr?.Å3.//e.    Werner   Söderström   Osakeyhtiö.
Porvoo.  Helsinki  1958.  Siv.  224.

Meillä on syystä valitettu, että korkeasta kansansivistyksemme tasosta
huolimatta   nimenomaan   taloudellinen   kasvatus   on   ajastaan  jäljessä.
On liioiteltua väittää,  että kansamme olisi täysin haluton tunnustamaan
taloudellisia välttämättömyyksiä,  mutta voidaan sanoa,  että sen suhtau-
tuminen  taloudellisiin  kysymyksiin  ei  ole  seurannut  talouselämässä  ta-
pahtuneita   valtavia   muutoksia.. Kansamme   omaksumassa   taloudelli-
sessa  ajattelutavassa  on  vielä  paljon  heijastumaa  siltä  aikakaudelta, jol-
loin  kansamme  suurin  osa  todellakin  sai  kokea  koko  kovuudessaan  ne
ankarat käskyt kohtalon, jotka ulkonaiset luonnontekijät yhdessä yhteis-
kunnan  kehittymättömyyden  kanssa  olivat  sille  antaneet.  Kansantalou-
dessamme on tapahtunut valtava kasvu vuosisatamme aikana.  On inhi-
millistä,  että  osa  kansastamme  ei  voi  irroittautua  siitä  köyhän  miehen
ajattelusta, joka on jäänyt sille perinnöksi  edellisiltä sukupolvilta.  Täten
emme  voi  todella  käyttää  hyväksemme  kaikkia  kansantalouden  kasvun
suomia   etuja   emmekä   muuttuneiden   olosuhteiden   suomista   ulkonai-
sista  mahdollisuuksista  huolimatta  kykene  muuttamaan  maatamme  to-
della  hyvinvointivaltioksi.

Siirtyminen  puutteenalaisuudesta  suhteelliseen  hyvinvointiin,   tosin
niukkuuden  kylmien   tähtien  alla,   edellyttää  ennen  kaikkea  henkisen
kypsyneisyyden  kasvua ja  edes  niukan  työvoiton  saavuttamista  kansal-
lisesta   perisynnistämme,   kateudesta.   Kansantaloudellinen  valistus laa-
joihin  kansankerroksiin  levinneenä  on  välttämättömänä  osana  vähit-
täisessä   totuttautumisessa   elämään   hiukan   våljemmissä   oloissa,  jotta
voisimme  nauttia  kansantaloudellisen  kasvun  suomista  hedelmistä  em-
mekä   menettäisi  jo   tavoittamiamme   saavutuksia.   Tässä   mielessä   on
tervetullut  jokainen   yritys   selvittää   kaikelle   kansalle   kansantalouden
ydintotuuksia  riittävän  helposti  sulatettavassa  muodossa.  Näin  ollen  on
ilahduttavaa,  että  fil.tri  ÄTc!j.o  4/Åo  on julkaissut  nyt  esiteltävänä  olevan
teoksen.  Tekijä  alkaa  esityksensä  aivan  kansantalouden perusteista,  tar-
peista  ja   kulutuksesta.   Vuorollaan   saavat   kaikki   kansantaloustietcen
keskeisimmät   ilmiöt   käsittelynsä.   Vaikka   tämänluontoisessa   teoksessa
ei voidakaan mennä kovin syvälle, olisi kuitenkin toivonut,  ettäjoissakin
tapauksissa  olisi  koetettu  pitemmälle  selvittää  kansantaloudellisia  syy-
yhteyksiä   ja   lainalaisuuksia.    Niinpä   hinnanmuodostusta   koskevassa
osassa  nähdään  kysynnässä ja  tarjonnassa  hintojen  perustekijät,  vaikka
sitähän  ne  eivät  suinkaan  ole,  vaan  ainoastaan  itse  hinnanmuodostus-
prosessin muuttujia.  Samoin  olisi  odottanut,  että  rahan  arvoon vaikut-
tavia  tekijöitä  olisi  pyritty  selvittämään  syvemmälti,  kun  otetaan  huo-
mioon  kysymyksen  tärkeys.   Tämäntapaisen  valistuskirjan   luonteeseen
kuuluu,   että  siinä  ei  ainoastaan  pysähdytä  erittelemään  kansantalou-
dellisia  ilmiöitä,  vaan  esitetään  myös  taloudellisen  käyttäytymismoraa-
lin   aakkosia,   mikä   tapahtuu   sopivissa   eikä   mitenkään   vaarallisissa
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annoksissa.  Käsitteiden määrittely ja selvittely on kirjassa yleensä ansio-
kasta. joitakin erehdyksiä on kuitenkin sattunut, kuten »tuottaa maahan»
pro  tuoda  maahan.  Nyttcmmin  puhutaan myös kertahyödykkeistä  eikä
lyhytaikaisista  hyödykkeistä.

Kansantajuisesti  kirjoitettuna  teos  soveltuu  hyvin johdannoksi  kan-
santaloustieteen  alkeisopintoihin,  sitä  suuremmalla  syyllä,  kun  kirjoit-
taja on  onnistunut  saamaan  sen vauhdikkaaksi  sekä  osannut hauskoilla
käänteillä  keventää  kansantalouden  kuivaa  tekstiä.  Vai`sinaiseksi  perus-
oppikirjaksi  se  ei  kuitenkaan  sovellu,  eikä ole  ilmeisesti siihen tarkoitet-
tukaan,   koska   tätä  silmällä  pitäen  monet  tärkeät  asiat  on  jouduttu
kuittaamaan   liian   lyhyesti.   Täten   nykyaikaisen   kansantaloustieteen
oppikirja  kansakoulusivistyksen  pohjalta  odottaa  vielä  tekijäänsä  maas-
sii:rri:me.                                                                                         Lauri  o.  af  Heuf liii.

OsMo  V.  ]ALSKARi,  Rohapolitiikka  ja  strategiset   lalGudeltiset  muutlujat eri suh-
c/c!7?7!cc/c?.Åg3-fJcz.   Helsinki    1958.   Siv.   224.

Niinkuin   tunnettua,   käsitykset  rahapoliittisten  keinojen  käyttökel-
poisuudesta  suhdannepoliittisena  aseena  ovat  kokeneet  suuria  vaihte-
luita.   1930-luvun  suuren  lamakauden  yhteydessä  luottamus  rahapoli-
tiikan   käyttömahdollisuuksiin   suhdanteita   tasoittavana   keinona   heik-
keni, mutta toisen maai]mansodan jälkeen sen merkitys on jälleen lisään-
tynyt,   niin   että   on   voitu   puhua  jopa   i`ahapolitiikan   renessanssista.
Tohtori  Jaskari  on  asettanut  itselleen  tehtäväksi  selvittää  näitä  kysy-
myksia  hyvin  laajalla  rintamalla.   Selostettuaan  rahapolitiikan  teknil-
lisiä   keinoja   hän   ryhtyy   seuraamaan klassillista   suhdannekiertoa   eri
vaiheissaan  sitä  silmälläpitäen,  mitä  rahapoliittisia
käyttää, ja mikä on niiden tehokkuus, toisaalta nousukauden hillitsijänä,
toisaalta   lamailmiöiden   lieventäjänä.   Korkopolitiikan,   avomarkkina-
politiikan,   valuuttakurssipolitiikan  ja  muiden  rahapolitiikan  menetel-
mien käyttökelpoisuus suhdannekierron eri vaiheissa pyritään tällä tapaa
tutkimuksen   kestäessä   selvittämään.   Väitöskirja   käsittelee   siis   varsin
keskeistä ja  merkityksellistä  kansantaloudellista  ongelmavyyhtiä.

Mutta jo  näin  laaja ja  paljon käsitelty  aihe sellaisenaan panee  epäi-
lemään,  saako aloitteleva tutkija siitä syntymään todella itsenäistä tutki-
musta    omine,    uusia    näkökohtia   avaavine   probleeminasetteluineen.
Teoksen yksityiskohtainen tarkastaminen osoittaakin,  että se on monissa
kohdin  enemmänkin  o
varsln  KesKelsten  ongelmlen  ja  nll

eräiden  rahapolitiikan  kylläkin
teoreettisten  selvittämisyritysten

esittely kuin varsinainen tieteellinen tutkimus.  Itsenäisenä tutkimuksena
työ  olisi  varmasti  voittanut,  jos  sen  kohteeksi  olisi  valittu  esim.  jokin
kotimainen,   tarkoin  rajoitettu   rahapoliittinen  aihe,  ja   yleiseen   raha-
politiikkaan   olisi   paneuduttu   lähinnä   vain   taustan  lucimiseksi   tämän
varsinaisc.n   aiheen   selvittämiselle.



156                                                                            KiR]ALLisuuTTA

Työlle  on  metodologisesti  luonteenomaista  sen  perustuminen  miltei
kauttaaltaan   teorioiden
tään  s

äätelmien
tietä   ia ilman,   että  näitä  väittämiä

t.9_kLs|ä.<patiej±anyrii=tää-nfflastollisesti-[tai-`muute=
+~äEäffiiiii;äl6;Iä;fä=äi==eiäTtöiTkTöHi=n~-h~äi=i:fäiäiiäciih.
tamalla liikkuvassa tutkimuksessa esitettyjen teoreettisten johtopäätösten
todentamiseksi   olisi   tietysti   kylläkin   vaatinut   varsin   paljon   lisätyötä,
mutta nykyisellään,  ilman  tällaista vahvistusta,  työ ei varsinkaan  kaikin
kohdin   riittävästi  vakuuta.   Tutkimuksen  ilmapiiri  jää  jollakin   tapaa
ohueksi ja  hennohkoksi,  vankka  kosketus  käytännölliseen  todellisuuteen
jää   saavuttamatta.

Tätä  tiettyä   »ka_mariteor££±±ista»  piirrettä  vahvistaa  vielä  se,  että
esitystä  ei  paljoakaan  havainnollisteta  viittauksilla  asianomaisissa  koh-
dissa  kotoisiin  rahapoliittisiin  kokemuksiimme   tai   sellaisiin   uusimpiin
rahapoliittisiin tapahtumiin muualla maailmassa, joita vielä ei ole ennä-
tetty  niin sanoakseni  »kirjoihin viedä»,  ei ole  ehditty  teoreetikoiden  toi-
mesta  tekstikirjoissa  kopimentoida.   Kuvaavaa  tässä  suhteessa  on,  että
sanallakaan  ci  viitata  esim.  siihen  erittäin merkitykselliseen  korkopoliit-
tiseen  toimenpiteeseen, jolla  Englanti  viime  syksynä  ryhtyi  suojelemaan
kulta-  ja  dollarivarantoaan  ja  joka  ainakin  väliaikaisesti  on  johtanut
ilmeiseen  menestykseen.   Kaikki   tämäkin  osoittaa  vain,   että   tekijä   ei
oikein    »uskaltaudu   uimaan   ilman   korkkiliivejä»,   ei   uskalla   katsella
ympäröivää  todellisuutta  omin  silmin,  toisten  tutkijoiden  .jo  valmiiksi
hiomiin  silmälaseihin  turvautumatta.

Mutta  tutkimuksella  on  myös  ansionsa.  Jos  otetaan  huomioon  sen
luonne  laaja-alaisena  teoreettisen  rahapolitiikan  esittelynä,  niin   siihen
nähden  teoksen jaiottelu  on  kiinteä ja selvä.  Esitystapa on yleensä asial-
lista  ja  selkeätä,   kieliasu   huolellisesti   viimeisteltyä.   Graafiset   esitykset
ovat  mielestäni  hyvin  laadittuja ja todellakin havainnollistavat esitystä
eivätkä  tee  sitä  päinvastoin  turhan vaikeaselkoiseksija monimutkaiseksi,
niinkuin   tämänluonteiset  apukeinot  usein  valitettavasti  pyrkivät  teke-
mään.

0len  edellä  ai`vostellut  tohtori Jaskarin  teos<ia,  ja  mielestäni  syyllä,
siitä,   että   se   on   enemmänkin  oppikirjamainen  rahapoliittisen  teorian
esittely  kuin  varsinainen  tieteellinen  tutkimus.  Tähän  työn  luonteeseen
liittyy  toisaalta  kuitenkin  myös  ticttyjä  ansioita.  Suomenkielinen  lukija
saa  teoksesta  hyvän  alustavan  johdatuksen  teoreettisen  rahapolitiikan
uusimpiin  kehitysvaiheisiin.   Työllä  saattaa   tässä  mielessä   olla  vastai-
suudessa   käyttöä   kurssikirjana.

Haluaisin lopuksi  todeta myönteisenä piirteenä myös sen  huolellisen,
vakavan ja  tunnollisen  otteen,  joka  työn  suoritukselle  yleensä  on  mie-
lestäni  ominaista.  Tekijä  on  vuosikausia  uurastanut  keskeisten  kansan-
taloudellisten ongelmien parissa ja luonut teoksen, jolla tosin on ilmeiset
puutteensa,  mutta  myös  positiiviset  puolensa.                         r. 72„„./¢
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SUMMARY

The  Steel  Plan  of Otanmäki  Oy  as  a  part  of the  industrialisation  of Fiii-
land,  particularly  of  its  Northern  districts.

By   yd.€./3ö.   £efk3.7!e#,   M.  8.

The  author  deals  with  plans  of the  state-controlled  company  Otan-
mäki  Oy  construction  in  Northern  Finland  of an  iron  foundry,  a  steel
works and  a sheet rolling mill.  He  also  discusses  the  problems  arising in
connection  with  the  plan,  touching.  upon  such  subjects  as  the  general
significance  of industrialisation,  the  employment  problem,  the  relation
between various  branches  of industi`y  (e.g.  the wood-processing and  thc
metal  industries),  the  possibilities  of obtaining finance,  and  the position
of statc-controlled  enterprises.

It is estimated that during  1955-70, some 445 000-595 000 persons
will  seek jobs  in  industries  other  than  agriculture  and  forestry.  If this
labour  force  is  to  be  placed  in  productive  work,  the  exploitation  of the
water  power,  forests  and  ore  resources  that  are  still  unused  must  be
speeded  up,  particularly  in  Northern  Finland,  which  is the least devel-
oped   district  of  the  country.  The  author  holds  the  opinion  that,  with
regard  to  employment,  an  extension  of the  forest  industry  will  not  be
sufficient,  but  attention should  also  be  paid to the ore resources and the
metal  industry  based  on  them.  Some  particulars  of the  Otanmäki  plan
are   g.iven.   The   existence   of  75-115  millions  of  tons  of  iron  ore  in
Northern  Finland is  an established  fact,  and  in all probability  there  are
still  more  extensive  deposits  yet  to  be  found.  To  construct  the  plants
and  get  them  going  would  cost   18 500  million  marks  at  an  estimatc.
Construction   could   be   stai`ted    immediately,    and   production   could
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begin   in   1962.   The   woi`ks   could   employ   morc   than   1000   pei`sons.
Indirectly,   this   would  mcan  more   employment   and  more   economic
progress,  not  only  in  Northern  Finland,  but  in  the  whole  country.

Active  monetary  policy  at  present.

By  År/czeu  14/wt.f,  Governoi`  of the  Bank  of Finland.

An  activc  monetary  policy,   according  to   the  author,   aims  at  in-
fluencing  the  economic  development  by  monetary  measures,  in  ordei`
to  level  the  cyclical  fluctuations.  Its  reverse  is  the  passive  adaptation  of
monetary   bodies  to  the  course  of  development  as  directed  by  entre-
preneurs,   interest  groups,  the  Government  and  thc  Diet.

The   author   maintains  that  the  prcsent  situation  undoubtedly calls
for  an  active  monetai`y  policy  to  counteract  depression  and,  if possible,
effect a recovery of economic activity.  It must be remembered,  however,
that  there  exists  a  certain  correlation  between  economic  activity and
impoi`ts.  In  the  autumn  of 1957,  when  Finland  liberalised  imports  on  a
large scale,  the foreign exchang.e i`eserve was small,  which  narrowed  the
range  of action  of the  central  bank.  Thc  author  argues  that  the  policy
pursued  by  the  bank  since  the  devaluation  has  not  been  solely  aimed
at augmenting the exchange reserve, but rather at preventing it decreas-
ing.  As  others  have  failed  to  realise  the  importance  of safeguarding  the
exchang.e   reserve,  the  Bank  of  Finland  has  been  compelled  to  do  so.
Ncvertheless,   during   last   winter   and   spring,   the   bank   has   found   it
possible also  to  take some measures  to stimulate business.

However,  the Bank of Finland cannot promise  to relax its monetary
policy  so  much,  and  negotiate  such  amounts  of foreign  loans  that  the
severe  unemployment  that  is  forecast  for  the  coming  winter  could  be
completely  averted.  Investment  is  the  key  to  the  employment  problem,
increased  investment,  or,  ai  any  rate,  the directing of investedfunds  to
more  productive  purposes.

If both  the  interest  groups  and  the  Government  can  devote  their
united  efforts  to  finding  a  practicable  and  satisfactory  solution  of the
employment problem that would not go outside the limits for a safe mone-
tary  and  exchange  policy,  then  the  Bank  of Finland  will  be  able  to
offer effective assistance.  But if the central bank is forced to concentrate
on defending the value of the mark,  unaided by the Government or the
interest   groups,   then   the   Bank's,   and   the   whole   banking   system's,
possibilities   of  promoting   the   development   of  employment   and   pro-
duction  will   be  considc`rable  reduced.
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The  property  tax  as  a  supplementary  tax  on  funded  .income.

By  Lassi  Kilpi,  D. C. L.

Some characteristics of the property tax, which is levied in connection
with  the  progressive  income  tax,  have  changed  its  natui`e  so  that  it  no
longer  answers  its  original  purpose  of  being  a  supplementary  tax  on
funded  income.  Such  characteristics  are,  for  instance,  that: even prop-
erty  not  productive  of  revenue   is  to  some  extent  taxable;  the  rate  of
tax is progressive although the revenue's capasity of being funded is not
dependent  on  the  amount  of  the  property;  on  account  of  its  being
progressive,  the  tax  is  so  heavy  at  the  top  end  of  the  scale,  that  it  is
doubtful  in  some  cases  whether  the  yield  of the  property  will  suffice  to
cover  both  income  tax  and  property  tax;  during  the  last  few  years,
the  income  tax  on  funded  incomes  has  been  relieved,  but  the  property
tax  supplementing  it  has  remained  unlowcred.   For  such  reasons  the
property  tax  has  become  a  drain  on  property  itself rather  than  on  in-
come  from  property.

As, moreover, the determination of the values of property which form
the  basis  of taxation  is  rather  theoretical  and  complicated,  the  author
suggests   that  the  present  property  tax  be  replaced  by  an  income  tax
that   would   be   differentiated   according   to   the   cari`ying   capacity   of
different categories of income, and could be supplemented by a property
tax in the nature of a luxuries tax on property not productive of revenue.

On  the  automatic  flexibility  of  government  finance.

By   Raimo  llaskivi,  Dr.  pol.

The  author  divides  the  automatic  flexibility  of government  finance
in  the  business  cycle  into  two  sections,  fully  automatic  and  semiauto-
matic.   The   former,   the   so-termed   built-in   flexibility,   relates   to  the
change  that  depends  on  the  degree  of  equilibrium  of  public  finance
when  the  income  level,  employment  and  other  such  autonomous  vari-
ables  change  without  the  public  authorities  changing  throug`h  active
measures  the  bases  of public  revenue  or expenditure,  such  as  tax scales,
etc. Fully automatic flexibility is thus charactericed by complete passivity
on  the  part  of the  administrative  and  legislative  authorities.    The  pro-
gressive  income  tax  and  unemployment insurance, for instance, are fully
automatic items. The semiautomatic or the so-termed formula flexibility,
ton the other hand, pi`esupposes an active interference by the administra-
tive  or  legislative  authorities.  When  pricc  level,  cmployment  and  other
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economic   indicators   fluctuate   beyond   pi.edetermined   critical   limits,
they    change   income   and   expenditure   bases   so   that   the   degree   of
equilibrium in government finance,  during  a  boom,  develops  to show a
growing  surplus  or  a  contracting  deficit  or,  in  the  case  of depression,
vtce     versa.

The   author   finds   that   the   automatic   flexibility   of   government
finance   is  without  doubt  the  essential  cause  of the  levelling  of cyclical
changes,  which  has  been  observed  since  the  1930's.

Production  goal  in  forestry:  an  evaluation  of  theoretical  models.

By   Päiviö   Riihinen,  Dr.  Aog.  and For.

After  a  brief  historical   review,   the   author  considei`s   the   bases   of
choise of various forest policies. He then develops two theoretical models
of forest production goals.  One of them is characteristic of acompetitive
long-run  equilibrium  situation  in  a  country  or  a  region where  progres-
sive-yield manag€ment is implemented in order  to obtain the maximum
yield.  The  other model  refers  to  a  counti`y or a  region where  forests  are
a  strategic  resource,   thus   implying  foi`est  policy  with  an  aim  at  satis-
fying  the  region's  need  for  forest  products.  This  model  is  modified  in
accordance with  the  dynamic  requirements  foi`  a  forest pi`oduction goal
- after  abstracting  the  theoretical  models  implicit  in some  post  World
War  11   studies  and  considering  their  adequacy  and  economic   impli-
cations  from  the viewpoint of obtaining a  maximum  total  revenue  from
forestry.



»]os tahdot rikasma, niin muista såä§tää
niin hyvin. kuin ansaita .--- Uutt®
ruudetta ja säästämättä sinä et voita mi-
tään;  mutta  niitten  kautta  käypi  §ulle
kaikki  käteen .---  Öma  varasi .on

guoäEj¥r=¥:k=uutntaEf»t*,sin-

•^'`,       L

Näin   kirioitti   kuuluisa   \amerikkalainen
valtiomics,   keksijä,   kiriailija,   luonnon-
tutkija, kiriaprinajaja liikemics Benjamin
Franklin   vuonqia  1757 julkaisemas-
saan  I[iriasessaan  »Kölpo  Richardin  Vii-

:aEå,tå=k:?#ååö:kaÅ=:Eå=i
sanmenestyksecnja.hyvinvöintiin.
»Rikkauden   Avain .ja   Onnen   Ohja't»
(kiriasen suomalainen nimi) ovat edenöen
samat.   Våin `. määrätietoise.lla   työllä  ja
säästämisellä ihmirien voi turvata toimeen-
tulomå.  Aika ' tekee  työti  säästäjän  hy-
väksi : pienistäkin talletuseristä muodostuu
pankiss`a jatkuvasti kafttTva pääoma, joka
takaa  omjstajalleen  taloudellisen  riippup
matitomuuden'.  Talle,ttarialla säästöpank-
kiin  luotte  pohjan  omalle  hyvinvoinnil-
lenne  ja   rakennatte. samalla   isä-nmaan
vaurautta.

SÄÄSTö|EN, VARMA T^LLEPAIKKA
|A  KARtuiTTAUA\  \ON

E,Hlii!iJ

Hdsinki,  ,Aleksanterinkatu  46



Raha
palvelee
kauppaa

tystä+

Konsaltisp®nkki,  on   m®bui®n   välit+ä-

|äriä     ie`.,    rahoittei.iie     `vält+`ämä`tön

ratas    tal;useläriämm®    konoistossa`.

L
-y|li   2550   kon+to\'rie

•,,.      \.      /.1_


