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HENKISEN TYÖN

EDISTÄMINEN on olen-

naisesti riippuvainen aineellisesta hyvinvoinnista.

Saavutukset

tieteen

ja

taiteen

sekä sivistys-

elämän alalla yleensä ovat suurelta osalta maan
taloudellisen

toiminnan

tulosten

ja

niiden

an-

taman tuen varassa.

4
KANSALLIS-OSAKE-PANKKl

on

toimintansa

alusta pyrkinyt tukemaan ja edistämään maamme suomalaisen väestön taloudellisia -ja siten
välillisesti

myös

sen

sivistyksellisiä

rientoja.

4
Liittymällä

pankkimme

cLsiakkaaksi

voitte

omalta osaltanne myötävaikuttaa näiden pyrkimysten

onnjstumiseen.

KÅNSAmES-®SÅB(E-pÅNB6E6i
Perustettu

1889.

Säästä m i n e n
On

kcLnscLlcLisvelvollisuus
Vain uutteraija säästäväinen kansa voi
saavuttaa

taloudellisen

Pienistäkin

myöten

suuret

senvuoksi

hyvinvoinnin.

säästöistä

kasvaa

pääomat.

säännöllisesti

osa

aikaa

Tallettakaa
tuloistanne

pankkiin.

Paikkakuntanne

söästöpankki

Teille

korkeimman

sinne

tallettamanne

Teidän
väksi.

sallitun

varat

maksaa
koron,

kotiseutunne talouse[ämön
Valitkaa

siksi

ja

käytetään
hy-

pankiksenne

säästöpcLnkki tai söästöpankkien omis-

tama

Säästöpankkien
K e s k u s - 0 s a k e - P cm k k i
Helsinki,

Aleksanterink. 46

-YHTION

loiminnan laajuutta
Vakuutusten

kuvastavat seuraavat numerot,:

määrä

Vakuutusmaksurahasto

Omat rahastot

31/12 -40 5.180.400.000 mk

„

[.196.995.000

,,

117.546.000

„

„

SUOMIIYHTIO

ASIALLISTA,
mahdollisimman mol
nipuolista paEvelua
tarjoaa Teille

miespolven

neen, laajoine

kokemuksi-

suhteineen ja runsaine

varoineen

Pohjoismaiden

YHDYSPANKKI
Suomen

vanhin

liikepankki, perustettu
1862.

Uudenaikainen

teknillinen

järjestely.

Haarakonttoreita

kaikkialla

Tallettajia

31/12

1940

Talletuksia

„

„

maassa.

206.728

2.699,4 milj.

bilanssin

loppusumma„
Kokonaisliike

„
1940

5.867,5

„

318.965,0

„

Omat varat 540 milj. mk.

YLELLISYYDESTÄ Jfl YLELLISYYDEN
VEROTTflMISESTfl.
Kirjoittanut
llm. I{ovel.o.

Nämä rivit eivät t,arkoita om` minkäänlaisena tyhjentävämpäiiä
esityksenä ylellisy}'destä ja sen vei-t)ttamisesta.

Seuraavassa pyri-

tään vain antamaan eräitä ))välähcl}'ksiä» (tätä ii\uotisanaa kä}-ttääk-

seni), jotka koskevat puheena olevaa aihetta. Ennenkuin ryhd}/'tään
verokysymyksen, so. ylellisy}rden vei.otl,aiiiisen iierusteena olevien

näkökoht,ien ja tämäii verotuksen menetelmien, käsittelyyn, on
tietenkin tarkastettava itse ylellis}r}rskäsitettä sekä sitä ai`vostelu€`,
joka kohdistuu ylellisyyLeen (siihen, mitä sanoLaan ylellisyydeksi).
Mitä on siis }.lellisyys?

Kie]ellisessä suhteessa on huomat,tava, et,tä useimi)iin iiykyjsistä
sivist`'skie]istä }rlellisyys sanan tavallisimmin kä}'tett}- vastine (lyx,

Luxu;, luxuary, luxe, lusso, lujo) on tullut latinankielestä, nimitLatinankielen luxus, josta
luxuria ja luxui`ies ovat muodost,etut, todennäköisesti lähinnä tar-

täin sanoist,a luxus, 1uxuria, luxuries.

koittaa sijoiltaanmenoa. Mainitun alkuperäisen merkityksensä ohella
on sanalla ]uxus, kut,en J`TorcGZ!jrwtÅsen Totius latinitatis lexicon tie-

tää, johdettu merkit}-ksensä, so. se tarkoittaa t)virheellisyyLtä, jol]a

rikotaan t,otutt,u elämän ja tapojen järjestysy) (vitium, quo quis
solit,um vit,ae iiioi`umque ordinem solvit).
Tästä lopuksi t,ullaan
kyseellisten

sanojen varsinaiseen merkit}rkseen,

joka

on:

))nimia

reruin, quae ad victum cultumque pertinent, abundantia, profusio
sumiituum in deliciis, et sui)erl'luis rebus comi)arandis, mollis et

delicata vita, unde mores cori`umi)untur» (lyh}resti: h)-ödykl"itten
liiallinen käyttö, tuhlaava ja hekuiiiallinen, tapoja turmeleva elämä).
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Se, mitä }'lellisyydcllä on }J.minäi`rettävä, voi }-llä olevan iiiukaan

ensi silmä}'ksellä näyttää hyvinkin sel\'ältä.

Ylellis}'`'s on h}'ödyk-

keiden käyttöä tai kulutusta, joka ii`enee y]i ta\.allisen miLan, on

tarpeetonta (tuhlausta, hckuniaa). Siitä hu()limatt,a ei tämän perust,eella kuitenkaan varsin lukuisissa ta]jauksissa ole hel])poa sanoa,
mikä on ylellisy}'ttä ja mikä ci.

»Ta\.allinen» ja >)tari)eeton)) ovat

epäilemättä tässä melkoisen epävarmo.ja kriicerioita.
Mainitt,u

seikka

selviää

mcillc,

kun

edellä

koet,amme hiukan tarkast,aa }.]ellis}r}'silmiötä.

saiioLiin pohjalla

\''lellisy`-den motii-

veiksi katsotaan osittain aist,illiset naut,iiinoL (Sinnenreiz, sensualit6),

osit,tain sen vietin L}-}.d}.ttäminen, joka yll}.ttää ihinisiä osoittamaan

aineellista ylemm}.}'t,tään toisiin ihmisiin nähden, so. turhamaisuus,
pöyhkeil}J.
(Eitelkcit, Prahlerei, ostentation).
Eri oloissa näiiiä
inotiivit \.oivat johtaa huomattavast,i ei`ilaisiin tuloksiin. Pri]iiitii-

vise]Iä kehit}.sasteclla h}.ödykkeiden ]iioiteltu tai tarpeetoii kä},'tLö

on puhtaammin k\'anlitatiivista (villi-ihmisten juhla-ateriat ?.m.).
Myöhemmin,

o]ojen

kehittyessä, liioittelu

jlmenee

suui`emmassa

määrässä kvalitatiivisena, so. ])arempien ja hienomi)ien lajicn kä`-t,-

tönä ja kulut,uksena (herkuttelu jne.). Alkuaan aistilhseL nautiimot,
t)grohsinnliche Genusse>), kuten f?¢zJ sanoo, saavat hienostuneeini)ia

muotoja.

Kvantitatiivista ylellisyyttä luonnollisest,i kuitenkin esiin-

tyy kehittynee]iimil]äkin asteilla, ja toiselt,a puolen saatt,aa varsin
alkuperäisissäkin oloissa olla huomattavissa kvalitatiivisia i)iirteitä
(koristelu yms.).
Kansojen kukoistuskausina on ylellis}i.}.s, kuten
j?oscher
huomauttaa,
}.leensä
»tei`veein])ää»
tai t)järkevämpäät)

(gesunder, verntinftiger Luxus), mutta voi niiden i`appeutuessa
saada varsin hillitsemätt,ömiäkin ja mielettömiä muor,oja (esiin.
kallisai`voisten

helinien

murskaaminen

Kleopatran

\/.iinimaljaan,

I-Ieliogabaluksen satakielien ja puhuvien papukaijojen kielistä vi`lmistetut i)asteijaL jne.).

Liioit,t,elu muodost,uu täten uscin pelkäksi

haaskaukseksi (Vergeudung).

Tui`hamaisuut,een (i)öyhkeilyyn) ylel-

lisyyden päämotiivina yht,yy tässä eräänlainen luonnoton, perversi,
katsantokanta. Jo Se/tccc4 Iausuikiii: y)hoc est luxuriae propositum
g`audere in ])erversis».
Se, mit,ä voit,aisiin sanoa ylellis}-ydeksi, on siis ei`i aikoina ja eri

olosuht,eissa suurest,i erilaist,a.

laat,u muuLt,uu.

Kehit}'skulun inukana nautintojen

Lisäänt}.n}'t kult,tuuri tietenkin luo uusia tarpeita

YLl.`.I,i.IS`-YDI:ST.` JA YLE,LLISVVDE`-VEi`oTT,\`iisEST..\

ja keinoja nii(len t)-}'d}.tLäiiiiseksi.
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Edelleen on huomattava, et,t,ä

sc, mikä aikaisemmin, tekniikcm ja muiden olojen kehitLymättöm},'yden vuol{si, oli harvinaist£`, vain harvojen saatavissa, tulee tavalliseksi; ylellis}r}.s »demok]`atisoituu».

Niinpä 4dcJJ7t Sn.j!/} huomaut-

taa, et,tei i)aidan käytLö keskiaikana ollut tavallista aleinman kansan keskuudessa ja se olisi siis silloin voit,u katsoa ylellisyydeksi,

kun

taas

paita hänen aikanaan jo oli `-]einen välttäniättömyys-

eslne.

Ylellisv`.s on siien alaii i``uotoaan inuuttava Proteus, ja luoiiiiollisesti käsit}'kset siitä,

mikä on `rlellistä, ylellisyyden alaan kuulu-

vaa, vaihtelevat ei`i aikoina ja eri olosuhteissa.

.\Iutta eivät ainoas-

t,aari olojen kehityksen johdosta vanheminat ja uudemmat katsaiiiokannat täten joudu i`istiriitaan l{eskenään, vaan muutenkin,
s€`]iioina aikoina ja samoissa oloissakin, eetillisten, sosiaalisten yiiis.

näkökohtieri perustee]1a \.oi(laan ol]a eri mieltä siitä, mitä ylellisy}7s
On.

Kreikassa Lygurkon ankaruudestaan i,unnetut lait itse asiassa
vanhojen traditjoiden mukaist,a käsitystä elinta])ojen
vksinkei`taisuudesta. Stoalaisen, aistillisten nautintojen tukahuttamiseen tähtäävän, i)rinsiipin mukaan saattoi olla ylellisyyttä se,
cdustivaL

]iiikä ei)ikurealaiselta kannalt,a kuului t,avalliseen tai`i)eiden ty}.cl}/.tykseen.

Roomassa esim. J'Gt7.o/tz:i4s (Petronius ai`biter, arbiter ele-

gantiarum) edusti j}'rkästi toista kal,santokantaa kuin Senec¢ Lai
`Jw¢e7?cbJL.s.

Viiinemainittu mittasi keisariajcm }rlellisyyttä vanhem-

i)ien aikojen vaatimattoinuudella, jolloin esim. hopeaLa ei saaii`it

välkkyä muualla kuin aseissa:
))Argenti

ciuod

Keskiaikana

eraL,

ja

solis

fulg.ebat

myöhemminkin

in

ai`iiiis.t)

askeett,inen

periaate

taisteli

hekumallisen elämänkatsoinuksen kanssa; äärimmäisyyteen meni 15.
sataluvun lopulla kirkonmies J)t.e).J.e Chcw.J.oJ?, joka katsoi, että oikeas-

Laan vaatteetkin olivat }'lellisyyttä.

Katsantokantojen vaihtelut

kuvastuvat inyöskin yle]lisyyslaeissa (leges sumptuariae), jotka mil1oin

kohdist,uivat korkea-asteisimpaan yle]]isyyteen,

milloin taas

kiclsivät }'Iellis}rytenä varsin vaatimattomatkin nautinnot ja ylimalkaan veri`att,ain alkeel]iselle asteelle kuuluvan kulutuksen.
Roo]i'iassa ])}rrittiin laeilla (kuten ]ex Orchia, lex Coi`nelia, lex Julia

jne.) torjuiiiaan melkoisen eksklusiivista ylel]isyyttä naistenpuvuissa,
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juhlatilaisuul#iss€`, herkhjen kä`Jtössä jne. ja keskiaikana sekä vit>lä
uutenakjn aikana sovel]ettiin kieltoja esiin. sellaisiin inuodin mie-

let,tömv\-ksiin

kuin luonnot,toman i)itkäkärkiset jalkineet,

kelltti

ja t].u'ut ])uvuissa, fantastiset leikkaukset ja toppaukset jiie. Kustaa
Vaasalt,a keri`otaan taalalaisten vaatineen, ett,ä ne, jotlui i)itivät

»skui.na k]äder» olisi -- poltettava (mihin Kustaa Vaasan sano-

taan vast,anneen, että tällaiset henkilöt oikcastaan t,uottivat vahi]i.
koa vain itselleen).

F.i`ikoisen kuvaavam esimerkkinä anka]`asta

y]ellis`r},.s]ainsäädännöstä mainittakoon

Ruotsi-Suomessa

]uvuii alkupuolella hautajaisista annetut määrä}rkset.

17. sat€`-

Näistä sää-

pettiin mm. (sadan taalei`in sakon uhalla), että käärinliinana tuli
olla halpaa kangasta, käytetty ]akana tms., koristuksia o]i vältet,-

tävä, arkku heti suljettava jne. (k}.symyksessa olevassa asetuksessa

sanotaan tästä: >)Bör - till den döde lekamens swepning ej annat
brukas, än ett ordinairt lintyg och ett såd€mL brukat lakan soin i

huset kan finnas, utan att dertill kiöpes och användes något nyt,L
el]er i huset befinteligt dyrbart: icke heller må någon onödig prydnad
såsom peruquer, spetsar eller dylikt i)å liken sättias, utan sti`axL
efter swei)ningen låcket tillslutasi)).

Eipä edes kutsuja hautajaisiin

ollut lupa lähet,tää muil]e kuin läheisiminille sukulaisille (»til och
med

syskonebarn))).

Se käsitysten ristiriita, joka on jo vai`hain havaittavissa, jatkuu
uudempanakin

aikana.

Jos erikoisesti tarkast,etaan kansantalou-

dellisten kirjailijain mie]ipiteitä siitä, iniiä ylellisy)'del]ä on ymmär-

ret,t,ävä, voidaan niissä ei`ottaa kaksi pääsuuntaa.
tulkitsee

ylellisy}-den

ahtaasLi;

takoon Je¢r} Bcbp£js£e Sc%

eräänä

Toinen suunta

täinän edustajista mainit-

joka selitti }'lellisyyden tarkoit,tavan

kalliiden esineiden käyttöä. Muit,a oTaL (J. `Jc{cob, SCo7.ch, cze Lc"eJe#e,`

T/cZ!emci7?.

Toisen suunnan kannattajiin kuuluu min. 4cZcwrL Sww.!Å,

joka t,ulkit,si ylemsyyden varsin laajasti.

Kaikki, mikä ylitti sen,

joka oli yhteiskunnan alimpien luokkien t,avaninukaiseen ehntasoon
kuuluvaa, oli ylellisyyLtä, selitti Adam Siiiith. Niinpä esim. nahkajalkineiden käytLö, mikäli se ei ollut kaiken kansan tapana, voit,i]n
kat,soa ylellisyydeksi.
Laajeminan tulkiiinan kannalla ovat inyös

olleet ri`m. Lexis, Schäme, Som,bai.t, RatlLenciu.
Edellä esiLetysiä ilmenee, ettei tarkkaa }J.lellisy}/.skäsitettä voida

muodostaa.

`'lellis\'vskäsite jää

i)akostakin

ine]koisessa

mitassa

Yi,F,LLisv¥DEs.r...i J..` VLF,LLisvyDE`-vi3ROTT..\`ii`sEST,\

re]atiiviseksi ja ci)ämääi`äiseksi.

vlellis}..ydeksi

vagantista)

Jonkinlainen ratkaisu olisi katsoa

sc, mikä ylittää f}'siologisesti }'m. välttämätiömän,

Loimeentulominimin.
luonnollisesti

28.5

Tämän laajan

käsit,teen puitteissa void€`an

i"`hua korkeami)iasteisest,a (eksklusiivisesta, ekstra-

?-lellisy}.destä, y)grande

luxe,» kut,en

`/t;ze

sitä niinittää,

ja
alempiasteisesta }.1ellis}'}.destä, jota Lexis luonnehtii sanalla
))Volksluxusy), mut,ta vai`mempaa rajaa iiäi(len moleiniiien välille on
vaike€`

asettaa.
*

.\`Iit,en

on

sitLcn

Vaikeuksi€`

selvy}.s.

\'lellis`.\.ltä

t,uottaa

t,ässä

ylellisn.skäsiiiecn

eitä-

Periaattcellisesii voidaan kuitenkin lähtcä siitä, että se,

niikä \t-ai`sinaisest;

kohdisl,uu

daan kat,soa, \'astaavasti
te,ist,a

ai.`.ostelt,ava?

luonnollisest,i

\']ellis}r}.ttä

`'lellis`'`rden

ja

korkeainpiasteiseen

ylellis}-}rLeen,

voi-

Hiodifioituna, koskevan m}.ös alempi€`s-

vice

vers<i.

m`vostel`iii sisält,ää

itse, asiassa jo

se alussa viit,aiiu

ylellis}/'}.s sanan merkit}'s, jonl{a imikaan }'lellis}-`'s oii joL€`kin sijoiltaa]i
iiienn}-tt,ä,
luonnoLonLa ja vjrhee]list,ä
sekä
Luriiiiollist,akin

(uiide ii`oi.es
(`orrumpunt,ur\i.
`-lellis`.}.den
mot,iivien,
aisLillisten
nautintojen, tui`hamaisuuden jne., esiitäiiiiiieii m\'ös imitlicite \.oi

käsittää

sen

Lorjuiiiisen.

\.lcllis}'}rtLä

käsit}'ksct o\'atkiii `-arsin lukuisat.
niinkin ]iitkälle,

s`iudcii,

clt,ä

koska

aiheutiajim.

hän

k€`ikki

häpeällistå

laht,oi

(`ritiosa

i)iti

]ioislaa

ne

]Tiiii.

turpis).

lausumiot

€ivio]iiton ja

t,urmiolliscn

}'lcllis}J'}'s

ac

tuomiLsevat

ja

Jo JJJct!o ihaiinevaltiossaan iiitmi

oli

}'lellisn-den

C/.cewm

`/(/(Je/tr4/!;.9

}'ksit}'isoiiLai-

miclesiä

i)it,i

tärkeim]tinä

paheellista

\rlellisyyttä

ja

sola€`kin

t`ii`miolliscm])aiia:

»Sae`ioi` armis
lju.`uria

\'ullum

illcul)`lit

crimeii

Viclum(|uC

ahcsi

lllciscilur

fat`iiius(_iuc

orl)cm.

libidinis))

(sotaa julinem]tam on `.1cllis}.).s iiääss}'t .iuurtuimtin ja kostaa
- Roomalle -]`iaani)iii.in \'()iltamisen; sitä seuraa jokaiiieii rikos,
jokaiiicn

himon

i\lonei
lisclt,a

iiahat}'ö,i.
ankaraL lausunnoi samoin kuin m}'öhemi}iät, uskomiol-

t,aholta

`'m.,

annet,`it

h}'lkä)'stuoiiiiot

läht,evät

eetilliseltä

i)ohjalta.
Mutta m}'öskin 1£`lou(lellise]ta kannalta on ylellisy}'ttä
ai`\-ost,eltu ankarasti. `'lellis}.}'s edist,ää imi)roduktiivista ja vähcn-
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tää re]mtduktiivista kulutusta, selit,Li ./e¢/t /?cr,p![.S£e Scw.

Ylellis\'\'-

den hait€`llista vaikut,usta kansantalout,een ovat, eri vivahduksin`
L{oros+anc®+ TT\rm (i. JaJ{ol), Storch, SisiTLondt, Laveleye, Schäffle .ine.

Varsin

voimakkaiLa

f?(tf/ie7tftL4.

sanoja

on

vlellisv\rt,tä

vastaan

suuniianiiut

Kun tiii`kastetaan inaailinan tuotantoa, lausuu Rathenau,

»so zeigt ein furcht,bares Entschrecken uns den lrrsinn der \Vii`tschaft)).

Tämå tuotanto käsit,tää >)Ubci.fli.issig.es, `.ichtig.es, Schäd-

1iches, Verächt,liches>).

H`.öd}.llinen uhrataan h}'öd}rtiöinän hyväksi

(pe]kkään helniina`iha:`n voidaan
ratiokuluja
vast,aa\'a
summa).

uhi`aLa suui.en ni€`atilan ]iielio`'lellis}.}.skulutus inerkiiscc t}/'öii,

työajan ja t}-övälincidcn tuhlausta; }/'lellis\Jystuotannossa oii init,ät-

tömien

ja

arvottoinien

nautiniojen

luo]iiiseksi

korvaamaiioi]iasii

riistett`-maailnian (])laneettien) niukasLa tuotosta ())aus dem kai`g.eii
Ertrag`e der T'laiieten entnoimnent)) sellaista, joka olisi ollut käyiettä`/.ä

see]`

\J-ä]t,t,ämätLömien

t`rvd}'tLäiniseen

ja

i)i`oduktii`.i-

t,vöhön.

Jos
ollul

tai`peiden

kuitenkin \.lellisy}.dellä

hart,aiLa

ihailijoitakin.

oii ollut jyrkkiå v€`stustajia, oii sillä

}'Iuinoin

/Je7.ct/t`/ei.tJo6`

(/Jo/t!i./`.o6`)

ititi

yle]lis}.).ttä
parhaiinpana
keinona ylevämielis`.}'clen ja urho(tllisuude]i kehiLtämise]{si (sen innostamina olivat aieciialaiset voiLianeet .\IaiTat,honiii taistelun).

näki

y]el]is}.`rdessä

pääkiihoittimcn.

(iiautinnoissa,

Kuuluisa

mehiläisist,ä» (Thc

Myöheimnin i`iiii. filosoofi il`f¢t.c!L.v..J/e

on

i)aheissa)

inhiiiiilliscii

cdistykseii

Mandevillen runomuotoiiien ))Tai.u

Fable of thc 13ees).

'l`äHiän

miikaaii >)suriscva

mehiläiskekot), so. ihmist,en vhteiskunta, menest}.i niin kauan, kuin
se oli tä}.i`nä ])aheita.

Vastakohdat avustiv€\t silloin toisiaaii, juo-

pumus raitti`iita, `Jlellisy}'s ja loist,o köyhieii toimeentuloa, t,ui`hamaisuus elinkeinoja ja muoLihulluus kaui)])aa; täten paheiden hoivatessa

iicrokkuutt,a

kuin itiuut,en r.ikas.

ja

Loiineliaisuutta

kö}'häkin

}'Ianclcville lausuu mm.:

))Luxure,
Eiii)1oy'd a million of the i)oor,
Aiid odious pride a million inore:

Env\' itself and `'anii,\'
\\'.ei.e iriiiiistcrs of industi`}';
Their dai`ling` foll`., fickleiiess

eli

itai`cmmin

\.i.i.:i,l,IS¥¥DEST.:i JrA ¥l,F.IjLIS¥TI)E`-\.i.:Ro.r.i`.i`i:isEST.`
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In diet, furniiure ancl dress,
That sti.angle ridic'lous vice, \vas inade

The very wheel that t,ui`n'd the t,r€\det).
Ajatus,

eLt,ä

esitett}..

}.]ellisy}J's

Mm.

Sch7.öczeJ.

cdislää

kö}'hien

t,oivoikin

toiineentuloa,

ylellis}.yden

oii

}rhä

))denn der pracht ernehi`et viel handwercks]eut,e und ai`ine)).
kaiden vlellisy}Ts

on

kö}.liien leiitä, lausui

samalla kannalla on ollut, mm. T/ieoczo7.

Y]iinalkaan

tulee,

ovaL

kansantalouden

'/'ÄjeJ.6,

ja

usein

kasvavan,

Rik-

suunnilleen

JT4o;nmscn.

tutkijat,

mit,ä

}/-1e]lisv\.Lcen

olleet enei`iniän tai väheininän j}.rkästi toi`juvalla kannalla.

MainiLt,ava
St)}L.£/L

tosin on, ettei vanhemmista kirjailijoist,a esiiii. 4dcw7?

inoit,i p}'S}rvieii tai kestävien esineiden (kuten i'akennusLen

}'m.) luomiseen kä}'tett}/'ä }'lellisy}i'ttä.

))Järkevän» }/'lellis}/'}i'den kat-

soo f?osc/!e7. voivan olla kiihoittimcna tuotannolle, ]nutta hylkää
inuunlaiscn ylellis}'}.deii; suunnilleeii samalla kannalla oli ollut mm.
f?cLzt.

]isvvden

Tavallisimiiiin viiine, aikana korostetaan toiselta i)uoleii ylel-

haiiallisia

\J.aikut,uksia

pääomanmuodostukseen,

toiselta

puolen sitä seikkaa, et,tä }'lelhsyys on omansa vähentämään Lari)eel]isien h}'öd}-kkeiden (vältLämättöm}Jysh}/-ödykkeiden) t,uot,antoa.

Eräänlaisen }'lemsyyden a]]oteosiksen on hitenkin, ei kauan
sittcii, esittän},Tt

/,cJ.oy-j3c"w!i.ezÅ.

Ylellisy}J.stuotanto,

ei suinl{aan vähe]inä kansantalouden kokonaistuottoa.

selittää

hän,

Ilehtaarin

\.iinitarha tuottaa, jos siinä viljellään Chat,eau Lafittie'ia, ehkä vain
'15--20 hehto]iti`aa, kun t,aas siit,å voidaan saada /to~50 helitolitraa jotz`l{in huonoinpaa viinilajia, iiiut,ta ensinmainittu on enemmän
kuin vast,aavasti kalliimpaa.

Ylellis\'`Ts on tuotannon vai.sinainen

kiihoittaja: jos se kiellettäisiin, vaipuisi niaailma toimettomuuteen.

»Saattaa Lunt,ua iurhaltat), lausuu Leroy-13eaulieu, y)että muutamat

naiset käyttävät silkkipukuja sekä timantt,i- ja helmikoristeita ja
ett,ä he ajavat komeissa vaunuissa, vaikka ainoastaan joku vähäinen
matka on kuljettavanaJ). Mutta juuri t,ästä syystä, jatkaa LeroyBeaulieu, siis voidakseen pukea vaiiiionsa ja tytt.äi`ensä kultaan ja
vastukkalliisiin kiviiii, ovat »toimeliaat miehetJ) nähneet vaivoja

sia, tehneet keksintöjä pelkäämättä vaaroja ja vahinkoja
täneet maailmaa.

Ylellisyydessä näkee Lero}.-Beaulieu lopuksi mil-

tei kolm inhimillisen kehit}.ksen i)äätekijän.

288

Ii,M. KovEBo

Viiiattakoon vielä So/)?,/Jfw.tin }'lellisyyLlå koskevaan esitykseen,

joka

tosin on }.ksii)uolincn,

to{`

`,-ail]a.

n`in.

muttei eräissä suhteissa

K}'s}.m}'ksessä

olevassa

`'lems}-}-den

mei`kiLystä

kt)rosta{\

ole mielenkiin-

esit}'ksessään

Soi``bart

kapitalismin

t,aht,oo

luomisessa.

ltsc }'lellis}.;.dei` pääs`.}'nä So`nbart pitää erotiikkaa (»das \\'eiltc.hen»).

`']ellis}-}-s johtuu aistillisista

nautinnojsLa,ja

näiden I{iihoit-

tajam j€` kohot,tajana o`J.at eroot,tiset seil{at. >)Siimenlust u]id Erotik

sind letzten Entles ein und dasse]bey).

Sombart kuvaa esim. Rans-

kassa

hovieläinässä

`-arsiiik;n `'lhäisön keskuudessa ja

y]e]T]st,,,ttä

t`,T,e;m

\,,ersa:[[es,jn

].akens;

Ludw£g

esiint`,.ii\-ttå

X[V

T,a

\rå],j.t\[.än

kunniaksi, jonka kanssa häncllä t,äällä oli ollut ensimmäiset T)aimeii-

hetket isänsä ])ienessä iiietsäst}-slinnassa; aurinkokuninkaan ja hänen
jälkeläistenså suosikit }-mi)äröivät itsensä satumaisella loistolhi,
madame de Pom]iadour rakeiit,cli iisekin lukuisia linnoja ja i)alai,seja,

du

Barr}-'n

]nattomilta

tuhlauksesta antavaL jälkeen jääncet tilikirjat `iskt)-

tuntu`ia Lictoja jnc.).

Tämä

l,a`,'aton }rlellisv\.skulutus

on, kat,soo Sombart, edistän`.t uudenaikaisen kapitalismin \ralLaan
pääsyä.
`-lems}'}'s ii`uutt,aa t,uotannon oi'ganisoinnin; useiiniiiiten
ovat `.lellis\-\-st,uoiteiden raaka-aincet ciäältå tuot€`via ja ki`lliii€`

tavaroita,

}'lellis}-}-sesineiden

taiclokas

valmistus

vaatii

yleemä

enemmän tietoja, k}.k).ä ja iiiuita edell}'t}'ksiä, kuin mitä on taval]isen käsit\.öläisen kä)'tettävissä, n`aun Lai muodin vaihteluL \-ins.
seikat

tekevät

\-lel]is`-`-stuotannon

ei`ikoisen

suuressa

konjukluureista i`iip})uvaiseksi, so. vaai`analaiseksi.

]`iäärässä

Kaikki maiiiituL

näkökohdat johta\t.at kapitaalin välttämättöm}J-yteen t,uotannossa,
kapitalismiin.
»Liebe,

\'iini)ä

Luxus und

onkin

t,ässä

Kapitalisnius)).

kausaali}.hte}-ksien

\'äiii

s`-nn}rtti,

laus`iu

sarjana:
Soml)ari,

}'lellisy}'s, joka itse oli luvatt,oman rakkauden hcdelmä, kapita]isn`in

(»So zeugte der Luxus, der selbst,, wie wir sahen, cin ]egitiims Kincl
(lei` illcgitimeh Liebc wai.,

den

Kai)italismus))).
*

Luonnollist,a on, ct,tä ne kansa]italoudelliscl `.iii. kiriailijai, joLl*`

ania`'ai

}.lcllisu-destä h}rlkäävän arvostelun, piiävät

sen ankai`aa \-erot,tamista suotavana.
ja

j?ft//ie)?f7{t.

`-htä

ilmeistä

oii,

tämäii ci.ikoi-

\'äistä mainit,takoon S`c/id././'/G
eLtä

kirjailijat,

joLka

kaiso`/.at

\.lellisw-dellä ole`.an kaiisantaloiitl,:` kohol,t:i`'aii ja bko ilmiskunnan
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Tällä kannalla ovat mm.
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lustaessaan

Viimemainittu

turvautiia

kuuluisiiii
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tät,ä \Jast,aan suun-

/}¢wc{t.i.J/fw.t ja luoniiol-

koeitaa

`'lellis}7yttä

i>uo--

luonnonoikeudellisiinkin

argu-.

mentteihin. Valtion tehLävänä on vain oikeuden ja t,urvallisuuden
}']lcäpito, selittää Lero?r-Beaulieu; on vääry}.ttä, jos valtio kohtelee.
vihamielisesti }'lellis}'}.ttä t,ai )'.leensä puuttuu asioiden ]uonnolliseen iiirnoon.

\.lellis`.\'ttä ei t,ieienkään sen hai`moonisen 1{okonai-

suudcn

jonl{a

osana,

]u()nt,o

va])audessaan

inuodosti,

ollut

lo`ikaL-

tava.
`.lellis}'}-sverotuksen suotavuutta periaatteemsesti harkit,Laessa

on ei`ikoisen tärkeänä näkökohtana se edistävä tai ehkäisevä vaikutiis, joka ).1ellisy}.dellä voi olla tuotani,oon }rleensä ja erikoisesti

`7älttåmättömy}'.sh}.öd`'kkeideii

tuotant,oon.

seL ]tuolustajat i)itä`'ät ilmeisenä,

`'lellis},.yden

että }.lellisy}.s

varsin€`i-

on kaiken

luotan-.

iion tarpeemnen kiihoitin, so. sen vaikutuksesta t,uotanto kokom\i-suudessaan kohoaa korkeammalle, kuin iiiihin se muuten kohoaisi:lisäksi

sanotaan

(tai

sanottuun sisältyy imitlicite),

ett,ä t,uoLannt]n,

lisääiit,\-misen johdosta köyhimpienkin tarpeiden Lyydyt}rs realiter-

kasvaa.

Tät,ä vast,aan väitetään toiselta puolen,

`-lellisvvshvöd`t.kkeiden

valmistukseen

otettu

osa

että jokain"i`

tuotantoa

vt>i,

joi)a i)a]jon suui`emmassa kuin vastaavassa määrässä, vähentää t,€`ri)eelliseinpien h}-öd}'kkeiden tuot,tainiseen ]{äytett`;Tä

osaa,

miiikä

johlosta eivät `J.ain alemmaL }-hteiskuntaluokai,, vaan l{oko kamania]ous joutuu käi`simään.
Tai.kasteti€`cssa
s`-\.tä

`-iin

lähinnä

esii,`.ksiin.

todistelu

näitä

vastakkaisia

kiinnittää

huomiota

Tällöin

on

mielipiteitä

on

Lero\--13eaulieun

korostettava,

\.lellis`.`-(len kansa.nt,aloudellisesta

et,tä

)'m.

epäileinäLiä
asiaa kt]skc-

l.eroy-Bcaulie`in

h}-öd}/'stä

ositti`in

on eiiäloog.imsta, osit,tain t,osiasioiden liioit,teluun tai väärin käsiL-täniiseen

i)ei`ustuvaa..

Lero)'-Beaulieutä

Viinitarhaesiinerkki

vasi,aan.

et,t,ä }'hden henkilön

Mikäli

it,se

asiassa

Lero).-Beaulieu

ei

esittämien

]uktij(m

()soittaa,`

tarpeen t}-}'dyttämincn hienolla viinillä

csiiii. herkkulei\'oksilla) on vähintään yhtä tärkeätä kuin
lceii kolmeii hcnkilön

iodisL€`a`

voi

iarpeideii

stihteen

Ly}.dyttäiiiimm

]mikaaii)

tavallisella

(Lai`

suunnil-

(Lero}.-Beaulieun
v;inillä

lisclla leivällä), o\.at ]iänen i)äätelmänsä virheel]isiä.

(tai

taval-

Ijero}--Beaulitm
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t,ässä

sekoittaa

edullista,

sen,

siihen,

mikä

mikä

on

oii

i)elkästään

yksityisLaloudemscsti

kansantaloudellisesti

edullisia.

hintaisemman ylellis}7ys\.iinin `'iljel}. voi kyllä

dellisesti

kannattavampaa,

iiiuita

se

Kams-

olla yksit}ristalou-

vähentää,

vieläpä

Lero}r-

Beaulieun oman esimerkin muka€`ii jopa moninkertaisesti, kansaii-

taloudessa t,uot,etun viinin kokonaiskvantiteettia. Se, mitä edellä
•on sanoLtu, ])itää periaatteellisesti - tarpeiden tT\'c]yt}rksen kannalta

vhteiskunnassa - i)aikkansa,

1iiden

kivien

jne.

varust,amiseen

mitä

tulee

silkin,

>)toimelijaiden

k`illaii,

miestent)

kal-

naisille

yins. Sillä, mitä l,eroy-Bcaulieu tässä suhteessa lausuu, on ]iiiiut,en
ei)äi]emättä suui`emmassa niitassa eräänlaise]i i`et,ooi.isen vaikutuksen

tavoittelun kuin asiallisen esit,vksen leima. Päämoiii\Jjna iiiiden henkilöiden

t}.ölle,

ta\'al]a)

h}'öd},-ttäneet

jotka

todella .ovat

ja

(Lero}r-13eaulie`in

edist,äneet

ihiniskunt€`a,

ko]iieilu timant,eilla ja loisto\''aunuilla.

Mitä

edellvttäinällä

t,uskin

esim.

t)n

olluL

suui`iin keksi-

jöihin tulee, on huomattava, että näniä useinkin iise ovat saaneet
vain vähän h}'ötyä keksinnöistään (kullan, kalliiden kivicn jne.
ehkä

j(>uiuessa

kvkviiä

on

sellaisille

ollut

>)toimelijaille

hyöt}'iTiincn

miehilleJ),

t,vön

ei`ikoiscna

ion puut,tua

ljero}--J3eaulieun metaf}r}J.siseen luoimon(iikeuteen (luoii-

harm()niaan)

i)erustuviin

ei suinkaan,

ot,t,ä

kokonaan

^\[ai-

t,ämän

Ylellisy)-tiä

lo])uksi,

joiden

kustaniiuksella).

nit,t,akoon
nolliseen

yhte}rdessä

toisten

tari)cctoiiia

arg`umentteihin.

suurin ])iirtein kaLsott,una, voida i)itää

kansantalouden kannalta edullisena.

M}'öniicttävä tosin on, eLtä

`.lellis}'},.shyödykl"idenkin tuottamista joskus ehkä saat,etaan i)uoltai\.

Erikoisissa olosuhteissa, jos esiin.

määrättyjä tuot,aniion t,eki-

jöit,ä joistakin s)'istä voidaan kä}.ttää vain ylellisy}'sluonLoiseen Luotantoon ja ne inuuten jäisivät toimettomiksi (tai jos esi]ii. joidenkin

tarpeetLomampien hyödykkeiden t,uonti ulkomaalta on ehto]ia vieiinille eikä vient,it,uotannossa t,oii`iivia tuotantotekijöitä voida vast,aavassa mitassa järjestää edullisem]]aan toiinintaan), voisi ylelli•s`'\.skulut,us olla motivoitavissa. Tässä on kuit,enkin kysymys vain

i)oikkeustapauksista.

Yleensä on varsin selvää, ettei }.lellis}'ys -

vaikkakin pidättä}'d}rttäisiin I{aikist,a eet,illisistä arvoarvost,elinist,a
~-- ole toivottava€`.
Kat,soen Loisclta i)uolen tar]teiden rajattomuuteen ja toiselta Tiuolcn t,uotanLovoimien j£` siis Lar])eidcn t`r}'dytysten
d`ajoittuneisuuteen oii ei)äilemättä 'f/H.eJ.6.'in }'m. edust,aina käsitys,

YLEl,LISYYDl.:STÅ J..\ yljELLIS¥VDii`' ViiROTT,\}|isi.:s'[`..\
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ettå ).lellisyys olisi omansa parantamaan köyhien asemaa, melkoisessa mitassa paradoksaalinen (loogillisempi, joskaan ei absoluuttisest,i

välttämätön,

on

.Jc(47t

/3n7J£i.s£e

marche toujours a ]a suite du luxey)).

vastakkaincn
m`lt,a

on

i)}.rkiiii\-s

S¢y'n

sääst,äiniselle.

siis }.le]lisv\.s erjkoisen

TiääLeliiiä:

>)la

]iiisöre

Myöskin on `'lellisy}-s a prioi`i

Kansantaloudelliselta

sopiva vei.ot,uksen

kan-

koht,eeksi.

Mutt,a ci vain edellä kosketeltujen näkökohtien perusteella, vaaii
m\Töskin T)uliiaasti veroteoi`eettista tietä tullaan - vallalla olcvan
käsit`.ksen |)erusteella -'rlellisyyden el.ikoiseen (ankaraan) Verot,t,amisetm.

Uudenaikaisessa finanssit,eoriassa on johtavana ajatuksena

`'ksilöiden \r.ei`ot,taiiiinen heidän t,aloudelliscn k}rk},.isy}'tensä iiiukaan.

Kvk`'is\'\-clen erikoisena ilmaisijana i)idetään rikkautta, so. i)uhdasta
omaisuutt,a momenlt,aanisen ja tuloa perioodisen k?'v}t'n iliiiaisijana.
.lo

ckvi\'alenssit,eoreetLisen

käsit}'ksen

edustaja

/Jobz/e6`

kuitenkin

viitt,<isi siihen, ett,ä \rerot,uksen ])erusieeksi niiden rikkauksien sijasta,

jotka kerätään, ehkä `/.oitaisiin ottaa ne rikkaudet, jotka kulutetaan.
J\'l\.ös /'e£Ci/ aikoinaan korosti, et,tä itsc asiassa kukin on i`ikas, ei

scn m`ikaan, iiiit,ä häii omistaa, \.acm sen mukaan, iiiit,ä hän s}'ö

ja juo t,ai niuuten kulutiaa.
Todella rikkaita (»actuall}r and trul).rich») ovat ihmiseL, sikäli kuin he itse kuluttavat rikkautensa; nc

taas, jotka eivät siten t,ee, oikeastaan ovai \.ain ]iäeiinäisesti rikk€`ita

(>)poientiall`'

or imag.inaLivcly richt)`), so. o\'at niiden rikkauksicn

hoitajia, joita toiset käyttävät.

Selvää onkin, vaikka i)oikkeuksia

(kuten t,uhlausta `'elaksi) saat,t,aa esiint}rä, citå }'lellinen elämå
oii osoiLuksena taloudellisest,a k\-vvstä tai, t,ai`kemmin sanotLuna,

},.lellis}'}.skulutus ilmaisee, missä määrjn k}Tk`,'isyyttä käylctään
\.ht,eiskuiinallisclia
kannalt,€` vähemmän suot,avalla taval]a.
Verotusta \-astaan t,aas, jonka i)crust,eena on kvkvisv.\-s maiiiit,ulla Lavalla
mo(lifioitu]`a,

ei

periaatteelliselta

t,,t,t`aa.

\'oida

miiään

iiiuis-

+

Tuleimiie

siis

siihen

kara, verot,ta]n£nen

Miten

kaimalt,€`

t,ulokseen,

ctt,ä

on o±keutettua ja

`'lellis\'\'deii

ci`ikoiiic]i (an-

Lo`;vottä`.,aa.

on sitt,en tällainen verotus toimeeni)antava?

Varsin ideaa]isena ylellisyyden verotuksena olisi i)icleLtävä sel-

laisen veron kä}'ttämistä, joka kannettaisiin pi`ogressiivisena i)ei`ioodisest,a (\-uotuisesta) individuaalisest,a kokonaiskulut,uksesta.

Koska
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Ii,`i. Ko`.i.:Ro

},.lellis}-.`'s k`ilut,uksen laajetessa cetei`is i)aribus yleensä inuuttuu yhä
koi.keamT)i€`steiseksi, kohdistuisi tällainen verotus automaattisest,i

sitä

ankaramT)am

}-le]lis`-}-tcen,

jota

koi.keami)iasteista

sc

on.

Tällä itsessään ideaalisella verot`iksella on kuitenkin sc heikkous
(mikä ideaaleilla tavallisest,i on), että sitä ei \.oida, käytännöllisten
vaikeuksien vuoksi, tot,eutLaa. `]os tulon toteaminen ja ilmoitet`ui
t,ulon kontrolli ve,i`otuksessa tuotta\'at mitä suur;in])ia haiik€`luuksi a
~ onhan tulovei`oa sanott`ikin `.ei`oksi rehellis\'\.(lestä -ovat h€`nkaluudct

vielä

t,uksesta,
vat,.

moniii verroin su`ii.ci`imat, kun on k}rs}'m}-s kul`i-

jonka

tavallisest].

iiiit,ä lukuisimmat

i)ikkuerät m`iodosta-

Tästä s}.}.stä jo aikoiiiaan ./o/m S!!t¢J.C rt4;JJ leiinasi niahdotto-

maksi

sen ehdotuksen,

jonka

cn£rlantilainen

kirjailija

/?etJ¢ttb.

ttli

tehn\'t tulo\J-eron koi.vaainisesta vuotuisen kulutuksen vei`ot,tainisell€`.

Kun siis ylellisyyden verotus individuaaliseen kokonaisku[utuk-

seen kohdistuvan veron avulla ei ole mahdollista, jääväL käyietii`viksi vain ylellisyyden erikoisverot, so. verot, jotka kannet€`aii \-ksityisistä

ylellis}'}'sesineistä

])auksisLa.
laisia,jotka
csineiden

}.ksityisistä

}.lellis}'yskulutukscn

t,:`-

\.ämä vci`ot voivat olla joko s`ioranaisia veroja, so. sclkannelaan vei`otetuilta heidän kä\.LLäiniensä `.lellis}.\.s-

tai

heidän

sitien

välillisiä

tulleja

)'m.

]nuun

vero.ja,

Ylellis\'vden
kcudet.

tai

ylellis`i'vskul`iL`iksensa

so.

`J.almiste~

ei`ikois\'erojakj]i

ja

i)erusteella,

mn'ntivei.o.ja

kohtaavat

L€`i

eli €`ksiisoja,

kuitenkin

inonet

\Jai-

Kuten \'leini)åiiä jo on esiLett}r, `J.oi useinkin h}rödvkkeiden

\.Iellisv`-sluonnc ja vai.sii]kin ]iiidcn }'lcllis`-}-saste olla eitäselvä. Eclcl-

le(m, },-lellis?7}rs €`linomaa ]iiuuLtaa muotoaan cikå `J'eroluksen, kuten
mm.

A4fw7?7.ot/i ja J?ÄcZJeJ.LiJ korost,a`-at, tcknillisislä s}.islä ole helr)poa

seur.ata

>)\-lellis`'\.(len

sitäitailsi
väksi,
n`ikset
k(`ätå

uscinkin

metamorfooscja>).

i)}Tkii

ink\isitooi`iseksi,
tule`-at,

muoclostumaan

ja

s`ihtcet,Loman

])e]`iaatcua,

jola

,'\(/«ni

iällaisessa
s`i`ii.iksi.
5`/J7[.f/i

Suoranaist,en }'IclliswsTei.ojen

n(m,

\'€`ikka

mt`lkoiscn
jonka

näid.n

l€`ajassa

`'erohistoi`ia

omit`iisista

t.si]ieistä

`'erojcn

i`i.i

\rei`oL

]iimitti

kantamista

oii

\'ai.sin

lämän `'eFot`ikscn
n`aissa.

erikoisen

ei)äi`ii.ellvttå-

`-erol,ukscssa

mei.kit,`-s

iiiittakaa\'assti.
esittää

Etenkin suoi`aiiainen vcrot,us

kaniol{ustaii-

loukka€``.at,

))econoii`}-in

onkiii seii

aika

on

se,

\TitetL\-

luettelo,

T€`ihtL`lcvist,a ja

Ta\-allisinimista

tär-

vuoksi `;.ähäi-

:`joittain

kirjava

sitä

collection)).

usein

\.ei.ot,iiscsincist,ä

¥LI.:I.LlsTTDl`:sTi T.\ yLELLls¥TDE`' vEROTTA}IlsEs'rA
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i`iainittakoon vaunut, he\.oset ja koirat, i)alvelijat, vaakunaL, hius-

puuteri, peruukit, hatut, hansikkaat }.i``s., kellot, kulta- ja hoi]eaesineet, biljaardit }r.m. pelivälineet jne.
Ruotsi-Suomessakin tällaisia veroja (osittain kulutuslui)ina) i`uiisaast,i etenkin 18. vuosi-

sadalla kannettiin alkaen vaunuista ja peruulti3ista koi.iste-esineisiiii

ja
palvelijoihin asti (kuriositeettina maiiiittakoon, että vuoden
1789 asetuksen inukaan kotipapista oli makset,tava 12 riikini,aaleria
vuodessa ja kokista 10). Yleensä suoranaiset verot hankaluutensa
vuoksi olivat lyhytaikaisia.

Eng`lannissa kuit,enkin kuuluisa hius-

puuterivero säilyi kauan senkin jälkeen, kun peruukit ja rtalmikot
jo olivat jouiuneeL i)ois }'leisestä kä}'tännöstä; tämä vero nojautui
ihmisten
turhamaisuuteen (puuteroitu palvelija, selittää VocÅe,

oli elävänä todistuksena isäntänsä rikkaudesta).

Pelkästään kuriositeetiksi on katsottava toinen pitkäaikainen vero, nimittäin sat,akielivei`o (Nachtig`allensteuer), joka vielä hiljakkoin oli käytännössä

Hessenin valt,iovei`ot,uksessa (tuottaen vain niuutamaii kymmenen
Saksan

mai`kkaa

Sen sijaan

vuodessa).

että turvauduttaisiin suoranaisiiii ylellisyysveroihiii,

jotka tuottavat vähän, mutta aiheuttavat suui`ia hankaluuksiii,
on ylel]isyyden verottamista meidän aikaiiamnie ensi sijassa i)}.ritty

ioteuttainaan välil]isten verojen avulla.

Tällä t,avalla on veroius

suui`emmassa init,assa kuin edellisiä sovellettaessa saatu kohdistu-

maan \.lellisv\.teenkin. Tai`koituksenmukaiseksi ei kuitenkaaii täiiiä-

kään verotus ole muodost,unut.

Parhaimmat ovat onnistumisen

edellyt}.kset olleet tulleja kä}-tettäessä, inutta eipä edes tulliverot,ustakaan ole voit,u

kys}-m}/'ksessä ole`.assa suhteessa järjestää täysiii

s}Tstemaattiseksi.

\.iini)ä tullitariffissa tarpeellinen asteitus tavaroiden (tavaralaatujen) hienouden ja kalleuden mukaan on usein

Leknillisistä

syistä

vuoksi, tullimääriä
salakuljetuksen

mahdotonta,

edelleen

ei,

salakuljetusvatiran

aina voida asettaa kyllin koi`keiksi (täyLyypä

helppoutta

silmällä

])itäen

ehkä

tehdä

esim.

helmet ja jalokivet tullivapaiksikin) jne. Mitä taas aksiiseihin tulee,
on huomaLLava, että sellaista vartiointia ja konti`ollia, joka on inahdollinen tulliverotuksessa ja jota ]ii\'öskin tä}'de"sempi differoitu
aksiisivei`otus oikeastaan edellyttäisi - k}.seellisten h}-öd}'kkeiden
>)käsiinsaaiitia>)

C7.o/'

(in-die-I-Iandbckomme]i`/

h`iomauttaa,

so.

näi(len `-älitönt,ä

tai

>)insti.adointia>),

sil]iiälläiiitoa

kuten

vei`otusviran-
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11,}1.

omaisteii

Ko\.I.:lio

iaholta \Jalmistusproscssin ja myyniiin eri vaihe,issa --

on ko`/.in hankala i).inm toimeen inaan rajojen sisäi)uolella.

Suum`i+

telmat, joita eräät kirjailijat, kuten mm. Sc/}ö//.Je, ovat esittänceL
y]ellisw/-sesineiden tä}rdellisestä ja systeinaattisesta verottamisesta,
on huomat,tu varsin utopistisiksi.
Mainittakoon, että Schäfflcn
ehdot,us

osittain rakentui ajatuksille, jotka

JT4c6L47.i46`

},rlellisyysesinei(len

(>)die

yleisestä (tosin vain tuot,tajiin
Schäfflen siiunnitelmaan kuul`ii
tu]{sen

ja

kaupan

crj

ast,eilla

..\rtikel

eiineminin oli osittänvt
des

Genusses

uiid

ljuxu;)))

kohdistuvasta) caksiisi`.erot,uksesta.
`.erot,uksen l,oimeenT)aiio valinisja

erikoiseii

seikkaperäisen

Lariffin

miikaan, jonka nimikejakoa }trrittäjien olisi olluL noudatet,tava vjraii-

omaisteii

tarkoin

ylellis.v}.dcn

\.alvomassa

ei.ik()isverotus

ns.

kirjanr)idossaan.

`.rjtyksiä t,ot,eut,taa

>)liikevaihto\/.ci`oa>)

kä}'tt,ämällä

oii

viime aik€`na, ]iikevaihtovei.otuksen muotikautem`, Lehty ei`i maissa,
mni.

Saksassa ja

Ranskassa, mut,ta tulokset o\J.€`t,, tcknillisten vai-

keuksien vuoksi, }'leensä olleet epätyyd`rttäviä.

Itse asiassa y]ellii

syyden ]iikevaihtoveroLus, jossa -verotuksen t,arkoituksemnuk{`i-

suuden kaimalta ---on vaikea vähtää huomat,t,avaa hyödykelaatujcii
ja vei.omäärieii difl'eroiiitia, p}'rkiikiii lähenemään (`dellä mainittuj:`
Schäfflen `rin. esit,iämiä suuimit,elmia.

Ikävä kyllä, on s].is todcttava, ettei `'Iellisy}.den erikoisi,a, ta`.all

]ista ankai`ampa€`, verottamist,a ole voit,u totcut,taa iiiuuta kuin iiiel-

koisen epätä}-delliscsti ja epäs?'stemaattisesti.
tictenkin

koetettava

mahclollisiimnan

suuressa

Siitä huo]im{itta on
}tiitassa

tiir`'aut,`ia

ei vain vlellisen, vaan muunkin tariieeLtomaiiiman k`ilut,ukscn vei.ottainiseen, t,s. `'erotuksen
seen, `;-aan m}röskin
teen>).

oi (>Ie kohdist,utta\7a vain

alemi)iast,eiseen

}'lellisy}'ieen,

korkeampiastei-

))kansan\.1ellis`-\--

Koi`kea-ast,eiscii ).1ellis}.).den fisk€`alinen incrkit)-s jääkin €`ina

vähäiseksi, kun t,aas sellaisten y-leiscsii käytett}icn, iiiutta vähemmässä

iiiäärässä

tarpeellistcii

(ei csim. fysiologisesLi välttäinättö-

mien), kulutushyöd}rkkeiden kuin Lupakan, kahvin }-iiis. verot,uot,to

voi kohota me]koisen suureksi.

Tällaisen kulutuksen kovempikaan

verotta]iiinen ei sillä tavalla vaaranna itse \/'crotuksen lähteitä 1{uin

säästämistä ja pääomanmuodostusta he[posLi ehkäiscvä rikkausvero-

tus (tulo-ja varallisuusverotus).

Yhä välttämättöincämmäksi kieltä-

mättä Lulee, kuten min. j`4cmn korostaa, uudenaikaisessa veropolitii-

kassa pitää silmällä verotuksen lähteideii tarkoituksenmukaista hoitoa .

FINflNsslpoLITIIKnN TEHTÄvlsTÄ INFLflTloN
EHKÄISEMISESSÄ.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen

Yhdistyksen

kokouksessa

]okal{uun 31 i):nä 4941 i)iti

Matti JJeppoMeillä

kut,en

muuallakin

on

sodanaikaiscn

Lalousi)olitiikan

erääksi keskeiseksi pyrkimykseksi otett,u rahanarvon mahdollisim-

man vakavana säilyttärninen ja siten inflat,ion ehkäiseminen.

Sekä

asioista määräävissä elimissä ett,ä julkisessa sanassa on tähän pää-

määrään ])yrittäessä päähuomio kiinnitetty hintasäännöstelyn keinoihin.

Hintasäännöstel}J-llä ei kuitenkaan inflat,ion vaaraa voida

poistaa. Rahanai`von tukemisessa on t,osin hintasäännöstelyllä tärkeä tehtävä. Mut,ta tätä t,ehtävää eiiiine saa käsittää liian laajaksi.
I-Iintasäännöstelypolitiikkaa ei voida tehdä vast,uunalaiseksi infla-

tion ehkäisemisestä, sillä tämän t,ehtävän täytyy kuulua finanssipo]it,iikalle.

Inflatio on yleensä synt}/-n}.i siitä, että valtion t,a]oudessa.

tu]ojen ja m(mojen välille on muodostunut liian jyrkkä ei)äsuhde.

Veroi ja muut säännölliset t,ulot sekä t,odellisista säästöistä saatavat
lainat eivät lähimainkaan ole riittäneet valt,ion jättiläisaskeliii kas-

vaneisiin menoihin. Erotuksen rahoitukscssa on tui`vaudutt,ukeinoihin, jotka ovat johtaneet inaksuvälineitten suht,eettomaan lisäänty-

miseen vaihdannan alaisiin tavaramääriin verrat,tuna.
Iiuolimat,ta
lainsäädäntötoimenpiteistä hintojen nousun ehkäisemiseksi ei tällaisissa o]osuhteissa hint,atason kohoamista ole pysyväisesti voitu es-

t,ää. S}'ynä ei täl]öin ole ollut hintasäännöstelyn t,ehot,tomuus, vaan

epätarkoituksenmukainen finanssipolitiikka, joka pienimmän vastuksen tietä seuraten on varonut asettamasta kansalaisille valt,iontalouden aseman edellyttämiä lisäT.asituksia.
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Inflation histoi`i,aa.
Tarkastaessamnie finanssipolitiikan keinoja inflation ehkäiscmi•scssä on syytä T)a]auttaa miehin eräit,ä esimerkkejä siiLä, iiiinkälaisia

inflatiotapahtumia hist,oriasta t,unnemme.

Inflatio

on tavallisesti

tapahtunut sellaisen rahajärjesteliiiän vallitessa, jossa rahayksikön
•ostokyky ei ole ollut sidott,u mihinkään metalhmäärään. On vallin-

nut ns. vapaa rahajärjestelmä, jossa keskusi)ankki on vai)aut,ettu lunastamasta seteleit,ä kullassa.

Muit,akaan tehokkaita kontrollikei-

noja ei ole ollut set,eleit,len lisäämisen estän`iseksi }.]i sen iiiääräii,

mitä liike-elämän kulku edellyttäisi. Ranskan hist,oriasta Lunnet,aan
.John Law'n paperirahajärjestelmä vuosina 17'J7-1720.
Sen piti

nojata kiinteimist,öihin ja sen avulla piti va]tion raha-asiat saada
kuntoon.

I.,aw'n paperiraha menett,i arvonsa.

Samanlaiseen t`ilok-

scen johti Ranskassa vuosina 1789-1797 tai)ahtunut kokcilu ns.
assignaatti-i)aperirahajärjestelmällä.

Valt,ion maaomaisu`iLta ei.ääii-

laisena vakuutena käyttäen laskett,iin liikkeeseen

assignaatteja,

jotka a]kuaan olivat koi`ollisia valtionobligatioita.
Vuonna 1790
niistä tuli met,allirahan ohe]la käytettäviä inaksuvälineitä, ja kolme

vuotta

myöhemmin

ne

tulivat

yksinomaisiksi

maksuvälineiksi.

Vallankumouksen suuri rahantarve finanssioit,iin ]askemalla assiLr-

naatteja yhä enemmän liikkeeseen. Hinnat kohosivat huolimatti`
lainsäädäntötoimenpiteistä tämän estämiseksi. Papei`iraha i`ieiicui
]opulta mi]tei koko ai`vonsa ja johti jälleen metallirahakaiin€`n omak` su]n]seen.

`L700- ja 1800-luvuilla esiintyi ei.äitä muitakin tapauksia, joiss{\

valtiot tavalhsesti sodista aiheut,uvien kustannust,en ]ieittäiniseksi

laskivat maksuvä]ineitä liikkeeseen niin i`unsaasti, että rahanai`\'o

huomatt,avast,i hejkent}'i.

Ennen näkemätt,ömän laajuuden valtion

menojen rahoiLuskeinona sctelipainot saivat \-uonna '191/± puhjeii-

neen maai]mansodan aikana ja vä]itt,ömästi sitä seui`anneina vuoSlna.

Niiden suunnatt,omien menojen T)eiitämisessä, joita sodankäynti

•vaati, turvauduttiin verrattain vähäisessä määrin lisäverotukseen.
Saksassa laskettiin veroilla peitetyn säännöllisten menojen lisäksi
vain sotalainain korot sekä tämän ljsäksi kaikkiaan 3 miljai`dia Sak`san markkaa sodan kustannuksista.
Kolmena ensimmäisenä sota-

Fir`:ANssipoLiTiiKAN TEiiTÄvisTÄ n`TFLATioN F.riKiisE.\iisEssÅ
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vuotena laskettiin Ranskassa valtion inenoista \'ain '[/m °/o peitet,yn vei`oilla. Englannissa käytettiin \-erotusta enemmän hyväksi,
mutta sielläkin saatiin vain neljännes sotamenoista vei`oilla suoi`ite-

tuksi.
Pääosa sot,amenoista rahoitettiin lainain avulla. Lainaus kohdist,ui osittain avoimille mai`kkinoille, osittain lainoja saatiin suoraan
asianomaisen maan keskuspankista.

T\Tekin lyhytaikaiset luoLot,

jotka saatiin avoimilta markkinoilta, olivat osit,t,ain asiallisest,i

kes-

kuspankin rahoittamia, kun yksityiset rahalaitokset rediskontoivat
vast,aavia papereita keskuspankissa.
Mainittakoon, että Saksan
valtakunnani)ankilla oli vuoden 1918 1opussa hallussaan 27.2 mil-

jardin Saksan markan arvost,a valiiokamarivekseleitä; avoimilta
i`ahamarkkinoiltakin oli saatu ]yhytaikaista luottoa 28 miljardia,
joka sekin oli osaltaan vaikutt,aiiut, setelistöön ]isäävästi. Tällainen
sodan i`ahoitustapa johti setelisi,öi` huomattavaan kas\.u`in. Useimmissa sotaakäyvissä maissa set,elistö kasvoi vuoden `1918 lopi)uun

mennessä runsaasti kymmenkertaiscksi ennen

inäärästä.

sotaa vallinneesta

Setelistön kasvuun vaikuttivat sotamenojen rahoituksen

lisäksi tos;n ei`äät muutkin tekijät.

Hinnat kohosivat jaLkuvasti, mutta kuitenkin paljon hitaammin
Rajahinnat ja muut säännöstelytoimenpiteet eivät voineet hintat,ason kohoamista pysyväisesti estää.

kuin liikkeessä oleva setelistö.

Maailmansodan jälkeen jatkui setelistön lisääntyminen useimmissa

maissa vielä i)arisen vuotta.
hityksessä.

Vuosi 1920 merkit,si käännekohtaa ke-

Tällöin siirryttiin useissa maissa ankai`aan deflatioi)oli-

tiikkaan, jonka tuloksena hintataso aleni ja rahanarvossa saavutettiin entincn kultapariteetLi.

Tämä ei tosin merkinnyt hintatason

alentumista Läysin sotaa edeltäneelle Lasolle, sillä kullan arvo oli

tällä välin alentunut.

Deflatiopolitiikan välikappaleina käytettiin yleensä ankaraa verot,usta ja jyrkkää diskonttopolitiikkaa sekä osit,tain myös suoranaist,a luoton annostelua.

Kaikissa maissa ei deflatiopolitiikkaa viety niin pitkälle, että
aikaisempi kultapariteetti olisi saavutettu.
Saksassa, Itävallassa, Venäjällä .ia Puolassa in£latio t,aasen kehit-

tyi niin pitkälle, että rahaolojen täydellinen uudistus osoittaiitui
välttämät,t,ömäksi.
2
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Suomen mai`kan ostokyky aleni t,unnetusti maailmansodan
aikana ja sen jäll"en noin yhteenkahdenteentoista osaan entisestä
arvostaan. Aluksi kehitykseen vaikuttivat Suomen valtiovallasta
riippumattomat tekijät, mutta vuodesta 4 918 lähtien valtion oinien
inenojen rahoit,us Suomen Pankin luotoilla vaikutti setelistöön
lisä}.stä ja alensi Suomen markan ostokyk}rä. Vuonna 1920 valtiontalouden asema osoitti i)aranemisen merkkejä, ja vuonna 1921 tilin-

päätös nä}rtti jo }'lijäämää.
Paitsi ankaraa verotusta käytettiin
Suomen markan stabilisoinnissa myös jyrkkää diskonttopolitiikkaa
sekä luotonannostelua. Deflatiopolitiikkaa ei kuitenkaan koetettu
viedä niin pitkälle, että hintatasoa olisi alennet,tu.
r\Te deflatiotoimenpiteet, joihin eri maissa maailmansodan jäl-

keen ryhdyttiin, johtivat tai olivat ainakin },Thteydessä 1920-luvun
a]ussa sattuneeseen kriisiiii.

Mi,st,ä i.ahaiwwo i.iippuJJ,.

Mistä sitten johtuvat oleelliset inuutokset i.ahanarvossa. Emme
tai`kastele niitä hintatason inuutoksia, joita tapaamme suhdanne-

kehityksen eri vaiheissa vapaan talousjärjestelmän vallitessa.

Et,simme vastausta kysymykseen, mistä johtuu, että yleinen hintataso
mit,attuna esiin. elinkustannusindeksillä voi määrätyssä maassa
muodostua 2-, 3- t,ai 10-kei`taa korkeammaksi kuin aikaisemmin
vallinnut hintataso tai alentua vastaavilla määi`illä.
Palautamme lyhyesti mieleen eräitä rahateorian perustoteamuksia. Rahalla on aina ollut kaksinainen luonne. Raha muodostaa toisaalta hinta-asteikon, asteikon, jossa voidaan määi`ätä vaihdettavien
hyödykkeiden ai`vot. Toisaalta rahaa käytetään maksuvälineenä.
Jo ennen kuin valtiovalta oli millään tavoin järjestänyt rahaoloja
oli tullut tavaksi arvioida mitä eri]aisimpien hyödykkeiden vaihtoarvoja e]i hintoja jossakin tahi joissakin perustavaroissa, esim. oi.avannahkoissa ja nautaeläimissä. Alkeellisissa oloissa tällaisia pei`ustavaroita oli säännöllisesti useita.
Halvempien ja kalliimpien hyö-

dykkeiden arvo määrättiin eri perustavaroissa, tietyn kalamäärän
ai`vo esim oravannahkoissa ja

orjan arvo

nautaeläimissä.

Näin

]iäästiin isoista luvuista. Nyk}.isenkin rahan kaksi- tai kolminaisuus
on ])eräisin tällaisist,a vuosituhansien takaisista perustavaroista.
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Kun sanot,tiin, ctt,ä `'enclast,i kaloja `/.astasi kymmentä oi`avan-

n.ihkaa, merkit,si tämä, että kalojen hint,a oli niin koi`kea. Eri ta`,.arain arvot voitiin arvioida saman i)erustavai`an, sen osien tai kei`rannaisten, e]i sainan hinta-asteikon mukaan.

Saiiiaa pei.usLavaraa

voit,iin käyttää myös \/.aihdon välineenä e]i maksuvä]ineenä.

Kuta

enemmän tavaraa alet,aan ot,taa vastaan `'€`in siksi, että se vaihde-

taan cteenpäin, sitä enemmän pidetään si]mäl]ä tavaran soveltumist,a kulkemaan kädcstä käteen. Tämä selittää, miksi jalot metalht tulevat vaihdon `.älineiksi ja niistä tulee yleisiä maksu`'älineitä.
K`m

hopeakai)paleclla

maksettiin, sanottiin, ett,ä se `t'astaa esii`i.

niin ja niin monta nautaa.

K`ita enemmän ?leisLen maksuväliiieitt,en käyttö juurtuu, sitä
ene]nmän häipyy ihmistcn mielest,ä niiden ja vanhain i)erustavarain
}.hte)'s.

Hintayksikkö

iiiuodosturi

}rhä

enemiiiän

abstraktiseksi.

Tästä on taas seurauksei`a, et,tä valtiovallalla, jolla on valta määrät,ä, kuinka inonesta käytännössä o]evasta hinta-asteikon ),.ksikösLä

oii yleistä maksuvälinettä, esim. määrätynpainoista rahaksilyötyä
]{ultaka]ii)aletta t,ahi valtionpankin seLeliä, mcaksuissa vastaanotct,-

t,a`.a, on mahdo]Iisuus määrätä hintataso.

Tätä rahahcrruutt,a on valtiovalta monesti jo menneinä vuosisa` toina kä}.ttänyt hyväkseen. Rahakap])aleen seosLa voitiin muuttaa,
lisät,tiin csim. kuparia kultaan.
er(>ii,

Kun ihmiset vähtcllen huomasivat

korot,tivat he rahassa ilmaistuja hintoja.

`Järjestyneissä rahaoloissa on rahayksikön ostokyk}. vakaa. TällaiseL rahaolot voidaan saavuttaa sekä metallirahajärjestelmän et,tä

vapaan rahajärjestelmän vallitessa.

Mctallirahajärjestelmässä on

hinta-asteikon perustana eli T)erustavai`ana jokin metalli.

Maksu-

välineet \,.oivat olla pai)eristakin, kunhan vain perustana on metalli.
Hinta-asteikon yksikkö on siis vahvistettu jonkin metallimäärän
hinnan suuruiseksi.

Jos i)erustana olevan metallin ai`vo, esim. kul-

lan arvo i)ysyy muttumattomana, säilyy kultaan sidot,un rahayksikön ostokykykin muuttumattomana.
Konki`eet,tisten rahojen eli yleisten maksuvälineitten määi`ällä on
raLkaiseva vaikutus rahayksikön ostokykyyn eli yleiseen hintata-

soon. Shekkitilien käytöt ja muut abstraktiset maksumäärät inuuttunevat tavallisest,i samansuuntaisesti kuin konkreet,t,isten maksuvälincit,tenkin inäärät.

Sc seikka,

eLtä

maksuvälineistä vallitsee
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tietty niukkuus, siis se, että niitä vaihdettaviin hyödykkeisiin vei`i`attuina on tietyssä suhteessa käytännössä, saavutetaan metallirahajärjestelmän vallitessa sillä edellytyksellä, että järjestelmän
perustana olevan metallin arvo ei mai`kkinoilla sanottavasti muutu.
Vapaaksi rahajärjestelmäksi voidaan sanoa sellaista jäi`jestelmää, missä raha}-ksikköä ei ole sidott,u mihinkään aineelliseen tavaraan.
Tavallinen vapaa rahajärjestelmä on paperirahajärjestelinä.

Useimmiten on paperirahajärjestelmään siirrytty metamrahajärjestelmästä, kultakantajärjestelmästä, säätämällä valtioni)ankin sete]it, joita aikaisemmin on vaadittaessa lunastettu kul]assa, laillisiksi

maksuvälineiksi, joita keskus])ankki ei olc velvollinen lunastamaan.
Pai)erirahajärjestelmässä]{in voidaan rahayksikön ostokvkv eli i`a-

hanarvo säilvttää m``uttuiiiat,tomana, kuten esim. meidän maassamme o]i asian laita vuosina `1923-.2/± ja niin hyvin ineillä kuin
yleensä muuallakin \.uodesta
saakka.

4932 Iäht,ien ainakin vuoteen `1939

Kultakantajärjcstclmässä ja pai)erirahajärjestelmässä maksuvähneitten niukkuus ]`iii)ii\iu eri tekijöistä.

Kultakantajärjestelmässä

maailman k`iltavarast,on suuruus, kullan vuotuinen t,uotanto, scn

louhimiskustannukset, käytetäänkö kultaa konkreetiisem maksuvälineenä `-leisesLi vaiko eniminäkseen vain kansainvälisissä mak-

suissa yms. seikat `'aikuttavat siihen, mikä arvo kultaan sidotulla
rahayksiköllä t,ulce olcmaan.
Paperirahajärjestelmässä maksiivälineit,ten niukkuus ja siten raha}-ksikön ostokyky riippuu a) toisaalta

siitä, kuinka i)aljon maksuvälineitä tarvitaan, jotta in`'`,-tävicn ja
ostett,avien hyödykkeiden maksut voidaan suorit,taa ja b) t,oisaalta
siitä,

kuinka

maksuvälineitä

paljon

valtio rahaherruudcn haltijana laskec laillisia

]iikkeeseen.

Maksuvälineiden

tarve

saattaa

lisäänt}.ä

monista

muistakin

syistä kuin vaihdannan alaisen tavai`ainäärän lisäänt}-misestä.

Näin

voi erityisesLi olla asicm laita sodan aiheuttainissa olosuhteissa, joissa

i`auhanoloihin vei`rattuna käteismaksuja suoritetaan ja käteiskassoja
pidetään suhteellisesti enemmän ja rahan kiertonoi)eus hidast,uu.
I\Ts. kvantiteettiteoi`ia csit,tää rahamäärän kei`i`ott,una maksuväli-

neiden kiertonopeudella olevan yhtä suuren kuin tavarain ja pa]velusten määrä kerroLt,una niil]ä hinnoilla, joihin inyynti on tai)ahtunui,.

Voitaneen

osoittaa,

et,tä

kvantitcettiteoi`ia

iiäin

eksaktisti
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Voidaan myös väittää, että

hintat,ason kohoaminen saattaa aiheut,ua yhtä hyvin tavar.amäärän
suT)ist`imisesta kuin rahamäärän lisääntymisestäkin.
Kuitenkin niin hyvin inflation historia kuin rahateoriakin osoittavat rahanai`von huomattavan alentumisen eli hintatason jyrkän
nous`in aina aiheutuneen siitä, että maksuvälineitten määrä on i`ipeästi kasvanut, ilman että vaihdannan alainen tavaraiiiääi`ä olisi
samanaikaisesti
lisääntynyt.2
Käytännöllisen
talous])olitiikan
kannalta on vähäisempi merkitys sillä kysymyksellä, voidaanlm
tiet},'ssä
niaassa
sodan
aikana tapahtuneen hintatason rajoitetun
nousun
todet,a
tapahtuneen
kokonaan
tavarapuole]la
va]Iitsevista tekijöistä, tuontita\'ai.ain koi`keista hinnoista, tuonnin

vaike`itumisesta,

korviketuotannon

nuksist,a yms. seikoista.

rah€`politiikan

suhtcellisen

suurista

kustan-

On tulkinnanvaraista, kuinka finanssi- ja

päämäärä tässä suhteessa on asetettava.

Teoreet-

t,isia esteitä ei olisi maksuvälinepolitiikan hoitamiseen sillä iavoin,

että hintatason kohoaminen estettäisiin mainitunlaisessal{in tapauk-

sessa. Mutta jos inflatio tahdot,aan välttää, on rahai)olitiikka hoidet,ta\.a

ainakin

siten,

et,teivät

]iikkeessä

olevat

inaksuvälineet

s`ihtecssa t,a`.aramääi.ään jaLkuvasti ja huoi[iattavasti pääse lisään-

t,ymääri.

Tällaisen rahapolitiikcm cnsiiiimäisenä ehtona on sellainen

finanssipolitiikka, joka turvaa valtiolle riittävät säännölliset tulot,
jotta nämä tulot }'hdessä kansalaisten todellisista säästöistä saata\'icn lainojen kanssa riittävät valtion suuriin sota-ajan inenoihin ja
v{iltion lainaukscsta keskuspankista voidaan välttyä.
Sodan l:ustam`usten pi.obLeemi.

S}'ksyllä `1939 syttynyt suursota on sotaan osallistuneissa maissa

ja osaksi myös i)uolueettomina säilyneisså valtioissa jännittänyt
lu`nsojen tuot,antovoimat sotilast,arkoituksia palvelemaan jopa suh• I<s. DA.G HAMM^r`si£JÖLD,

Slals|inanserna och penningsi)oliliken i Suerige.

Ekt)nomiska samfuiidets tidskrift, ny serie, häfte 52, siv. 2-4.
•2 Maksuvälineitten huomattava kasvu, jota ei ole vastaamassa ostettavien
ku]utushyöaykkeiden samanaikainen lisääntyminen, merkitsee yleisen ostokyvyn keinotekoista lisäystä; lisääntynyt ostokyky johtaa suurempaan kysyntään

tarjonnan

samanaikaisesti kasvamatta, mikä .iuuri on omansa johtamaan

hint,atason nousuun.
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t,eellisesti

suui`emmassa

määrin

Li.:iJi.o

kuin

inaailmansodan

viimejsinä

vuosim oli asian laita.

Niinpä julkisten menojen lasketaan Saksassa,
Italiassa ja Englannissa muodostavan vähintään 70 °/o kaiisantulosta. Tämä mei.kitsee, että niin hyvin t}'övoimasta kuin ainee]lisist,a tuotantovälineistä suui`in osa ohjataan tehtäviin, joth ovaL
välittömässä yhte}'dessä sotilaallisten tarkoitusten kanssa.
Saksassa on maaliskuussa 19/±`1 ])äättyneen finanssivuoden aikana las-

ket,tu 4/5 julkisista menoista olleen sotilasmenoja.

Jotta kansa-

kunnan välttämättömät kulutustarpeet voidaan kaikesta huolimatta riittävässä määrin ja tasaisesti tyydyttää, on valtion sää]inöstelytoiminta ulotett,u ennen näkeniättömän tehokkaasti ia\'{`rain tuotannon, jakelun ja hinnanmuodost,uksen aloille.

menpiteistä

huolimatta

T\Täistä toi-

ja niiden rinnal]a on täyt}Tn}.t ratkaist€`

probleemi, kuinka valtiolle saadaan finanssioimisvälineet kohonneiiten menojen ])eittäiniseksi, niin että suoriuduttaisiin mahdo]lisi]ii-

man vähin rahajärjestelmää koskevin häiriöin.
Maailmansodan aikaiset kokemukset eivät ole unohtuneet. Finanssipolitiikkaa on t,ietoisesti pyritiy hoit,amaan siten, että inflatiosta vältyttäisiin.
Väliaikaisestikin tapahtuva hintatason huo]nat,tava kohoaminen, joka m}-öhemmin edellyttäisi deflatoi`isia ioimenpiteitä rahanarvon entiselleen vakauttamiseksi on tuntuiiuL
peloittavalta
4920-luvun

tulevaisuudenkuvalta,
si]lä
maailmansodan jälkecii
alussa
tapahtuneen
deflatiopolitiikan
talouseläinää

lamauttaneet vaikutukset ,ioukkotyöttöm}-ysilmiöineen

ovat `'ieli`

niuist,issa.

Lisääntyneitten menojen rahoittamisessa on o]1ut käytettä\-issii
kaksi pääkeinoa, vei`otuksen korottaminen ja lainaus. Saksalla oii
lisäksi ollut tuloja ns. miehityskustannusrahoista ja Englannilla t,aasen ei`äistä arvopapereiden realisoinneista ulkomailla.

I]eti sodan

syttyessä koi`otettiin Saksassa tuloveroa 50 °/o:lla, ja sainalla koro-

tettiin eräitä väli]]isiä veroja.

Myös Englannissa toimeenpantiin
huomattavia verojen korotuksia. Valtion sotilaallisista ja muista
menoista on viimeksi kuluneena finanssivuonna veroilla peitetty

Saksassa hiukan yli 40 °/o ja Englannissa suhteellisesti hiukan vähemmän.

Lainatut summat liikkuvat jättiläismäisissä luvuissa.

Viimeksi

kuluneena finanssivuonna muodosti Saksan valtakunnan lainaus

l.`I`'i\`.SSIPOI,ITIIKA`'
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yht. 37.8 miljardia Saksan inarkkaa verotulojen ollessa samanaikaisesti 27.2 miljardia. Valtakunnan liikelaitoksista kertyi noin 3 å 4
miljardia.
Kokonaistulot olivat siis n. 68 å 69 miljardia. Näihin

kotimaassa kertyneisiin tuloihin on kuitenkin lisättävä vallattujen
alueitten miehityskustannul#et, jotka on määrätty itse asiano]naisten maiden maksettaviksi, esim. Ranskan osalta 7.3 miljardin Saksan markan suui`uisena vuotuissummana.
Miehityskustannukset
lienevät lähinnä säännöllisten tulojen luonteisia. Aivan kuten verot

ja muut varsinaiset tulot tukevat nämä varat valtakunnan lujaa finanssiasemaa.

Saksassa on setelistö sodan aikana kasvanut kaik-

kiaan noin 60 °/o:lla.

Kansainvälisen Järjestelypankin kesäkuussa

julkaisemassa vuosiraportissa mainitaan tämän lisäyksen suui.immaksi osaksi selittyvän laajentuneesta alueesta ja maksuvälineiden
kiertonopeuden hidastumisesta sekä käteiskassojen lisääntymisestä.
Elinkustannusindeksi on koko sodan aikana kohonnut vain noin
4 0/o .
Niin suuresta lainauksesta kuin onkin kysymys, ]ienee Saksassa
samoin kuin Englannissa se voitu toteuttaa jokseenkin kokonaan
kansakunnan todellisista säästöistä tai realisoinneista, jotka erilaisia menetelmiä käyttäen on voitu saada valtiontaloutta palvelemaan.1
Talouselämän säännöstely, joka varsinkin Saksassa on
viety erityisen pitkälle, on rajoittanut kulutukseen käytettävissä

olevaa ostokykyä siinä määi`in, että varoja on varsin vähäinen mahdollisuus käyttääkään t,oisin kuin ne säästää ja siten joko välillisesti tai suoraan sijoittaa valtion tarkoituksiin.
Kansainvälisen Jäi`jestelypankin vuosikei`tomuksessa viitataan
siihen vaaraan, mikä piilee keskuspankkien luoton käytössä valtionmenojen rahoituskeinona.2
Juui`i tämä on tie, jota tai`koituksenmukaisen finanssipolitiikan tulisi, mikäli suinkin mahdollista, välttää. Saksa ja Englanti ovat onnistuneet järjestämään sodan rahoittainisen ilman mainittavia välittömiä keskuspankin luottoja. Täl1 Mainittakoon, ett,ä Saksassa oli valtionvelka viime maaliskuun loi)ussa 86

miljardia Saksan inarkkaa vuotuisen kansantulon ollessa arviolta 100 miljardia
markkaa; Englannissa valtionve]ka oli 10.4 miljardia puiitaa ja kai.isantulo arviolta
5.6 miljai`dia puiitaa.
2 Baiik fur lnteriiationalcn Zahlungsausgleich, elfter Jahresbei.icht, Basel-9.
Juni 1941.
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laista luottoa on näissä maissa käytetty enimmäkseen vain siirtymä-

]uot,tona tasoittamaan valtion tulojen ja menojen vähsiä ajallisia
aukkoja.

Kalenterivuonna

1940 oli valtakunnani)ankin cnnakko

valtakunnalle korkeimmillaan, jolloin sc oli 685 miljoonaa Saksan

mai`kkaa liikkeessä olevan setelistön määrän ollessa samana vuonna
keskimäärin 12.2 miljardia eli lähes 20-kerLaa suuremman.

Englan-

nissa o]i `'astaavanlainen ennakko joulukuussa korkeiminillaan 50
miljoonassa i)unnassa setelistön ollessa keskimäärin 580 iniljoonaa

i)unt,aa. KeskusT)ankin luotot valtiolle eivät kummassakaan Lapauksessa )7]ittäneet 2 °/o:ia valtion kokonaisvuotuismenoista.

Sillä seikalla, onko `J.altio käyttänyt ja kä}-ttääkö se keskuspankin ]uottoa sodan rahoituskeinona, on asianomaisen maan rahan-

arvon kehityksel]e ratkaiseva merkitys.
Pai)erirahajärjestelmän
val]itessa tapahtuu rahanarvon huonontuininen pääasiallisesti juuri

tällä tavoin. Kuten aikaisemmin huoinautimme, tapahiui inenneinä
vuosisatoina valtiovallan rahaheri`uut,ta hyväksikäyttämällä metal]irahajärjestelmän vallitessa i`ahan huonontamista siten, että
seosta muutettiin ]isäämällä esiin. kultaan kuparia. Paperirahajär-

jestelmän vallitessa i`ahanarvon heikentyminen tapahtuu

paljon

?'ksinkertaisemmin ja huomaamattomammin; se tapahtuu siten,
että valtio käyttää menojensa rahoittainiseen keskuspankkinsa
luottoa; tämän kautta maksuvälineet ]isääntyvät vaihdannan alaisen tavaramäärän samanaikaisesti kasvamatta.
Saman]aista vaikutusta voi olla sellaisella valtion luotoiiotolla,
joka välil]isesti johtaa keskusi)ankin ]iikkeelle ]askemien inaksuvälineitten lisäänt}-miseen. Edellä puheena olleessa Kansainvälisen Jär-

jestelypankin i.a])ortissa korostetaan, kuten mainitsin, sitä vaai`aa,
mikä piilee suoranaisten keskus])ankista otettavien luottojen käyt,össä.

Tämän lisäksi huomautetaan:]

J)Sitä paitsi m};'ös välillisellä

valtion luotonotolla sekä ei`äillä muilla tekijöillä on merkitystä, ja

]opultakin selviää rahajärjestelmä suhteellisen vahingoittumattomana vain sillä edellytyksellä, että sodan rahoitus omassa maassa
tapahtuu samanaikaisest,i \/.erotuloilla ja todellisista säästöistä saa-

tavil]a lainojlla.

Monissa maissa ei ilmeisestikään voida ummistaa

silmiä siltä tosiasialta, että kehitvs on kulkemassa vaaralliseen suun1

Mainittu julkaisu,

siv.

199.
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taan; ellei tätä kehitystä pystytä hallitsemaan»,1ausutaan raportissa.
edelleen, ))tulee rahajärjestelmää koskevien häiriöiden poistaminem

sodan jälkeen olemaan kaikkea muuta k`iin helpiioa».

Suomen valtiontaloud,en tasapainoon scu:ittamtnen.
Minkälainen on sodan vaikutus ollut Suomen valtiontalout,een?`

Viimeisinä vuosina ennen sotaa valtion kokonaismenot, velanlyhennyksiä lukuun ottainatta, olivat noin 4 ä 5 miljar(lia ii`tirkkaa.
tion talous pysyi tasai)ainossa ilman velanlisä)'ksiä.

\'iiosi

\.alL939,

joka vastoin tahtoamine vei meidät taisteluun periviho]Iistainine
vastaan, merkitsi käännekohtaa valtiontaloutemme kehityksessä.

Siitä lähtien ovat julkiset ]nenomme tavattomasti laajentuneet, ja
valtionvelka on jyrkästi kasvanut. Seuraavasta asetelmasta näemme kokonaismenojen kehityksen sekä varsinaiset tulot vuosina`

1936-1940.
Vuonna

Kokonaismenot,
velanlyhennyksiä
lukuun ottamatta,
mi]joonaa mk

Varsinaiset tulot
°/o kokonaismiljoonaa mk

1936

3 961.6

3 725.3

1937

4 649.5

4 315.6

4938

5188.8

4 862.0

1939
`[9/io

8 056.o
20 965.5

4 709.4
5182.4

menoista

Kokonaismeiio;ssa on vuonna 1937 vähennyksenä ot,ettu huomioon siirto suhdannerahastoon 625.3 miljoonaa mai`kkaa.

Valtion.

säännölliset tulot ovat vuosina 1936-1938 muodostaneet n. 93 å
94 °/o kokonaismenoista. Valtion varsinaiset tulot olivat täysin riittävät, mistä tuloksena oli valtionvelan pysyminen varsin vaatimattomana. Koko valtionvelka oli vuoden 1936 päättyessä 3.i miljardia, vuoden 1937 lopussa 3.5 miljardia ja vuoden 1938 1oppuessa

3.4 miljardia markkaa.
Kuten asetelinasta huomataan, kohosivat,
valtion kokonaismenot vuonna 1939 jo melkoisesti, kun taas säännölliset tulot jopa ehtyivät hiukan entisestään. Vain vajaa 60 °/o,
kokonaismenoista voitiin peittää säännöllisillä tuloilla.
Valtionvelka alkoikin nyt kasvaa. Vuoden 1939 päättyessä sc oli 5.6 miljar-
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•dia mai`kkaa.

Joulukuussa `1939 tehtiin lievennyksiä Suomen Pan-

kin luotonanto-oikeutta koskeviin säännöksiin, jonka johdosta valtio on menojensa peittämiseksi voinut käyttää keskuspankkinsa

]yhytaikaista vekseliluottoa.

Suomen Pankin vuosikirjan mukaan

valtion velka Pankkiin oli vuoden 1939 päättyessä 600.o miljoonaa

markkaa. Summa ei ollut vielä suuri, mutta muodosti kuitenkin jo
•7.4 °/o valtion kokonaismenojen suminasta vuonna 1939.

Talvisotamme 1939-40 kustannukset kuvastuvat valtiontaloutemme asemassa vai`sinaisesti vasta vuonna 1940.

i`ainministei`i

budjettipuheessaan

mainitsi,

Kuten valtio.va-

muodostuivat

valtion

menot vuonna 1940 Iähes 12 miljardia suui`emmiksi, kuin miksi ne
•budjetissa oli arvioitu, tulojen kasvun ollessa vajaa 2 miljardia.

Kokonaismenot, ve]an]yhennyksiä lukuun ottamatta, ovat nousseet

•1ähes 21 miljardiin mai`kkaan.

Kun varsinaiset tulot olivat vain jon-

kin veri`an yli 5 miljardia, ovat nämä riittäneet peittämään ainoas;taan noin 25 °/o valtion kokonaismenoista.
On luonnollista, että

valtionvelan on tällöin

t,äytynyt huomattavasti

kasvaa.

Velan

tlisäys oli vuoden aikana 1`] .5 miljardia kokonaisvelan ollessa vuoden

1940 päättyessä 17.2 miljardia markkaa. Lyhytaikaista velkaa oli
•tästä n.10 miljardia. Suomen Pankista saatua lyhytaikaista vekseli-

iluottoa sisältyi tähän summaan 3.0 miljardia, kuten Pankin vuosi'kirjassa mainit,aan. Nämä ovat varsin huomattavia summia. Ver.'rattuna

valtion

kokonaismenoihin

vuonna

1940

]{eskuspankista

•otettu vekseliluotto muodosti 48.6 °/o.

Entä minkälaiseksi on valtiontaloutemine asema muodostunut,

kuluvana vuonna?
Kesäkuun loppupuolella alkanut taistelunime
•uusi vaihe vaatii luonnolliscsti suunnattomia summia. Siitä huoli-

mat,ta, että valtiolla on käytettävissään aikaisempaa runsaampia
\.erotuloja ja että koi`vauksien suorittaminen karjalaisille lykkääntyi, eivät valtion vero- ym. vai`sinaiset tulot lähimainkaan i`iitä
`sodan huomattavien kustannusten rahoittamiseen.

Varsinaiset tulot on budjetissa tänä vuonna arvioitu 7.7 miljar•diksi, josta verotulot ovat 6.6 miljardia. Näihin lukuihin sisältyy
myös omaisuudenluovutusveron ai`vioitu tuotto 2.3 mi]jardia.

To-

dennäköisesti varsinaiset tulot muodostuvat n. 2.2 miljardia arviota
suuremmiksi, joten iuotto muodostunee kaikkiaan lähes 10 iniljar`diksi.
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\Täistä tuloista huoliinat,t,a valtion on t,äylyiiyt turvaut,ua huoinääi`in lainaukseen.
Viime elokuun loi)ussa valtion

mattavassa

kokona].svelka oli n. 22 miljardia mai`kkaa, mikä merkitsi noin 5
miljardin kasvua edellisen vuoden lopusta.

Niin hyvin i)iLkäaikai-

nen kuin lyhytaikainenkin ve]ka on lisääntynyt. Vuoden ]opi)uun
mennessä kokonaisvelan on arvioitu kasvavan yli 26 miljardin niarkan, mihin eivät sisälly ne obligatiot, joita korvauslainsäädännön

nojalla ennemmin tai inyöhemmin tullaan antamaan karjalaisille.
Valtionvelka siis kasvaa parhaillaari. Tästä kasvusta tulee melkoinen osa kotimaisen lyhytaikaisen lainanoton osalle, ja näissä olosuh-

teissa valtion keskusi)ankkiluottokin lisääntynee.
Suo]]ien koko kansantulo arvioitiin vuonna `]937 hiukan vli 27
miljardiksi marl{aksi. Kansantulon suuruutta nykyisin ei voitane

likimääräisestikään arvioida, mutta mainittu arvio antaa kuvan
siitä, kuinka valtavista ]nenoista on kysyinys valtion vuotuismenojen liikkuessa 20 miljardin seuduilla ja valt,ionvelan kohotessa lähelle

sitä tasoa, jolle rauhanajan huippuvuonna koko kansantulon suuruus
arvioitiin. Tosin on otettava huomioon, et,tä hintatasomme on nyttemmin tosiasiallisesti huomattavasti korkeampi kuin eiinen sotaa, joten vertailujen tekeminen tästäkin syystä tuotLaa vaikeukSla.

Palautaiiiiiie vielä

Tnieliin luvut, jolka kertovat S`ioinen Pankiii

liikkeessä olevan setelistön kasvusta.

Vuonna '[938 liikkeessä oleva

setelistö oli keskimäärin 2.i miljardia, mutta vuonna 1940 4.8 ]iiil-

jardia mai`kkaa. Tänä vuonna setelistö on valtiovarainministerin
budjettipuheessa tekemän ilmoituksen mukaan ollut 5.3 ja rt.5 iiiiljardin mai`kan välillä.
Esitykseni alkuosasta toivon käyneen riitLävästi selvi]le, et,t,ä

valtion käyttäessä lisääntyvässä määi.in keskuspankl{insa ]}rhytaikaista luottoa inenojensa i`ahoittamiseen ei

myöskään sete]ist,öii

kasvua voida pysähdyttää. Maksuvälineitten jatkuva ]isääntyniinen taas johtaa ajan mittaan aina yleisen hintatason kohoainiseen.
Jos tällainen kehitys on päässyt alulle, eivät minkäänlaiset laiiisäädäntöteitse annettavat määräykset voi hintojen kohoamista estää.
Ainoa i)arannuskeino on, ellei menoja voida supistaa, valtion säännöllist,en tulojen lisääminen ennen kaikkea verotusta korottaiiia]la
siinä määrin, että valtio voi lopettaa uusien luottojen ottaiiiisen
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I"skuspankistaan ja ryhtyä lyhentämään aikaisemmin ottainaaiisa
luottoa.

Suomen valtiontalouden asema tulee olemaan vaikea vielä lähi-

vuosinakin, vaikka nykyinen sotamme saataisiin nopeasti päätt}.-

mään.

Valtio voi nyt väliaikaisesti tukea talouttaan omaisuuden-

luovutusveron kahden ensimmäisen kannon ollessa tänä vuonna ja

ensimmäisen toukokuussa tapahtuneen kannon muodost,ut,t,ua huomat,tavasti odot,ettua suuremmaksi. Mutta karjalaist,en koi.`-ausk}'symyksen järjestely tulee valtionta]oude]le aikaiicaan asett,amaan sitä

vaikeampia tehtäviä.
Jos kuluvana vuonna ja lähimpinä vuosina vielä sodaii i)äät)rLL}.ä
valtion vuotujsmenojen, valtionpankista otctun luoton lyhenn}.ksiä

lukuun ot,Lamatta, Iasket,aan nousevan esim. noin 2.5 miljarclia mai`k-

kaa suuremmiksi kuin \raltion säännölliset tulot ja ne lainatulot, joita

vapailta markkinoilta kaikkiaan voidaan saada, on mainit,unlaisen

erot,uksen peittämiseksi vältt,ämät,tömäst,i hankitt,ava lisää sään-

nöllisiä tuloja, mikäli rahanarvon vakavuus tahdotaan iurvata.
Varsinaisia tuloja o]isi lisättävä niin runsaasti, että heti sotamme

päät,tyessä voitaisiin myös ryhtyä lyhentämään aikaisemmin otettua keskuspankkiluottoa

esim.

}'hde]lä miljardilla

markalla \.uo-

dessa.

Laskett,acssa

valtiolle

tarvittavan

vuotuislisätuloja

yhtecnsä

noin 3.5 miljardia markkaa o]isi nämä varaL hankittava csiin. seu-

raavalla

tavalla:

1iikevaihtoveroa

korottamalla

ja

laajentamalla

1500 miljoonaa, tullien korotuksella 500 miljoonaa, väkijuomien ja
tupakan ]isä\.erot,uksella 700 iniljoonaa, tuloveron koi`otuksella 300

miljoonaa ja rautatie- sekä postitarifficn korotuksella 500 miljoonaa

markkaa. Tämä laskelma edellyttää, että esim. liikevaihtovero ohsi
korotettava nykyisestään kaksinkertaiseksi, tullit 33 °/o:lla ja tulovero 25 °/o:lla sekä rautat,ietariffit 35 °/o:Ila. Valtion vei`otulot voivat

myös lisääntyä sitä kautta, ctt,ä saataisiin aivan uusiakiii \'eroja ja
nykyisten vei`ojen kantoa voitaisiin tehostaa ja jouduttaa.

Valtio-

neuvos J. K. Paasikiven puheenjohdolla toimival]a verokomit,ealla

on kaikissa näissä kysymyksissä erit,täin täi`keitä tehtäviä suoritet,tavanaan.
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Jos valtion finanssitarve osoittautuisi i)ienemmäksi kuin edellä
otaksuttiin, päästäisiin luonnollisesti myös verotuksessa pienemmillä
uhrauksilla; tämä ei kuitenkaan näytä iodennäköiseltä.
Taloudellisia lakeja ei mikään kansa voi kieltää eikä välttää.
Sot,a vaat,ii kust,annuksensa. r\Te voidaan suorittaa vain kahdella ta-

valla, joko sallimalla rahanarvon heikentyminen illusoorista i`ahoitust,a kä}'ttämällä rasitusten jakaantuessa tällöin erit,täin epätasai-

sesti eri piirien kannettaviksi tahi asettamalla reaalisia uhrauksia
kansalaisten

teht,äviksi

siinä

laajuudessa

kuin

valtiontalouden

asema edellyttää.

Loppupäätelmiä.
Nähdäkseni eräs vaikea harhaluulo, joka selittää eräitä finanssii)oliittisia laimiiil}'öntejämme, sisältyy siihen käsitykseen, että vain
\.älitöntä verotusta \J.oitaisiin kä}.ttää valt,ion säännöllisten tulojen
]isäämisessä ja inflatioii vasiustamisessa.

Sellaisessa olotilassa, jossa

budjetiii tasapaino on horjunut ja valt,ion suui`ia menoja rahoit,et,aan
ositt,ain

keskuspaiikista

otetta\.alla

lyhytaikaisella

luotolla,

on

kaikki tarjol]a olevat keinot käytett,ävä valtion sääniiöllisten tulojen
lisäämiseksi.

O]etiakaamme, ollenkaan nyL omaa maatamme ajaiielcmatia`
sellainen olotila, jossa tietty sotaakäyvä valtio rahoit,t,aa kuukausitt€`in

osan menoistaan, sanokaamme 200 miljoonaa rahayksikköä

T£`staavaii

menocrän,

keskuspankistaan

ottamalla

lyhytaikaisella

luotolla. Tällainen rahoitus johLaa taatusti maksuvälineitten lisään-

tymisecii ja ylei.scn hintatason jatkuvaan kohoamiseen.

O]et,amme

]i}Tt, et,tä samassa niaassa korotetaan liikevaihtoveroa ja tulleja var-

sin huomatt,avasti.

Näiden korotusteii olet,amme t,uoit,avan kuu-

ka`isittain keskimääi`in 200 miljoonaa rahayksikköä vast,aavaii summaii.

tetaan.

Menot ja tulot saadaan tasapainoon ja ns. seielirahoit,us lope-

MainiLui vcrot aiheutt,ivat t,osin elinkustannuksiin chkä

5 °/o:n nousun, mut,t,a rahanarvon jatkuvalle huonontumiselle asetett,iin samalla csieet. Voidaanpa, jos tahdotaan, mennä piteinmäl1ekin.
Korotet,aan mainittua verotusta vielä niin runsaasti, että
lyhenLämällä oteit,ua keskuspankkiluottoa saadaan takaisin huomattava osa liikkeeseen lasketuista seteleistä ja siten luodaan edel-
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]}7tykset

rahanai`von

parantumiselle

entiseen

ai`voonsa.

Vaikka

mainitulla toiinenpitee]lä ensialuksi olisi hintoja kohottava vaik`itus, olisi loi)i)utuloksena kuitenkin yleisen hintat,ason alent,aininen.

Jokseeiikin samaa, mitä edellä on sanottu välillisistä \J.eroista,
voidaan esittää valtion monopolisoimien liikelaitosten tariffeista.

Jos rahanai`vo on jonkin verran heikentynyt, alkavat valt,ion inonopolisoimat liikeyritykset, joita on hoidettu kustannus])eriaatteen
ni`ikaan, tuottaa tappiota. Tällöin on tariffeja koi`otettava, koska
muuten valtion on jälleen hankittava varat viime kädessä setelipainon avu]la sellaistenkin laitosten menojen suorittamiseen, joidcn

ei`äänä tehtävänä on juuri valtion säännöllisten tulojen jatkuva
tur\,'aaminen'. Rahanai`von säilyttämisestä huolehtivan finanssipolitiikan tä?-tyisi olla valmiina sellaisiin toimeni)iteisiin i`yhtymiseen,

eitä sekundäärisistä hint,avaikutuksista riippumatta valtion säännöllisten tulojen r].ittäväisy}/-dcstä aina ensisijaisesti huolehdittaisiin.

Korotusten i)erustelut olisivat nimenomaan finanssii)oliittisia; ve-

dottaisiin siihen merkitykseen, mikä valtion säännöllisten tulojen
säil}.ttämisellä ja niiden lisäämisellä on sodanaikaiselle valt,iontalouclelle.

Edellä esitetyssä on maksuvälincitten niukkuuden säilyniisen

todett,u paperirahajärjestelmässä olevan i`ahanarvon muuit,umattomana p)'s}-ttämisen ensiiiimäisenä ehtona.
maksuvälinepolitiikka

on

siten

inflation

Tai`koitukseniiiukainen

ehkäiseinisessä

6`z.tte `7Lm rLOJ?, ehto, jota ilman päämäärää ei saavuteta.

co7tczi.£jo
Maassa, joka

on käyn}'t sotaa tahi käy sitä edelleen, pyrkii valtion tulojen ja me-

nojen välille syntymään jyrkkä epäsuhde. Tämän vuoksi on valtion
tuloista

ja

inenoista

huolehtivalla

politiikalla,

ratkaiseva vastuu inyös maksuvälinepolitiikasta.

seii

keskusi)ankkiluoton

kasvavaa

lisäystä,

ei

kautta

aiheuttaa

millään keinoilla

finanssipolitiikalla,

Jos valtio liialli~

maksuvälineisiin yhä

voida hintatason kohoa-

niista estää.
Jos finanssii)olitiikassa tahdot,aan Lästä välttyä, oii pakko hiio1ehLia i`iiLLävist,ä säännöl]isistä

tuloisLa.

Kaikkiin menoihin näinä

ei`7äL t,osin missään tapauksessa sodaii kest,äessä riitä, vaikka siviili-

luontoisia menoja huomat,ta\t.asti supistetaankin.
iien on m).ös h}'vin t,ärkeää.
t,alokasta

olisi, jos

Tämä supistanii-

Ajattelen tässä }rhteydessä, miten koh-

Suomessa `'ielä

sodan kcst,äessä

r}rhdyLtäisiin
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suorittamaan edellisestä sodasta aiheutuneita korvauksia. Säännöllisten tulojen täytyy kohota joka tapauksessa niin suuriksi, että ne}'hdessä rahamarkkinoilta saatavien lainojen kanssa peittävät ]iicnot. Vapailta markkinoilta saatavien lainojen täyt,yy kertyä yi.it,ysten voitoista ja yksityisten tuloista tehtävistä t,odel]isist,a sääs-

töistä tahi myös kapitaalin realisoinneista, esim. kauppavarastojen
supistumisesta irtaantuvien varojen lainaamisen inuodossa.
Lai-nauksen

i)uoli.

järjestämincn

efekt,iivisesti

on tärkeä finanssipolitiikan

Lainaus voi tapahtua sekä pankkien välityksellä että suora-

naisesti yleisön puoleen kääntymällä. Tässä suhteessa lienee ii`cillä

kuluvana vuonna asiat hoidettu hyvin.
Finanssipolitiikka vaikuttaa siis sotaakäyvässä maassa i.atkaise-.
\.asti maksuvälinepolitiikkaan. Tässä yhteydessä on syytä l)'hyesti
koskete]la kuitenkin myös muita sota-ajan rahanarvoi)oliti;kkaa
tukevia toiminnanmuotoja.
I\Tormaaleissa olosuhteissa, joissa talouselämän säännöstelyä ei``

ole viety erityisen pitkälle, on lnskuspankin diskonttopolitiikalla
Lärkeä tehtävä yleisen hintatason säännöstelijänä. Hintojen koho-

tessa korotetaan diskonttokorkoa, siten jarrutetaan luotonsaantia,
maksuvälineiden määrä supistuu, ja hintataso saadaan ]askemaan.
\''aihtoehtona taikka diskonttokoron korottamisen ohessa tulee suoi'anainen luoton annostelu kysymykseen. Pitkälle kehitetyn t,alo`iselämän säännöstelyn vallitessa ei korkopolitiikalla näytä olevan ei`i-

koisen täi`keää tehtävää hint,atason ohjaamisessa.
On kuitenkin
huomattava, että esim. Kansainvälisen Järjestelypankin vuosiraportissa otaksutaan diskonttopolitiikalle voivan lähit,ulevaisuudessakin
tu]la selostetun luontoisia tehtäviä juuri keskuspankkiluottojen rajoittamiskeinona. On syytä myös todeta Saksassa hiljattain j`ilkaistu tieto, et,tä siellä ei tulla korkotasoa painamaan enää nykyistä
tasoa alemmaksi.

Jo aikaisemmin totesimme, et,tä talouselämän pitkälle johdettu
säännöstely voi aikaansaada sen, että varoja on me]koisen pieni
mahdollisuus käyttää toisin kuin ne säästää ja siten joko välillisesti
t,ai suoraan sijoittaa valtion tarkoituksiin.
Tällaisiin päämääriin
tähtäävät mm. säännökset osingonjako-oikeuden rajoittamisesta
sekä eräiden investointien, kuten yksityisten asuntohuoneistojen.
i`akentamiseen tarkoitettujen sijoitusten kielloista.
Jakelun ja hin--
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tojen säännöstely, vaikka sen päätehtäväksi mahdollisesti muodostuisikjn sosiaa]isten kohtuuttomuuksien estäminen, vaikuttaa ilineisesti ni}-ös sodan ajan rahanarvopolitiikkaan.

Tehokas jakelun ja

hintojen säännöstely saattaa nimitt,äin hyvin huomattavasti tukea
maksuvä]].iiei)o]itjihsta

vastuussa

o]evaa

finanssii)olitiikkaa.

Li-

säänt)-nyt maksuvä]inemäärä ei säännöstelyn vallitessa kokonaisuudessaan ilmenc kulutushyödykkeiden rahamääi`äisenä k}'s};.ntänä,
va€`n osa e]iniinoituu i)ois sijoiiuksiin ja nimenomaan valtion laina-

iia]terejhin. Jos hintapolitjika]Ia tahdotaan i)äästä tällaisiin tuloksiin, tä}'tynee siihen liittyä myös palkkakehityksen säännöstely.
Sellaiscssa

kehit}'svaiheessa, jossa valtion

tulojen ja menojen

välillc on synt,}m}'t jatkuva epäsuhde, jossa toisin sanoen osa me-

nojsta jatkuvasti rahoitct,aan valtio]Ic keskuspankista otettavalla
]?'h}'taikaisclla

]uot,()]]a,

kaksinainc]i l(`htäTä.
hint,atasoon

tapahtuu

muodostuu hintasäämöste]ylle

nähdäkseni

Eiisiksikin se valvoo, cttä siirt}.minen uut,een
>)]aillisessa

järjcstyksessä)).

Määi`äiyt

i)iirit

eivät saa, \.ajklwi heillc on muodostunuL eräänlainen monoi)ohase-

ma, hyötyä nostamalla luottcittensa hintoja h`io]i`attavasti enenimän kuin toiset.

Tähän liitt)'). sosiaalincn näkökohta, jonka iiiu-

kaan tärkeidcn tarvikkeiden saant,i niiden suht,eet,toman korkean
hinnan vuoksi ei saa muodost,ua varakkaiden henkilöiden yksinoikeudeksi.
kee

Tämä

hyöd)/'kkeiden

hintasäännöstel)-n

ensimmäinen

suhtee]lisia hintoja,

siis

samoja

tehtävä

kos-

probleemeja,

joita
käsite]]ään
kansaiita]oustieteen
t,eorian
hinnanmuodostusoi`issa. On k}'s}'niys siitä, et,tä määrätyn t,uoit,een hinnan pitää olla

t,ict,vssä suhtcessa muiden tuotteiden hintoihin.
t,aasen }.hte}-dessä tuot,antokustannuksiin.

Tuot,teen hint,a on

TuotaiiLokustannusten

suuruuteen vaik`]ttaa olee]]isesti sc, minkälaista teknillistä menet,el-

mää ]{ä)'tiäen se valmistetaan ja ennen kaikkca se, kuinka paljon ja

minkäai.voisia tuotantovoimia siihen t,arvit,aan.

Tuotani,ovoimista
tärkein on työ. Tuot,ant,okust,annuksista mitä tärkeimmän muodostavat työpalkat. Tästä havaitaan, miten t}'öpalkkojen kehityksen
valvonnaii täytyy liitt}.ä hintasäännöstcl}-).n, jos tämä tahdotaan
efektiiviseksi. Kun toisaalta oii selvää, ettei sosiaalipoliittisisLa syistä

voitane

ioteuttaa

ehdotonta

palkkasulkua

sel]aisessa

kehiLyksen

vaiheessa, jossa maksuvälineet lisääntyvät ja hinLataso joka tai)auksessa

kehittyy }.löspäiii, t,äyt,yy hntasäännöslelyn suui`eksi osaksi
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tyytyä valvomaan, että hintojen ja niitä seuraavien palkkojen
kohoaminen tapahtuu sopivassa järjestyksessä.
Jos hintasäännöstely onnistuu toisessa tehtävässään, nimittäin
jarruttamaan yleisen hintatason kohoamista, palvelee se hyvin täi`keällä tavalla maksuvälinepolitiikasta vastuussa olevaa finanssipolitiikkaa.
Edellä viitattiin siihen, kuinka tuotannon telmilliset ehdot vai-

kuttavat tuotantokustannuksiin.
Niin sanoakseni tavarapuolella,
hyödykkeiden
tarjonnan puolella,
voinevat tuotantoi)olitiikan,
hintasäännöstelyi)olitiikan ja eräät muut talouspolitiikan muodot
vaikuttaa tavarain tarjonLaan lisäävästi ja tuotantokustannuksiin
vähentävästi mm. tehokkaan rationalisoimis-ja standardisoimistyön
avulla.
Jossain määrin voitaneen tälläkin tavoin rahanarvopolitiikkaa tukea.1

Maksuvälineitten

]isääntymisestä aiheuLuvassa hint,atason ko-

hoavassa kehityksessä voidaan hc]posti joutua erimielisyyksiin siitä,

initä pidetään val+iova]lan ja yhteiskunnan edun mukaisina menet,te]ytapoina.

Hintasäännöstely voi joutua ristiriitaan tuotantopoli-

tiikan kanssa määrätessään tuotteen hinnan hiin alhaiseksi, ett,ä
t,uotaiito vallit,seviin kustannuksiin ei kannata, jolloin kysymyksessä
olcva valmistus lopi)uu, ellei paklmkeinoja käyLctä. Hintasäännöstelyn hetkelliset päämäärät taas voivat joutua maksuvälinepolitiikasta

vasLuussa olevan finanssii)o]itiikan tielle.

telyelimelle

Jos hintasäännös-

on annettu hyvin suuret valt,uudet, voi synt,yä esim.

seuraava ristii`iita.

))Setelirahoituksen» lopettamiseksi korot,ettaisiin
valLiovarainministeriön aloiueesta varsin huomattavasti liikevaihtovei`oa sekä Lulleja. Iiintasäännöstelyelin epää tämän toimenpiteen

siitä syysbä, ebtä otaksuu -olcmat,t,a perillä maaii maksuvälinepoli-

tiikasta

- korotuksen vaikuttavan inflatiota edistävästi.

Tämä

elin, jolle t,ässä esimerkissä mainitussa tapauksessa on anneLt,u liian

suuret valtuudcL, tekee tällöin luonnollisesti virheen asettuen tietäinättään inflatiokehityksen edisLäjäksi.
1 Tässä yhteydessä oii syytä .viitata inyös siiheii vaikutuksecii, mikä ulkomaankaupi)apo]itiikalla ja ci`it,yisesti niillä toimcnpitejllä, joilla turvataan u]ko-

maist.en valuuttain riittäväisyys, saattaa o]la Suomen inai.kaii ulkomaiscn arvon
säi]ymise]]e.

Asian laita licncc tosin niin, et,tä rahan ulkomainen arvo ajan mit-

taan muk{`ut,uu sen sisäisen oslokyvyn mukaiseksi t)ostokykypariteetiii)> i)erustcella.
3
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Edel]ä

luonnehditt,iin hintasäännösLelyn kahdenlaista tehtävää,

nimittäin scn velvollisuuita huolehtia hintojen välisistä suhLeista ja

toisaalta

avustaa finanssipolitiikkaa y]eisen hintatason kohoamisen

ehkäisemisessä.

Meillä lienee hintasäännöstely pääasiallisesti muo-

dostunut ensiksi mainitun Lehtävän mukaiseksi, kun taas Saksassa
viimemainit,tu tcht,ävä, yhdessä finanssii)oliiiikan kanssa esLää ylei-

sen hintatason kohoamincn, lienee jään}Tt pääasiallisemmaksi tehtä-

väksi.

On kuitcnkin väärin otaksua, eit,ä Saksassakaan o]isi kat-

sott,u hintasäännöstelyn avulla voitavan säilyttää rahanarvon vakavuus, maksuvälineitten niukkuudcn säilymisestä vastuussa olevaan

finanssipolitiikkaan
t,urvautumatta.
Saksan valtakunnanpankin
varapresidentti Lange saatt,oikin hiljattain osoittaa, että nykyisistä
valtavista sotamenoista huolimat,ta rahanarvo tulee Saksassa säily-

mään vakaana juuri sen vuoksi, että sodan rahoitus tapahtuu nyt
määrin valtakunnan säännöllisten vero- yms. tulojen

riitt,ävässä
avulla.

Lopuksi on syytä vielä lyhyesti kosketella eräit,ä kompetenssi-

kysymyksiä.

Suomen Pankin ohjesäännössä, josta on säädettävä

lainsäädännöllisessä

järjesLyksessä,

on cdellccnkin,

sen cnsimmäi-

sessä pykälässä, sanat t)Suomen Pankin t,ehtävänä on Suomen i'ahaIaitoksen pitäminen vakavalla ja t,urvallisella kannalla)).

Mut,t,a sen

jälkeen kun joulukuun 13 pnä 1939 annet,ulla lailla muutett,iin väliaikaisesti Suomen Pankin ohjesäännön 6 §, ei enää ole mitään lainsäädännöllisiä esteit,ä valtion lyhytaikaisen luoton lisäämiseen Suo-

men Pankista siinä laajuudessa kuin maan hallitus pitää tarpeelli-

sena.
Kun maan rahanarvon kehitys ratkaisevasti riippuu siitä,
käyttääkö valtio keskuspankkinsa luot,toa menojensa rahoittamiseen vai hankkiiko se tämän sijasta riit,tävät todelliset tulot, on ainoastaan korkeimmilla valtionorg`aaneilla, liallituksella ja eduskun-

nalla, mahdol]isuus vastata Suomen markan arvosta, sillä vain näillä

elimillä

on päätäntövalta valt,ion tuloista ja menoista ratkaisuja

tehtäessä.

Ne toimenpiteet, joillå rahanarvon säilyminen sodan aiheut,ta-

missa oloissa voidaan turvata, kuuluvat yleensä valt,iovarainministeriöiden tai kansantalousministeriöiden alaan eivätkä siis keskuspankkien valtapiiriin. Tämä ilmiö ei ole millään tavoin ei`ikoist,a
Suomelle, vaan on yleinen kaikissa sotaakäyvissä maissa.
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On esitetty ajatus, et,tä tietylle itsenäiselle hintasäännöstelyelimelle tu]isi antaa valtuudet ja vastuu siitä, et,t,ä y]einen hintataso
maassa ei kohoa ja markan arvo siis säilyy vakaana. Finanssipolitii-

kan

tukena voisi tällaiselle elimelle yleisen hintatason kehityksen
säännöstelijänä muodostua tärkeä merkitys.
Edellä olevasta on
käynyt kuitenkin selville, että vastuu rahanai`von säilymisestä voidaan antaa vain maan hallitukselle ja eduskunnalle, joille päätöksentekovalta valtion tu]oista ja menoista kuuluu. Täytyy tietenkin
luottaa siihen, ctt,ä hallitus ja eduskunta tulevat valtion tuloista ja
menoista päättäessään t,ekemään edessä olevat välttämätt,ömät ratkaisut, jolloin inflatio inaassamme saadaan ehkäistyksi.
Jos tahdoi,aan erityistä elint,ä selvittämään niitä keinoja, joita

finanssipolitiikan on käytettävä inflation estämisessä ja jos tälle
elimel]e tahdotaan samalla antaa valtuus sellaisten ohjeiden antamiseen, joita maan koko säännöstelypolitiikassa finanssipolitiikan tu-

kena on noudaLettava, voi tällainen elin menestykse]]isimmin toimia luonnollisesti valtiovarainministeriön yhteydessä.

Hallitus on budjetissa ottanut määrärahan erityisen kansantalousosast,on perustamista varten valtiovarainministeriöön. Tämän
osaston yhteydessä tulee toimimaan laaja neuvol,telukunta. Näholisi tämän osaston yhteyteen asetettava, jos sellainen

däkseni

yleensä katsotaan tarpeelliseksi, tuo elin, jonka ohjeiden mukaan
rahanarvopoliLiikkaa hoidettaisiin.
0len tässä esityksessäni koettanut tuoda esiin sen keskeisen aseman, mikä noudatettavalla finanssipolitiika]la on inflation ehkäisemisessä.
Näistä seikoista vallitsee nähdäkseni veri`aten yleisesti
ei`heellisiä käsityksiä, jotka voivat johtaa kohtalokkaisiin laimin]yönteihin. Toivon, että jossain määrin olen onnistunut vala].semaan
näitä verrattain monimutkaisia ja vaikeita ratkaisuja vaativia kysymyksiä.

