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»The economist:s i,deul, i,s the maxi,miim uti-

lisation o| i.esources i,n the most eff icient
wciy, and i,n t,he maH;imum o| t,ime.»
T. E. Gregory.

V oiho korkeasuhdanne jatkuap
Viime kesäkuussa Berliinissä pidetty)rn kaiisainvälisen kauppa-

kamarin kokoukseen julkaisi kaupi)akamarin kuukausilehti y)Woi.Id
Trade>) juhlanumeron, jonka otsikkona oli: »Can we maintain prosperity?» Kysymyksen varsinainen alustaja, prof. 7T. E. C7.egoj`y osoitti

kii`joituksessaan, että viisaan valtiomiestaidon tehtävänä on koettaa korkeakonjunktuurin aikana vaikuttaa ehkäisevästi sellaiseen
kysyntään, joka kärjistää i)ääomatavarain, työvoiman ja i`aakaaineiden niukkuutta .ia sen kautta helposti synnyttää yleistä keinottelua. Tässä tarkoituksessa hän suosittelee keskuspankin luotonannon rajoittamista, julkisten töiden siii'tämistä myöhempään ajankohtaan sekä budjettipolitiikkaa, joka tähtäämällä }Tlijäämään valtion taloudessa poistaa ostovoimaa yleisestä liikkeestä. Lamakauden
aikana ovat hänen mukaansa päinvastaiset toimenpiteet paikallaan.
Gregory ei siis usko, että suhdannepolitiikan avulla voitaisiin

mielin määiin pitkittää nousukautta, vaaii on liänen mukaansa
1 Esitelmä, joka syyskuun
1isuuspäivil]ä.
1

17 p:nä 1937

pidettiin Porin kauppa- ja teol-
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pyrittävä tasoittamaan taloudellisten vaihdekausien jyrkkiä heilahduksia ja sillä tavoin saavuttamaan taloustutkijan ihanne: kansantaloudellisten resui`ssien mahdollisimman täydellinen käyttö mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman kauan.
Sikäli kuin olen saattanut havaita, vastaavat myös muiden mainittuun julkaisuun kirjoittaneiden talousmiesten ajatukset suurin
piirtein Gregoryn kantaa. Ja vaikka tieteellisessä kirjallisuudessa
näkee joskus sellaisiakin mielipiteitä esitettävän, että sopivin talous-

poliittisin toimenpitein voitaisiin jatkuvasti nauttia korkeasuhdanteen paisteesta, saatamme ne sivuuttaa samanlaisina liioitteluina
kuin lamakauden aikana esitetyt pessimistiset lausunnot, että ajat
muka eivät enää ollenkaan paranisi. Ja kaikkein vähiten voidaan
tällaiselle kannalle asettua sellaisessa vähäisessä ja samalla maailman suhdanteisiin niin kiinteästi sidotussa maassa kuin Suomessa.

Ensin on lamakaudeii voimat voitettava maailmantaloudessa, ja
vasta sen jälkeen voi kysymys meillä saada käytännöllistä merkitystä.
0li miten oli. Ainakin tä]lä kertaa kehitys näyttää kulkevan
tavanmukaista uomaansa.
Korkeasuhdaiiteen merkkeinähän on
yleensä pidetty kohoavia hintoja ja rahamarkkinain kiristymistä.`
Molemmat ovat tosiii nyt antaneet odottaa itseänsä. Mutta nyttemmin on hintojen kohoaminen, päästyään lopulta kuolleesta pisteestään, saavuttanut sellaisen voiman, että sillä on huomattava
sijansa hintavallankumousten joukossa. Rahamarkkinat sen sijaan
ovat edelleenkin kevyet.
Mutta tarvinnee tuskin epäillä, että niidenkin suunta muut,tuu, niin pian kuin koi`keasuhdanne on saavuttanut kypsyysasteensa, mikä taas ensi kädessä i`iippuu vientimarkkinain kehityksestä. Tämän hetken tilanne näyttää tarjoavan eräitä
vertauskohtia vuoteen 49`27: epävarmuus puutavai`amarkkinoilla,
tuontikaupan kasvu, vilkas rakennustgiminta sekä osakekui.ssien
nousun pysähtyminen. Seui`aako jatko i]yt vaiko vasta myöhemmin, näyttää etupäässä riippuvan yleisen varustuskiihkon ja inflatoorisen rahapolitiikan kyvystä ylläpitää korkeasuhdannetta maailmantaloudessa.
Ennustelut ovat joka tapauksessa turhia, sillä
kriisi tulee, sitten kun se tulee, yllättäen kuin varas yöllä.
Mutta vaikka emme tietäisikään lamakaudesta muuta kuin että
se aikanaan tulee, ei meidän silti tarvitse sit,ä ristissä käsin odottaa.
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Emmekä saakaan. Ennen maailmansotaa oltiin tosin varsin }'Ieisesti sillä kannalla, että tehokkain pulapolitiikka oli olla mitään
tekemät,tä, koska otaksuttiin talouselämän sisäisten voimien synnyttävän parhaan mahdollisen vastalääkkeen ja siten valmist,avan
t.ietä uuteen nousukauteen. Silloisissa olosuhteissa olikin paljon,
mikä puhui tällaisen näkökannan puolesta.

Myöhemmin on kuitenkin tapahtunut eräitä muutoksia, jotka
nä}rttävät tekevän toisenlaisen suhtautumisen välttämättömäksi.
Yhteiskunnallinen hintakoneisto on jäykistymistään jäykistynyt ja
sen johdosta talouselämän itseparaiitavat voimat pahasti turtuneet.
T\-äissä olosuhteissa lamaannus saattaa muodostua niin vaikeaksi ja

pitkälliseksi, että talousi)olitiikan on suorastaan pakko puuttua
asiaan saattaakseen kansantalouden tuotantovoimat tehokkaam-

paan käyttöön.
Mutta lisäksi tulee vielä se seikka, että sosiaalisesti valveutunut

ja hermoherkkä aikakautemme ei halua nui.kumatta alistua pulakauden koette,lemuksiin siinäkään tapauksessa, että se lopultakin
olisi paras tie pälkähästä, vaan vaatii yhteiskunnan väliintuloa. Ja
ainakin demokraattisissa valtioissa tämä ))kansan tahto» on i`ealiteetti, joka lopultakin ratkaisee asian. Nämä seikat on jokaisen
tal(tusmiehen otettava huomioon ja koetettava ohjata suhdannepolitiikkaa sellaiseen suuntaan, mikä näyttää parhaiten vievän
asetettuun päämääi'ään.
Ne toimenpiteet, jotka tulevat kysymykseen harkittaessa lamakauden lieventämistä, voidaan jakaa kahteen ryhmään: preventiivisiin ja defensiivisiin. Edellisillä eli ehdättävillä tarkoitan sellaisia,
joihin ryhdytään vielä nousukauden kestäessä, mutta joiden johdosta myöhempi lamakausi muodostuu vähemmän vaikeaksi tai
ainakin helpommaks j kest,ää. Del.ensiiviset toimenpiteet ovat sen
sijaan sellaisia, joihin yhteiskunta itsepuolustuksekseen ryhtyy torjuakseen jo i]uhjenneen lamakauden vitsauksia.
Mutta samalla
nekin tavallaan kuuluvat nousukauden suhdannepolitiikkaan, sillä
ollakseen tehokkaita ja muuten tarkoitustaan vastaavia, ne on suunniteltava, ennen kuin pulakausi asettaa yhteiskunnan veitsenterälle.
De|ensiiviset toimenpiteet.

l,amakaudelle on luonteenomaista, että yhteiskunnallista tuo-
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tantokoneistoa käytetään puutteellisesti: on runsaasti joutilaita
tuotantovoimia. Se aiheuttaa kansantaloudelle tuntuvia tappioita,
minkä lisäksi t,}7öttömv`Ts merkitsee vaikeata sosiaalista epäkohtaa.
Tällaisissa olosuhteissa tä\Tt`T\T valt,ion astua väliin t`-öttömy}-den
torjumiseksi, siksi kuiines talouseläinän p}'örät jä]leen alkavat kä?Tdä
oma]la voimallaan. Millä tavoin tämä parhaiten tapahtuu, se on,
kuten jo edellä sanoin, h}'vissä ajoin suunniteltava. ()nkin mielih}'vin todettava, että t}röttöm}'}'sneuvosLo on, sikäli kuin julkisuudessa on mainittu, kohdistanut huomioiansa tähän kys}'m?rkseen ja

pai`hail]aan valmistelee vastaisen lamakauden työttömyysohjelmaa.
Mitä suuntaviivoja siinä on ajateltu noudattaa, siitä minulla ei ole
tietoa, mutta on erinomaisen täi-keätä, että julkisuudessakin pohditaan niitä periaatteita, joita siinä olisi seurattava. 0len itse aikaisemmin käsit,ellyt tätä k}'sym}'stä kirjassani >)Lamakauden finanssi-

politiikan ääriviivat» ja siinä esittänyt seuraavat neljä yleistä periaatetta, joihin tässä l}'h}resti viittaan:
'L.
Työttöm}-}Tden torjumiseen osoitettuja varoja on kä}'tettävä

siten, eti,ä niillä hankitaan t,yötä mahdollisimman monelle t}.öttömälle. Tällöin on otettava huomioon, että kuta suurempi osa työkustannuksista menee t}Töpalkkoihin, sitä edullisempi asianomainen
t}Tö on t}'öttömy}rden lieventämisen kannalta katsottuna, ja että

toiselta puolen, kuta enemmän suoritettava työ vaatii teknillisiä
apuneuvoja, raaka- ja tarveaineita sekä kouliint,unutta työvoimaa,
sitä vähemmän se on tarkoitukseen sopiva. Jot,ta työtilaisuudet
tehokkaasti koht,aisivat työttömyyttä, on huomiota kiinnitettävä
myös siihen, mihin anmattir}'hmiin työttömät ensi sijassa kuuluvat, mitä sukupuolta he ovat sekä millä paikkakunnalla ja minä
vuodenaikoina t,yöttöinyyttä yleensä esiint)Ty.
2.
Toiseksi säännöksi asettaisin sen, että tyött,ömyysvarat on
kä}'tettävä mahdollisimman produktiivisesti, s.o. siten, että työn
tulokset tuottavat yhteiskunnalle niin suuren hyödyn kuin mahdollista. Vaikkakaan hyötyä ei voida mitata millään yleispätevillä
normeilla, voidaan työt kuitenkin tarpeellista harkintaa ja asiantuntemusta käyttämällä ainakin karkeasti luokitella niiden kansantaloudellisen merkityksen ja nykytärkeyden mukaan. Palaan vielä
tähän kysymykseen.
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3.
Kolmanneksi työt on koetett,ava järjestää siten, että ne eivät
häii'it,se eljnkeinoelämän vapaata kulkua. On toisin sanoen vältet-

tävä työttömyyspolitiikan varjolla ulottamasta valtion toimintaa
uusille aloille tai i`yhtymästä e]inkeinoelämän säännöstelyyn

tai

muihin toimeiiiiiteisiin, mitkä voisivat ehkäistä tai hidastuttaa yksiyritteliäisy}.den elp}7mistä talouselämän alkaessa toipua
lamaannuksestaan. Tässä suhteessa pitävät epäilemättä edelleenkin
tyisen

paikkansa seuraavat lauseet: J)Omat kokemuksemme viime vuosilta
viittaavat niin ikään siihen, että meille on ollut oniieksi, että talous-

elämän vapaata kulkua on suhteelhsesti vähän sidottu säännöstelypolitiika]la.
Vaihdanta ja hinnanmuodostus on jäänyt vei`i`aten
vai)aaksi ja sen kautta inukautuminen ]asku- ja lamakauden olo-

suhLeisiin on voinut tai)ahtua joustavammjn kuin muuten olisi ollut
mahdollista. 0lisi sen vuoksi ajattelematonta, jos työttömyyspolitiikka johdettaisiin sellaisille urille, jotka riistäisivät meiltä elinkeinoelämän vapauden t,ai supistaisivat sitä.»
4.

I\.eljänteriä työttömyyspo]itiika]1e asetett,avaiia elitona on

se, et,tä menojen käytössä kiinnitetään erit}'istä huomiota myös
siihen seikkaan, että niiden kautta liikkeeseen lasket,tu ostovoima
mahdol]isuuden mukaan i)ysyy. kot,imaassa eiki.i siirry u]komaisiin

käsiin. Tämä seikka voi olla tärkeä ajankohtana, jolloin maksutase
on passiivinen ja valuuttatilanne ehkä suhteellisesii heikko.
F,dellä esitLämiini neljään periaatteeseen so\'elt,uva työttömyyspolit,iikka on lyhyesti sanoen siis sel]aista, että se iiiahdollisimman
vähän häiritsee elinkeinoeläinän sääimöllistä k`ilkua ja rasit.taa

maksutasetta, mutta luo t,oiselta p`iolen kustannuksiin vei.rattuna
ruiisaasti työtilais`iuksia sekä vie yhteiskunna]le h}'ödyllisiin suoi`ituksiin.
Ei olisi onnellista, jos näitä periaatteita ei ot,ettaisi
huomioon työttömyyspolitiikassamme.
Iilrinen kuin jätän kysymyksen vastaisesta työttömyyspolitiikasta,
on s\-\'Lä vielä lähemmin tarkastaa, minkä kaltaiset »h}/'ödylhset työt»

yhteiskunnassamine parhaiten soveltuvat työohjelmaan. Tällöin
kiintyy huomio tjeteiikiii ensimmäiseksi liikenneolojen kehittämiseen. Tämän alan työthän ovat aina olleet työttöm}.?.spolitiikassamnie et,ualalla ja siihen ne ovat osoittautuneet ei`inomaisen sopiviksi.

ILse töiden laadussa tulee tosin olosuhteista riippuen jatku-

vasti tapahtumaan muutoksia. Niinpä rautatierakennusten merkitys

220

BR. SuviRANTA

maantierakennusten rinnalla arvatenkin edelleen taantuu, minkä
ohessa esim. lentoken[tien rakentaminen joutunee suhdannepoliittiseen ohjelmaan.

Toinen tärkeä suhdannepoliittinen t}.ösarka on metsävarojemme
huolto ja kartuttaminen. Sekin soveltuu tarkoitukseen ei`iiiomaisest].: tehtäväthän ovat työintensiivisiä, ne voidaan hajoittaa ympäri
koko maan sekä laajassa mitassa toteuttaa itseapuohjelman puitteissa, samalla kun valtion metsät, tarjoavat m}'öskin julkisille töille
runsaita mahdollisuuksia.
Kolmas edellisten rinnalle asetettava yhteiskunnallinen tarve on
maamme asuntokulttuurin kohottaminen. Tämä kysymys on nykyhetkellä niin liyvin yliteiskunnallisesti kuin väestöpoliittisesti ensiluokkaisen täi.keä. Lisäksi tulee -- ja sitä seikkaa on syytä tässä

yhteydessä alleviivata - että rakennustoiminiialla on suhdannevaihteluissa keskeinen aseina sekä sen i7uoksi, että se muodostaa
avainteomsuuden, että sen vuol{si, että siinä talo`idellisten vaihde-

kausien heilahdukset tuntuvat j?'rkemmin kuin kenties millään
muuLla ala]la.

Kaikista näistä syistä asuntopoliittiset kysymykset ovat yhä
polttavammin kohoamassa yleiseen tietoisuut,een, kuten Helsingissä
juuri pidetty asuntokongressikjii on osoittaiiut. On vain tarkoin
harkittava, millä tavoin pyrkimys tyydyttävämpiin asunto-oloihin
parhaiten saadaan palvelemaan suhdannepolijttisia tarkoituksia.
Erityisen täi'keätä olisi tällöin kiinnittää huomiota siihen, että lamakauden va]litessa saataisiin sopivin luott,o- ja veropoliittisin y.m.s.
toimenpitein asunnontarvitsijain oma-apuiiien yritteliäisyys samoin
kuin myös niuu yksityiiien rakennustoiminta elvytetyksi, niin että
varsinaiset julkiset työt voitaisiin tä]lä ala]la rajoittaa mahdollisimman suppealle alalle. Ty}'dytyksellä onkin pantava merki]le
hallitussihteeri Å'cLÅrcm lausunto Helsing.in asuntokong.ressissa, että
maaseudun asuntokomitea pitää tärkeänä, että asunto-olojen varsinainen korjaaminen uusia asuntoja i`akentamalla olisi järjestettävä

joukkotyöttömyyden ajaksi ja että annettavat avust,ukset eivät saa
vaikuttaa heikentävästi asukkaiden oma-aloitteisuuteen.
Jo nämä muutamat viittaukset vastaisen työttömyyspolitiikan
konkreett,iseeii ohjelmaaii osoittanevat, että meillä e,i suinkaan ole
puutetta yhteiskunnallisista tarpeista, joiden tyydyttäininen voi-
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daan sisällyttää suhdannepoliittiseen ohjelmaan tarvitsematta rikkoa edellä esitettyjä yleisiä periaat,teita vastaan. Tältä kannalta
katsoen ei ole myöskään mitään estettä toteuttaa vaatimus, joka
olisi asetettava vastaisen työttömyyspolit.iikan ylimmäksi periaatteeksi, nimittäin se, että jokaisel]e omatta syyttään tyött,ömäksi
joutuneelle työtä haluava]le kansalaiselle on ylimenoajaksi tai`jolla
työtä, vaikkapa vaatimattomillakin ehdoilla. Se on yhteiskunna]1isen oikeudenmukaisuuden ja viihtyisyyden alkeellinen vaatimus.
Ja kuitenkin meillä on aikaisemmin sit,ä vastaan paljon rikottu.
Niinpä valtion ja kuntien puolesta ei voitu viime lahakauden pahim-

pina vuosina hankkia ansiotyötä puole]lekaan työttömistä; muiden
täytyi turvautua köyhänapuun, mikäli heillä ei ollut muita tulolähteitä.
Tämä epäkohta aiheutui, kuten tunnettua, paitsi lamakauden
pitkäaikaisuudesta ja vaikeudesta, siitä, että meillä elettiin y)tyhjän
kukkaron diktatuurin» merkeissä. Näissä olosuhteissa ei voitu ajatella laajempipohjaista työttömyyden torjumista, koska siitä koituvat kustannukset olisivat helposti vieneet inflatioon ja valuuttasekasoi`toon. Missä määrin nämä asiat vastaisuudessa voidaan hoi-

taa tyydyttävämmällä tavalla, se riippuu ratkaisevasti nousukauden
talous- ja finanssipolitiikasta ja sen laskukaudelle jättämästä perinnöstä. Täten olemmekin siirtyneet defensiivisestä politiikasta pi`eventiivisiin eli ehdättäviin toimenpiteisiin vastaisen lamakauden
lieventämiseksi.

PrevertiiviseL toimenpitest.

Teoriassa vallitsee liikuttava yksimielisyys siitä, miten talouspolitiikkaa olisi nousukaudessa hoidettava. Viittaan vain esitelmäni
alussa mainittuun prof. G]'egoryn reseptiin, että julkisia töitä olisi
siirrettävä myöhemmäksi ja budjett,ipolitiikassa tähdättävä yli-

jäämätalouteen. Mutta sama Gregory huomauttaa, että yhtä kiitol1ista kuin on ajaa valtion toimenpiteitä lamakauden aikana, yhtä
epäkiitollista on saaTnata pidättyväisyyttä lihavina vuosina. Meilläkin eduskunta jo vuonna 1908 lausui toivomuksenaan, »että valtion töitä koetettaisiin entistä enemmän järjestää eri vuosille ja
vuodenajoille siten, ettei työttömyys niiden kautta lisääntyisi, vaan
päinvastoin vähentyisi». Ja sama ajatus on sen jälkeen eri yhteyk-
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sissä ollut jatkuvasti vii`eillä. Mutta miten ei`inomaisen vähän onkaan
tässä suht,eessa saatu kä`'tännössä aikaan.
Tälle asiain tilalle on sangen kuvaavaa, että kun ha]Iitus ensi

vuoden tulo- ja menoarviota laatiessaan on lähten}.t sjitä periaatteesta, että ei.inäisiä pääomasijoituksia voidaan sopivasti siirtää
huonompaan työaikaan, sekin on synn}/-ttänyt vastustusta, vieläpä
arvovaltaiselta taholta. On esim. väitett}T, että maantietöitä olisi
tä}'de]lä voiirialla jatkettava nousuvuosien aikana, jotta tiet olisivat
kuniiossa huonon ajan koittaessa, koska t)ahdinkoon joutuneet maanvilje]ijät saavat silloin tuotteensa helpommin markkinoille)).

Eikö-

liän olisi kuitenkin vielä tärkeämpää, että ]amakaudessa saataisiin
nauttia njistä t}.ötilaisuuksista, joita i,eiden rakentaminen tarjoaa?
Suurin piirtein on nyk}7inen nousukausi l}'ön}'t leimansa valtio-

talouteen samaan tapaan, kuin on aikaisemmin ollut laita. Tulojen
]isääntyessä menotkin ovat, vuosi vuodelta paisuneet; niinpä juoksevat menot on ensi vuoden tulo- ja menoarviossa laskettu n. 30 °/o
suuremmiksi, kuin mitä ne olivat lamakauden pohjassa. Tämä
menojen kasvu oii tietenkiii ensi kädessä katsottava niitä supistuksia vastaan, joihin aikaiseminin oli pakko ryhtyä. Mutta vuodesta
vuoteen jatkuvana se ei ainoastaan anna lisäkiihdykettä korkeasuhdanteelle, vaan vie mvöskiii ai.veluttavaan tilanteeseen uuteen
laskukauteen jouduttaessa. Tulojen eht}.essä käy silloin ehkä taas
välttämättömäksi valtiotalouden perinpohjainen i)uhdistus ja juuri
ajankohtana, jolloin se yleisen suhdannekehityksen kannalta on
haitallisinta.
Pahimmassakaan tapauksessa ei kuitenkaan tällä kert,aa näytä
o]evan pelättävissä niin ankaraa ))tyhjän kukkaron diktatuui.ia»
kuin takavuosina, siinä määrin on valt,ion finanssitaloudellinen tila

parantunut. Niinpä valtion velka-asema on vuosi vuodelt,a käynyt
keveämmäksi, mihin tulokseen ovat vaikut,taneet monetkin syyt:
korkokannan jyrkkä lasku sekä kokonaisvelkamäärän supistumiiien
samalla kuin ulkomaista velkaa on voitu konvertoida kotimaiseksi.
N.ämä kaikki ovat seikkoja, jotka ovat }Tleisesti tunnettuja, enkä
niihin sen pitemmälti pysähd}J.. Todeit,akoon vain, että valtion velkaaseniassa tapahtunut edullinen kehitys liittyneenä kansantalouden
maksuvalmiuden y]eiseen parantumiseen mei.kitsee arvaamattoman
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tärkeätä positiivista saavutusta, jota olisi varjeltava kuin si]mäterää.
Taistelussa lamakautta vastaan tarjoaa valtiovelan luhitys
entistä parempia mahdol]isuuksia turvautua, jos tarve vaatii, työttömy}Tsohjelman rahoittamisessa koti- tai ulkomaisiin luottomarkkinoihin. Mutta nimenomaan suhdannepolitiikan kannalta on ehkä
vieläkin tärkeämpää, että valtio ei ole tyytynyt vain passiiviseen
velanmaksupolitiikkaan, vaan on myös aktiivisin toimenpitein pyrkinyt turvaamaan maksuvalmiuttansa. Tarkoit,an tällä ensi sijassa
kolme vuotta sitten i)erustettua suhdannerahastoa.
Tässä seurassa ei ole kenties vailla mielenkiintoa todeta, että
kauppa- ja teollisuuspäivillä on osansa suhdannerahastoajatuksen
toteuttamisessa. Oulun kokouksessa vuonna 1933 pitämässään esitelmässä tri 4. F,'. rt/czeer njmittäin erityisesti teroitti tällaisen rahaston suotavuutta. Rahastoa on kolmena kuluneena vuotena kai.tutettu osittain budjetissa osoil,etuilla määi`ärahoilla, osittain siirroilla
valtion tilinpäätösten ylijäämästä sekä osittain rahaston omilla
korkotuloilla, ja sen pääoma-arvo oli viime elokuun lopussa pyörein
luvuin 415 milj. mk. Tähän voitaneen nyt jo laskea lisäksi hallit,uksen ensi vuoden menoarvioehdotukseen ottaniat 200 milj. markkaa
sekä ensi vuoden alusta rahastoon liitettäviksi päätetyt valtion
velkasaatavat, joiden pääoma-arvo on laskettu 625 miljoonaksi ja

joista rahasto]le karttunee likviidejä varoja 50--60 milj. markkaa
vuodessa.

Mut,ta ei ole mit,ään niin hyvää, ettei sillä olisi vastustajansa.
Niinpä suhdannerahastoakin on aivan äskettäin arvovaltaiselta
taloustieteelliseltä taholta ankarasti arvosteltu. Tämä arvostelu on
nähdäkseni lähtenyt vääTistä edellytyksistä ja sen vuoksi ampunut
ohi maalin. Kun minulla kuitenkin on lähiaikoina tilaisuus käsitellä
tätä kysymystä toisessa yhteydessä, sivuutan sen enemmittä
puheitta tässä.
Toistaiseksi

suhdannei`ahasto

on

epäilemättä

vielä kii.joitta-

maton lehti. Sen käytännölljsestä merkityksestä ei ineillä ole aikaisempaa kokemusta eikä sellaista ole juuri muualtakaan saatavissa.
Lähin minun tuntemani rinnakkaisesimerkki on kaukaa maai)allon
vasLakkaiselta puolelta, Haitin tasavallasta. Minu]1a on tässä kädessäni kirje amerikkalaiselta tiede- ja pankkimieheltä, prof. W. W.
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Citmber!cmdilta, joka 4920-luvu]]a toimi mainitun tasavallan i.ahataloudellisena neuvonantajana. Hänen i]moituksensa mukaan noudatettiin siellä niinä vuosina, jolloin valtion tulot }'littivät normaaliksi katsot,un määrän, se]1aista finaiissipoliittista ohjetta, että yli-

jäämä jaettiin kolmeen osaan: yksi osa varattiin velkojen lyhennykseen yli säännöllisten kuoletuserien, toinen osa tuotannollisiin julkisiin töihin ja kolmas osa pidettiin valtion kassareservinä. Näistä
ensimmäinen ja kolmas osa kä}-tännöllisesti katsoen muodostivat
tasoitusrahaston, joka lopulta kasvoi niin suureksi, että se vastasi
2/3 valtion vuotuisista menoisLa, velkojen korot ja kuoletukset
niihin luettuina. Kun sitten tultiin lamakauteen, oli Haitin tasavalta ainoa latinalaisen Amei.ikan maista, Venezuelaa lukuun ottamatta (jolla ei ollenkaan ollut ulkomaista velkaa), joka täydelleen

ja ilman viivytystä kykeni suoriutumaan velkasit,oumuksistaan.
Tuskin lienee muuallakaan tarvittu katua vai.ovaista ja eteensä
katsovaa finanssiriolitiikkaa.

P\Tiinpä Portugali, joka aikaisemmin

oli tunnettu sekasortoisista i`ahaoloistaan, on nyk?risen päämiehensä

Salazarin johdolla kohonnut mei.kit,tävään taloudelliseen kukoistukseen. Valtion budjetti on ollut täysin tasapainossa jo yhdcksän
vuotta, ja sen ylijäämistä on muodostettu rahasto, jolla nykyisin

peitetään suui`in osa ylimääräisen budjetin menoista.
Mainittakoon tässä yhteydessä vielä lopuksi, että Sveitsissä lienee

paraikaa käsittelyn alaisena finanssirefoi`mi, jonka mukaan valtion
menoja on rajoitettava niinä vuosiiia, jolloin tulot itsestään kasvavat, ja siten saaLua ylijäämää käytettävä velkain lyhennyksiin sekä
i`eservirahaston kokoamiseen, johon tui`vauduttaisiin sitten, kun on

jouduttu i)ulakauteen ja valtioii tulot supistuvat.
Mutta palatkaamme omaan suhdannerahastoomme.Tämä rahasto
on vielä siksi vaatimaton, että sen varoilla ei päästä kovinkaan pitkälle vaikean lamakauden sattuessa. Sitä olisi sen vuoksi edelleenkin kartutettava. Erityisesti olisi tällä hetkellä syytä kiinnittää
huomiota siihcn seikkaan, että 100 milj. mk. sen vai.oista on saatu
valtion ottamasta palkinto-obligatiolainasta, niikä laina lankeaa
maksettavaksi parin vuoden kuluttua. Jos silloin vallitsee lamakausi, voi tämä laina pahasti i`asittaa valtiotaloutta. 0lisi sen vuoksi
harkittava, eikö nykyisen rahanrunsauden aikana olisi otettava uusi
lyhytaikainen kotimainen laina suhdannerahaston tukemiseksi, minkä
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kautta samalla sidottaisiin korkeasuhdaniietta kiihdyttävää ostovojmaa. Sellainen finanssitoimenpide aiheuttaisi tosin kustannuksia
valtiolle, mutta hyöty siitä olisi kuitenkin suurempi.
Suhdannerahaston nykyistä ohjesääntöä voitaisiin mielestäni
myös parissa kohden tarkoituksenmukaisesti edelleen kehittää. .Jo
rahastoa i)erustettaessa ehdotin sitä koskevaan lakiin otettavaksi
sellaisen määräyksen, että siihen voitaisiin siirtää ))valtion yleisiä
töitä tai perushankintoja varten osoitetut määi`ärahat, sikäli kuin
Eduskunt,a mvöntäessään määrärahan on päättänyt vai`ata työn
erikoisen suureii työttömyyden aikana toimitettavaksi.» Aivan
vastaavanlaisen ehdotuksen oli aikaisemmin tehnyt vuoden 1929
työttömyyskomitea, sillä erotuksel]a, että silloin oli kysymys erityisest,ä työttömyysrahastosta.
Näjn menetellen suhdannerahasto
saavuttaisi konkreettisemman merkityksen päivän politiikassa, kun
hallitus ja eduskunta saisivat lempiajatuksensa viivytyksettä hyväksytyiksi, vaikka niiden toteuttaminen siji`tyisikin sopivampaan ajankohtaan. Tietenkään hallitus ei saisi olla täten hyväksyttyihin,
rahastori varoi]la teetettäviin töihin nähden sidottu määrättyyn
aikajärjestykseen, vaan tulisi hallituksen olla vapaa panemaan työt
käyntiin siinä järjestyksessä, kuin yleiseii suhdanne- ja työtilanteen
kannalta näyttäisi asianmukaiselta.
Jos taas johonkin vai.attuun
työhön nähden olosuhteet näyttäisivät esim. teknillisen kehityksen
johdosta siten muuttuneilta, että työ olisi kokonaan poistettava
ohjelmasta, olisi siihen tietenkin haiikittava eduskunnan suostumus.
Kenties olisi myös syytä ottaa hai`kittavaksi, olisiko niitä sijoitusmahdollisuuksia, joita laki myöntää suhdannerahasLon varoille,
sikäli väljennettävä, että varoja voitaisiin tietyin ehdoin sijoittaa
mvös tavaravarastoihin. Ainakin näin jälkeenpäin katsellen olisi
sellainen sijoitus pari vuotta takaperin osoittautunut kansantaloudellisesti varsin edulliseksi, ja iiykyisen hintakonjunktuurin vallitessa varastot olisi voitu mukavasti likvidoida. Mutta tällaisella

politiikalla olisi kieltämättä omat vaaransa, ja sen vuoksi asia vaatii
perinpohjaista harkintaa, ennen kuin kyseellinen muutos lakiin tehtäisiin.
Varsinaisen suhdannerahaston riittämättömyyttä voidaan tehokkaasti korvata asettamalla sen rinnalla myös muut julkistaloudelliset rahastot suhdaniiepolitiikan palvelukseen. Mahdollisuudet ovat

226

BR. SuviRANTA

kuitenkin näissä tapauksissa sikä]i i.ajoitetut, että rahastojen varat
eivät ole samalla tavalla likviidisti sijoitetut kuin suhdannerahasLon.
Mutta ain€`kin ovat vuosittain `'ai)autu`.at `rai.at, tai`koit,ukseen käytetlä\.issä.

Alku onkin jo tässä suhteessa tehty.
§:ssä

säädetään

niniitLäin

ett,ä

Uuden kansaneläkelain 89

eläkelaitoksen

vai`at voidaan si-

joittaa ))valtion obligatioihin ja muihin velkasitouiTiuksiin ottaen
huomioon, että nämä sijoitukset saavat olla enintään kymmenen

sadalta laitoksen kaikista sijoituksista, lukuunottamatta valtion
tunnustamia l}.hytaikaisia ja sovittuna aikam takaisin maksettavia
velkasitoumuksia, joita on annettu pu]a-aikana työttöm}/'yden torjumiseksi tai lieventämiseksi ja .ioiden määrä }.hdessä valt,ioii muiden

\.elkasitoumusten kanssa saa nousta enintään kahteenk\.mmeneen
sadalt,a laitoksen kaikista sijoituksista.»

Kun

eläkerahasto

aikaa

m`-öten

on tai`koitettu

kasvamaan

meidän oloissamme jättiläismäisiin miitoihin, voi maiiiittu säännös

niyöhemmin tulla suhdannei)oliittisesLi h}rvinkin huomattavaksi.
Mutta kokonaan vaille merkit}Tstä se ei jääne lähivuosinakaan, sillä

rahast,oonhan on tarkoitus heLi aluksi siirtää nyk}'inen vanhuus-ja
työkyv}.tt,ömyysrahasio, jonka kirjanpidolliiien arvo oli viime
vuoden päättyessä 695 milj. markkaa.
Aivan viime i)äivinä on ju]kisuudessa kävt,v keskustelua asutus-

t,oiminnan ja suhdannepolitiikan keskiriäisistä suhteista, johtuen
prof. J\Tt.vi.möen eduskunnassa esittämästä lausunnosta, et,tä asutustoiminnan turvaamiseksi pula-aikana olisi perustettava rahasto,
mihin nousuaikana siirret,täisiin varoja, joit,a ei maan hintojen ollessa
korkeita voida kä}'ttää maan hankkimiseksi tilatt,omalle väestölle.
Itse täten esille heitetty ajatus on epäileinättä huomion arvoinen,

mutt,a se vaatii nähdäkseni kehitt,ämist,ä ja niin kai asia oli tarkoitettukin. Ei ole ensiksikään ilman muuta selvää, miksi välttämättä

olisi perustettava uusi rahasto, kun meillä ennestään on asut,usrahasto, jonka käytettävissä olevat varat olivat viime vuoden päätt,yessä 559 milj. markkaa, sekä lisäksi 183 miljoonan markan suurui-

neii omakoti-, 137 miljoonan markan maataloustuotannon edistämisja `126 milj. markan vuoki.a-alueiden lunastamisrahasto, eräitä vähäisem])iä ]äheisiä tarkoit,uksia palvelevia rahastoja mainitsematta,

joita kaikkia aivan hyvin voitaisiin hoitaa suhdannenäkökohtia
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silmällä piLäen siteii, että vapautuvat varat joutuisivat etupäässä
lamakaudessa

kä}'tettäviksi.

P\Täin

menetellen

päästäisiin

epäile-

mättä sekä lainan saajan että }'hteishnnan kannalta edullisimpiin
tuloksiin.

Mutta lisäksi olisi tämän maan hallitusviranomaisten jo vihdoin-

kin aika kiinnittää vakavaa huomiota siihen seikkaan, että laaja-

suuntaisen asutustoiminnan ajat ovat Suomessa aut,tamattomasti
ohi.
Siitä on todistukseiia jatkuva maat,aloudesta pako, jota on
omaiisa }.hä eneinmän kiihd}.t,tämään toiselta puolen paTkkain nousu

ja toiselta puolen pääoman halpuus sekä tekniikan ja tuotaiitokulttuurin jatkuva edistyminen. Kun n}'t on aset,ettu uusi komitea
tutkimaan tätä palmilmiötä, jää nähtäväksi, t},.}Tt}'?Tkö sekin kuui`nimaan hyttysiä ja tekemään sen mukaisia ehdotuksia, vai kallistetaanko korvat lopultakin sille tosiasialle, että maatalous ei kunnolla kvkene elätt,ämään n}'kyistäkään väestöänsä ja että tämän
väestön keinotekoinen liian suurilukuisena p}Jsyttäminen mei.kitsee
niin h}'vin }'ksilöiden kuin yhteiskunnari kaniialta onnettomuutta,
josta hyvien voimien olisi meitä varjeltava.
Asutusrahastolle olisi k)'llä toisia sitä lähellä olevia tarkoituksia,
joihiii sitä voitaisiiii kä?rttää.

Ennen kaikkea muodostuisi se hedel-

miätuott,avaksi, jos sen runsaat varat suunnatt,aisiin maaseudun
asunto-olojen parantamiseen, mikä tehtävä muuten lieneekin aiottu
jättää maatalousministei`jön asutusosaston hoidettavaksi.
Siinä
avautuisi tarmokkaalle toiminna]le }'llin kyllin tilaa, sillä kunnollisista asunnoista ei tässä inaassa t,odellakaan ole vielä liikatuotannon

vaaraa.
Mutta jäi`jestcttäköönpä asutusrahasto vastaisuudessa palvelemaan toista taikka toista tarkoitusta, joka tapauksessa on yhteiskunnan etujen mukaista, että sen toiminnassa noudatetaan suhdannepoliittisia i)eriaatteita.
Niinpä onkin erityisen vart,een otettava
maatalousluotto-neuvottelukunnan äskettäin tekemä ehdotus ei`ityisen ))Valtion laina- ja sijoituskassan» perustamisesta, johon siii`ret,täisiin melkein kaikki tulo- ja menoarvion ulkopuole]la olevat
valtion rahastot ja suui.in osa valtion muitakin lainasaatavia. »On

välttämätöntä ~ ]ausuu mainittu neuvottelukuiita - että lainakassan varojen sijoituksessa samalla pidetään silmällä talouselämän

ja T)ääomamarkkinain yleistä asemaa ja sen eri aikoina asettamia
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vaatimuksia. Nousukauden vallitessa pitäisi niin ollen ol]a pidättyväisiä sellaisiin sijoituksiin nähden, jotka ovat omansa nousukautta
kiihdyttämään, ja lamakaudeksi vai`ata mahdollisuuksia sellaisiin
sijoituksiiii, joiden kautta lamakautta voitaisiin lieventää. Noudattamalla kaikessa sijoitustoiminnassaan tämänlaista politiikkaa
"Valtion laina-ja sijoituskassa" voisi huomattavasti edistää niiden

tärkeiden päämäärien saavuttamista, jotka erikoisesLi on asetettu
valtion suhdannerahastolle.»
Ennen kuin jäLän preventiivisen finanssipolitiikan, tahtoisin
vielä viitata ei`ääseen toimenpiteeseen, jolla olisi merkitystä pyrittäessä lieventämään vastaista lamakautta. Mielestäni olisi nimit-

täin otettava vakavasti harkittavaksi valtion rautateiden muodostaminen yhtiöksi samaan tapaan, kuin on menetelty useimpiin valtion omistamiin teollisuusyrityksiiii nähden. Muistettakoon vain,
että eräät näistä yhtiömuodostuksista tapahtuivat takavuosina
nimenomaan valtion ahtaan finanssiaseman helpottamiseksi: uudet
yhtiöt saivat luovuttaa valtiolle aikaisemman liikepääomansa ja
hankkia itselleen liikepääomaa muualta, minkä lisäksi valtio oli
pakotettu jopa »vippaamaankin» omistamiltaan yhtiöiltä. Epäilemättä valtionrautatieyhtiötäkin voitaisiin monella tavalla käyttää
apuna valtion finanssipolitiikassa, m.m. siten, että osa työttömyysohjelmaa joutuisi sen rahoitettavaksi, minkä lisäksi itsenäisempi
finanssijärjestys muissakin suhteissa sallisi suhdannenäkökohtien
huomioon ottamista paremmin kuin nykyisissä oloissa. 1

Suomalai,nen Suhdcbrmepotitiikka.

0len edellä kosketellut eräitä finassipolitiikan tehtäviä lamakauden lieventämiseksi. Nousukauden aikana ovat julkisten töiden
siii.täminen, niissä rajoissa kuin se käytännössä on mahdollista, sekä
valtion finanssiaseman vahvistaminen ja maks`ivalmiuden varmistaminen omansa hillitsemään tuotantoelämän liiallista kiihkoa ja
sitomaan liikkeessä olevaa ostovoimaa, minkä kautta suhdanneheilahdusten jyrkkyyttä tasoitetaan. Ja edelleen: kuta tehokkaampia
1 Vrt. kirjoitusta »Valtionrautateiden t,aloussääntö», Yhteiskuntataloudellinen
Aikakauskirja 1928.
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nousukauden preventiiviset toimenpiteet ovat olleet, sitä enemmän
helpottuu yhteiskunnan itsepuolustus laskukauteen jouduttaessa.
Valtion vahva finanssi-ja luottoasema ja hyvä likviditeetti muodostavat silloin edellytyksen työttömyyspolitiikalle, jonka päämääränä
on työn ja kohtuullisen toimeentulon tui`vaaminen jokaiselle kansalaisel]e.

Jotta valtio näissä pyrkimyksissään voisi menestyä, on kuitenkin
ehdottoman välttämätöntä - ja sitä on syytä tässä seurassa alleviivata -että vapaa elinkeinoelämä ja sen orgaaiiit omassa toiminnassaan noudattavat järkevää suhdannepolitiikkaa. Siihen kehoittaa,
ei vain yhteiskunnan, vaan kunkin oma etu. Meillä on vielä tuoreessa
muistissa ne huomattavat yrittäjät, jotka viime lamakauden aikana
kävivät rohkeasti käsiksi uudistustöihin. Heidän ei ole tarvinnut
katua edesottamuksiaan. Tiedän myös ei`ään suui`yrityksen, jossa
kuluvana vuonna on järjestelmällisesti pyritty i`ajoittamaan sellaisia
i`akennus-y.m. töitä, jotka haitatta on voitu siirtää myöhemmäksi,
samalla kuin nyt jo on ryhdytty suunnittelemaan lamakauden aikana
suoritettavia uudistus- ja laajennustöitä. Samanlaista pyrkimystä
on epäilemättä ollut inyös muualla, eikä sitäkään tai`vinne myöhemmin katua.
Mutta samalla kuin vapaalle elinkeinoelämälle on osoitettava
kehotus noudattaa suhdannepoliittista kaukokatseisuutta yrittäjätoiminnassaan, on nimenomaan sen taholta oikeus vaatia, että valtion suhdannepolitiikka on huolellisesti valmisteltua, että siinä noudatetaan järkeviä periaatteita ja että sen mantt,elin alla ei salakuljeteta yhteiskuntaamme vahingollisia sosialistisia ja suunnitelmataloudellisia kokeiluja. Tällaiseen vaatimukseen on sitä enemmän
syytä, kun maapallomme on viime vuosik}'mmenen ajan ollut täynnänsä kaikeii karvaisia maailmanparantajia, jotka ovat ratsastaneet
pulapolitiikka keppihevosenaan. Mikä määrä hätiköityjä toimenpiteitä, hukkaan heitettyä energiaa ja suoranaista puoskaroimista
onkaan tähän kaikkeen mahtuiiut. Siitä onkin sanottu, että on toimittu, »ikäänkuin jos pimeässä lepattavin valoin, alati muuttuvin
työainein ja jatkuvasti vaihtelevin suunnitelmin olisi koetettu rakentaa silta yli kuohuvan viri`an tunteinattomalle T`annalle».
Mikään teknikko ei olisi uskaltautunut sellaiseen yi`itykseen.
Mutta talouspoliittisia rakennusmestai`eita tehtävä ei ole peloittanut.
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Ja tulokset ovat monessa tapauksessa olleet sen mukaiset. Niitä
tarkastellessa johtuu mieleen erään nuoren tanskalaisen tiedemiehen
esittämä ajatus, että sosialismi toteutuu }rht,eiskunnassamme sen
kautta, että valtion inteTventionismi lopulta tekee talouskoneiston
säännöllisen t}'öskentelyn mahdottomaksi. Tämä muunnos marxilaista kurjistumisteoriaa tulee nähdäkseni todellisuutta lähimmäksi.
Niissäkin tapauksissa, joissa suhdannepo]itiikka on ollut järkiperäisellä pohjalla ja suhteellisen johdonmukaista, ei sen osuutta
ty.\'d}Tttävään tulokseen ole syytä liioitella väheks}.mällä talous-

elämän sisäisten tervehtymisvoimien merkitystä. Ruot'sin suhdannepoliLiikka esimei`kiksi on epäilemättä ollut varsi]i menestyksellistä,
mutta se mies, joka on ensi sijassa ollut vastuussa tästä politiikasta,

rahaministerj Wjg/o7.ss, ]ausui joku aika sitten Upsalassa pitämässään

esit,elmässä, että suotuisa tulos on ollut seuraus monien eri tekijäin
yht,eisvaikutuksesta, ei vain talouspolitiikasta. `Ja eräs toinen aktiivisesti mukana

ollut,,

hallitussihteeri Hcwn77Lcw.sÅ^/.öZcZ,

huomauttaa

edellä mainitussa »World Ti.aden» numerossa, että »Ruotsin kokeilu
on opettanut mei]le enemmän talouspolitiikan vaikeuksista kuin sen
mahdollisuuksista)).

P\Tiin h}'vin järkisyyt kuin saaviitetut kokemukset kehottavat
suhtaui,umaan varovaisesti suhdannepolitiikan mahdollisuuksiin.
Ja ne kehotta`'at laatimaan suhdannepoliittisen ohjelman, joka ei
herkkäuskoisesti omaksu ulkolaista talouspoliittista rihkamaa, vaan
jota huolellisesti kehitetään kotoisten edellytysten pohjalla ja ot,t,amalla huomioon, että kaikki taloudelliset voimat saadaan mukaan

sitä toteuttamaan. Saiialla sanoen: päämääränä tulee olla s u o m alainen
sul`dannepolitiikka.

vllME VuoSIEN KOKEMUKslfl VnLuuTTfi- jfl
HINTflpoLITIIKflN nLnLTfl.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
syyskuun 30 p:nä 1937 piti
Ra,iner von Fi,eand,¢.

Hyvät ja huonot ajat ovat aina vaihdelleet maailman taloushistoriassa, eivätkä inflatiot ja deflatiotkaan eri muodoissaan ole
olleet tuiitemattomia käsitteitä meniieille sukupolville.
Mutta
mikään aika ei ole tarjonnut sellaista havainto-opetusta käytännöllisen kansantalouden ala]1a kuin meidän. Kahden vuosikymmenen
aikana olemme nähneet eri maiden valuuttakurssien vaihtelevan
suhteessa toisiinsa. Montakaan vuotta ei ole kulunut siitä, kun
olimme vakavasti huolissamme yhä lisääntyvästä kullanniukkuudesta maailmassa, ja muistamine vielä ne monet ehdotukset, joilla

pyrit,tiin rajoittamaan kullan käyttöä, jotta siten vältyttäisiin riittämättömän kullantuo tannon aiheuttamilta kohtalokkailta seurauksilta. Sen jälkeen ovat devalvoiniiit ja voimakas kullantuotannon
kasvu lisänneet maailman kultavarat kaksinkertaisiksi.
Ei ole
ku]unut paljonkaan aikaa siitä, kun turhaan koetimme löytää tasa-

painoa suunnattomasti kehittyneen tekniikan lisäämän tuotannon
ja riittämättömän kulutuksen välillä, kun taas nykyään vallitsee
tavarain puute useilla aloilla.
Tilanne taloudellisella alalla pakottaa ei ainoastaan teoreettista
kansantalousmiestä, vaan myöskin käytännöllistä liikemiestä entistä
enemmän kiiiinittämään huomiotaan ja hai`rastustaan taloudellisiin
kysymyksiin.
Tässä mielessä ovat vai`sinkin valuuttakurssit ja
hintakysymykset edelleen ajankohtaisia. Kenties sen vuoksi muu-

tamat kokemukset ja näkökohdat tältä alalta saattavat kiinnostaa.
2
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Viimeisinä maailmansotaa
edeltäneinä vuosikymmeninä
oli
ihmiskunta kansainvälisen kultakannan vallitessa tottunut melko
pitkän ajan kiinteisiiii vaihtokursseihin, jolloin hintataso vaihteli
suhdanteiden mukaan. Tämän järjestelmän i`ikkoi maailmansota.
Vuonna 1920 oli hintataso noussut Yhdysvalloissa yli kaksinkei`taiseksi, Englannissa kolminkertaiseksi, Ranskassa viisikertaiseksi ja
Suomessa kaksitoistakertaiseksi.
Valuuttakurssien
heilahdukset
sota-aikana ja lähivuosina sen jälkeen ovat vielä muistissamme.
Sodan jälkeen pyrittiin mikäli mahdollista takaisin sotaa edeltäneisiiii valuuttakursseihin ja, mikäli tässä ei onnistuttu, vakiinnuttamiseen alhaisemmalla tasol]a. On yleisesti tunnettua, miten Eng|anti sekä Ruotsi, r\Torja ja Tanska tavattomista vaikeuksistaan
huolimatta pon]iistelivat päästäkseen `/'anhaan ku]taparitee[tiinsa,
kun taas Suomi ja monet muut maat lopu]La saivat tyytyä alennet-

tuun valuuttaan.
Paluun kultakantaan arveltiin tuovan mukanaan samat, edut,
jotka o]ivat luonteeiiomaisia maailmansotaa edeltäneille onnellisille

ajoille, mutta valitettavasti osoittautuivat tätä tarkoittavat yritykset turhiksi. Eng]anti, maailman rahainarkkinain kcskus, oli kunnioitusta herättävissä ponnisieluissaan entiscn i)aritecttinsa saavuttamiseksi koroittanut punnan ulkomaista arvoa tavalla, joka jlmeisesti olisi vaatinut voimakkaampaa kotimaista deflatiota, kuiii niit,ä
voit,iin ja tahdottiin saada aikaan. Yhtenä vaikeutena tällöin ohvat
maan suuret, osaksi l}.h}Ttaikaiset, osaksi konvertoitavat, korkeaprosenttiset valt,iolainat. Toisaalta olisi vältLämätön def latio vaatinut kireätä rahapolitiikkaa, kun sitä vastoin valtiolla lainaus- ja
konvertoimispolitiikkansa vuoksi oli etua helpoista rahamarkkino;st,a. Yleinen käsit}Ts on, et,tä Eng.1anti teki virheen vakiinnuttaessaan valuuttansa niin korkealle Lasolle. Tästä on kuitenkin vaikeata lausua arvostelua, koska tilannetta vaikeuttivat vakiinnuttamisen jälkeen tapahtunut voimakas kullanhinnan nousu sekä
Ranskan vuonna 1928 suoritt,ama devalvointi liian alhaiselle tasolle,
mikä vahvisti maan kilpailukykyä ja polki hintatasoa Englannissa

samaan tapaan kuin mainitun maan kultakannasta luopuminen v.
1931 vaikutti deflatoorisesti Ranskaan ja muihin kultamaihin.
Uusi kultakanta oli herättänyt luottamusta ja iloittiin siitä, että
li`iolimatta kaikista sekä taloudellisista että muista vaikeuksista
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kuitenkin oli saatu aikaan kiinteät vaihtokurssit. Kun meillä Suomessa oli huomattavan korkea korkokanta, olimme saadaksemme
halvempaa rahaa harjoittaneet ottolainausta ulkomailta.
Lukuun
ottamatta pitkäaikaisia luottoja oli meillä - kuten myöhemmin
osoittautui - vuonna 4929 Iyhytaikaisina lainoina ulkomailLa yli
4 000 milj. markkaa.

MutLa tässä mahdollisesti piilevää kui`ssi-

tai)ijioiivaaraa ci iijateltukaan.

Maanant,aina syyskuun 21 päivänä 193'1 vavahdutt,i maailmaa
ticto, että Bank of England oli luopunut kultakannasta, ja Eng]annin
valuutta aloitti nyt sen laskusuunnan, joka vähitellen on vienyt sen
kulLa-arvon ii. 60 %:iin iiariar\'oslaan.

On ollut inielenkiintoista seui`ata tämän täi`keän tapahtuman
vaikutuksia maailnian hintatasoon ja muidcn maiden valuuttoihin.
Ensiksi luult,iin, että sen ]ähimT)änä seurauksena olisi vasi,aava
hintaiiinousu Englannissa.

hintataso

Englannissa

I-I}Tvin pi.m huomaltiin kuitenkin, että

säil}.i

melkein

mu`ittuniattomana

ja että

Loimenpiteen vaikutukset eiieminän kohdisLuivat ulkomaihin siten,
eLiä Englannin lisääntyiiyt kilpailukyk}r kiihd}.t[i }'lcisiä deflatoo-

rista suunLaa muualla maailniassa.
Ostovoimapari[cetliLeorian mukaaii o]isi tällöin voitu odottaa,

cttä ne rn:`at ensiksi olisivat jouLuneet vaikeuksiin, jo;dcn valuuiat
oli cniten }rliarvioitu ja joissa siis hinLataso oli suhlcellisesti liian

koi.kea.

Valitet,Lavasti on nykyään hyvin vaikeata vci.rata toisjinsa

ei.i niaiden hintatasoja. Ennen sotaa voiLijn olettaa, että eri maidcn
hini]at olivat luonnollisessa suht,ecssa tojsiinsa.

Mutt,a vuoden 4.930

paikkeilla ci \'ie]ä oltu saavuteLt,u tällaist,a tas.ii)ainotilaa. Yleinen
dcfl{`tio oli tietenkin huomattavast,i raskaampi niissä maissa, kuten

Yhd\'svalloissa, Englannissa ja Ruotsissa, joissa k}'[ninenen vuoden
ajan oli oltu sen vaikeuksille €`Itiiina, kuin niissä maissa, esim. Rans-

kassa, Be]giassa ja Suomessa, joissa juuri esiintyn}'t inflatio oli

helpottanut heikkojen yritysten velkataakkaa ja joissa ainoastaan
vähän aikaa oli tarvittu kärsiä hintojen laskusta.
Ei`i maidcn vasiustuskyk}v}tn vaikuttivat tämän lisäksi monct
muut tekijät. Maksusuhde ulkomaihin `J-aikeutti Lietysti tilannetta
maissa, joilla oli liuomattavia ulkomaisia velkoja. Myöskin liiallinen
luoton käyttö kotimaassa heikensi talouselämän kestävyyttä.
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Englannin kultakannasta luopumisen jälkeen iliiieni, ettei tämä
toimenpide vaikuttanut eniten niihin maihin, joiden hintatasoa
voitiin pitää liian korkeana, vaan ennen kaikkea niihin maihin, jotka
ulkomaankaupassaan olivat eniten Englannista riippuvaisia, lähinnä
neljään pohjoismaahan, joiden kaikkien oli pakko lähinnä seuraavien viikkojen kuluessa noudattaa tärkeimmän ostajamaansa esimerkkiä.
Pian huomattiin näissä, kuten muissakin maissa, jotka olivat
alentaneet valuuttaansa kultaan nähden, että kotimainen hintaLaso
yleensä säilyi melkein muuttumattomana. Suomessa oli tosin heikkoa, osaksi yleisestä hermostuneisuudesta johtunutta hintainnousua
havaittavissa syksyllä 1931. Sen jälkeen säilyi taso vakavana Englaiinissa ja niissä maissa, jotka valuuttapolitiikassaan seurasivat
rnainittua maata, kun sen sijaan yleinen hintojen lasku jatkui niissä
maissa, jotka pysyivät kultakannassa. Tämä kävi lopulta liian raskaaksi ja pakotti kultamaat devalvoimiseen. Keväällä 1933 luopuivat Yhdysvallat kultakannasta, ei kuten Englanti iiakosta, vaan
vapaaehtoisesti hintojeiinousun aikaansaamiseksi.
Lopulta kä`.i
i)aine harvoissa jäljellä olevissa maissa niin raskaaksi, että viimeistenkin, Ranskan, Sveitsin ja llo]lannin, oli paklm vuoden 1936 syyskuussa alentaa valuuttaansa. Näiii oli täydellisesti sortunut 1920luvun puolivälissä niin suurin toivein odotettu ja niin suui`ella vaivalla aikaansaatu palaaminen kultakantaan.
Niinä vuosina, jotka kuluivat sen jälkeen kun Englanti oli luo-

punut kullasta, oli johtavissa maissa olemassa kaksi ei`iävää mielipidettä valuuttapolitiikasta. Toiselta i)uolen otettiin kultamaissa
lähtökohdaksi kullan vakavuus ja puhuttiin halveksivasti niistä
maista, joissa valuutta oli alennettu kultaan nähden. Näiden valtio-

pankkeja pidettiin suorast,aan rahanväärentäjinä. Toiselta puolen
huomautettiin tähän, että rahalaitoksen tarkoituksena oli mahdollisimman tasaisen hintatason ylläpitäminen, ja kun tämä oli onnistunut paremmin paperimaissa, oli näillä parempi oikeus puhua
kiinteästä rahanarvosta.
Samaan aikaan tehtiin lukuisia yrityksiä valuuttaoloissa vallinneen epävarman tilan lopettamiseksi. Tässä tarkoituksessa kutsuttiin kesäkuussa vuonna 1933 suui`isuuntainen maailmaiikonferenssi
koolle Lontooseen, jossa kuitenkin kaksi toisistaan eriävää mieli-
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pidettä esitettiin. Kultamaiden ohjelmassa oli vakiinnuttaminen
kultaan vaikkapa toistaiseksi tilapäisesti, kun taas paperimaat pitivät tiukasti kiinni käsityksestään, että i`ahapolitiikan tarkoituksena
tuli ensi sijassa olla hintatason kohtuullinen kohottaminen ja
oikeamman suhteen aikaansaaminen tuotantokustannusten ja valmiiden tavarain hintojen välillä ja että vasta tämän jälkeen voitaisiin ajatella vakiinnuttamista. Kun vihdoin presidentti Roosevelt
kuuluisassa sähkösanomassaan heinäkuun 3 päivänä 1933 jyrkästi
kieltäytyi hyväksymästä minkäänlaista sopimusta, koska hänen
sanojensa mukaan Yhdysvallat pyrkivät sellaiseen dollai.iin, jolla
sukupolvesta toiseen olisi sama ostovoima ja velanmaksukyky, mikä
merkitsi kansakunnalle enemmän kuin kiinteän suhteen määrääminen puntaan ja frangiin nähden kuukaudeksi tai pariksi, oli tämä
viimeinen yleinen valuuttasuhteiden järjestely-yritys perin pohjin
epäonnistunut.
Jos seuraamme hintapolitiikan käsittelyä niissä maissa, jotka
olivat luopuneet kultakannasta, huomaamme, että Englannissa oltiin

yleensä hyvin vai.ovaisia maan valuutta- ja hintapolitiikan määräämisessä. Vuonna 1932, jolloin suuri vakiinnuttamisi.ahasto perustettiin, huomautettiin parlamentissa ainoastaan, ettei hallitus aikonut palata kultakantaai], niin kauan kuin hinnat kullassa laskettuina
osoittivat laskusuuntaa. Vaikkakaan ajatusta ei lausuttu julki,
ilmeni kuitenkin, että hallitus lähinnä toivoi tukkuhintojen kohtuullista kohoamista.

Ruotsissa, jossa sekä tieteellisissä että virallisissa piireissä koko ajan on sangen vilkkaasti käsitelty valuuttakysymyksiä, määriteltiin vuoden 1933 valtiopäivillä maan valuutta-

ohjelma siten, että olisi pyrittävä kohottamaan kotimaista tukkuhintatasoa, mutta ei kuitenkaan niin, että nousu kovin tuntuvasti
saisi vaikuttaa elinkustannuksiin.
Suomessa on tyydytty siihen, että useampaan kertaan on virallisesti ilmoitettu tarkoituksena olevan toistaiseksi ylläpitää kiinteätä suhdetta puntaan. Sitä vastoin ei ole ilmoitettu, kuten Ruotsissa on tehty, millaisiin tuloksiin tällä politiikalla pyi`ittiin hintoihin
nähden. Kotimarkkinain. tukkuhinnat Suomessa olivat vuonna 1928
102:ssa, jos otamme vuoden 1926 indeksin perustaksi, ja laskivat
siitä vuonna 1931 84:ään. Sanotun vuoden syksyllä nousivat hinnat saavuttaen uuden tason 90 vuonna 1932. Sen jälkeen on hinta-
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taso Suomessa pysyn}'t vakavampana kuin missään muussa inaassa
viime vuoden i)uoliväliin asti. Tämä onnellinen tilanne on vaikutt,anut erinomaisen edu]lisesti koko maan talouselämään, kuten käy
selville

seuraavasta

Unitaksen

teollisuusindcksistä, jossa vuoden

1026 taso on merkitty 100:lla.
Teollisuust,uotannon volyymi
Koti-

1

Vienti-

i

Teollisuustuotannon arvo

Koko

1

mi`rkkinatcollisuus,

teollisuus nTa]=k°:i:Ta_ l t:'jici'i`sti-us

teollisuus
1

teollisuusl

teollisuusl

Scurauksena tästä sekä kotimarkkim`- että vientiteollisuuden
kehiiyksestri on ollut edulhnen kaui)pasuhdc ulkomaihin.

Vicnti-

ylijåi.iinämmc oli vuosina 1931-1936 yhtecnså 6690 milj. mk.
Täteii on voitu l`7hcntää Suomen ulkomaist,a velkaa, joka \'uonna
1931 oli }rli 9 000 milj. mk, 3 000 milj. mk:aan \tiime vuoden loi)ussa.

Kun vielä otetaan huomioon, että korkokanta on sanottuna aikana
jatkuvasti laskcnut, e[,tä kotimaan kaupan arvo on vuodest€` 1931
noussut kokonaista 50 °/o, jota \'astoin vekseliprotestit, jotka \'uonna
1931 tekivät 163 milj., vuonm 1936 sui)istuivat 11 miljooman ja
vararikkojen luku samana aikana laski 2 417:stä 59/i:ään, niin voi-

daan ymmärtää, että viime vuosia on Suomessa pidet,t}r todclliscna
h}'väiiä aikana.

Kun Ruotsissa vuonna 1933 tavoiteltiin ktthtuul-

lista tukkuhiiitain nousua, on muistettava, että hiniiat, siellä toista-

kymmentä vuotta olivat jatkuvasti laskeneet,. Meidän tukl{uhintaimme todelliiien laskusuunta alkoi vasta syks}Tllä 1928 ja sit,äpaitsi ne syks}.llä 1931, jolloin Ruotsin tukkuhinnat edelleen laskivat, nousivat suunnilleen niin paljon kuin ruot,salaiset reflatoorisella

politiikallaan i]ineisesti tarkoittivat.
Jos meillä siis olisi haluttu
määrätä nimenomainen hintapoliittinen ohjelma, olisi käsitykseni

mukaan `'uosien 1932--1935 hintatason }.lläpitäminen ollut maa]lemiiie

edullisinta.
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Neljä vuotta elettiin meillä tät,ä edullista aikaa, jolloin samalla
kertaa hyödyuiin kiinteästä valuuttakurssist,a ja vakavasta hintatasosta. Mutta sitten tapahtui i,ilanteessa ilmeinen käänne. Devalvoimisten jälkeen kultaryhmään kuuluvissa maissa on elpyminen
saanut kansainvälisen luonteen, ja hintojen nousulle ei sen vuoksi
ole kuten ennen ollut esteenä toisissa maissa vallitseva laskusuunta.
Viime vuoden keskivälistä ovat hinnat laajoilla aloilla nousseet niin
norteasti, ettei tällaista esiinny tavallisissa suhdannenousuissa.

Itse

asiassa saa palata aina maailmansodan aikoihin löytääkseen vastinetta tällaiselle samalla niin laajalle levinneelle ja niin nopeasti
kehittyneelle hintojen nousulle. Maailmanmarkkinoilla ovat tähän
mennessä nousseet ennen kaikkea raaka-aineet.
Kun Englannin
ha]litus k`iluvan vuoden helmikuun puo]ivälissä julkaisi vai.ustusohjelmansa, sai hintojen kohoaminen voimakkaan kiihokkeen.

Huhtikuun alussa tai)ahtui melko yleinen hintojen lasku raakaainemarkkinoilla, joka ilmeisesti johtui siitä, että alettiin tuntea
levottomuutta liian voimakkaasti nousseen hintatason johdosta.
Ensiksi hei.äsi kysymys, eikö k}rsyntää varsinkin vai`ustusteollisuuksien taholt,a olt,u huomattavasti }rliarvioitu.
Toiseksi näyttivät
mahdollisuudet useiden tärkeiden tavarojden tuotannon pikaiseksi
lisäämiseksi olevan suur`emmat, kuin mitä aikaisemmin oli osattu
arvioida. Ja kolmanneksi oli vihdoin otettava huomiooii ne t,oimenpiteet, joihin johtavien maiden hallitukset saattoivat i`yhtyä liian
voimakkaan hintojen nousun ehkäisemiseksi. Mutta vaikka raakaainehintojen nousu toistaiseksi näyttää pysähtyneen, on vallitseva
hintatilanne kuitenkin omansa heräLtämään levottomuutta. Muutamien täi`keiden raaka-aineiden tukkuhintain kehitys maailmanmarkkinoilla käy ilmi taulukosta seuraavalla sivulla.
Yritän myöhemmin selvit,ellä, missä määrin ulkomaisten hintojen voidaan katsoa vaikuttavan omassa maassamme vallitsevien
hintojen muodostumiseen, mutta haluan tässä yhteydessä koettaa
antaa kuvan siitä, miten hinnat viime aikoina ovat meillä kehittyneet. Kuten seui`aavasta asetelmasta käy selville, on vientitavai`oiden
hintataso noussut eniten eli viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden
elokuuhun keskimäärin 52 °/o:11a. Tuontitavai.ain cif-hinnat ovat
tänä aikana nousseet keskimäärin 28 °/o:11a ja samat tavarat kotimarkkinoilla 19 °/o:lla. Kotimaisten teollisuus- ja maatalousLuottei-
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den nousu on ollut, edellisten 12 ja jälkimmäisten 13 °/o. Mitä vihdoin
tulee yleiseen kotimarkkinain tukkuhintatasoon, on se kysymyksessä olevassa lyhyessä ajassa noussut 14 °/o:1la. Tämä on huomattava nousu, vai`sinkin jos sitä verrataan edellisten vuosien vakavaan hintatasoon. Asian valaiseiniseksi tässä suhteessa ansaitsee
tulla mainituksi, että suurin kotimai`kkinatukkuhintain yleisindeksin
kuukausilukujen poikkeaminen keskihintatasosta koko viisivuotis-

kautena 1932-1936 oli ainoastaan + 5.8 °/o ja -3.5 °/o.

T ukkuhi,rmat (T tiastouinen päätoimisto)
V iemitcwarat, fob
Papei.iteollisuustuotteet.......
Puutavarat..................
Vuodat......................

Eläimistä saadut elintai`vikkeet
Kaikki...................

Twnritavarat, ci|
Kivihiilet ja

koksi ............

Viljatavai`at.................

Metallitavarat (paitsi koneet)

.

Nousu
VI 1936-VIII 1937
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Siirtomaantavarat.........................
Karjanrehut

............................

Vuodat

ja

nahat

Eläimistä

saadut elintai`vikkeet

:

.

..........................

.............

Kutomateollisuustuotteet..................
Öljyt....................................

Kehi`uuaineet.............................

Kemialliset

raaka-aineet

...................

Koneet..................................

Lannoitteet...............................
Kaikki................................

Tuontticwarat, koctmarkhi,noi,II,a
Metallitavarat

(paitsi

....................

koneet)

...............

Kivihiilet......-.........................

Karjanrehut..............................

Vuodat

Eläimistä

ja

nahat

..........................

saadut elintarvikkeet

.............

Siirtomaantavarat.........................
Viljatuotteet..............................

Kutomateollisuustuotteet...................

Öljyt ,
Koneet
Lannoitteet
Kaikki
Kottrnaiset teoui,suustuotieet koti,markkinoi,Ua
Rakennuspuutavai.a.......................

Rautatavai`at

(paitsi koneet)

...............

Nahkatuotteet............................

Kutomateollisuustuotteet..................
Koneet.................................

Ravinto-ja nautintoaineet ..................
Kaikki................................

Koti,mai,Set maatabustuotteet, koti,mc[rkhi,noi,Ua,
Maitotaloustuotteet........................
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Perunat..................................-7
K

a

i

k

k

i

................................

J3

Huomattavasti kohtuullisempi on hintojen nousu kierron seui`aavassa

asteessa,

siis

vähittäishinnoissa

ja

elinkustannuksissa,

kuten käy ilmi seuraavasta taulukosta.

V ähi,ttäi,Shimat (Sosiaaliministei.iö)

Nousu
VI 1936-VII 1937
O/o

Maito.......................

.

10.1

Voi.........................

.

10.o

Margariini...................

.

11.8

Munat.......................

.

26.7

Vehnäjauhot.................

.

17.2

Ruisjauhot...................

.

25.8

Ruisleipä,

kova

„

...............

pehmeä

6.6

.

13.9

.............

.

1_0.1

.............

.

23.6

............

Vehnäleipä...................

T\Taudanliha,

Sian]iha,
Si]Ii,

tuore

suo]attu

suolattu

5.8

.................

5.6

Kahvi.......................

3.7

Kidesokeri...................

6.3

Suola...................-...

1.1

Asuntovuoki`a (1 huone ja keittiö)

3.3

Koivuhalot...................

.

Paloöljy.....................

21.8
1.8

Sähkö.......................

1.3

Miehen

puku

.................

4.5

Miesten

kengät

...............

2.9

Tupakka.....................

0.2

Suoi'nen P ankin kulTÄ±ushi,nt,aindeksi,

Nousu
VI 1936-IX 1937
0/0

Harvoin muuttuvat tavarat
Suhdanneherkät tavarat . .
Kaikki

tavai`at

..........

1.3

.

10.6
7.8
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Nousu
VI 1936-VIII 1937

Sosiacdi,ministeri,ön eli,nhusta rmusi,rbd,ehsi

O/o
Kaikki

tavarat

..............

9.o

Näiden hintojen nousu on vaihde]1ut tuntuvasti, mutta yleinen
taso ei vielä ole kohonnut huomattavasti. Tosin ovat Suomen Pankin
kulutushintaindeksiii mukaan n.s. suhdanneherkkien tavaroiden hinnat

nousseet

keskimäärin

yli

10 %:lla,

elinkusLaniiusindeksi

on

kohonnut hicman vähemmän -9 % -mutta n.s. harvoin muuttu`'ieii ta`'iiroiden hintataso ainoastaan 1.3 °/o:1la.

Esittämistäni numeroista ilmenee, että meillä vienti-ja tuontitavarajn hintojen nousu tähän mei]nessä vaiii suhteellisen vähäisessä mää-

rin on ulottunut tukkukauppaa ]aajemma]1e alalle eikä ole suuresti
ehtin`'t, vaikutt,aa elinkusLannusten muodostukseen. Tämä ei ole ]nikään outo ilmiö, koska kokemus osoittaa, että hintaliike normaaleissa

olosuhteissa alkaa aina myöheinmin vähittäiskaupan kuin tukkukaupan alalla ja jatkuu -niiii kauan kuin keiiioLLeluluontoiset tekijät
eivät ole asiaan vaikut,tamassa - hitaammin. Voitaneen olettaa,
että tukkuhintain ja vähittäishint,ain välinen ero lähitulevaisuudessa
tulee pienenemään. Ja vaikka saavuLettu vienti-ja tuont,itavarain
hintain taso laskisjkin, mjkä nä}.t,tää luultavalta, on sentään i)elättävä, että vähittäishintataso tulee kohoamaan.
Mitä tulee toiselta

])uolen tukkuhintojen ja toiselt,€i i)uolen i)ääoma-arvojen ja

työpalkkojen kehiL}rksen väliseen suhteeseen, pääpiirteissään san`at

lait

ovaL

suhteissa.

voimassa

kuin

tukku-

ja

Hintojen nousun aiheutta]na

vähittäishintojen
pääoma-arvojen

välisissä
ja t`rö-

palkkojen kohoamiiien alkaa säännöllisesti melko ]nyöhään, kehitt.ycii a[uksi suhteel]isen hitaasti, mui,[,a osoittaa hinLojen iiotisun
ehditt}.ä i)itemmälle Laiiiumusta kiiht)'väis}'}ieen ja syvent}rmiseen.

Tulcmme sitten kysymykseen, missä määrin maassamme vallitseva hintataso on riipi)uvainen hint,ataso]i muutoksista ulkomailla.
Tämän täsmällinen ilmaiseininen on luoimollisesti mahdoto]iLa,

mutta jonkiiilaisen käsityksen siitä näyttää saatavissa oleva aineisto
kuitenkin antavaii.
Mitä eiisinnäkin elinkustannuksiin tulee, sellaisina kuin sosiaaliminist,ei.iö ne laskee,

olen

kunkin menoei`än kohdalla arvioinut

tuontitavarain osuuden kokonaiskulutuksessa.

Esitän tässä alem-
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pana kaksi numerosarjaa, joissa ensimmäinen ilmaisee sosiaaliininistei`iön normaalibudjetin mukaan prosenteissa eri menoei`ien osuuden

kokonaismenoissa, jälkimmäisen osoittaessa vastaavia lukuja tuoiiti-

tavai`oihin nähden.

Nämä myöhemmät luvut saattavat näyttää

muutamissa tapauksissa ihmeteltävän pieniltä (esim. kahvi, sokei`i,
tupakka, vehnä, margariini). Mutta on otettava huomioon, että
vähittäiskauppahintoihin sisältyvät tulli, valmistevero, kauppavoitto, usein myös jalostus-ja pakkauskulut j.n.e.

Tavaralaji

KokonaisOSuuS

Liha, kala, makkarat ....................

7.5

°/o

Maito, kerma, voi, juusto, munat ..........

15.5

Margariini.................

1.2

Pei`unat, vihannekset, hedelmät

3.o„

Ruisjauhot .ia

-]eipä

„

.........

Vehnäjauhot ja -leipä ........
Muut viljatuotteet

...........

1.4„

Kahvi.....................

2.7

Sokel.i.....................

2.8

Muut

.........

1.8

Tupakka...................

2.o

Asunto

elintarvikkeet

(irtaimistoineen)

.....

17.7

"

Lämpö ja valaistus ...........

Vaatetus
Sairaus-ja terveydenhoito, pesu ja puhtaus
Sivistys, huvitukset, matkat
Korot ja vakuutusmaksut . . .

3.6 „
±.5

2.1

Verot....................

4.6

Muu.....................

6.2

Yhteensä

100.o °/o

12.8 °/o

Jos valuuttakurssit tahi hintataso ulkomailla joko nousee tai
laskee, vaikuttaisi tämä näin ollen välittömästi 13 °/o:iin elinkustannuksista, mutta jossain määrin välillisesti muihinkin tavaroihin.
Toiselta puolen on otettava huomioon, että kuluttaja välttää hintojen nousua valitsemalla korviketavaroita sekä että hintojen nou-
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sut edistävät tavai`antuotantoa, siten vaikuttaen vähitellen alentavasti niihin.
Mitä taas tulee ulkomaisten hintojen tai valuuttakurssien vaikutukseen kotimarkkinoillamme vallitseviin tukkuhintoihin, voidaan
tehdä seuraava arvio.
Tilastollisen päätoimiston näitä hinLoja
koskevaan indeksiin sisältyvät seuraavat erät:
1.
Kotimaiset maataloustuotteet, 19 tavaralajia, punnitusluku
16.9 0/o.

2.

Kotimaiset teollisuustuotteet, 55 tavaralajia, puniiitusluku

44.90/o.

Tuontitavai`at, 46 tavaralajia, punnitusluku 38.2 °/o
Ryhmästä 2 ulkomaiset raaka-aineet tulleja ja kustannuksia lukuun
ottamatta vastaavat arviolta n. 25 °/o, kun taas ryhmästä 3 tullien ja
kustannusten vähentämisen jälkeen n. 75 °/o jää maksettavaksi
ulkoinaille. Kotimarkkinatukkuhintojen kokonaismenoista olisi niin
muodoin ulkomaille maksettava 25 °/o 44.9 °/o:sta ynnä 75 °/o 38.2
°/o:sta, yhteensä n. 40 °/o. Mutta ei tässä kylliii. Kotimai`kkina3.

tavai`oihin sisältyy osa (puutavarat, paperiteollisuustuotteet, mei-

jerituotteet), joita ei tosin tuoda maahan, mutta joiden kotimarkkinahinnat ovat melkein niiden maailmanmarkkinahintojen tasolla
ja joihin siis ulkomaiden hintataso välittömästi vaikuttaa. Ja lisäksi
on otettava huomioon se välillinen vaikutus, että joko korkeat
valuuttakui`ssit tai koi.keat ulkomaiset hinnat lisäävät vientiä ja
edistävät siten myöskin maan ostokykyä ja kohottavat hintatasoa,
kun taas alhaiset valuuttakurssit tai alhainen ulkomainen hintataso päinvastoin kiihdyttää tuontia ja aiheuttaa hintojen laskun.
Jos kaikki nämä tekijät, niinhyvin välittömät kuin väLillisetkin,
otetaan huomioon, voitaneen sanoa, että ulkomaiden vaikutus
meidän tukkuhintoihiinme on suhteellisen huomattava.
Tarkastettaessa maassamme viime kuukausina tapahtunutta
hintojen nousua herää kysymys, missä määrin tällä on tavallisen
suhdannenousun luonne. Suomen Pankin hallintoa ja tilaa vuonna
1936 koskevassa, huht,ikuun 16 päivänä tänä vuonna päivätyssä
mietinnössään on Eduskunnan pankkivaliokunta katsonut, että
viiineaikainen hintainnousu on meidän maassamme ollut ainoastaan
suhdanneluontoista. Voidaan kuitenkin hyvällä syyllä asettaa
kyseenalaiseksi, onko todella näin ollut. On kyllä totta, että nykyi-
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selle

tilanteelle ovat luonteeiiomaisia kaikki tavalliselle korkeasuhdanteelle ominaiset piirteet, rnutta nämä eivät }/'ksinään riitä
seljt,tämään tapahtunutta hintainnousua. Niiden lisäksi on nykyään

vaikuttamassa
muitakin
hintoja
kohot,tavia
seikkoja,
jotka
ovat pysyvää laatua. Tässä suhteessa ansaitsee huomiota erikoisesti kultak}-sym}'s.

Sotaa edeltäneenä aikana oli vleisesti tunnettua, että maksu-

välinehuolto ja täten yleinen hntataso vaihtehvat ku]lantuotannon
vaikutuksen alaisina. Vuonna 1910 oli maailman hintataso suunnilleen sama kuin edellisen vuosisadan keskivaiheilla eli siis vuonna

1850. On todettu, että tänä aikana maailman kullantuotanto oli
niin suuri, että kultamäärä vuosittain nousi keskiinäärin 3 °/o:Ila, ja
tästä on teht}r se johtoiiäätös, että ]isäänt}'nyt liikevaihto tarvitsi
vuosittain 3 %:lla lisäänt`Tn}-tLä ku]tamäärää.

Jos kullantuotanto

alitti tämän määrä]i, vaikutti siten synt}.nyt kullan puute deflatoorisesti, kun taas }Tli sanoLun määrän ]isäänL}'neellä kullantuotan-

nolla oli inf]atoorinen vaikutus.
Tarkastakaanime

n\'t

tilaiiteen

muuLoksia

kulLa-alalla

v;ime

vuosien kuluessa. Viisi `7uotta sittcn eli vuonna 1932 nousi maailman
rahallisiin tai`koit,uksiin kå`7leLtv kultamäärä S:iin `11512. 000 000: -~,

inutta kuluvana vuonm on vastaava inääi`ä, ottaen huomioon valuutari devalToinnin, $ 22 697 000 000: -. The `Tational City Bankin
kulu`'€m sy}Tskuun kuukausijulkajsun mukaan on }Tksistään Yhd\'s-

valtojen

kul[,avarasto

nyk}tään $ 12 5/+1000000: -,

johon

sitä-

paitsi on ljsättävä $ 1300000000: ~ niin sanottua st,erilisoiiua
kultaa. Viimeksi maiiiittu niäärä on kultaa, jota ci luet,a seLeli-

katteeksi, vaan johon tarvittavaL varat on saatu laskemalla liikkeeseen valtion obligatioita, vähentämällä siten vastaavasti ostovoimaa.
Maailman kultavaraston ar`To on siis tällä kert€`a noin kaksi kertaa
niin suurj kuin viisi vuotta si[,1,en.
Mutta sitäpaitsi vaikuttaa tilanteeseen häiritsevästi vielä seuraava seikka. Kun maai]man johtavat valuutat, punta ja do]lari,
on devalvoitu noin 60 °/o:iin entisestä arvostaan kul]assa laskettuna,
merkitsee tämä, ett,ä kul]an hinta on vastaavasti noussut. Eniien
devalvointia oli kullan hinta Lontoossa 84 sh. 11 L/2 d. unssilta,
mutta on viime aikoina vaihdelluL n. 140 sh:n paikkeilla. Dollareissa
maksettiin Yhdysvalloissa kullasta aikaisemmin $ 20: 67 unssilta
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nykyisen hinnan ollessa $ 35: ~. Tämä on tietysti aiheuttanut sen,
että kullan tuottajille on muodostunut ennen kuulumaton koi`keasuhdanne. Heidän tuotantokustannuksensa, t).öi)alkat y.m., eivät
ole huomattavasti nousseet, mutta heidän tuotannostaa]i maksetaan
67 °/o enemmän kuin aikaisemmin. Tästä on tietysti ollut seurauksena kullantuotannon valtava lisäänt,yminen.
Vuonna 1929 oli
maailman kullantuotanto 19 673 milj. unssia, mutta viime vuonna
35 254 milj. unssia. Mutta sen sijaan, että tuotannon arvo edellisenä
vuonna oli n. 80 milj. puntaa, oli se viime vuonna 250 inilj. pun[aa.

Tämä kullan hinnassa ilmennyt nousu on aikaansaanut huomattavan ei)äsuhteen kullan ja muiden tavaroiden hinnoissa. Tämä
epäsuhdc käy selville seuraavasLa taulukosta, jossa vuoden 4929
taso on mcrkitty 100:lla.
Maaliskuu '1937

Kul]an hinta-TukkuhinLaindeksi
indeksi
EnglanLi....

.

168.6

Yhdysvallat . .

.

169.3

92.i

Iiollanti.....

.

124.2

77.3

Sveitsi......

.

142.c2

80.2

Ranska.....

.

144.3

88.o

Ruotsi......

.

180.`2

97.i

Suomi......

.

198.0

105.]

94.o

Kullan nykyisen korkean hinnan on määränn}'L `'hdysvaltain
päätös kohottaa sen hinta S:iin 35: ~ unssilta, mikä mcrkitsee dollarin
arvon alentamista 59.o6 °/o:iin entisestä i)arista. Samalla kertaa on laissa
määrätty, että dollai`i saa vaihdella 50 ja 60 °/o:n välillä entisestä
arvostaan. Vaikka tilanne Yhdysvalloissa Englaiinin kultakannasta
luoi)umisen jälkeen oli vähitellen muodostunut niin vaikeaksi, et,tä
valuutan arvon alentamista vuonna 1933 pidettiin välttämättömänä, oli näin tuntuva alennus ilmeisesti` 1iioiteltu. Riit,tävä tasapaino olisi nähtävästi voitu aikaansaada i)ieneinmälläkin devalvatiolla, mutta se, että presidentti Roosevelt silloisen paniikin vallitessa
meni näin pitkälle, on aiheuttanut yllämainitun kullan yliarvioimisen.
Lähiii toiineni)ide nykyisen tilanteen korjaamiseksi olisi kullanai`von laskeminen. Näyttää todellakin järjettömältä, että Yhdys-
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vallat ostavat koko kullan ääi`ettömästi lisäänt}'neen vuosituotannon

yllämainittuun korkeaan kurssiin sen sijaan, että alentamalla hintaa
koetettaisiin vähentää tuotantoa. Tässä suhteessa on kuitenkin
huomattava, että jos kullan hintaa alennettaisiin esim. 20 °/o:1la,
olisi tästä seurauksena, että Yhdysvaltojen nykyisen kultavai`aston
arvo laskisi 2 400 miljoona]]a do]lai`illa eli siis yli sadal]a mi]jaardilla

Suomen markålla. Ei voitane olettaa, että vallassa oleva puolue
uskaltaisi ensi vaaleja ajatellen ryhtyä toimenpiteeseen, joka voitaisiin ymmäi`tää siten, että valtio on sen johdosta käi`sinyt tällaisen
tappion, vai`sinkin kun huomattava osa kultavarastosta on ostet,tu
nykyiseen korkeaan hintaan ja tämän alentaminen tältä osalta merkitsisi suoranaista tappiota. Sellaisissa maissa, joissa kullan ai.von
kohottamisesta koitunut voitto jo on käytetty valtion tarkoituksiin,
olisi pakko verotuksen avulla korvata kullan ai.von alentamisesta
aiheutuva tappio. Vaikka minun käsittääkseni oikea toimenpide
tällä kertaa olisi kullan luonnottoman korkean hinnan kohtuumnen
.alentaminen, voidaan pitää melko vai`mana, ettei tätä mahdolli-

suutta tulla käyttämääii. 1
Meidän tä}'tyy siis lähteä siitä edellytyksestä, ettei kansainvälistä
sopimusta kullan arvon alentamisesta yhtä vähän kuin maailman
johtavien valuuttain, dollai`in ja punnan, sekä iiiihin liittyneiden
maiden valuuttain keskinäisissä suhteissa .toisiinsa lähitulevaisuudessa aikaansaada initään muutosta. Tällöin tulee esille kysymys,
mitä vaikutuksia korkealla kullan hinnalla on maailman hintatasoon.
Jos elettäisiin n.s. säännöllisissä oloissa ennen maailmansotaa,
olisi kullan hinta luottokoneiston välityksellä vaikuttanut kohottavasti muihin hintoihin. Nykyään on kuitenkin tilanne niin suui`esti
muuttunut, ja asiaan on vaikuttamassa niin monia uusia tekijöitä,
etLä sen ai.vosteleminen on paljon vaikeampaa.
1 Toiselle kannalle kullan hinnan alentamiskysymyksessä asetutaan KansainHiton näinä päi`'inä ilmestyneessä julkaisussa »Wor)d Economic Survey 1936-37D,

jossa katsotaan, että vika ei ole siinä, että maailmassa on liian paljon kultaa, vaan
siinä, että sei on niin epätasaisesti jaettu eri maiden kesken, sekä epäillään, et,tei
hinnanalentaminen voisi parantaa viimemainittua epäkohtaa. Vastauksena t,ähän
voitaneen sanoa, että halukkaita ostajia maailman kohtuu]liselle kullantuotannolle kyllä o]isi, jolleivät Yhdysvallat maksamal]a ylihintaa estäisi muita kohtuu)liseen hint,aan saamasta sitä.
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Vakaata hintatasoa ylläpidetään siten, että ostokyvyn sekä
tavarain ja palveluksien välinen suhde pysyy muuttumattomana. Meidän aikanamme nousee kuitenkin maailman tuotanto niin
nopeasti, ettei enää voida luottaa siihen, että ennen maailmansotaa
todettu 3 °/o:n lisäys kultavarastossa i`iittää. Sitäpaitsi kultakanta
•ei teknillisesti toimi samalla tavoin kuin ennen sotaa ja on luultavaa, että lisääntynyt kultavarasto paljon hitaammin kuin aikai•semmin vajkuttaa nostavasti hintoihin.
MutLa t,oiselt,a puolen on selvää, että kullan hinnan nousu mei.Lkitsee toista .kuin muiden tavarain hintojen kohoaminen. Jos kahvin

tuotanto nousee yli kysyimän, ]askee sen hinta, ellei Brasilian hallitus hävitä osaa ]iikatuotannosta. `Jos vehnästä saadaan Kanadassa
tavallista i`unsaampi sat,o, vaikuttaa se alentavasti vehnän hintoihin,

.ja jos Yhdysvaltojen terästuotant,o nousee, 1askevat hinnat, kunnes
tuotanto alenee siihen määi.ään, minkä inaailma terästä tai`vitsee.

Mutta ku]lan t,uotannon noustessa ei tämä aiheuta luonnollista
•hiiinan laskua eikä ]iioin tuotaiinon osan hävittämistä, vaaii päin`vastoin n].elevät lähinnä Yhdysvallat koko tämän lisääntyneen tuoftannon entiseen korkeaan kui.ssiin.
Tästä on seurauksena, että
kullan tuottajat jatkuvasti saavat käsiinsä dollariset,eleitä, joiden
ostokyky edelleen on huomattavan suui`i, mistä taas johtuu maailiman yhteenlasketun ostokyvyn kasvaminen. Tästä ci olisi mitään

haittaa, jos ostokyky kasvaisi samassa suhteessa kuin maailman
`yhteenlaskettu tavarain ja palvelusLen määrä. Mutta on jlmeistä,
että nämä eivät ole voineet lisääntyä samassa suhteessa kuin valtaTvasti lisääntyneet kultavarastot.
Ottaen huomioon monet tässä
:yhteydessä eri suuntiin vaikuttavat tekijät, joista Lärkein on maksu`välinevaihdon kieri`on nopeus, oii tällä kertaa tui.haa edes koettaa,
•kuten ennen maailmansotaa tehtiin, laskea mikä kultamääi`ä olisi

.omansa ylläpitämään sitä hintojen tasapainoa, mihin olimme tottuneet vuodes`ta 4932 viime vuoden keskivaiheille ast,i. Mutta ilmeisesti johtavien keskuspankkien kultavarastojen kaksinkertaistu-

minen viime vuosina ei voi olla häiritsemättä tätä tasapainoa niin kauan kuin kul]an suhde erääseen valuuttaan pidetään kiiniteäiiä ja muut \v.aluutat taas suurin piirtein seuraavat sitä.

Tätä vastaan voidaan väittää, että kuten edellä on mainittu,
kullan suoran`aine.n vaikutus hintatasoon iiykyään on sang`en epä-
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selvä. Näin ollen johtuisi viimeaikainen hintojen nousu lisääntyneen
kysynnän aiheuttamasta tavarain puutteesta. Kun ei ole todennäköistä, että tavarain puute jäisi pysyväiseksi, niin olisi tämän
katsantokannan mukaan odotettavissa, että hinnat laskisivat kohtuulliselle tasolle niin pian kuin tuotannon ja kulutuksen välinen
tasapaino taas on saavutett,u. Mutta vaikka lisääntyneet kulta.
vai.astot eivät suoranaisesti vaikuttaisikaan hiiitatasoon, on huomattava, että kun maailma jo nyt on osittain ehtinyt tottua tukkuhintain osalta uuteen hintatasoon, joka on huomattavasti korkeampi kuin vuoden 1935, olisi tuntuvan hintojen la§kun seurauksena lamakausi kaikkine vaikeuksineen. Tällöin on vaai`a tarjolla,
että valtiot tulisivat käyttämään kohtuuttoman suuria kultavai`astojaan maksuvälineiden lisäämiseksi siten taittaakseen lamakauden,
ennenkuin tämä on ehtinyt toimittaa tervehdyttävää tehtäväänsä. 1
Myöskin eräässä i,oisessa suhteessa piilee valtiohoidon puole]ta

huomattava vaai-a.

Julkisten yhdyskuiitien menot iiousevat nouse-

mistaan ja niiden sosiaalisia velvo]lisuuksia lisäämistään lisätään`

Tästä on seurauksena, et,tä useissa maissa ei valtion taloutta
voida pitää tasapainossa, vaan peitetään vajaus maksuvälineitä
lisäämällä. Sitäpaitsi ovat erinäiset valtiot niin suuressa määi`in
lisänneet velkojaan, että näiden takaisin maksamineii täysiarvoisessa rahassa tulee hyvin raskaaksi ja että viranomaisilla tällaisissa
oloissa ei mahdollisesti tu]e olemaan siveellistä voimaa ylläpitää
rahanai`voa sellaisissa tapauksissa, jolloin tästä voisi seui`ata lasku-

suunta työttömyyksineen ja muine vaikeuksineen.
Toiselta puolen voi jonkin valuutan lasku, kuten viime aikoina
Ranskan, vaikuttaa jossain määrin hintoja alentavasti muissa
malssa.

Ottaen huomjoon tukkuhintain tähänastisen nousun ja sen
leviämismahdollisuudet vähittäiskauppahintoihin ja elinkustannuk`
siin on Ruotsissa hai.kittu keinoja jatkuvan hintojen nousun
estämiseksi. Siellä on todettu hintojen iiousseen jo korkeam-.
1 Sen jä]keen kuin tämä o]i kirjoitettu, ovat Yhdysvaltojen viranomaiset muu`

tamia päiviä sitten estääkseen meidän silmissämme aika vaaratonta korkojen
nousua päättäneet käyttää edellä mainittua sterilisoitua kultaa 300 milj. dollarin
arvosta valtio-obligatioiden ostamiseen siten tukeakseen arvopaperimarkkinoita`
Täydellä syyllä t.ätä toimenpidettä on kutsut,tu int`latooriseksi.
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malle, kuin mihin vuoden 1932 i`eflatoorinen politiikka tähtäsi, ja
on sie]lä oltu sitä mieltä, että nykyisen taloudellisen politiikan

tehtävänä on hjntojen jatkuvan nousun pysäyttäminen ja varsinkin hintojen inflatoorisen kehityksen ehkäiseminen.
Tässä tarkoituksessa on ajateltu osittain kauppa-, osittain rahaja osittain finanssipoliittisia toimenpiteitä.
Kauppapolitiikan alalla tulee lähinnä kysymykseen tuontitullien
alentamineii.
Täten voidaan osaksi jarruttaa hintainnousua siten,
että jonkin tavaralajin ulkomaisen hinnan noustessa ehkäistään
tullia alentamalla hinnannousu kotimaassa, ja välillisesti voi tullien
alentaminen vaikuttaa edullisesti lisäämällä tuontia, mistä taas on
seui.auksena ostokyvyn ja maassa olevien hyödykkeiden välisen
suhteen paraneminen.
Rahapolitiikan tehtävänä inflation vastustajana on tietysti i.ahamarkkinoiden mahdollisimman kireänä pitäminen. Suomen Pankin

politiikka, kehoituksista huolimatta olla alentamatta diskonttoaan,
on siis ollut oikea. Sitäpaitsi on Ruotsissa hai`kittu erinäisiä muita

keinoja, kuten lyhytaikaisten valtion sitoumust,en myyntiä markkinoille, mitä meillä ei voitane ajatella. Rahapoliittiset toimeiipiteet
eivät kuitenkaan voi parantaa i.ahan arvoa, jos tämä on kansainvälisesti alentunut, vaan on niiden merkitys ainoastaan suhdannepoliittinen.
Ruotsissa

puheenalaisina

olleista

finanssipoliittisista

toimen-

piteistä, lähinnä valtion tulojen lisäämisestä yli tarpeiden, suhdaiineverotuksen ja vientimaksujen käytäntöönottamisesta, olisi luultavasti enemmän vahinkoa kuin hyötyä, eikä niitä näin ollen voida
meillä suositella. Sitäpaitsi ei niilläkään ole muuta kuin suhdanne-

poliittista merkitystä.
Emme tiedä, kuinka suuri osa vuoden 1936 kesäkuun jälkeen
tapahtuneesta hintojennoususta johtuu muusta kuin luonnollisista
suhdannevaihteluista, mutta tuntuu siltä, cttä tähän nousuun ovat
vaikuttaneet myöskin -pysyväiset tekijät. Sikäli kuin nämä jatkavat
vaikutustaan, on odotettavissa että hintataso sekä maailmassa

yleensä että meillä Suomessa ~ suhdanteiden mukaan vaihdellen tulee keskimääi`in pysymään korkeammalla tasolla kuin vuosina
1932--1935. Toistaiseksi tämä korkeampi hintataso on ilmennyt
pääasiallisesti ulkomailla tukkuhinnoissa sekä Suomessa tuonti- ja
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vientitavaraimme alalla. On luultavaa toiselta puolen, että osa nyt
erikoisen korkealle nousseista hinnoista tulee laskemaan, mutta
toiselta puolen on pelättävä, että uusi korkeampi hintataso, joka
ei vielä ole ehtinyt huomattavastikaan vaikuttaa vähittäiskauppahintoihin ja elinkustannuksiin, lähiaikoina tulee kohottamaan näitä.
Kuten edellä on mainittu, ovat meillä sekä hintataso että eri
hintojen väliset suhteet olleet tyydyttävällä kannalla, eikä meillä ole
ollut syytä toivoa sellaista reflatoorista muutosta, jota sekä Eng1annissa että varsinkin Ruotsissa on pidetty välttämättömänä. Jos
nyt minun käsitykseni olisi oikea ja hintatasossamme olisi odotettavissa kansainvälisistä syistä johtuva noususuunta, on harkittava,
voidaanko meillä Suomessa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin tämän
estämiseksi. Tässä suhteessa ei mahdollisuuksiamme kuitenkaan
ole yliai`vioitava.

Valtion toimenpiteet meillä hintapolitiikan alalla ovat tähän
asti kohdistuneet hintojen tukemiseen muutamilla tuotantoaloilla.
Tietysti voi vastaisuudessakin olla välttämätöntä valtion avulla
ylläpitää tai.peellista tasapainoa ei`i hintaryhmien välillä ja siinä
tarkoituksessa tukea jotakin maallemme tärkeätä elinkeinoa. Mutta
kaikkein tärkeiiitä on vai`sinkin tällä hetkellä tehdä kaikki voitavamme meillä ei vain tarpeettoman, vaan suorastaan vahingollisen

yleisen hintainnousun rajoittamiseksi.

J. V. SNELLMflN PflNKKIMIEHENÄ.
` Kil`j.

K . Kivialho.
S7te!Jmcm, jolle mikään iiihimillinen ei ollut vierasta, joutui tekemisiin pankkiasioiden kanssa kolmelta eri kannalta. Toimittamissaan aikakaukji`joissa hän käsitteli pankkien merkitystä ja tehtäviä
teoreettisesti, hallituksen jäseneiiä hän lausunnoillaan ja äänellään
vaikutti ratkaisevasti monen täi`keän pankkeja ja luotto-oloja koskevan kysymyksen kohtaloon, ja lopuksi, kun hänet valittiin Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi, hänet pantiin omakohtaisesti hoitamaan maamme suurinta kiinteistöluottolaitosta.

Snellmanin laajassa kirjallisessa tuotannossa ovat pankkikysymykset tosin jääneet veri-aten vaatimattomalle sijalle. Merkitsevin
on tässä suhteessa kirjoitus: »Suunnitelluista luottolaitoksistai), jonka
hän julkaisi ))Littei.aturbladin» kolmannessa numei`ossa v. 1858.
Siinä hän esitti ajatuksiaan sekä liike- et,tä hypoteekkipaiikkien tar-

peellisuudesta ja tehtävistä.
Snellmanin käsityksen mukaan oli maamme taloudellineii elämä
kehittynyt 1850-luvulla sille asteelle, että uudenaikaisia pankki-

]aitoksia tarvittiin. »Suuren mittakaa`-an mukainen luotto - hän
kirjoittaa --on tullut nykyajan kaupan ja elinkeinojen välttämättömäksi tarpeeksi. Sivistysmaiden ]isääntyvä väestö ei voi ilman sitä
elättää itseänsä, vielä vähemmän tyydyttää sivistyksen lisäämiä
tarpeitansa. Kansan, joka ei käytä tätä aineellisen - ja samalla

myös henkisen - edistymisen vipusinta, täytyy olla takapajulla
vauraudeltaan ja valistukseltaan, tavoiltaan ja laeiltaan, kansalliseha itsenäisyydeltään ja valtiolliselta merkitykseltään.»
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Pankkien tehtävänä oli ensi sijassa tehdä hedelmällisiksi ne rahapääomat, jotka ilman niitä olivat ))hajallaan ja hede]mättöminä».
Niiden avulla o]i elähytettävä asukkaiden yritteliäisyyttä ja uutteruutta. »Nte kaksi pankkilajia, joita on ehdotettu perustettaviksi -

Snel`man jatkaa - hypoteekkipankit maanviljelystä varten ja yksityispankit, tähtäävät mo]emmat tähän päämäärään, tahtovat
kerätä käyttämättömiä rahoja ja tehdä ne maanviljelystä, teollisuutta ja kauppaa hyödyttäviksi.t)
Terävänä huomioiden tekijänä Snellmanilta ei ollut jäänyt havaitmyös e äkohtia. Hän oli siinä
sematta, että luoton kävttöön
suhteessa nykyaikaisen taloustieteen kannalla, että hän piti ]iikepulia luottotalouden ilmiöinä.
On erinomaisen todennäköistä,
hän kirjoittaa, että suui`et pulakaudet, »k:s±±±_l_u_o.tto nyt kerran on
keksitty ja tullut suui`elle yleisölle tutuksi ja sen käyttämäksi käksi-n-nöksi, ajoittain uudistuvat. Koska on helppo saada rahoja tai

papereita, jotka niitä edustavat, niin tämä tulee kaikkina aikoina
houkuttelemaan toisia innokkaisiin yrityksiin saavuttaa i.ikkautta
nopeasti ja paljon, toisia semmoiseen elämäntapaan, joka antaa
rikkauden vaikutelman ja lisäksi ylellisyyden nautinnon.
Tätä
jatkuu, kunnes kupla särkyy, suui.et yrit}'kset luhistuvat, ja loistavat suuret herrat saavat tottua syömään silakkaa ja leipää jossak;n
ullakkokamarissa.»
` Töinen luottotalout,een liittyvä epäkohta on luoton väärinkäyttö.
Ruotsista kuului iiiihin aikoihin valituksia siitä, että pankit ja hypoteekkilaitokset olivat edistäneet kev}Ttmielistä kulutusta ja ylellistä

elämäntapaa. Snellmanin mielestä meillä Suomessa oltiin turhamaisuuden tiellä jo hyvin pitkäl]ä. ))Me tää]lä rakkaassa isänmaassamme

- kirjoittaa Snellman - olemme saaneet Ruotsilta perinnöksi
monien hyvien seikko].en ohella suuren taipumuksen turhamaisesti

pöyhkeilemään vaatteilla, huonekaluilla, pidoilla y.m. Idästäpäin
tuleva vaikutus ei suinkaan ole jättänyt tät,ä huonoa perintöä ent,iselleen, vaan on sitä vielä lisännyt. Vaatteissa, huonekaluissa ja
ajoneuvoissa ilmenevä ylellisyys on ennen kaikkea itämaista, mutta
pitojen pitäminen on enemmän aitoruotsa]aistai). Me emine tässä
suhteessa tosin ol]eet ehtineet Ruotsin tasalle, mut,ta Snellman väitti,
että maan piii.issä ei ollut toista kaupunkia, jonka väkiluku olisi ollut
sama kuin He]singin ja joka olisi käyttänyt julkisiin huveihin yhtä
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paljon kuin helsinkiläiset. »Näyttelijät ja konsertinantajat, hyvät
ja huonot, lausujat, taideratsastajat, nuorallatanssijat, silmäinkääntäjät, koirientotuttajat y.m. kaikki he saavat täällä täydet
huoneet niin kauan ja niin usein kuin haluavat. - Jokainen tahtoo
näyttäytyä, kukaan ei tahdo olla toista huonompi. Kotona on sitä-

paitsi niin ikävää. Siellä ej voi muuta kuin ikävystyä.y) --»Tähän
turhamaisuuteen liittyy kansallinen suomalainen laiskuus. Herrana
oleminen mei`kitsee tässä maassa laiskana olemista. Kun taipumukset ja tottumukset ovat semmoiset, voi helppo rahojen ja lainojen
saanti aina johtaa väärinkäytöksiin. Mutta jos seiivuoksi tahdottaisiin estää luottolaitosten perust,amista, yritettäisiin säilyttää
väestöä velttona ja toimettomana. Kokemuksen antama todistus
on niin ratkaiseva, että täytyy ehdottomasti uskoa luottolaitosten
kaikissa maissa ei`ittäin voimakkaasti vaikuttaneen elinkeinojen
vaurastumiseen ja yleisen hyvinvoinnin lisääntymiseen.»
Kuvaavaa 1850-luvun vaatimattomille oloille on se seikka, että
Snellman ei pitänyt mahdollisena yksityispankkien perustamista ja
menestyksellistä toimintaa, e]]ei niille myönnetty setelinantooikeutta. Siitä ne voivat saada tuloja, mikä houkuttelee yritteliäitä
henkilöitä sijoittamaan vai`ojaan yksityispankkeihin. Setelinantooikeutta oli kuitenkin rajoitettava pankin ase,ttaman vakuuden
mukaan ja ottamalla huomioon, kuinka monta setelipankkia maassa
olj, sillä tästä oikeudesta saattoi koitua setelitulva, johon maa voi
hukkua.
Tätä Snellmanin mielipidettä ei meillä 1850-luvulla
vielä yleisesti hyväksytty, mutta v. 1866 annettiin asetus sete1inanto-oikeudella vai.ustetuista yksityispankeista, ja se avasi
maamme silloiselle ainoalle liikepanki]le, Suomen Yhdys-Pankille,
mahdollisuuden toimia myös setelipankkina.
Kun maan sijoitettavat pääomat olivat vähäiset, oli Snellmaii sitä
mieltä, että puuttuva osa oli lainattava ulkomailta. ))On varsin

ymmärrettävää, että niin hyv;n yksityisen henkilön kuin yhtiön on
paras ottaa rahat sieltä, mistä ne saadaan halvimmalla - Snellman
kirjoittaa - ja jos lainanottajat ovat käyttäneet lainaamansa
varat älykkäästi maanviljelyksen parantamiseen, tulee laina vähitellen kuoletetuksi lisääntyneellä tuotolla.»
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Tultuaan v. 1863 senaatin valtiovaraintoimit,uskunnan päälliköksi Snellman joutui antamaan lausuntoiisa monista hallituksen
i.atkaistavana olevista k}Tsymyksistä, jotka koskivat pankkeja. Ensi
sijalla oli tiet,enkin Suomen Pankki. Sen tärkein t,ehtävä o]i hänen
käsityksensä mukaan pitää maan rahaolot vakavina. Kun senaatti
v. 1864 esit,ti mielipiteensä säätyjen vastauksesta, joka koski Suomen
Pankiii siirtämistä säätyjen hallintoon ja vastuulle, Snellman aloitti
vastauksensa näin: »Rahaolojen varmuus on maan aineelliselle hyvinvoinnille niin ei.inomaisen tärkeä, ettei mitään sen takeit,a voida

pitää tarpeettomina. Voidaan kysyä, eikö tämän varmuuden ylläpitämistä ole mieluummin jätettävä yksityisen yritteliäisyyden kuin
valtiopankin tehtäväksi. Mutta siellä, missä valtiopankil]a oi] tämä
tehtävä, on kokemus osoittanut, kuinka välttämätöntä on, ettei sen
hallinto riippu yksin hallituksesta. Sillä me]kein kaikkialla oii sattunut, että hallitukset, vali,ioiden ollessa pakottavassa pulassa, ovat
käyttäneet valtaansa ottaakseen lainoja valtiopankista eivätkä ole
siten ainoastaan vieneet teollisuuden ja kaupan tarvitsemaa pääomaa, vaan ovat myös, koska sellaisten lainojen ot,t,aminen on edellyttänyt setelinannon lisäämistä, tehneet i`ahanarvon epävarmaksi.)}
Tämän saman pei.iaatteen puolesta Snellman taisteli sitkeästi
vielä toistakymmentä vuotta myöhemmin rit,aristossa ja aatehssäädyssä,
kun
esillä
oli
kys}/'mys kultakannalle siirtymisestär
Hänen käsityksensä mukaan oli ku]lan ja hopean keskinäinen arvosuhde määrätty tällöin sellaiseksi, että siitä vientiliikkeet hyötyivät

- häiien ]askelmansa mukaan n. 10 °/o - ja tätä hän piti vääryytenä kansalaisia kohtaan. ))Kuinka milloinkaan voidaan - hän
kysyi - sanoa kohtuulliseksi toimenpidettä, joka, sitä oikeuden
mukaan tutkittaessa, oikeuden vaa'alla punnittaessa, osoittautuu
niin ylen vääräksi ja väkivaltaiseksi.» Toisella kei`ralla hän suoi`astaan profeetallisin sanoin korosti samaa periaatetta näin: ))Mutta

jos vain valitaan oikea periaate ja koetetaan sitä noudattaa, niin
on tehty kaikki, mitä ihmiselt,ä voidaan pyytää. Niin on laita, jos
valitaan periaatteeksi, ettei järkytetä kenenkään omistusoikeutta,

ja koetetaan tehdä, mitä voidaan sen toteuttamiseksi.»
Kuten huomataan, Snellman esitti seitsemänkymmentä vuotta
sitten selvästi ja voimakkaasti samoja periaatteita, joita vielä nytkin pidetään setelipankin toiminnassa kulmakivinä. Kun hän senaat-
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uupumatta teki työtää saattaakseen loppuun edeltäjänsä

FcbbL.cz7? Lcmge7tsÅjö.Zczin aloitt,aman i`ahan uudistuksen, hänen tärkein

käytännöllinen näkökohtansa oli saada markkamme arvo vakavaksi
ii`roittamalla se Venäjän häilyvästä ruplasta, mikä seikka vasta teki
siitä itsenäjsen i`ahayksikön.
Toisessakin suhteessa Snellmanin käsitykset

vastaavat sitä,
mitä vielä nykyään pidet,ään keskuspankin toimii.inassa oikeana
periaatteena. y)Finlands Allmänna Tidningissä» häii v. 1866 nimenomaan tei'oitti, että setelipankki ei voi antaa pysyviä ]ainoja, minkä

Suomen Pankin ohjesääntökin kielsi, ja moitti pankkia siitä, et,tä
sallittiin uudistaa lainoja niin aulijsti, että tällainen menettely oh
tullut melkein säännöksi.
Miltei ensimmäisiä asioita, joita Snellman sai tehtäväkseen yksityiskohtaisesti valmistaa tultuaan senaattoriksi, oli ehdotuksen laatiminen esitykseksi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pyynnön johdosta saada valtiolta vakuutta niiden sitoumusten täyttämiseksi,
joihin yhdistys saattoi joutua ottaessaan ulkomaisen lainan. Nopeasti
esitystä koskeva ehdotus valmistuikin saavuttaen senaatin hyväk-

symisen. Valtiopäivillä ei esitys liioin kohdannut vastustusta, vaan
säädyt
sitoutuivat takaamaan yhdistyksen ulkomaisen lainan.
Täten toteutui Snellmanin viisi vuotta aikaisemmin lausuma ajatus,
että maanviljelijäin pitkäaikaisen luoton tyydyttämiseksi oli hankittava pääomaa ulkomailta.
Muutamia vuosia myöhemmin hän kuitenkin katsoi olevan
aihetta varoittaa ulkomaisten vclkojen lisäämisestä. V. 1866 hän
nimittäin kirjoitti näin: y)Maassamme on totuttu puheessa ja kirjoituksessa leikkimään miljoonilla. Muutamien miljoonien lainaamista
ulkomailta pidetään pikkuasiana. Vakavammat ihmiset eivät ainoastaan vai`one velkaantumasta, vaan käsittävät myös, että Suomen
ulkomaisen luoton täytyy olla sangen rajoitettua ja et,tä sitä, jos
halutaan nähdä sen säilyvän, täytyy käyttää järkevästi.» Kun
muistaa, että nämä sanat kirjoitettiin vuotta ennen suurta katovuotta, jolloin ihmisten pe]astamiseksi nälkäkuolemasta oli hankittava ulkomaista luottoa, täytyy myöntää, että Snellmanin vai.oitus
ulkomaisten lainojen kevytmielisestä ottamisesta lausuttiin oikeaan
aikaan.
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Snellman oli alun pitäen kannattanut sellaisen hypoteekkipankin
perustamista, joka myöntäisi maanviljelijöille pitkäaikaisia kiinnelainoja. Senaattorina hän antoi t,ukensa p}'rkimyksille, jotka tai`koittivat Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan tukemista. Toimittamissaan aikakauskirjoissa hän kirjoitti usein ja vakuuttavasti
siitä, että maanviljelys oli saatava tässä maassa korkealle kannalle.
Ottaen nämä seikat huomioon on pidettävä luonnollisena, että Snellman v. 1869 valittiin Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunnan

puheenjohtajaksi, mikä vaali merkitsi sitä, että hänestä tuli yhdistyksen toimitusjohtaja.
Tehtävä oli si]lä hetkellä vaikea ja epäkiitollinen. Melkein kohta
sen jälkeen kun yhdistys oli pei`ustettu, kohtasi maatamme vei`i`aten
ankara kato ja tuskin o]i siitä toinnuttu, kun uudestaan halla turmeli vuodentulon, kunnes v.1867 saatiin kokea maamme uusimman
historian kauhein katovuosi. Hypoteekkiyhdistyksen toiminta oli
tällöin päässyt hyvään alkuun. Annett"jen laiiiojen kokonaissumma
oli jo yli 18 milj. markkaa, mikä silloisissa oloissa oli kunnioitusta

herättävä summa.

Kadon seurauksena oli, että lainanottajat eivät

pystyneet suorit,tamaan koi`koja ja kuoletusta, yhdistyksen oli pakko
ryhtyä uloshakuihin ja turvatakseen saatavansa seii täytyi useassa
tapauksessa huutaa tila itselleen. On he]ppo käsittää, kuinka vaikeata oli yhdistyksen asioiden hoito näinä vuosina, kun mainitsee,
että yhteensä n. 800 maatilaa joutui yhdistyksen haltuun, mikä

pidemmäksi, mikä lyhyemmäksi ajaksi.
t)Johtokunta kiiruhti kaikella vireydellä tilojen jälleenmyymistä,
mutta siinä kohtasi mitä suurimpia vaikeuksia, eikä voitu välttää
melkoisia tappioita,» sanotaan Snellmanin elämäkerrassa. Yhdistys
ei ollut myöntänyt lainoja enempää kuin tilan puoleen arvoon,
mutta i)akkohuutokaupoissa ei useiii tarjottu kuin mitättömän
vähän eikä myöhemminkään ilmaantunut ostajia. Tappiot johtuivat
osaksi siitäkin että arviomiehet olivat suorittaneet tehtävänsä taitamattomasti, ehkäpä joskus olivat omanvoiton tavoittelustakin
hyväksyneet liian korkeita ai`vioita. Vielä huomattiin erehdykseksi,
että samaa arviotariffia seui`attiin koko maassa. Kuten saattaa arvata,
aiheutti tilojen hoito yhdistykselle vuosittain jatkuvasti tappioita.
Maksamatt,omat korot lisääntyivät vuosi vuodelta, tilojen rappeutumisen estämiseksi oli järjestettävä hoitoa, mikä vaati kustannuk-
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sia. »Yhdistyksen jäsenet maaseudulla osoittivat yleensä laimeutta

yhdistyksen etujen valvomisessa, lääninkomiteat eivät aina toimineet tari)eellisella tarmolla, ja vaikeaksi kävi löytää kelvollisia asiamiehiä lähinnä pitämään silmällä yhdistyksen tiloja.»
Snellmanin edeltäjät olivat olleet kunnon ihmisiä ja taitavia
virkamiehiä, mutta he olivat pitäneet Hypoteekkiyhdistyksen johtajan tointa jonkinlaisena tilapäisenä levähdyspaikkana odottaessaan pääsyä senaattiin tai muuhun koi`keaan toimeen. Siksi he eivät
olleet tarpeeksi tarmokkaasti ryhtyneet korjaamaan epäkohtia, vaan

jättivät Snellmanille tosiaan huonon perinnön. Hän tekikin kaikkensa vaikeuksien voittamiseksi. Yhdistyksen omaisuuden hoito
asetettiin paremmin järjestetylle kannalle.
Ankaria määräyksiä
säädettiin ylellisten arvioimisten estämiseksi, ja määräykset arviomiesten palkkioista muutettiin. Yhdistyksen lainaus, joka oli joksikin ajaksi kokonaan lakkautettu, paiitiin uudestaan käyntiin
v. 1872. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen hyväksyttiin lopulta
v. 1877 uusi arviotai`iffi, jossa määrättiin, että pienimmille tiloille
annettiin lainaksi vain kolmannes ai`viosummasta.
Yhdistyksen tappiot olivat kuitenkin iiiin suui.et, että ilma.n
valtion avustusta ei voitu pelastua. Vuoden 1877 valtiopäiville
hallitus antoikin esityksen, että Hypoteekkiyhdistyksen 600 000
mai.kan suuruinen velka Suoinen Pankille poistettaisiin tileistä.
Aatelissäädyssä Snellman puhui vakuuttavasti esityksen puolesta.
Hän sanoi, että Hypoteekki)'hdistys oli monin tavoin maat,a hyödyttänyt.
Hyöty olisi ollut vielä suurempi, jollei lainausliikettä
olisi aloitettu onnettomimpana aikana, joka maamme on täytynyt

kokea sataan vuoteen. »On kuitenkin vai.maa ~ Snellman jatkoi että jollei näitä Hypoteekkiyhdistyksen rahoja olisi ollut, olisi kuol1ut nälkään vielä useita kymmeniä tuhansia enemmän kuin nyt joutui tämän kovan kohtalon uhriksi. Tämä on mielestärii niin päivänselvää, ettei tässä katsannossa pitäisi olla mitään epäilystä. Hätä se

pakotti useat lainanottajat, kuten sanotaan, syömään saamansa
rahat. Mutta jollei heillä olisi ollut näitä rahoja syötävinä ja toisten
kanssa jaettavina, niin kaikki olisivat luultavasti tuhoutuneet.»
Aatelisto myöntyikin poistamaan mainitun Hypoteekkiyhdistyksen
velan, mutta muut säädyt asettivat erinäisiä ehtoja, minkä takia
asia oli lykättävä seui`aaviin valtiopäiviin.
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Tällä välin oli yhdistyksen piirissä herät,etty k}Ts}7m}'s ei`inäisten

muutosten tekemisestä sääntöihin ja toimintatapaan. Snellman oli
vastustavalla kannalla, mistä oli seurauksena, että häntä v. 1881 ei
enää valittu yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi. Snellmanin
osana oli aina ollut raskaalla vaivalla i`aivata maaperä, jota muut
sitten helpompaa t}Tötä tehden edelleen vi]jelivät. Näin hänen kävi
Hypoteekkiyhdistyksessäkin. Kun hän jätti johdon muiden käsiin,
oli yhdistys »pääasiassa pelastettu siitä epätoivoisesta asemasta,

johon se oli joutunut ennen hänen aikaansa tehtyjen erehdysten ja
semminkin vaikeiden katovuosien kautta.))

Johtavien periaatteittensa mukaisesti Snellman kirjoituksissaan
ja lausunnoissaan teroitti sitä, että pankkitoiminnassa oli pidettävä
yleinen etu, yleinen näkökanta ensi sijalla. Samoin kuin hän asettui
vastustamaan kaikkea henkistä holhoamista, hän myös piti täi'keänä,
että kansalaisille suot,iin vapaus taloudellisellakin alalla. i)Kaikilla
kansalaisilla tulee olla yhtäläinen oikeus, ottaen huomioon, mitä
]aki säätää, käyttää varojansa ja luottoansa sillä tavalla, jota he
pitävät hyödyllisiinpänä,» hän lausui senaatissa yksityispankkeja
koskevaa asetusta valmistettaessa.

Terveen pankkitoiminnan tärkeimpänä periaatteena on, että
luottoa myönnetään riittäviä vakuuksia vast,aan. Vaikka Snellman
hyväksyi tämän, hän kuitenkin teroitti, että vakuuksien tarjoamisen
raja ei voi eikä sen tulekaan olla lainanannon rajana. Sillä luottoa on
m}'önnettävä siten, että elinkeinot sen johdosta kehittyvät ja vaurastuvat. ))Lainoja näet ei makseta vakuuksilla, vaan rahalla, ja
ulkomaiset lainat maksetaan jaloilla metalleilla tai vastaavilla valuutoilla, joiden saantiin on yksi ainoa keino, nimittäin se, että maan
kauppa ja laivakulku tuottavat sen viennin ja tuonnin välisenä
erona.»

Jos meillä olisi vuosina 1927 ja 1928 pidetty mielessä nämä Snellmanin sanat, olisi viimeksi kestetty pula ol]ut paljon lievempi.

Tämä osoittaa, että Snellmanin esittämät mielipiteet eivät ole ainoastaan historiallisesti mielenkiintoisia, vaan että niistä voi ainmentaa
viisautta, joka vielä nytkin on vai`teen otettavaa ja käytäntöön
soveltuvaa.

