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on pankkitoiminnassa ratkaisevan tärkeätä. Siitä
riippuu pankin kyky palvella asiakkaitaa.n sekä
näiden omaksi että koko kansantalouden parhaaksi.
Osoituksena siitä, kuinka kiinteästi Yhdyspankki
seui`aa taloudellista kehitystä maassamme, o'n
UNITAS, Suomen talouselämää valais.eva neljånnesvuosijulkaisu, joka on ilmestynyt jo 21 vuotta.

Suomen vanhin talletus- ja liikepankki.
Perustettu vuonna. 1862.
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LEO HARMAJA
Muistopuhe, jonka Kansantaloudellisen. Yhdistyksen kokouksessa

syyskuun

27

päivänä

1949

piti

H. Pacwil,ai,nen.

Lauantaina, viime toukokuun `7 p:nä päättyi professori, kanslianeuvos Leo fzcwmcL/.cm monelle taholle suuntautunut, harvinaisen
työntäyteinen ja t,uloksiltaan rikas elämä. Sanoma hänen kuolemastaan tu]i yllättävänä, sillä vielä saman päivän aamupäivällä,
jonka iltana hän kuoli, hän o]i suoi`ittamassa erinäisiä opetusalaansa kuuluvia tehtäviä y]iopistol]a. - Prof. Harinaja syntyi
Juvalla maanviljelijän poikana 28 p:nä kesäkuuta 1880 ja o]i
siten kuollessaan ]ähes 69 vuoden ikäinen.

Professori Harmajan elämäntyö oli kohdist,unut pääasiassa
vii`kamiehen, tutkijan ja opettajan s.itkeyttä, kärsivällisyyttä ja

jatkuvaa uui`astusta vaativiin tehtäviin.
Tämän ohella hän
huomattavassa määrässä otti osaa kansansivistys- ja raittiustyöhön sekä yhteiskunnallisiin ja ta]oudel]isiin harrastuksiin joko

aktiivisena toimihenkilönä tai kysymysten selvittelijänä, osittain
tieteellisten t,utkimusten ja osittain yleistajuisten esitysLen muodossa, ja
ratkaisuun.

siten vaikutti useiden kysymysten käytännölliseen
Esimerkkinä mainittakoon hänen v. 19|8 kirjasena

julkaistu esitelmänsä kansalaistietojen syventämisen mei`kityksestä ja tärl#ydestä valtio- ja yhteiskuntatieteellisten opintojen

avulla; tässä esitelmässä lausuttiin Kansalaiskorkeakoulun (nyk.
Yhteiskunnallisen Korkeakoulun) syntysanat.
Myös kotiseutuhari`astus Savon maakuntaan ja sav'olaiseen heimoon ja sen his-

toi`iaan
edistäjän.

kohdist,uvana

sai

hänestä

innokkaan

ja

aloiterikkaan
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et,tä ne harrasLuspiirit, joihin joutuu

nuorena

y|iopi)ilaana, jol]oin mieli on vaikutuksille altis ja hyviin asioihin

innostuva,
suunnan.

varsin

i`atkaisevasti

määi`äävät

vastaisen

elämän-

Harmaja`n t,ullessa ylioppilaaksi kansamme historiassa

niin vaiherikkaiden routavuosien kynnyksellä hän joutui intomielisenä ja toiminnanhaluisena miehenä mukaan sellaiseen tovei`ipiiriin, jota elähdytti isänmaallinen mieli ja palava halu olla mukana
siinä syvieh rivien henkistä herättämistä ja aineellista kohott,amista tai`koittavassa työssä, jota silloin erittäin voimaperäisecti

suoritettiin. Kansanvalistus- ja raittiusliike elivät silloin voimakasta nousukauttaan ja osuustoimintaliikkeelle laskettiin sen
henkinen pohja perustamalla Pellervo-Seura, ja myös
aineellinen pohjå osuuskuntia ja osuustoiminnallisia keskusliikkeitä
muodostamalla. Niinikään tilattoman väestön kysymys oli päivän
polttava ja herätti ylioppilaspiirienkin mielenkiintoa.
Siinä toveripiirissä, johon Harmaja kuului ja jonka johtavia

henkilöitä hän oli, pohdittiin edellä mainittuja kysymyksiä hyvin
vilkkaasti ja ennen kaikkea`, yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna. Tällä tavoin kehittyi tässä toveripiirissä yhteishnnallinen
ajattelutapa, joka määi`ääväst,i vaikutti useimpien siihen kuuluneiden
ylioppilaiden
oi)intojen ja hai.i`astusten myöhempäänkin
suuntauks6en.
Siten Harmajankin opinnot suuntautuivat ns. yhteiskuntatieteellisiin aineisiin, pääasiallisesti kansantalous- ja tilastotieteeseen
sekä historiaan. Samoin myös hänen tieteellinen tutkimustyönsä
liikkui etupäässä kansantaloudellisten ja sosiaalisten kysymysten
sekä tilaston ja taloushistorian a.loilla.

Tultuaan ylioppilaaksi Mikkeliri Lyseosta toukokuussa 1898

hän ryhtyi se'uraavana syksynä opiskelemaan filosofiankandidaattitutkintoa varten, pääaineina kansantalous-ja.tilastotiede
sekä yleinen hi;toria. Suor.itettuaan kandidaattitutkinnon tammikuussa 1903 hän oli parina seuraavaria vuonna ylimääräisenä
vii`kamiehenä Tilastollisessa päät'oimistossa.
Samalla hän jatkoi
opintojaan filosofianlisensiaattit,utkintoa vart6n, minkä hän suoritti maaliskuussa 1907, ja promovoi.tiin filosofiantohtoriksi seuraavan toukokuun 30 p:nä r`idetyssä promotiossa. Tämän jä]keen
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hän kesälukukautena 1907 jatkoi Halle-Wittenbergin yliopistossa
edellisenä kesälukukautena alkamiaan kansantaloustieteellisiä opintoja sekä opiske]i scuraavan vuoden kesälukukautena Berliinin
Yliopistossa.

Op].nnoissaan hän joutui kosketuksi].n silloisen Saksan

huomattavimpien kansantaloustieteilijöiden kanssa,

joista

mai-

nittakoon professorit J. Conrc}c! ja J14¢S Serj7tg sekä eksellenssit

AdoLph Wagner ia Gustap Schmoller.
Tämän jälkeen Harmajan toiminta jakaantui kahtaalle, toiselt.a puolen hallinnol]isen virkamiehen ja toiselta puolen opettajan
tehtäviin, joiLa molempia hän joutui sainanaikaisest,i hoitamaan.
0ltuaan v.t. aktuaai`ina Maanviljelyshallituksessa 1909 hän
sai samana vuonna nimityksen valtionrautateiden liikennekontt,orin tai`iffitoimiston toisen luokan ]iikennetarkastajaksi; tässä
virassa häri o]i vuoteen 494 7. Vuonna 4907 hänet nimitett,iin talous-

tieteen opettajaksi Suom.en Liikemiesten Kauppaopistoon, jota
tehtävää hän hoiti vuot,een 1929. Sen ohella hän hoiti Kauppakorkeakoulussa kansantaloustieteen opettajan virkaa vuosina
1911~12 ja 1918-19 sekä o]i samalla kansantaloustieteen opettaiana
Helsingin
maanvil.ielyslyseossa vuosina
1917-20.
Kun sosiaalihallitus perustettiin, hän sai v. 1918 nimityksen
sen ensimmäiseksi aktuaariksi, josta virasta hän kuit,enkin siirtyi.
jo seuraavana vuonna Tullihallituksen tilastokonttorin esimieheksi
ja vielä samana vuonna sosiaa]ihallituksen tilasto-osaston johtajaksi sekä, sen jälkeen kun sosiaalihallitus oli yhdistetty sosiaaliministeriöön, tämän ministeriön sosiaalisen tutkimus- ja t,ilastotoimiston johtajaksi, jota t,oint,a hän hoiti vuoteen 1935.
Tä]Iöin hänen hallinnollinen virkamiesui`ansa päättyi, kun hän
sanot,tuna vuonna sai nimityksen kansantalou.stieteen, finanssiopin ja tilastotieteen apulaisen vii.kaan Helsingin yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa. Vuosina 1925-39 hän oli kansantaloustieteen, finanssiopin ja tilastot,ieteen opettajana Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Ap`ilaisen viran ohella hän hoiti ositt,ain
kansantaloustieteen professorin virkaan kuuluvaa opetusvelvollisuut,t,a Teknillisessä Korkeakoulussa vuosina 4936~37 sekä oli
kansantaloustieteen v.t. professorina yliopiston historiallis-kielit,iet,eellisessä osastossa vuosina 1939-41. Teknillisen Koi`keakoulun
kansantalous- ja ti]astotieteen professoriksj Harmaja nimitettiin
¢
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1945, jota virkaa
hän hoiti kuolemaansa ast,i.
Harmaja
oli kansantaloustieteen
opettajana
myös
Sotakorkeakoulussa
vuodesta 1939 alkaen.
Professori Harmaja teki useita opinto- ja tutkimusmatkoja,

pääasiassa Skandinavian maihin ja Saksaan. Suomen edustajana
hän vuosien 1919~38 välisenä aikana otti osaa lukuisiin (11)
kansainvälisiin kokouksiin, joissa

käsiteltiin

sosiaalipoliittisia, so-

siaalitilastollisia tai yleistilastollisia kysymyksiä, kuten kansainvälisen tilastoinstituutin yleiskokouksessa Roomassa 1925. Helsingissä
1928 pidetyssä sosiaalitilastollisessa kokouksessa hän toimi puheen-

johtajana ja samanaikaisesti pidetyn sosiaalisen viikon ja näyttelyn
toimikunnan varapuheenjohtajana; samoin hän.f oli varapuh.eenjohtajana Tukholmassa 1927 pidetyssä sosialaitilastollisessa kokouksessa ja Oslossa 1934 pidetyssä sosiaalipoliittisessa kokouksessa.

Taustan antamiseksi Harmajan eläriäntyön ja sen merkityksen
arvioimiselle on paikallaam `edes luettelomaisesti esit,ellä hänem

toimintaansa ]ukuisissa luottamustehtävissä, jotka pääasiassa ovat
olleet luonteeltaan yhteiskunnallisia.

Omaa luokkaansa ovat ne luottamustoimet, joita

Harmaja

joutui hoitamaan Kansantaloude]1isessa Yhdistyksessä johtokunnan jäsenenä, sihteei`inä, rahastonhoitajana, varaesimiehenä ja
esimiehenä. Johtokunnan jäseneksi hänet valittiin v. 1913, jossa
tehtävässä hän oli vuoteen 1945 saakka;
sihteeriksi, ,joka on
keskeisin henkilö tällaisissa yhdistvksissä ja jolla lähinnä on vastuu
yhdistyksen toiminnan virkeydestä ja kokouksissa kä.sit,eltävien
kysymysten laadusta, valittiin Harmaja 1918. Tätä tointa hän
hoiti

hänelle
ominaisella
huolellisuudella,
täsmällisyydellä
ja
aloitekvv\'llä vuoden 1934 loppuun eli lähes 17 vuotta. Jokseenkin
saman;ik.aisesti (1948-35) Harmaja oli yhdistyksen rahastonhoitajana sekä vuosina 1935,1937 ja 4.938 yhdistyksen vai`aesi-

miehenä ja 1936 esimiehenä.

Harmajan viimeisenä sihteerinä-olovuonna tuli kuluneeksi 50

vuotta Kan;antaloudellisen Yhdistyksen toiminnan alkamisesta,
ja sihteeri sai tehtäväkseen laatia kertomuksen yhdistyksen
toiminnasta ajalta 1884-1934. Kei`tomus, joka käsittää. 152 sivua
sekä liitteinä toimihenki]öiden, esitelmien, esitelmänpitäjien ja
jäsenten ]uette]ot sekä tau]ukot vhdistyksen tuloista ja menoista
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ajalta 1891-1934, julkaisujen luettelon sekä kyminenkuntasivuisen saksankielisen yhteenvedon, sisält,ää mielenkiintoisen läpileikkauksen yhdistyksen toiminnasta ja saavutuksista sekä siitä
osuudestä, mikä yhdistyksen t,oimintaan vaikut,taneilla henkilöillä
o]i

oll\lt.

Kun tarkastelee kokousten ja niissä pidettyjen esitelmien
lukua, kiintyy huomio siihen, että molempia on Harmajan sihteerinäolon aikana pidetty vuosittain yleensä enemmän kuin

sitä ennen ja että toiminta tästäkin syystä muodostui vilkkaammaksi kuin aikaisemmin. Myöskin sihteeri itse oli ahkera esitelmien
pitäjä; hänen pitämiensä esitelmien luku oli suurempi kuin kenenkään muun.
Sihteerin toimesta erottuaankin Harmaja oli esitelmien ja muistopuheiden pitäjänä paljon käyte>tty.

Siitä

lähtien,

kun

Harmaja ensi kerran esiintyi esitelmän

pitäjänä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä, mikä tapahtui syksyllä 1904 aiheena »Suomen alkoholipitoisten juomien kauppa

ja anniskeluyhtiöti), hän piti 24 esitelmää ja 6 muistopuhetta.
Viimeinen esitelmä, jonka hän piti maaliskuussa 1945, käsitteli
ongelmaa: »Teollisuuslaitosten sijoitus kansantaloudellisena kysymyksenä». Hänen Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämiensä
esitelmien luku on suurempi kuin kenenkään muun tähän päivään
mennessä.

Lisäksi

I-Iai`maja julkaisi

Kansantaloudellisessa

Aikakauskir-

jassa lukuisia kirjoituksia, joista toiset olivat laajahkoja tutkielmia, sekä suuren inäärän kirja-arvosteluja.

Pystyvänä ia aloitei`ikkaana miehenä Harmaja joutui moniin
muihinkin luottamustehtäviin, joista tässä manittakoon seuraavat:
Vv. 1916-18 hän oli Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen;
Yhteiskunna]1isen Koi.keakoulun kannatusosakeyhtiön johtokunnan puheenjohtaja 1919~25 ja jäsen 1925-33 ja 1942-49;
Suomen tilastoseui.an esimies 1920-22 ja 1927 sekä kunniajäsen
vuodesta 1945. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunnan jäsenenä hän oli 1932-49 sekä esimiehenä 1933-35 ja vuodesta
1940 kuolemaansa saakka sekä yhdistyksen kunniajäsen; Suomen
virkamiesyhdistyksen keskushallituksen jäsen 1930-33 ja vai`apuheenjohtaja 1933; Suomalaisen kii.jallisuuden edistämisrahaston
hallituksen jäsen vuodesta 1947 kuolemaansa saakka, sen vara-

278

]-1.

puheenjohtaja

1942

ja
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puheenjohtaja

1945;

Sosiaalihallinnon

virkamiesyhdistyksen puheenjohtaja 1929-34; Savonseuran esimies 1919-23, 1930~35 ja vuodesta 1945 kuolemaansa asti;
Savon historian toimitus kunnan ja Savon tutkijain kerhon
puheenjohtaja vuodesta 1936 kuolemaansa saakka;
deakatemian apujäsen vuodesta 1919 alkaen.

Suomen Tie-

Professori Harmajan kirjallinen t,oiminta on niin laaja -lähes
4000 sivua kirjoja ja lähes 100 pienempää tutkielmaa tai kirjoitusta aikakauslehdissä

pääasiassa kansantaloudellisista ja sosiaa]i-

poliittisista kysymyksistä -- että sen esitteleminen ei tässä esityksessä voi tul)a lähemmin kysymykseen, vaan on tyydyttävä
verrattain

}'limalkaisiin

kysymyksistä.

mainint,oihin

kirjoituksissa

käsiLellyistä

Näin laaja tuotanto olisi kunnioitettava saavutus

jo sillekin, jonka ei ole pakko tehdä ansiotyötä, saatikka sitten
sellaiselle, jonka on ollut suoritettava kirja]linen työnsä ansiotyön ohella.
Harmajan ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna '1903 ja käsit-

teli »Gööteborgin järjestelmän» syntyä. Seuraavana vuonna ilmestyi
»Suomen kansankii`jastot» niminen iulkaisu, joka sisältää tilastollisen katsauksen maamme kansankirjasto-oloihin `1900-luvun
alussa. Tämä 122 sivua käsitt,ävä tutkimus antaa luotettavan
kuvan maamme kansankirjastojen silloisesta tilasta ja sisältää
ehdotuksia tämän tärkeän kansansivistyksen välikappaleen edelleen kehittämiseksi. Samana vuonna ilmestyi julkaisu ))Suomen
alkoholipitoisten juomien kauppa sekä vähittäismyynti ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898-1902)).
Vuonna 1907 tuli julkisuuteen Harmajan väitöskirjana »Yhteiskunnallistilastollinen tutkimus:
Gööteborgin
järjestelmä
Suomessa».
Seuraavina vuosina Harmaja jatkoi int,ensiivi.sesti kirjallista

työtänsä,

hänen yhdessä

jonka

puolisonsa

tuloksena
fil.maistei.i

ilmestyi

Lc!tÅrcb

vuosina

Hc!r77®cJ7.tzn

1911-13
kanssa

suomentama ja runsailla maamme o]oja esittävillä lisäyksillä
täydennetty. pi`ofessoi`i
Joh¢nnes Conrc{c!in laaja kak§iosainen
teos, »Kansantalouspolitiikka». Liitteenä on 52 sivua käsittävä
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kääntäjien laatima suuritöinen.t)Saksalais-Suomalainen ja Suoma]ais-Saksalainen

kansataloudellinen

oppisanasto)).

Vuonna 1914 ilmestyi Leo Harmajan yhdessä puolisonsa Laui`a

Harmajan kanssa kirjoittama i)Kansantaloustieteen oppikirja)), josta
on otettu 5 painosta; sitä on käytetty melkoisessa määi`in oppikirjana korkeakouluissa ja yliopisto-opetuksessakin; sen suppeami)aa lait,osta i)Kansantalouden pääpiirteeti), jota on ilmestynyt
kuusi painosta, on käytetty oppikirjana ammatti-ja oppikouluissa.
Näihin teoksiin tavallaan liittyy »Finanssitieteen alkeet» (Imlme
painosta) ja »Tilastotieteen oppikii.ja» (kaksi painosta). Edelleen
mainittakoon ))Yhteiskuntatiedon alkeet)), joka on kirjoitettu

silmällä

kansakoulun jatko-opetusta sekä

»Yhteiskunta-

opin oppikirja» (kumpaakin useampia painoksia).

ijitäen

Oppikirjoista

puheen ollen tulkoon tässä vielä mainituksi Harmajan Helsingin
Yliopiston voimistelulaitoksen opettajana o]Iessaan julkaisema
i)Sosia]ialkohologian

pääpiirteetJ).

Väitöskirjan lisäksi Harmaja on julkaissut seui`aavat laajemmat

tutkimukset:
Vuonna

1920: y)Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan aikana.

Edellinen osa: vuoteen 1859i}. Tavallaan samaan aihepiiriin kuulu-

vat vuonna 1925 ilmestynyt: ))Tullikysymykset Suomen kansanta]oudellisessa kirjallisuudessa ennen maan itsenäistymistä» sekä
vuonna 1933 ilmestyn},'t y)Tullipolitiikan vaikutus Suomen kansantalouden teollistumissuuntaan cnnen maailman sotaa».
Vuonna 1940 ilmestyi )}Maailmansodan vaikutus Suomen taloudelliseen kehitykseen». Aihe on lähtöisin Kansantaloudellisesta
Yhdistyksestä, joka jo v. 1919 käsitt,eli kysymystä, so. eräiden

sota-ajan vaikutusten selvittämistä, lähinnä pitäen silmällä hintain, työpalkkojen ja eri maiden valuuttojen kui`ssisuhteiden
kehitystä. Monien vaiheiden jälkeen Harmaja suostui v. 1927

ottamaan teoksen ]aatiakseen, päästen työhön käsiksi seuraavana vuonna.
Tässä yhteydessä on vielä erikseen mainittava pari laajaa
teosta, jotka eivät kuulu Harmajan varsinaiseen työalaan luettaviin, nimittäin v. 1936 ilmestynyt Mikkelin läänin satavuotishistoi`ia, )}Mikkelin lääni 1831-1931», jossa pääpiirteittäin kuvaillaan läänin vaiheit,a ja kehitystä, sekä senaattori 4r¢£c! GGnetz-in
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satavuot,ismuistoa koskeva julkais.u, jonka päätoimittaja Harmaja
oli ja johon hän on kirjoittanut Genetzistä useita satoja sivuja
käsittävän elämänkerrallisen tutkimuksen.
Erittäin suuriarvoinen on se kirjallinen työ, jonka Harmaja
suoritti laajan neliosaisen i)Valtiotieteiden käsikirjan» päätoimitta-

jana vuosina 1919-24 ja lukuisten artikkelien kirjoittajana siihen.
Harmajan kirjallisen työn ollessa puheena on mainittava, että
häneltä on useita kirjoituksia lsossa Tietosanakirjassa ja että
hän avust,i useita aikakauskirjoja ja sanomalehtiä.
Oman tärkeän lukunsa professori Harmajan elämäntyössä
muodostaa se vaivalloinen ja s.uurta sitkeyttä vaatinut työ, jonka

hän on suorittanut kansantaloustieteen suomenkielisen oppisanaston kehittäjänä ja vakaannuttajana, sekä omassa kirjal]isessa tuotannossaan että sen komitean puheenjohtajana, jonka
Kansantaloudellinen yhdistys yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden
edistämisvarojen
valtuuskunnan
yhteiskunta-taloudellisen
osaston kanssa 1936 asetti laatimaan yhtenäistä kansantaloustieteellistä sanastoa.
Komitean,
jonka
jäsenistössä vuosien
kuluessa tapahtui muutoksia, mutta jonka puheenjohtaja pysyi
samana, työn tulokset ilmestyivät painosta Kansantaloudellisen
Aikakauskirjan kuluvan vuoden 1 niteessä, nimellä »Kansan~
taloustieteellinen sanasto» suomen-englannin-sal#an,
englanninsuomen- sekä saksan-suomen-kielisenä. Samaan niteeseen sisältyy
Harmajan kirjoitus, joka sisältää katsauksen kansantaloustieteellisten suomenkie]isten oppisanojen ' kehitykseen.
Tutkimuksissaan Harmaja kiinnitti huomiota myöskin vakuutustoimintaan, johon hän jo nuoi`ena ylioppilaana oli käytännöllisesti perehtynyt, varsinkin .henkivakuutukseen.
Vuonna 1944 hänjulkaisi Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa laajahkon, 72 sivua käsittävän teoreettisen tutkielman nimellä
»Vakuutuksen käsite ja asema kansantaloustieteen järjestelmässäi}.
Hänen käsityksenään todettakoon lyhyesti, että asiaa ei ollut
vielä riidattomasti selvit,etty, minkä vuoksi oli syytä keskustelua
jatkaa.
Vasta sitten kun käsite olisi pätevällä tavalla määritelty, voitiin vakuutuksen suhde muihin taloudellisen t,oiminnan
haaroihin riittävän tai`kasti määi`ätä ja s'ijoittaa se kansantalous-
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tieteen j9rjestelmässä oikeaan paikkaansa. Mutta enemmän kuin
nämä teoreettiset kysymykset askarrutti Harmajan mieltä eräs
käytännöllinen vakuutukseen ]iittyvä ongelma, nimittäin kysymys siitä, miten vakuutuslaitosten varojen sijoitus o]isi niin jär' jestettävä, että rahan ostovoima pysyisi koko vakuutusajan muut-

tumattomana. Hän päätyi siihen tulokseen, että henkivakuutusyhtiöiden tulisi sijoittaa pääomiaan nykyistä enemmän reaaliomaisuuteen, mikä antaisi mahdollisuud6n vakuutussummia maksettaessa edes osittain korvata sen vahingon, jonka i`ahanarvon
huononeminen oli aiheuttanut.
Tästä aiheesta hän piti Suoinen Vakuutusyhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun 25 p:nä 1943 esitelmän nimellä »Vakuutustoiminta ja hintatason muutokset kansantaloudelliselta kannalta».
V. 1946 hän samasta kysymyksestä julkaisi kirjoituksen tanskalaisessa kansantaloudellisessa aikakauskirjassa »National¢konomisk
Tidsskrift» nimellä: »Försäkringsanstaltei`nas kapitalplacering med
beaktande av penningvärdets förändringar)). Tällöinkiii hän esittää
eräitä uusia näkökohtia, jotka kuitenkin on tässä sivuutettava.
Edel]ä on viitatLu siihen har.vinaisen suureen määrään tutkielmia taloudellisren ja yhteiskunnallisten kysym}rsten alalta joko

esite]mien tai artikkelien mucidossa, jotka ovat painettuina monissa
aikakauskirjoissa. Suhteellisesti suui`in määrä käsittelee alkoholi-

kysymystä, sosiaa]ipolitiikkaa ja sosiaalitilastoa, mutta suhteel. ]isen i)aljon on. myöskjn i`autateiden liikenne-, tariffi- ja palkka-

politiikkaa koskevia tutkie]mia. Niissä on myöskin paljon huomattavien talousmiesten tai taloudellisia kysymyksiä käsitelleiden
i miesteii elämäntyötä esit,televiä kirjoituksia.
Yleensä voidaan

sanoa, että hän on käsitellyt mitä erilaisimpia ta]oudellisen

ja

}rhteiskuntaelämän alaan kuuluvia kysymyksiä.
Vie]ä ]ausuttakoon muutama sana siitä työstä, jonka profes-

sori Harmaja suoritti pitkäaikaisena virkamiehenä sosiaalihallinnon alalla sekä Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen johtokunnan jäse'nenä ja puheenjohtajana.
Sosiaalihallinnon palveluksessa Leo Harmaja suorit,ti erittäin
ansiokkaan työn maamme sosiaalisen tutkimuksen ja sosiaalitilaston

johtajana ja kehittäjänä.
Aloitekykyä ja järjestelytaitoa vaativassa virassaan hän joutui suunnittelemaan ja valvomaan suuren
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joukon yhteiskuntaelämän eri i)uolia valaisevii\ erikoistutkimuksia

ja jatkuvia tilastotöitä, jotka ovaL olleet hyvänä pohjana maamme
sosiaalipo]itiikalle.

Sitäpaitsi hän

itse

kirjoitti tai toimitt,i

useita

huomat,tavia t,utkimuksia ja julkaisi lukemattoman määi`än kii`joituksia tältä alalt,a Sosiaa]isessa Aikakauskirjassa ja muuallakin.
Sama]la kiinteällä harrastuksella, joka Harmajalle oli kaikissa

tehtävissään ominaista, hän SosiaalipoliiLtisen Yhdistyksen johto-

kunnan jäsenenä ja puheenjohtajana täytti velvo]lisuutensa.
Harmajan aloitteesta perustettiin v. 4938 ))Sosiaalipoliittisen

yhdistyksen julkaisujat) niminen sarja, jonka toimikunnan puheenjohtajana hän oli. Tammikuussa 1943 hänen aloitt,eestaan tehtiin
opetusministeriölle
ehdotus
sosiaalipolit.iikan
professoi`inviran

perustamisesta He]singin Yliopistoon, mikä, kuten t,unnettua,
johti myönteiseen tulokseen.
Hänen aloit,teestaan on syksystä
1946 lähtien myös Teknilliseen Korkeakouluun järjestetty erityinen
sosiaa]ipolitiikan luentojakso.
Harmajan kiinteää
harrastusta
sosiaalisiin kysymyksiin osoittaa myös se, ett,ä hän Sosiaalipoliittisessa Yhdistyl#essä p`iti yhteensä `15 e,sitelmää, käsitel]en niissä

moninaisia tärkeitä sosiaa]ipoliittisia ja näitä sivuavia ta]oudelhsia

kysymyksiä.
Professoi`i Harmajan kirjoitusLavalle, olipa kysymys tieteelli-

sistä julkaisuista ja oppikirjoista tai tutkie]mista, esitelmistä ja

artikkeleista, oli ominaista esitystavan selvyys ja sanonnan
täsmällisyys sekä pyrkimys esittää asiat todellisuutta niin vastaavina, kuin se inhimillisesti oli mahdollista.

Asiallisuus ja tot,`iut,een pyrkiminen oli tärkeintä.

Eriinieli-

syyksiä saattoi synt,yä, mutta niiden aiheuttajana eivät olleet
henkilökohtaiset syyt, vaan poikkeava käsitys siitä, mit,ä
o]i
kussakin tapauksessa oikeana pidettävä.
Lopuksi ha]uaisin yleisenä arviointina prof. Harmajan e]ämäntyöstä lausua, että sen merkitys tulee ajan mukana kasvamaan,
kun sitä joudutaan tarkastamaan piteinmästä perspektiivistä,
jolloin kriitillisen tutkijan huomio kiintyy siihen, mikä tässä
monihaaraisessa ja tuloksiltaan hai`vinaisen rikkaassa elämäntyössä on oleellista ja pysyvää.

VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN UUDISTUS£
SUUNNITELMAT.
Esitelmä,

jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen
syyskuuri 27 päivänä 1949 piti

kokouksessa

Aarne Rekol,a.

Kun vuonna 1943 annettu, nykyään voimassa oleva tulo- ja
omaisuusveTolaki, joka saattoi tämän verolainsäädäntömme osan
ainakin pääosiltaaii uusimpia ulkomaisia oikeusperiaatteita vastaavaksi, oli saatu voimaan, antoi silloinen valtiovarainministeri tähän
aikaan toimineellS ns. suure]le verokomitealle tehtäväksi valmistaa
ehdotuksen myös kunnallisen verolainsäädännön uudistamis.eksi
soveltuvin osin samoja yleisperiaatteita noudattaen, jotka uudessa
tulo-ja omaisuusverolaissa oli omaksuttu. Vei`okomitea ryhtyikin
heti sille uskotun tehtävän suorittamiseen, mutta sen työssä ilmeni
pian vaikeuksia, joiden voittaminen tuiitui milteipä ylivoimaiselta.

Lähinnä nämä vaikeudet näyttivät johtuvan mahdottomuude;ta
saada riittävä yksimie]isyys siitä, oliko kunn-allistaksoituksessa,

niin kuin ei`äillä tahoilla vaaditaan, otettava käytäntöön progressiivinen eli kohoava veioasteikko ja kunnallinen omaisuusvei`o.
Vuonna 1945 tämä suui`i verokomitea lopetettiin, eikä se tällöin
vielä ollut saanut kuniiallisverolainsäädännön uudistamistyötään
alkua pidemmälle suoi`itetuksi.

Vuonna 1948 ;setettiin kuitenkin kunnallisen verolainsäädännön .uudistamista ,valmistelemaan uusi komitea, johon eräiden
asiantuntijajäsenten lisäksi tulivat. mm. edustajat Kunnallisesta
kes.kustoiriistosta ja Maalaiskuntien liitosta. I,ähinnä oli komitean
nvt kiinnitettävä huomionsa kunnallisvei`otuksen sekä tulo- ja
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()maisuusvei.ot,uksen yhdistämiseen yhden ver()]aut,akunnan toimitet,taviksi verotuksiksi, minkä yhdistämisen mm. molemmille
veroille yhteinen ennakkoperintämenette]y on tehnyL miltei välttämättömäksi. Mutta samalla käsitett,iin toimeksian}oon sisältyvän
myös kunnallisverolainsäädännön uudistaminen aineellisessakin
mie]essä nykyistä enemmän ajan olosuhteita ja vaatimuksia vas-

taavaksi. Kun näitä veromuotoja koskevat lainsäädännöt tässä
yhteydessä joudutaan ainakin muodollisessa suhteessa laatimaan
kokoi.iaan uudel]een, tulee t,ulo-ja omaisuusverolainsäädäntöönkin
sama]Ia ilmeisesti tehtäväksi myös monia, osiLt,ain merk.itykselli-

siäkin asiallisia muutoksia. Siten nämä t,ärkeimmät välitöntä verotusta koskevat lainsäädäntömme ovat yhtaikaa joutumassa lainsäätäjän valinkauhaan. Tämän vuoksi lienee sy}'tä pyi.kiä lähemmin tarkastelemaan eräitä niistä t,äi`keimmistä aineellisoikeudcllisista kysymyksistä, jotka tässä uudistustyössä näyttävät t,ulevan
esille. Tällöin sivuutan kuiterikin kysymyksen kunnallisverotuksen
sel{ä tulo-ja omaisuusverotuksen yhdistämisesiä saman verolaut,akunnan t,oimitettaviksi, koska tät,ä kysymystä ei päämerkitykseltään voitane pitää varsinaiscsti kansantaloudellisena. Sen sijaan

yritän luoda silmäyksen kysymykseen pi`ogressiivisen veroasteikon
kä}'täntöön ottamisesta kunnallisverotuksessa sekä kys}'mykseen
l{unnallisesta

omaisuusverosta

ynnä

eräisiin

puo]{in

}'hteisöjen

verotuksesta.
Emien esitykseeni ryhtymistä oii niiriun k`iitenkin selvyyden
vuoksi huomautettava, ettei uuLta lainsäädäntöä valmisteleva

kornitea ole ehtinyt vielä missään suhteessa t,ehdä näistä kysymyksist,ä lopullisia ratkaisuj{` ja ett,ä esit,tämäiii ajatukset ovat siis vain
asiaa

käsiteltäessä

esille

tulleit,a

erilaisia

vaihtoehtoja.

Jos

siinä,

mitä tulen lausumaan, siis on havaittavissa ei.i kysymyksien suht,een jonkinlaista kannanottoa. on se ]aadultaan kokonaan henki]ökohtaist,a.

^ ohoava veroasi,ei,kko.

Yksi t,ärkeimmistä

aineellisoikeudellisist,a

kysyinyksistä, jotka

t,ulevat veronuudistuksen yhteydessä esille, on edellä mainittu vaatimus progressiivisen eli kohoavan veroast.eikon ott,amisesta käytän-
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töön kunnallisverotuksessa. Voidaksemme paremmin ymmärtää
tämän vaatimuksen teoi`eett,isen pei.usteen, on meidän luotava
lyhyt silmäys verorasituksen jakautumista koskeviin yleisiin oikeusperiaatteisiin.

I\-iin kauaksi taaksepäin, kuin voidaan seurata valtioiden sisäisen verotuksen historial]ista olemassaoloa ja keh.itystä, saattaa
myös havaita verotuksen oikeusperusteista esiintyneen kaksi eri
ajatussuuntaa, jotka lähinnä nojautuvat erilaisiin käsityksiin
valt,ioii syntymisopista. Toisaalta on jo vanhanajan so/js£Zen ajoista

ja heidän taholtaan esitett.y käsitys, että kun valtio oli vei'i`attavissa yhtiöön, olivat valtion kansalaiset velvolliset osallistumaan
valtion menojen suorittamiseen valtiosta saamansa hyödyn mukaaii samalla tavoin, kuin yhtiönkin osakkaat vastasivat yhtiösuhteestaan johtuvista .velvoitteista yhiösuhteensa ja yhtiöstä
saamiensa etujen mukaisesti. Tähän ajatustapaan i)erustuvia teoi`ioja on kutsuttu mm. h.y ö t y- t a i e t u t e o r i o i k s i, ja milloin erityisesti on koi`ostettu, et.tä julkiselta yhdyskunnalta saatujen etujeii a niille suoritettujen menojen on oltava samanlaisia,
v a 1 e n s s i t e o r i o i k s i. Vielä viime aikoinakin on
ajatustavoilla ollut siellä täällä kannatusta.
Toisaalta So/t`rci£Gs, P!cz£o7t ja Arjsto£e!es opettivat, ettei va]tiota

voit,u pitää yksityisten kanssa tasavertaisena, vaan se oli jotakin

yksityisten kansalaisten yläpuolella olevaa, kaikille välttämätöntä,
joka seui`asi omia tarkoitusi}eriään. Nämä tarkoitusperät ovat, siinä
määi`in velvoittavia, ettei valtion vaatiessaan kansalaisiltaan `7ero-

ja tai`vitse kiinnittää huomiot,ansa yksilöiden yhteiskunnasta saa-

maan hyötyyn, vaan että verorasitus on jaettava muulla tavoin
oikeudenmukaisten perusteiden nojalla.
Täten esitetty vaatimus vcrorasit,uksen jakamisesta kansalaist,en kesken oikeudenmukaist,en periaatteiden perusteella on tietenkin miellvttävä ajatus, .mutta siitä voidaan Goe£hen Egmontin sano-

ja käyttäen lausua: )}OiKeudenmukaisuus, tuo kaunis sana, keii vain
sen oikein ymmärtäisi)). Verorasituksen jakamisperusteita määri•teltäessä tämä sana ei vielä anna pitkällekään yksityiskohtiin ulottuvaa soveltamisohjetta. Oppiaan ede]leen kehittääkseen SokraLeen ja hänen oi)pilaittensa kannattajat sen vuoksi selittävätkin,
että oikeudenmukaisin vei.orasit,uksen jako voidaan toimittaa jaka-
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malla rasitus äsianomaisten v e r o n m a k s u k y v y n mukaan.
Tähän ajatustapaan liittyviä teorioita kutsutaan usein r a s i t u se 1 i u h r a u s t e o r i o i k s i, koska kysymys on }'hteisen rasituksen kantamisesta, jon.ka tulee muodostua kullekin yhLä tuntuvaksi ja jonka mukaan kunkin on tehtävä yhteiskunnalle häntä
itseään yhtä rasittava uhraus. .Jo/}Jt LsmcLrt Ä7j4Jin sanojen mukaan

tämä uhi`ien samanlaisuus merkitsee sitä, että jokaisen yksilön

}..hteiskunnalle suoritcttava määi`ä on sovellettava siten, ettei hän
osuudestaan tule kärsimään enempää tai vähempää kuin muut
omastaan. Jokaisen käytännöllisen vei`oi`asituksen jakoa koskevan
suunnitelman päämääränä täytyy olla tämän ihannetilan.
Veronmaksukykyyn i)erustuvien veT.orasituksen jakamisteoriojen voitaneenkin katsoa olleen nykyaikaisten vei`olainsäädäntöjen tärkeimpänä säätämisperusLeena, vaikka finanssiopillisissa
tutkimuksissa viime aikoina onkin näitä teoi`ioita monesti voimak-

kaasti arvosteltu.
Edellä on lähdetty siitä perusprinsiipistä, että verotuksella ei ole lupa pyrkiä

yhteiskunnalle verojen muodossa siirtämään enempää varoja, kuin yhteiskunnan,
so. valt.ion ja kuntien ym. toimintatarkoitusten täyttämiseen tarvitaan. Tätä ei
ole kuitenkaan yksimielisesti tunnustet.tu. Päinvastoin monet tutkijat. vaat.ivat,
että verot,usta on käytettävä myös eräiden yht.eiskuntapoliittistcn tai kansantaloudellisten päämäärien saavuttamiseksi. Niinpä monet, sosialismiin viehättyncet,
mritta myös åotkut porvariuisesti ajattelevat tut,kijatkin, joiden oppi-isänä voitaneen i)itää Adol/ Wagneria, opettavat, että kun tulot ja omaisuus yhteiskunnassa
ovat varsin epätasaisesti jakautuneet, verotuksen tulisi varsinaiscn päätehtävänsä
ohessa pyrkiä myös tämän epätasaisuuden tasoittamiseen. Tässä tarkoit,uksessa
vaaditaan mm. erityisen voimakasta perint,öjen verottamista. Toisaalta taas katsotaan, että verotus on kansantaloudellisista syistä järjestett,ävä niin, et,tä se mahdollisimman suuressa määrässä on omansa e-dist,ämään sijoit,uksia t.uotannollisiin

tarkoituksiin sekä säästämään näihin tarkoituksiin sijoitettua varallisuutta ja
niistä saatuja tuloja. Vielä vast.ustetaan veronmaksukykyyn perust,uvia verorasituksen jakamisteorioja puhtaasti muodollisilla perust,eilla. Tutkijat, jotka katsovat,
että t,iede ei voi koskaan esittää tarkkaa tot,uutta arvoarvostelmista, vaan että sen
mahdollisuudet rajoit,t.uvat vain kognitiivist,en, tosiasioit.a koskevien arvost.elmien
selvittelyyn, katsovat, ett.ei tieteellinen t,utkimus voi myöskään määritellä oikeudenmukaisia veroperusteita. Vielä voidaan vastustavista t,eorioista mainita mm.
eräiden italialaist.en tutkijain esit,tämä käsitys, jonka mukaan verot.us on puhtaasti

poliittinen kysymys, eikä sen jakautumisel]a.ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden kanssa. Kulloinkin vallassa oleva puolue järjestää verotuksen omille jäsenilleen niin edulliseksi kuin mahdollista ja vyöryttää verotaakasta vast,ustajilleen
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mahdollisimman suuren osan. Täten verotus oli§i vain poliittinen menet,te]ytapamuoto, eräänlainen myytti, jolla salataan todelliset tarkoitukset ja toimenpiteet.
Mitä ensiksikin tulee tulojen ja omaisuuden tasoittamisteorioihin, on niitä

vastaan huomautettava, ettei verotuksen päämääi`änä voida pitää tällaisia sille
vieraita tarkoituksia. Niin kuin SandsfJ.Ö.m toteaa, on valtiovallan, jos se taht.oo

pyrkiä mielest.ään oikeudenmukaisempaan varallisuuden jakautumiseen, toteutett.ava tämä suoranaisilla pakko-ottolaeilla eikä verotuksella. Sanotun vaatimuk§en
oikeutuksen myöntävät. useat tulojen ja omaisuuden tasaamisvaatimusten ajajatkin. Tämä on meillä esim.1ainsäädäntöteknilliseltä kannalta sitä tärkeämi)ää, kun
omaisuuden pakko-ottoa t.arkoittava lainsäädäntö on hallitusmuodon 6 §:n mukaan
säädettävä perustuslain säätämisestä määrätyssä järjestyksessä. Puheena olevan
verolainsäädännön rajoitusta ei meil]äkään kuit,enkaan ole aina noudatett,u.
Niini)ä esim. vero-oikeudellisia lapsivähennyksiä voidaan kyllä pitää luonnostaan
verolainsäädäntöön kuuluvina instituutt,eina, mut,ta sitä vastoin saattaa aset,taa
kysymyksen alaiseksi, eikö verojen kerääminen lapsilisien suorittamiseen silloinkin,
kun niiden maksamista ei saajain varallisuusaseman vuoksi voida pitää välttänättömänä yhteiskunnallisena huoltona, ole katsottava sellaiseksi varallisuuden
konfiskaatiomenettelyksi, jota ei olisi lupa panna toimeen verotustietä.
Mitä taas tulee edellä mainittuihin kansantaloudellisiin teorioihin, on niiden
tarkoitusperänä siis pyrkimys mahdollisimman suurt,en veronlievennysten hankkimiseen tuotannolliselle toiminnalle tämän toiminnan voimistamiseksi ja tuotannon
kehitt,ämiseksi. Tällaisia vaatimuksia esitettäcssä tavallisest,i kuitenkin unohdetaan, että veronhuojennusten luominen eräille veronmaksajaryhmille aikaansaa
verorasituksen suhteellista lisääntymistä toisille ryhmille, tässä tapauksessa siis

kuluttajaväestölle. Kansantaloudellisten teoriain esittäminen tähtää siten tarkoitettiinpa sitä tai ei -tosiasiallisesti siihen, että verorasituksesta siirtyisi yhä
suurempi osa kuluttajaväestön kannet,tavaksi, mikä sotisi oikeudenmukaisuuden
ajatusta vastaan. Sellaiseen tulokseen t,ähtäävät vaatimukset. voitaisiin, ehkä hiukan
karrikoiden, luonnehtia pyrkimykseksi ottaa niiltä, joilla vähän on, pois sekin,
mikä heillä on, ja antaa niille, joilla paljon on. Tuotannollista toimintaa on tietenkin pyrittävä mahdollisimman suuressa määrässä )isäämään, mutta tämä ei saa
tapaht.ua tekemällä verotus yksipuoliseksi, tavallaan uusia rälssioikeuksia luomalla, vaan muilla tavoilla. Yhteiskunnallisesti tervein tapa olisi ehkä se, että mahdollisimman laajat kansan jäsenpiirit pyrittäisiin mm. pienosakkeenomistajina
keräämään omakohtaisiksi välillisiksi tuotantosubjekteiksi.
On tiet,enkin totta, ettei tiede voi arvoarvostelmista esittää samanlaista tarkkaa totuutta kuin kognitiivisistä, tosiasioita koskevist.a arvost,elmista. Mutta vaikka
tiede ei saatakaan ehdottomalla tarkkuudella esim. määritellä, mitä on kauneus,
se voi kuit.enkin menest,yksellisest.i pyrkiä tutkimåan ja toteamaan, mitä yleensä
pidetään kauniina. Ja vaikka tiede ei myöskään +oi selvittää ehdottomasti oikeudenmukaista verorasituksen jakamisperustetta, se saattaa ainakin tutkia sitä,
millainen Ttämän penisteen tulee olla, jotta se mahdollisimman vähän loukkaisi
kunkin ä`ikakauden keskimääräisihmisen oikeudentunnetta.
Mitä lopuksi tulee käsityksiin, että verotus olisi perusteiltaan vain puhdas
2
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poliittinen valtakysymys, perustuvat ne tietenkin siihen mm. Rö.pken tekemään
toteamukseen, että historiassa ei koskaan katoa hallitsevien ]uokkien pyrkimys

vapautua verorasituksesta toisten kustannuksella, vaikka tämän pyrkimyksen
nykyään täytyykin käyttää hyväkseen pitkiä maanalaisia kiertoteitä. Mutta tämä
ei toki saane muodostua päämääräksi. On muistet.tava, mitä J. W. SJtczlman verorasituksen oikeudenmukaisesta jakautumisesta puhuessaan toteaa, nimittäin että

maansa puolustukseksi vapaa kansakunta pystyy kestämään vaikka mitä, mutta
hallitsevan säätyluokan eduksi toinen ei paljoakaan. Edellisessä tapauksessa,

jatkaa Snellman, kasvanut tarmo nopeasti korvaa jokaisen vaurion, mutta jos
verotaakat eivät jakaudu tasan kaikkien yhteiskuntaluokkien osalle, niin että hallitsevien luokkien edustajatkin, tyytyen vähempään osuuteen, siihen osallistuvat,
silloin on syytä valittaa.
Verolain säätäjällä täytyy verorasituksen jäkautumisesta määrätessään olla

jokin johtotähti, jot,a hän pyrkii seuraamaan, ja parempaa siksi ei ole löydetty
kuin maksukykyisyyden periaate, vaikka kysymystä on vuosisatoja ja -tuhansiakin
ajateltu, eikä nähtävästi löydetä näinä vuosikymmeninäkään. EIlei sellaista johtotähteä ole, lainsäätäjä joutuu vaeltamaan kuin pimeässä yössä, jossa vallitsee
vain £a Fon!a{./ten eläinsadun laki: La raison du plus fort est toujours la meilleur,
väkevämmän oikeus on aina paras. Jos oikeuden sijalle valtaistuimelle tässäkin
suhteessa nostetaan mielivalta, menettää yhteiskunta erään tärkeimmistä eetillisistä voimistaan, vaikka se ehkä olisikin vain -haave.
Se, mitä täten on lausuttu veronmaksukyvystä verorasituksen jakamisperusteena, voidaan tietenkin selvemmin soveltaa välitt,ömiin kuin välillisiin veroihin,
mutta se sovelt,uu niihin molempiin. Sen mukaisest,i puhutaankin sziorasfa mefoodfs[a, joka pyrkii selvittämään veronmaksukyvyn sellaisena, kujn se ilmenee
asianomaisen tuloissa, ja toteutuu siis tuloverotuksessa, sekä epäsHorcrsfct i7tcfood!.sfa,

joka pyrkii tulon verottamiseen asettamalla veronalaiseksi kulutuksen, ja toteutuu
siten välillisessä verotuksessa. Esim. tu]lit ja liikevaihtoverotus pyritään tämän
vuoksi mahdollisuuden mukaan järjestämään siten, että ne eivät kohdistu varsinaisiin välttämättömyystarvikkeisiin. Niinpä meillä on esim. elintarvikkeet yleensä
vapautettu liikevaihtoverosta.1

0n kuitenkin helppoa sanoa, että verorasitus on jaettava veronmaksukyvyn mukaan, mutta i)aljon vaikeampaa on jo todeta,
miten kunkin veronmaksukyky on mitattava. Viime vuosisadan kuluessa on veronmaksukyvyn mittana alettu erityisesti
1 Vrt,. eri käsit,yksistä tarkemmin mm. SANDSTRÖM, Om prt.Jicz.pemc[ /ö.r en

rälluis beskattning, s. 9-27., EBERSTE", Om skatt till stat och kommun, s. 55-91.,
`NELiNL>BR, Ekonomlsk tidskri£t 1948, s. 59 ss.., L±ppo, Johdatus finanssipoliliikÄaan, s. 264-274; AHLMAN, Valvoja 1949, s.188-192; RöpKE, F{.nanzztj!.sserisc^u/f,

s. 84 ss.., NT±uMALr\i<, Theorie und Praxis dei.

modei.nen

Einkommenbesleuerung

s. 60 ss., JUNNiLA, Omaisuusvero vakaulelun lulon lisäueroluksen toleutlajana, s. io s.
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pitää asianomaisen tul o a ja katsottu, että tulona käsiteltävä
varallisuuden lisäys on parhain veronmaksukyvyn kriteerio. Tu]overosta on siten vähitellen muodostunut välittömien vei`ojen kunin-

gatar, joka on suuressa määrässä työntänyt muut verotusmuodot
syrjään. Tätä tulovei`on hallitsevan aseman yhä enentyvää lujittumista on samalla, vaikkakin jossakin määrin jäljessä kehittyen,
seurannut toteamus, että tulojen kohotessa veronmaksukyky lisään-

tyy nopeammin kuin itse tulo. Tästä johtuen katsotaan nykyään
ns. rajahyötyopin mukaan k o h.o a v a n e 1 i p r o g r e s s i i v is e n v e r o a s t e i k o n parhaiten vastaavan verotuksen oikeudenmukaisuuden vaatimuksia. Tämä käsitystapa onkin viimeisten
50-100 vuoden ku]uessa johtanut yleensä kaikkialla maailmassa
progressiiviseen vei.otukseeii. Mei]1äkin sitä on sovellettu tulo- ja'
omaisuusverotukseen koko tämän vei`otusmuodon voimassa olon
ajan.

Vaikka progressiivinen asteikko siten nykyään vallitsevan käsit,yksen mukaari yleensä on veroi`asituksen oikeudenmukaisen `jaka-

misen tärkeimpiä mittapuita, on t,oisaalta kuitenkin myönnet,tävä,
että sen liioiteltu soveltaminen saattaa helposti johtaa huomattaviin vahinkoihin. Viime vuosien kuluessa on meilläkin myös verrateri pieiiituloisten verovelvollisten keskuudessa voiiu todeta, että
prog`ression ]iioittelu muodostuu helposti ahkeruuden ja yi.itteliäisyyden pahimmaksi viholliseksi. Kun ylitöiden tekeminen johtaa
koko verorasituksen kasvamiseen, laimentaa tämä seikka ylitöiden tekemishalua, ja joskus jopa voidaan jättää työnteko jona-kin viikon päjvänä kokonaan suoi`ittamatta, jottei lisätulosta aiheutuva veron kohoaminen muodostuisi liian suureksi. Liiallisen progression käyttämisen katsot,aankin moiiesti johtavan yrittäjäheiigen

ja yrittäjätoiminnan lamautumiseen, ty`ötilaisuuksien vähennykseen ja kansan hyvinvoinnin alentumiseen, mistä nekin kansanluokat, joita progressio suosii, joutuvat lopulta itse kärsimään.
Progression käytönkin suhteen on muist,ettava toteamus: i)Wem
man die Gerechtigkeit auf die Spitze treibt, leicht das grösste Unrecht
daraus entstehen kannt). Tämän vuoksi on huolehdittava siitä, ettei:
progressio saa konfiskatoi`ista luonnetta. Tosiasia kuitenkin on, että
progressiivinen vei`ot,us on useissa suurissakin kulttuurimaissa näistä muistutuksista huolimatta kehitetty hyvinkin jyrkkäasteiseksi.
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Mitä erityisesti tulee progressiivisen veroasteikon omaksumiseen kunnallisverotuksessa, voidaan sitä vastaan tehdä moniakin
vakavia huomautuksia siitä huolimatta, että sitä koskeva vaatimus siis on teoreettisesti ainakin jossakin määrin perusteltu.
Ensiksikin voidaan huomaut,taa, että kaikkihan lopulta riippuu

progression määrästä ja että meillä on jo valtion verotuksessa noudatettu siksi jyrkästi kohoavaa veroasteikkoa, että jos kunnallisverotuksessa vielä otetaan vastaavanlainen asteikko käytäntöön,
veronmaksajat eivät enää kestä korkeaa vei`oi.asitusta, vaan menettävät ansaitsemishalunsa. Finanssiteoi`iassa on myös huomautettu,
että veronmaksukyv}rn ei tarvitse kunnallisen veroi`asituksen jaossa

olla yhtä ratkaisevasti määi`äävänä kuin valtion verotuksessa,
koska kunnallisverotuksessa voidaan pareinmin kuin valtionvei`otuksessa ekvivalenssiteorian mukaan pitää verovelvollisuuden
perusteena osittain myös asianomaisen kunnalta saamaa hyötyä2
ja tämän asianomaisen saaman edun voidaan siten katsoa vaikuttavan myös hänen veronmaksamisvelvollisuuteensa. Tämä peruste
on myös havaitakseni ainoa, jolla meillä voidaan i)uolustaa kiinteistöjen ja liikkeiden vei`otuksessa vai`sin suuressa määrin käytet-

tyä

hai`kintaverotusta.
Mutta paitsi sitä, että kunnallisverotus voisi, jos siinä otettaisiin

käytäntöön jyrkästi kohoava progressiivinen asteikko, muodostua
kohtuuttoman raskaaksi, on vielä muistettava, et,tä tällaisen asteikon sovelluttaminen edellyttäisi, että asianomaisen kaikki tulot
verotettaisiin yhdellä paikkakunnalla, koska kohoavaa verotai'iffia
voitaisiin vain silloin oikeudenmukaisesti soveltaa. Ei näet voitane
hyväksyä sitä mahdollisuutta, että joka kunnassa ei`ikseen tutkittaisiin, paljonko asianomaisella on ollut siinä kunnassa tuloja, ja
progressiivista asteikkoa Sovellettaisiin jokaisessa kunnassa erikseen vain siellä taksoitel,tavien tulojen verottamiseen. Tällöin näet

asianomaisen kokonaisverotuksen suui`uus jäisi olennaisessa määrässä riippumaan siitä, kuinka moneen kuntaan hänen on onnis-

tuiiut tulonsa hajoittaa. Niiden tapausten monilukuisuus, joissa
samaa verovelvollista verotetaan useammassa kunnassa ja eri
kuntien veroäyrin suui`uuden vaihtelu saattavatkin täten varsinai2 Näin mm. RöpKE, m.f„ s. 84.
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sen i>rogressiivisen vei`oasteikon soveltamisen kunnalliseen vero-

tukseen hyvin vaikeasti omaksuttavaksi, jopa miltei mahdottomaksi.

Se, mitä täten on sanottu, koskee ns. v ä 1 i-t t ö m ä n e 1 i j u 1kisen
progressiivisen verokannan
soveltamista
kunnallistaksoitukseen. Tieteisopissa tunnetaah kuitenkin myös
ns.välillinen
eli
kätketty
progressiivinen
v e r o t a r i f f i. Tämän mukaisesti on verokomiteassa esitetty
sellainen välittävä ajatus, että varsinaisen progressiivisen asteikon
käytäntöönottamisesta kunnallisverotuksessa olisi luovuttava, mut`ta että tässä verotuksessa sen sijaan olisi annettava kaikille verovelvollisille oikeus tehdä välttämättömimpiä elinkustannuksia vastaava vähennys eli ns. perusvähennys.3 Senhän saavat
nykyään joko kokonaan tai osittain tehdä vain vähätuloiset, ja sen
suuruus on vaihdellut, riippuen asianomaisen kunnan vahvistamasta määrästä. Tulos tämän perusvähennyksen myöntämisestä
kaikille olisi se, että verorasitus muodostuisi lievästi progressiiviseksi, eli siis juuri välillisen, kätketyn progression omaksuminen.
Mitä suurempi perusvähennys myönnettäisiin ja mitä korkeampi
kunnallisen veroäyrin hinta olisi, sitä jyi`kempi .olisi tämän menettelytavan mukainen progressio ja päinvastoin. Jos perusvähennys
olisi ~ vain aivan esimerkkinä mainiten -40 000 mk ja veroäyrin
hinta 10 .mk, niin 40 000 mlm tulosta ei menisi mitääii veroa.
Mutta 100 000 mk:n tulosta menisi veroa 6000 mk, joka merkitsisi
6 °,/u, 400 000 mk:n tulosta vero olisi 36000 mk eli siis 9 °/o, 700 000
mk:n tulosta veroprosentti olisi 9,4 ja 3 milj. ink:n tulosta 9,8 jne.

Tällä tavalla veroi`asitus kohoaisi hitaasti, mutta ei saavuttaisi koskaan 10 °/o, vaikka se tulisikin sitä suuremmaksi, mitä korkeam-

piin tuloihin jouduttaisiin. Puheena oleva ratkaisu olisi verraten
yksinkertainen toteuttaa, ja se ottaisi jossakin määrin myös kunnallistaksoituksen osalta huomioon pi`ogressiivisen verotarift.in voimaan saattamista koskevan sellaisenaan oikeudenmhkaisen vaatimuksen. Mahdollisesti sen täytyisi toisaalta johtaa vastaavaan
i)rogress].on alentamiseen valtionverotuksessa.
3 Tämän ajatuksen ovat komiteassa ensiksi esittäneet ministeri Si.monen ja
maisteri Fougsfcdf .
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On kuitenkin muistettava, että tällainenkin prog.ressio vaikuttaisi jossakin määriii veroäyrin hiiitaan, sitä kohottavasti. Oii näet
luonnollista, että jos perusvähennys tulee entistä laajemmille piireille, niin veroäyrih hinta jonkin verran nousee. Mutta toisaalta
vei`olainsäädänt,öä pitää koettaa ainakin jossakin määrin hoitaa
siitä riippumatta,. mitä verotuksella saadaan kokoon, ja pyi`kiä
veroi`asitusta lieventämälläkin jarruttamaan yhteiskuhnallista varojen käyttöä. Kaikessa yhteiskunnal]isessa vai`ojen käytössä täytyisi näet pitää mittapuuna sitä, ettei varojen käyttö ole oikeutettua, ellei se eetillisessä tai taloudellise.ssa suhteessa tuota etua,

joka arvoltaan on vähintään yhtä suui`i kuin veronmaksajilta
vaaditun uhrin suuruus on. Mutta tämä maksiimi unohdetaan varmaankin usein verovarojen käytössä. Tällä tavoin ollaan siinä vaarassa, että verovarojen kerääminen muodostuu kansalaisten pääasia]liseksi tehtäväksi ja jättää heille liian vähän aikaa ja t,aloudellisia mahdollisuuksia oman yksityisen ja perheensä elämän rikastuttamiseen ja kehittämiseen, mikä kuiteiikin on yksi suurimniista
ihmiselämän liikkeellepanevista voimista ja -tekisi mieli sanoa sen kallisarvoisin sisällys.3

Kunnalli,nen omatsuusvero.
Edellä on Lodettu, c.t,tä vallitsevaksi katsottavan icäsityksen
mukaan kansalaisten keskeisen vei`orasituksen jaon tulee perustua

veronmaksukykyyn, jonka mittana pidetään pääasiallisesti asianomaisen tuloja. Näin pääteltäessä astuu kuitenkin esiin kysyniys,
ovatko kaikki tulolajit samassa määrässä veroi`asitusta kestäviä.
Tieteellinen tutkimus vastaa tähän kysymykseen jotenkin yksimielisesti kieltävästi. Kaikkialla si`Jistyneessä maailmassa myön-

netään, että tulon laadulla tässä suhteessa on eroa, vaikka tämän
ei`on suuruutta toisaalt,a liioitellaan, toisaalta väheksytään. On

3 Edellä esitetyn valossa ei siis csim. ole hyväksytt.ävissä sc meillä ajvan yleinen

menettelytapa, että julkisessa huoltotoiminnassa uhrataan yhden henki]ön huoltoon monin verroin suurempia määriä, kuin mitä veronmaksajalle itselleen jää
käytettäväksi samanlaisen, hänen hoidossaan olevan henkilön huoltoon.
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aivan ilmeistä, että pääomasta saatu ns. v a k a u t e t t u t u 1 o
kestää yleensä keskimääi.äisesti enemmän veroa kuin työstä
saatu eli ns. vakauttamaton tulo. Ellei oteta lukuun
sellaisia epänormaaleja aikoja ja vaikutteita, kuin sota-aika ja
inflaatio ovat, katsotaan näet yleisesti, että pääomasta saadulla
tulolla on suurempi tasaisuus ja kestävyys kuin työtulolla.
Mikäli omaisuus, josta tulo saadaan, on fyysillisesti ja taloudellisesti kulumatonta, voidaan siitä saadun tulonkin, tosin hiukan
liioitellen, sanoa olevan ikuista. Ja mikäli omaisuus taas on laadultaan fyysillisesti tai taloudellisesti kuluvaa, saadaan. siitä, jos

se on mukana tuloa tuottavassa toiminnassa, tehdä arvonvähennykset, jotka tavallaan myös, edelleen hiukan liioitellen saiioen,
muodostavat siit,ä saadun tulon luonteeltaan ikuiseksi. Toisin on
työstä saadun tu]on laita. Elämänsä ensimmäiset vuodet, milteipä
vuosikymmenet, työtätekevä ihminen ei ansaitse mitään, vaan
vain kuluttaa, ja samoin on usei.n viimeisten elinvuosien ja vuosi-

kymmenien laita. Mutta niinäkin aikoina, jolloin työtätekevä ihminen normaalisti on työkykyineii, hänen ansaitsemismahdollisuutensa voivat keskeytyä sairauden, työttömyyden tai jonkin muun
sellaisen syyn takia. Keskimääräisesti ajatellen voidaan ehkä katSoa, että kolmannes tai aiiiakin neljännes jokaisesta ihmiselämästä
nykyisin on aikaa, iolloin ihminen vain kuluttaa, mutta ei ansaitse
mitään, ja että esim. 70-vuotiaan ihmisen on tarvinnut elää nämä
70 vuottaan 40 vuoden tuloilla4.
Näistä syjstä palkkatulon saajan pitäisi siis sinä aikaina, jona
hän sitä saa, myös säästää jotakin myöhempien vuosien ja seui.aavien alaikäisten polvien käyttöön. Ja tästä johtuu, cttä palkkatulo-

jen veronkestämiskyky on olennaisesi,i vähäisempi kuin periaatteeltaan ikuisten pääomatulojen. Kuitenkin oii toisaalta todettava,
että tämä veronkantamiskyvyn ero vakautetun ja vakautta.mattoman tulon välillä on o]lut suurempi silloin, kun ei ollut olemassa
sosiaalista vakuutustoimintaa ja muuta i)itkälle kehitettyä yhteiskunnallista huoltotyötä. Mitä pitemmälle tällainen sosiaalinen lainsäädäntö ja huoltotoiminta kehittyvät ja mitä enemmän yksilön
vei`otuksessa saadaan esim. tehdä vanhuus-, ,sairaus-, työttömyys4 Vrt. mm. Röpi{E, m.f ., s. 87.
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ym. vakuutukseeii liitt}'viä vähennyksiä, sitä vähäisemmäksi ei.o

vakautetun ja vakauttamattoman tulon välillä muö`dostuu, mutta
yksimielisiä saatettaneen olla siitä, että tämä ei`o on aina jossakin
määrin olemassa.
Voidaan kysyä, kuinka suui`i täriä veronmaksukyvyn ero on,
ja siinä suhteessa tapahtuu helposti liioittelua molemmin puolin.
Toisaalta halutaan jotenkin täydellisesti kieltää tai ainakin unohtaa
sen olemassa oleminen. Toisaalt,a se esit,etään helposti liian suureksi.
Ruotsissa jotkut oppjneet ovaL laskeneet, että työtulon vei`onmaksukyvyn suhde pääomatuloon ± 2:3. Italiassa taas lasketaan pääomatulon veroksi eräissä tuloryhmissä 20 °/o, sekalaisten tulojen
12 °/o ja työtulojen 8 °/u. Jos arvioitaisiin, että keskimääi`in kolmannes ihmiselämästä on työansiotonta aikaa, voisi ehkä sanoa, että
työtulosta täytyisi normaalisen toimeentulominimivähennyksen eli

perusvähennyksen lisäksi. aina työtulojen osalta vielä saada tehdä
puolet tällaisesta vähennyksestä. Tämän tarkemmin tätä eroa
on vaikeata arvioida, mutt,a i)ääasia onkin, että tämän ei`on olemassa oleminen myönnetään ja muistetaan, että se on yleensä
kaikissa maissa pyritty myös lainsåädännössä ottamaan huomioon.
Puheena olevan eron huomioon ottaminen lainsäädännössä
tapahtuu tavallisesti kolmea eri tietä. Eräs tie on omaisuusverotus.
Tämä tie on omaksuttu mm. Saksan, Sveitsin ja Pohjoismaiden
lainsäädännöissä. Tällöin lähdetään siitä, ettei omaisuusverotuksella pyritä verottamaan itse omaisuutta, vaan siitä saatua tuloa.
Toinen tie, jota käyttävät romanistiset maat, mm. Ranska ja
ltalia, on se, että eri tuloryhmille, niin kuin edellä jo ltalian osalta
todettiin, vahvistetaan suorastaan eri veroasteikot. Englantilaisessa
oikeusjärjestelmässä taas menetellään siten, että työtulosta ja
muusta vakauttamattomasta tulosta sallitaan tehdä tietyt vähennykset. Englannissa tämä vähennys on ollut 1/6 tällaisesta.tulosta,
mutta erään tiedon mukaan, jonka oikeel]isuutta en ole voiiiut tarkistaa, vähennys olisi nykyääii 1/5. Työtulosta ja muusta vakauttamattomasta tulosta siis vähemetään ennen verotuksen tapahtumista kuudesosa tai viidesosa. Tämä vähennys merkitsee veroasteikon progressiivisuuden johdosta huomattavasti suurempaa tosiasiallista veron huojennusta. Esim. viidenneksen vähentäminen
tu]osta merkitsisi meillä kolmannessa vero]uokassa n. 500000 mk:n
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tulojen kohdalla lähes kolmaniieksen vähennystä itse veromäärässä.
Yhdysvalloissa taas peritään yleensä kaikki ns. lokaaliset verot
omaisuuden perusteella. Näiden verojen määrä oli ennen sotaa n.
40 % koko verorasituksesta. Lisäksi Yhdysvalloissa on ''ajoittain
myönnetty samantapainen tulon vähennys kuin Englanni'isakin. On
ilmeistä, että vaikka omaisuusvero on Yhdysvalloissa voih.ut muodostaa näin runsaan osan koko verokuormasta, meillä pääomaköyhässä maassa ei voida mitään sellaista ajatella.
Meillä on vakautetun ja vakauttamattoman tulon veronkestämiskykyjen ero valtionverotuksessa nykyään otettu huomioon tavallaån kahta tietä, nim. omaisuusvei'olla sekä sen lisäksi väliaikaisesti .myönnetyllä 10 °/o:n vähennykse]lä työtuloista. Sen sijaan
kunnallisverotuksessa meillä ei ole tällaista ei`oa tehty. Lainvalmistelukunta, jäseninään presidentti StåÅJZ)erg ja hallintoneuvos S¢c®rj-

ozho, ehdotti kyllä vuonna 1934 valmistuneessa verolakiesityksessään kunnallisen omaisuusveron käytäntöön ottamista, mutta sen
ehdotushan ei tullut laiksi. Nyt tämä kysymys on meilläkin jälleen
tullut esiin, ja taas on esitetty vaatimus kunnallisen omaisuusvei`otuksen verolainsäädäntöömme tuomisesta.
Kunnallista omaisuusveroa vastaan voidaan kuitenkin esittää
samat huomautukset kuin progressiivista asteikkoakin vastaan:
1) omaisuus tulee jo riittävästi verotetuksi valtionverotuksessa ja

2) verotusteknilliset vaikeudet ovat hyvin suuret. Täytyy joko
ajatella, että kaikki omaisuus verotetaari yhdessa paikassa silloinkin, kun toimiiitaa harjoitetaan. ja siitä saatua tuloa vei`otetaan
kymmenissä, ehkä sadoissa kunnissa, tai sitten täytyy määrätä

jokainen lautakunta kunnallisverotusta varten ei`ikseen arvioimaan
kunnan alueella oleva omaisuus ja vähentämään sitä vastaava osa
veloista, eikä täl]öinkään voitaisi ajatella sovellettavan progressiivista omaisuusveroasteikkoa. Tällainen verotus tuottaisi vai`masti
myös varsin suuria vaikeuksia. Yksinomaän jo näiden syiden vuoksi
olisi kunnallisen omaisuusveron ajatus hylättävä.
Voidaan kuitenkin väittää, että oikeudenmukaisuus vaatii tekemään kunnallisverotuksessakin jollakin tavoin eroa vakautetun ja
vakauttamattomai) tulon kestämiskyvyn välillä. Tämä tunnustaen
on tullut esil]e ajatus, että asian voisi kunnal]isverotuksessa järjestää edellä selostetun cnglantilaisen järjestelmän mukaan, so.
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olisi annettava tehdä työtulosta tietynlainen vähennys. Voitaisiin
ajatella työtulosta esim. 10 %:n vähennystä, samoin kuin valtionverotuksessakin saadaan väliaikaisesti tehdä. Jos ajatellaan omaisuuden t,uotto 5 %:ksi ja veroäyrin hinta 10 mk:ksi, vastaisi tämä
vähennys 0,5 promillen eli siis tosiasiallisesti vai`sin lievää omaisuusveroa, ellei oteta huomioon edellä puolletun lievän progression vai-

kutuksia. Tämä väherinysoikeus veisi täten suumiilleen samaan
tulokseen kuin 0,5 promillen omaisuusvero, ja eri tulolaatujen
veronmaksukyvyn ero tulisi siten jossakin määi`in huomioon otetuksi.
Jos tähän järjestelmään mentäisiin, täytyisi sen tapahtua .kauttaaltaan oikeudenmukaisia periaatteita noudattaen. Alennuksen
tulisi ulottua kaikille aloille, missä verovelvollisen työn arvo on
olennaisessa määrässä mukana tulon suuruuteen vaikuttamassa.
r\Tythän vähennysoikeus valtionverotuksessa ulottuu työpalkkatuloihin ja maatalouden harjoittajan oman työn ai`voon, mutta
ammatti-ja liiketulot jäävät tästä vähennyksestä kokonaan osattomiksi. Ammattitulotkin ovat kuitenkin useimmiten miltei kokonaan
työtuloa, ja yksityisessä liiketoiminnassakin sitä on monest,i hyvin
paljon. Voitaisiin ajatella, että aivan samalla tavalla, kuin ai`vioidaan maanviljelijän oman työn ai`vo, ai`vioitaisiin, paljoiiko liike-

tai ammattituloon sisältyy oman työn arvoa, ja siitä tehtäisiin myös
puheena oleva 10 °/o:n vähennys.
Kysymyksessä olevan vähennyksen tekemistä ammatti-ja liiketulojen osalta on kuitenkin toisinaan vastustettu sillä perusteella,
että nämä tulot eivät yleensä tule yhtä tarkoin verotetuiksi kuin
varsinaiset palkkatulot. Myös tieteisopissa näkyy usein puollettavan sitä käsitystä, että kun palkkatulot tulevat verotetuiksi tark6mmin kuin muut tulot, niin vain niistä olisi myönnettävä tämäntapainen erityinen väheniiys. Näinkin saattaa ajatella, mutta
tähän ajatteluun sisältyy eräänlaineii verolainsäätäjän vai`arikkotunnustus. Joka tapauksessa on kuitenkin muistettava, että mi]1oin veTonlievennyksen perusteeksi tarkoitetaan ascttaa ainoastaan
vakauttamattoman tulon heikko veronkestämiskyky, 1ievennys
tulee myöntää myös liike- ja ammattituloista, sikäli kuin niihin
sisältyy oman työn arvoa.
Tällä vakauttamattoman tulon veronhuojennusmuodolla olisi
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varsinaiseen omaisuusveroon verrattuiia myös se etu, että kun
omaisuusverotuksessa ei esim. meillä kiini.iitetä huomiota siihen,
onko omaisuus tuottavaa vai tuottamatonta, puheena oleva vei`otusmuoto jättää tuottamattoman omaisuuden kokonaan.koskematta.
Yheisöien vero£us.

Vei`onuudistuksen yhteydessä on tullut esille myös kysymys

yhteisöjen, erityisesti osakeyhtiöiden verotusjäi`jestelmästä. Mitään
varsin olennaisia muutoksia ei tähän järj'estelmään kyllä ole miltään taholta esiteLtykään tehtäväksi. Niinpä tuntuu välttämättömältä, että osakeyhtiötulojen kaksiiikertainen verotus toistaiseksi

periaatteessa pysytetään j a että siis toisaalta verotetaan itse yhtiötä
sen saamasta tulosta sekä toisaalta vielä osakkaita heille tulleista
osingoista. Tärkeämpi kuin kysymys siitä, toimitetaanko tämä
verotus vain toisessa näistä portaista vai molemmissa, onkin kysymys, miten suureksi verotus kaksinkei`taisesti tai)ahtuvana yhteensä nousee.

Erimielisyyttä ei myöskään liene ilmennyt siitä, tuleeko osake-

yhtiöiden ja muiden niihin verrattavien yhteisöjen verotuksen edelleen yleensä tapahtua suhteellisen verokannan mukaan. On ilmeistä,
että vuoden 1943 tulo-ja omaisuusvei`olakiin tehty muutos, jolla
tämä verotus muodostettiin suhteelliseksi, oli asianmukainen.
Sitä vastoin on veronuudistuksen yhteydessä tullut esille kysymys, onko osakeyhtiöiden valtionverotukseen sovellettava vei`o-

prose]itti edelleen pidettävä yhtä suurena siitä osa,sta tuloa, joka
jaetaan osinkona osakkeenomisLajille, kuin siitäkin tulon osasta,
mikä jää edelleen yhtiölle ja investoidaari sen tai`koituksiin. Voisi
näet ajatella, että näiden veroprosenttien välillä olisi tehtävä
tietty ero, koska osinkona jåettu määrä tulee vielä toistamiseen
verotetuksi osingon saajan tulona, mutta investoidun määrän
osalta ei sellaista toistamiseen verottainista tapahdu, ja saman
yhtiövoiton vei`otus sen ei`i osilta siten muodostuu epätasaiseksi.
Jos tuloveroa yleensä päästäisiin alentamaan, niin saattaisi tässä
tai`koituksessa seii vuoksi ajatella mahdo]liseksi, että valtionvei`otuksessa veroprosentti siitä osasta t,uloa, jota ei ole jaettu osak-
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kaille, esim. pysytettäisiin nykyisenä 32:na, mutta että siitä osasta
tuloa, joka olis]. päätetty jakaa tai joka olisi verovuoden aikana
jaettu osiiikona, iieriLtäisiin veroa vain 27 °/o.

Kun osakeyhtiömaailman taholta usein valitetaan yhtiöiden
tulon verotuksen kaksinkertaisuutta, luulisi, että ainakin nämä
piii.it kannattaisivat tämän tapaista lievennystäkin. Niin ei kuitenkaan ole asian laita aina ollut, kun eri maissa on sellaiseen lievenn}'kseen pyritty. Pareniman selvyyden s`aamiseksi niistä syistä

ja vastasyistä, joita tällaisen yhtiövoiton verotuksen kaksinkertaisuuden lievemyksen tue,ksi tai sitä vastaan voidaan esittää,
selostettakoon seuraavassa S£r¢SserL.7t mukaan6 lyhyesti s'amasta

kysymyksestä Yhdysvalloissa viime vuosikymmenellä käytyä
mielipiteiden vaihtoa.
Sen käsityksen puolesta, että sitä osaa yhtiön voitosta, joka
jaetaan osakkaille osinkona, olisi tämäii Lulon osan verotuksen
kaksiiikertaisuuden vuoksi yhtiön verotuksessa vei`otettava lievemmin kuin investoitua voiton osaa, on ensi sijassa tietenkin
tuotu esiin esim. meillä nykyisin voimassa olevan verotustavan

kohtuuttomuus. On näet oikeudentunnetta luokkaavaa, että osa
samasta tulosta tulee verotettavaksi toisella tavoin kuin toinen
osa ja että ei`i yhtiöiden samansuuruiset voitot, näiden voittojen
jakamisesta riippuen, joutuvat aivar` ei`ilaisen veroi`asituksen alaisiksi. Mutta tämän ohessa Yhdysvalloissa väitet.tiin, että kun
osi]ikona jaetun tulon verotus oli suui`essa määrin kaksinkertainen,
se ehkäisi tervettä osingonjakoa ja aiheutti voittovarojen jälleeniiivestoiniista, i]man cttä siihen käytettiin investointimarkkinoiden

tavallisia teitä. Tästä taas oli seurauksena epäedullisia sijoituksia

ja pääoman sopimatonta jakautumista. Usein jakamattomien
voittovarojen väitettiin .myös joutuneen tukemaan pörssikeinottelua ja muuhun ei)äterveel]iseen käyttöön, iiiin kuin mm. spekulointiin. toisten yhtiöiden arvopapei.eilla ja siitä.johtuvaan yhä
lisääntyvään
teollisuusjärjestelmän
konti`ollin
keskittymiseen
muutamiin
harvoihin käsiin. Jopa tässä yhteydessä se]itettiin
yhtiöiden johdon toisinaan pyrkivän salaamaan yhtiön voittoja
osakkailtakin, jotta johto voisi maiiipuloida osakkeiden hintojen
6 Svensk Skattetidning 1939, s. 74-82.
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kanssa omaksi henkilökohtaiseksi edukseen, mikä seikka ei kuitenkaan liene sanottavasti tekemisissä puheena olevan verotuskysymyksen kanssa.
Toisaalta Yhdysvalloissa vastustettiin osinkoina jaettujen
voitLovarojeii erilaista verottamista mm. sillä, että se ,oli omansa
kiihoittamaan liialliseen osinkojen jakamiseen ja saattoi sen vuoksi
tukahduttaa elinkeinotoiminnan jatkuvaa kehitystä.
Niinikään
tällaista verotusta väitettiin säästöjen verotukseksi ja katsottiin,
että jos se ehkä poistikin joitakin epälmhtia, se synnytti toisaalta
toisia yhtä vakavia ja esti mm. nuorten kasvavien yhtiöiden laa-

jentumista niiden kilpaillessa kypsyneiden yhtiöiden kanssa. Tällaisen.verotustavan katsottiin tulevan raskaammaksi pienille kuin
suurille yrityksille ja valitettiin erityisesti sitä, että investoituun
voiton osaän kohdistuva i`askaampi verotus kohtasi kaikkea täl1aista tuoton ylijäämää sen tuottamaan hyötyyn huomiota kiinnittämättä. Jyrkästi vastakkaisia käsityksiä esitettiin siitä, oliko
esitetynlainen verotus omansa johtamaan clinkeiiioelämän suurempaan stabiliteettiin vaiko päinvastoin.C
Jos tarkastellaan meidän omaa verotusjärjest`elmäämme, voitaneen arvioida, että se osa tulosta, jota ei jaeta osinkona osakkeen-

omistajille, tulee verotetuksi keskimääräisesti ehkä seuraavasti:
valtiolle 32 °/o + kunnalle 9 °/o + seurakunnalle 1 °/o = 42 %.
Sitä osaa tulosta taas, joka jaetaaii osinkona osakkeenomistaji]le

ja käytetään tämän tulonosan yhtiöverojen suorittamiseen, kohtaa
ensiksikin tämä 42 °/o:n verotus, mutta sen lisäksi vielä osakkeenomistajan verotus, jonka suui`uudeksi voidaan ehkä kes,kimääi.äisesti laskea: valtiolle 20 °/o + kuniialle 9 °/o + seurakunnalle 1 °/o
= 30 °/o, mikä sama määrä osiiig`osta sitä maksettaessa mm. pidätetään vei`on ennakkona. Osakeyhtiöiden saaman tulon verotuksen
osittainen kaksinkertaisuus on siis, niin kuin edellä jo todettiinkin,
omansa saattamaan tämän verotuksen varsin epätasaiseksi ja on
tätä eroa yhtiöiden verorasituksen välillä mielestäni pidettävä
sellaisena 6päkohtaLna, jota olisi pyrittävä lieventämään. Tämän
epäkohdan suuruutta lisää vielä se, ettei meillä myöskään ole esim.
sellaista jakamaLta jääneeii ylijäämän erityisveroa kuin Ruotsin
6 Vrt. STRAssERin lisäksi myös NEUMARK, m.!.s. 378.
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koTvausveTo (ersättningsshati) 5aL iaLkovero (utskiftningsskalt) ovat.7-

Kaikesta tästä meillä aiheutuu, että varsinkin perheyhtiöt mutta
usein muutkin osakeyhtiöt pidättäytyvät mahdollisimman suui`essa määrässä kaikesta osingonjaosta. Ei voitane pitää luohnollisena, että noin kaksi kolmasosaa yhtiöistämme ei jaa mitään osin-

koa, mikä seikka pääosaltaan johtuu juuri kysymyksessä olevasta
verotusepäkohdasta.
Näistä syistä olisi mielestäni samaan tapaan kuin esim. Norjan
verolainsäädännössä ja aika ajoittain Yhdysvaltain ja Ranskan
vei`olainsäädännöissä pyrittävä lieventämään osakeyhtiöiden osinkoina jaetun voiton osan vei`otusta yhtiölle jäävän voito]iosan
verotukseen verrattuna. Tällaiseii lievennyksen talouspo]iittiset
vaikutukset ovat tietenkin samat siitä riippumatta, pannaanko
lievennys toimeen lähinnä yhtiöiden vei`otuksen kohdalla vai osakkaiden verotuksessa, sillä molemmissa tapauksissa lievennyksen
seurauksena ilmeisesti on osinkojen jakamisen kiihoittuminen ja
siitä aiheutuva osakkeisiin kohdist-tivan yleisen kiinnostuksen
lisääntyminen. Mutta v6rotustcknillisesti lievennys on järjestettävissä yksinkertaisemmin ja helpommin yhtiöiden verotuksessa
kuin osakasten vei`otuksessa. Ja jos lievennys järjestettäisiin osakkaidcn verotuksen yhte}dessä, aiheuttaisi se, veroasteikon progressiivisuuden johdosta, sellaisen huomattavan asiallisen epätasaisuuden muodostumisen samansuuruisten tulonsaajien verotuksessa,.
mikä ei olisi oikeudenmukaisen verotuksen kanna]ta puollettavissa.
Ja vaikka osinkojen jakaminen puheena olevan veronlievennyksen jchdosta ]isääiityisikin, ei sitä yhteiskunnalliselta kannalta

ymmärtääkseni voitaisi - ainakaan säännöllisinä aikoina -pitää
haittana. Varsinkin moniosakkaiset yhtiöt, jotka eivät voitoistaan
huolimatta jaa mitään osinkoa tai jakavat sitä suhteettoman vähän,
muodostuvat tosiasiallisesti, vaikkakaan eivät muodol]isesti, vähitellen sellaisiksi puolittain isännättömiksi varallisuuskomplekseiksi, joiden muodost`imiseen meidän oloissamme näyttää muutoinkin usein olevan liiaksi taipumusta ja jotka vähitellen yhä
7 Ruotsin korvausvero kohdistuu eräissä poikkeustapauksissa osakeyhtiön jaka-

matta jääneeseen y]ijäämään, kun Ruotsin jakoveroa taas suoritetaan osakeyhtiön
purkautuessa siitä osasta yhtiön varallisuuden ]isäystä, jota ei ole jaettu osinkona.
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enemmän i,yöntävät syrjään kaiken henkilökohtaisen vapaan yritteliäisyyden. Puheena olevat osingot palautuisivat myös vai.maankin suurelta osaltaan myöhemmin takaisin tuotannolliseen toimintaan, vaikkakin eri teitä, mutta voisivat ne tällöin ehkä useinkin
tulla sijoitetuiksi paremmin ja juui`i sellaisiin paikkoihin, joissa

yhteiskunta j a tuotannollinen toiminta niitä kii)eimmin kaipaisivat.
Taloudelliseen elämään syntyisi siten enemmän uutta terveellistä
verenkiertoa. On muistettava, etteivät osakeyhtiöt yleiseltä kanna]takaan katsottuina ole mitään itsetarkoituksia, vaan että niissä
tulee olla määräävänä osakkaiden etu, ja cttä osakeyhtiöiden saamat voitot jo meidän osakeyhtiölakimme perusperiaatteidenkin
mukaan kuuluvat osakkaille.8
8 Tämän esitelmän pitämisen jälkeen on päivälehdissä syntynyt keskustelua
yhteisöjen verot,uksen järjestämisestä. Asiasta oli Uudessa Suomessa kirjoitukset
1 ja 5 päivänä lokakuuta sekä HeJs[.Jtg[.n SanoJrr{.ssa 2 päivänä lokakuut,a 1949. Näiss ä kirjoituksissa vastustettiin jyrkästi verotuksen kaksinkertaisuuden lieventä.mistä
edel]ä esit.ety]lä tava]1a, koska siitä aiheutuisi, niin kuin edellä oletettiinkin, osake-

yhtiöiden osingon jakautumisen lisääntymistä ja investointien vähentymistä.
Samoissa kirjoituksissa vaadittiin kuitenkin samalla, niin omituiselta kuin se tuntuukin, myöhemmin tämän kaksinkertaisuuden lievent.ämistä ja jopa poistamistakin, ja Uusi Suomi selitti sittemmin tarkoittavansa täl]ä, että osinkotulojen verotusta olisi lievennettävä osakkaiden verotuksen kohdalla. Niin kuin jo mainittiin,
tällaisen osakkaiden verotuksen lievennyksen vaikutus investointeihin o]isi ilmeisesti kuitenkin aivan sama, kuin jos lievennys toimitettaisiin yhtiöverotuksessa,
mutta se johtaisi osakasten verotuksessa huomattavaan epätasaisuuteen ja o]isi
siinä paljon vaikeammin toteutettavissa.
Kun mainittujen kirjoitusten sisältö oli tällä tavoin ristiriitainen, ei niille asian
selvittelyssä voitanekaan antaa muuta merkitystä, kuin että ne ilmeisesti kuvast,avat osakeyhtiömaailman johtavissa elimissä vallitsevia pyrkimyksiä. Vaikka omalta
osaltani siis olenkin sitä mieltä, että osakeyhtiöiden verot,uksen kaksinkertaisuutta
o]isi pyrittävä esittämälläni tavalla lieventämään, eivät puheena olevassa suhteessa
esitetyt epäkohdat liene meillä vielä muodostuneet siksi suuriksi, että tähän lievennykseen olisi pyrittävä vastoin osakeyhtiömaailman voimakasta vastustusta.
Luulisin kuitenkin yleisen ajatustavan tähän suuntaan meilläkin vähitellen kehit,tyvän ja halun siirt,yä englantilaista yhden portaan verotusjärjestelmää lähemmäksi kaksinkertaisen verotuksen lievennyksellä voittavan aikaa m)-öt.en yhä enemmän alaa. Mm. Yhdysvaltain johtavien finanssioppineiden keskuudessa sillä näyt-

tää jatkuvasti olevan huomat.tavaa kannatusta. -Lopuksi mainittakoon, että
myös Hz]/zJz]dsfadsöJade£ sisälsi 17 päivänä lokakuuta 1949 kysymyksestä pääkir-

joituksen, jota on pidettävä pääosiltaan asiallisena.

NYKYHETKEN PÄÄTEHTÄVÄT KANSANs
TALOUSPOLITIIKASSAMME.
Esitelmä, jonka

Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 25 päivänä 1949 piti

U nto v ari onen.
Viimeksi kuluneitten vuosien aikana on varsin paljon puhuttu

talouspoliittisista kek±ta. Tällä käsitteellä on toisinaan
tarkoitettu useiden erilaisten, mutta määrätyltä kannalta yhteenkuuluvien kysymysten samanaikaista ratkaisua, toisinaan taloudelIisessa elämässä esiintyvien kysymysten käsittelyä johdonmukaisen
suunnitelman osina.
Kokonaisratkaisu-käsitteen esilletulo on nähdäkseni johtunut

siitä, että käytännön politiikassa on jouduttu päättämään taloudellisista kysymyksistä tapaus keri`allaan ja ottamatta huomioon ainakaan i.iittävässä määrässä niiden syy- ja vaikutussuhteita. Kun
jokin ryhmä on, vaikkapa vain propagandallisten näkökohtien
vuoksi, ottanut ajaakseen jotakin suppeata etupyrkimystä ja onnistunut aikaansaamaan sen ympärille riittävän paljon äänenpitoa, on
ennen pitkää myös päästy »kriisiin)), josta ulospääsyn hinnaksi ja
rauhan palauttamiseksi valtiovalta on ollut valmis tarjoamaan asiallisesti epäilyttäviä myönnytyksiä ja kompromisseja. Talouspoliittinen tarkoituksenmukaisuus on siten saanut väistyä tilannepoliittisen tarkoituksenmukaisuuden tieltä.
Periaatteelliselta kannalta on kuitenkin kysyttävä, voidaanko
talouspolitiikan nimellä ylipäätänsä kunnioittaa erillisiä ratkaisuja,
jotka tosin koskevat taloudellisia kysymyksiä, mutta jotka eivät
liity mihinkään yhtenäiskuvaan taloudellisen elämän kehityksestä
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ja kehittämisestä. Tällaisen yhtenäiskuvan vai.aan pitäisi nimittäin
i`akentaa suunnitelmat talouselämän kehittämiseksi ja esiintyvien
epäkohtien poistamiseksi. Vasta sen pohjalla voidaan myös virittää
keskustelu talouspolitiikan suunnasta; jos se hyväksytään, on tarkasteltava, mitenkä ei`i ratkaisumahdollisuudet -samanaikaisesti

tai eri ajankohtina suoritettuina -parhaiten palvelisivat yleisen
ajattelun linjaa. Kun lisäksi on kysymys nimenomaan valtion harjoittamasta talouspolitiikasta, on edelleen syytä liittää vaatimus,
että talouspolitiikkaa hoidetaan pitkäjännitteisesti. Sen sijaan, että
yksilöt luontaisesti suorittavat taloudellise.t ratkaisunsa usein hyvinkin lyhyiden näköalojen mukaisesti, valtion pitäisi kansakunnan
orgaanina olla paljon vähepimän sidottu ajalliseen rajoittuneisuuteen, sikäli kuin se inhimillisesti on mahdollista.
Jos tällaisten perusvaatimusten valossa tai`kastellaan tapahtumien kulkua meidän maassamme, voidaan Suomen talouspolitiikalle
tuskin antaa kovin loisteliasta arvosanaa. Virallisessa talouspolitiikassa ei yleensä minään ajankohtana ole ollut näkyvissä vuodesta
toiseen ulottuvaa, yhtenäistä talouspoliittista tahtoa, joka olisi
hallinnut tai edes pyrkinyt hallitsemaan tapahtumien kulkua. EriIaisia suunnitelmia ja ohjelmia kylläkin on ei`i tahoilta esitetty epälukuinen määrä. Teoreettista tietä kehitetyillä suunnitelmilla on
kuitenkin yleensä se paha vika, että niissä ei ole otettu riittävästi
huomioon käytännöllisen toteuttamisen mahdollisuuksia. Jos missään, niin talouspolitiikassa pelkät teoriat ovat ylen harmaita. Perus-

?:lr?:sjå|ånasy,ååemdee`,l:epn::Fu::iii::i::å:åi::::#å::::å:::;::=iai::i:
jouduttu turvautumaan kokoomushallituksiin. Tästä syystä on
tosiasiaksi muodostunut, että valtion tåholta tulleet taloudelliset
toimenpiteet ja päätökset hyvin useissa tapauksissa kantavat suppeiden etu- ja puolueryhmien kompromissien leimaa. Kukin eturyhmä on koettanut lypsää mahdollisimman paljon jollakin tavoin
ulkopuoliseksi käsitetyltä valtio-mesenaatilta, toisaalta on kärttyisästi yritetty valvoa, ettei toinen ryhmä saa enemmän kuin toinen.
Kup eri puolueet vielä kilpailevat yksien ja samojen eturyhmien
suo5iosta, päätökset ovat monasti muodostuneet kokonaisuuden kannalta hyvin merkillisiksi. Kokoomushallituksella on suunnilleen
3
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samat heikkoudet yrityksissä hoit,aa talouspolitiikkaa kuin on edusr
kumalla, jonka ajatuksenkulun valitettavasti useasti pääpainoltaan
määrää pyrkimys tavoitella äänestäjäjoukkojen hetkellistä suosiota.
Varsinaisen talouspolitiikan aikaansaamisessa hallituskysymys
näyttelee varsin huomattavaa osaa, koska sen i`atkaisusta riippuu,
onko ylipäätänsä olemassa perusedellytyksiä johdonmukaisen linjan
kehitykselle. Tässä suhteessa o]isi
hallitusvastuu

ti±vin, mutta koska se joutuu toimimaan vähemmistöhallituksena, senkin saavutukset jäävät varsin vaatimattomiksi.
koska e'duskunnan enemmistö saattaa sille aiheuttaa taloudellisten
kysymysten hoidossa ylivoimaisia vaikeuksia ja koska se parla'mentaarisen asemansa heikkouden vuoksi ei voi täydellä todella paneutua

pitkän tähtäimen suunnittelutyöhön. Kun hallituskysymys luontaisesti tulee esille ensi vuoden alkupuo]ella, olisi nimenomaan t,alous-

politiikan hoidon kannalta syytä harkita, minkälainen ratkaisu
näyttäisi tarkoituksenmukaiselt,a. On todennäköistä, että tällöin
palaudutaan jälleen kokoomushallitukseen, jolla on parlamenttaari^
nen enemmistö takanaan. Mutta yhtä vähän kuin ta]ouspolitiikka on

matematiikkaa, yhtä vähän voidaan pitää tal`ouspolitiikan hoidon
kannalta tarkoituksenmukaisena Parlamentaarisen aritmetiikan soveltamista talouspoliittisen johtoelimen kokoonpanossa. Olisi nähdäkseni tältä kannalta suositeltavinta, että yksi puolue omaisi enemmistöaseman myös kokoomushallituksessa. Edelleen olisi kiinnitettävä huomiota toiseen näkökohtaan. Vaikka kokonaisuuden etua
ei voidakaan määritellä ja vaikka käsitykset kokonaisuuden edusta
käytännössä ei`oavat toisistaan, olisi talouspolitiikan kannalta tar-

peen, että hallitukseen osallistuvat ryhmät kukin omalta osaltaan
pyrkisivät edistämään oman käsityksensä mukaista kokonaisuuden
etiia. Hällituksen k6koonpaneminen`tietoisesti suppeiden eturyhmien
erikoisintressien ajajista tekee talouspoliiLtisen suunnittelutyön
miltei toivottomaksi.
Pait,si talouspolitiikan hoidon `perusedellytysten luomista po]iittisella puolella, olisi myös ajateltavissa, että hallintokoneistossa suo-

ritettaisiin organisatorisia uudistu`k§ia.

Nykyään ei ole olemassa
mitään hallinnollista talouspolitiikan keskusta, vaan ko'oi`dinointi
jää, tai sen ainakin pitä.isi jäädä, ministeristölle. Tässä suhteessa olisi
epäilemättä paljonkin tehtä'vissä, mutta toisaa]ta on muistettava,
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ei,tä organisaatio sellaisenaan on vain tyhjä kuori. Talouspolitiikkaa

hallinnollisessa asemassa ohjaavan henkilön tai henkilöiden pitäisi

omata tavaton arvovalta yli eturyhmien ja puolueiden sekä omata
kokemusta ja lahjoja, joita vain ylen hai`voille on su.otu. Epäilen
suuresti, onko meidän maassamme käytännöllisiä mahdollisuuksia
samantapaiseen jäiiestelyyn kuin esim. Yhdysvalloissa, jonne on
perustettu presidentin taloudellisen neuvonaptajan virat asianmukaisine laitoksineen. Hallinnollinen organisaatiokysymys on kuitenkin siksi tärkeä, ettei asiaa ole päästettävä unohduksiin, vaikka
käytännö]lisiä vaikeuksia tällä hetkellä onkin kovin paljon.

Talouspolitiikan hoito käytännössä on huomattavasti i`iippuvai-

nen siitä, millä tavoin yleinen mie]ipide tajuaa taloudelliset kysymykset ja niiden keskinäisen arvojärjestyksen. Tähän voidaan tietysti vaikuttaa valistustoiminnalla, ja tässä suhteessa on erityisesti
lehdistön merkitys erittäin suuri. On todettava, että talouspoliittinen
kesk.ustelu lehdistön palstoilla on meillä varsin alhaisella tasolla, ja
ta]oudellinen valistustoiminta on muussakin suhteessa kovin puutteellista. On kuvaavaa, että näinä sodanjälkeisvuosina on vasta
tehtyjen erehdysten avulla saatu laajoille i)iireille selväksi ei`äitä

rahan ai`voa koskevia perustotuuksia. Yhä edelleenkin on havaittavissa, mitenkä nimenomaan tuotannon kehittämistä koskevat kysymykset ovat yleisessä taloudellisessa katsomuksessa jääneet hämäriksi ja arvoasteikossa liian alas. Vasta työttömyyden ilmeneminen
on tilannetta tässä suhteessa jonkin verran muuttanut.
Talouspolitiikan päätehtävänä pitäisi erityisesti näinä aikoina
o]la tuotannon lisääntymis- ja laajentumisedellytysten luominen.
__
---_ _ _ _ _ _
_ _ --_
Ei;=¥älEäällää=toloissamme
aikaansaamis-t-å

Tällaise-

suuresti se, että maa elää taloudellisen yleisluonteensa suhteen välitilassa. Maataloutta sanotaan yhä Suomen pääelinkeinoksi, mut,ta
kuitenkin tunnustetäan, että elintason kohoaminen länsi-eurooppalaiselle tasolle ratkaisevasti on riippunut metsävaroistamme ja teollisuuden kehityksestä. Kun maatalouden osuus koko nettokansantuott,eesta on nykyisin ollut 15-20 prosenttia, on ilmeistä, ett,ä pääelinkeino-nimitys peiustuu vain maatalouden palvelukseen sidottuun, muihin elinkeinoihin verrattuna suhteet.toman suui`een ihmistyövoimaan. Tämä ei taloudellise]ta kannalta katsoen luonnollisesti-
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kaan ole mikään i)ositiivinen seikka maataloudel]e, vaan pä].nvastoin

kokonaistaloudellinen epäkohta.

r
Jos talouspolitiikassa lähdettäisiin siitä, että väestön jakaantuminen eri elinkeinojen palvelukseen olisi pidettävä suunnilleen nykyi-

sellään, on syytä hieman tarkaste]la niitä vaihtoehtoja, jotka tällöin
oituvat. Käytännön Politiikassa on meillä yleensä turvaudut,tu
he]poimpaan tiehen. Ajattelun suunta on se, että maatalouden annetaan pysyä entisissä epäeffektiivisissä menetelmissään valtion suojaamien korkeiden hintojen ja erilaisten avustusmäärärahojen turvin.
Epätaloudellisuuden tuottama taakka sälytetään täten muun yhteiskunnan kannettavaksi. Toisena vaihtoehtona on maataloustuotannon rationalisointi siten, että entinen työntekijämäärä tosin säilyy,
mutta tuotanto kasvaa. Tämä ajatustapa esiintyy suunnitelmissa,

(;;a:;:

joiden mukaan valtion olisi annettava varoja tuotantovälineiden
hankintaan ja tuotantomenetelmien tehostamiseen -tätä linjaa
kulkee mm. julkisuudessa paljon puheenaihetta antanut apulanta•eli tuotantomiljardi.

Tämä viimeksi mainittu vaihtoehto on puolustettavissa edellistä
paremmin. Mutta edellytyksenä` bääomien sijoittamiselle maatalouden tehostamiseen laajalla i.intamalla on ennen kaikkea se, että
lisääntynyt tuotanto voidaari myös markkinoida. On oletettavissa,

että hinnat rationalisoinnin avulla ]askevat. Tällöin myös kotimaisia menekkimahdollisuuksia ilmestyy lisää muidenkin tuotteiden
kuin viljan kohdalla. Mut.ta nykyisen laajuisen ja yhä laajenevan
maatalouden tehokkuusastetta voidaan tuskin kovinkaan paljon
kohottaa kotimaan markkinoiden varassa. Jos tehokkuusasteessa

saadaan aikaan todella merkittävä nousu, on tähtäimeen otettava
maataloustuotteiden vient,i ulkomaille.
Hintatason olisi tällöin
muodostuttava in-aailmanmarkkinahintojen mukaiseksi ja Suomen
maatalouden kokonaisuudessaan oltava kilpailukelpoinen maata]ouden suurtuottajamaiden kanssa. Kun maailmanmai`kkinahintojen seuraaminen ei ole mahdollista ainakaan luvullisesti suui`immalle osalle tiloista, joudutaan varmastikin tätä tietä kulkien keinosysteemiin - nimitettäköön sitä sitten vientipalkkio- tai tuotantotukijärjes`telmäksi.

Jos maataloutta halutaan rationalisoida, mutta kuitenkin välttää valtiontalouden ja siten muun yhteiskunnan harteille sysätyn
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taakan kasvua, olisi johtopäätöksenä tästä pidettävä päämääränä,
että maataloutta ohjataan etupäässä vain kotimaista kulutusta silmällä pitäen. Joka tapauksessa näyttää selvältä, ettei väestön lisäkasvua Joida sijoittaa maatalouden pa]velukseen, vaan päinvastoin
rationalisoinnin avulla olisi siihen sidotun työvoiman määi`ää jatkuvasti supistettava.
Mutta ennen kuin tällaista kantaa voimakkaasti ajetaan, on
myös nähtävä, pillealalle-m£±a±a±Q±±jd.eLs|_a_. i.r±a.g_tu_¥g väki voidaan
ste kohoaa
siLoit!e,a_.E
kuin mitä se maataloudessa on. Varatöihin ei väkeä maataloudesta
kannata ii`i`oittaa.

Tätä tietä kulkien p äädytään tegl_li_S±±±±±i_eLPJ±±i¥±±±±!S2:±}[P±±£!;`-

seen.

Suomen talouselämän ja talouspolitiikan pitkän tähtäimen

peruskysymys onkin nähdäkseni teollistamisprobleemi.
Aikoinaan onvarsin paljon puhuttu ja kirjoitettu mahdollisuuksista kehittää maaseudulla koti- ja pienkäsiteollisuutta tavallaan
sveitsi]äisen esikuvan mukaan. Täten maaseudun väestölle valmistettaisiin luonno]lis3t siirtymämahdol]isuudet teollisuuden palvelukseen tai ainakin varattaisiin tilaisuuksia.lisäahsioihin. Tämä asia on

jatkuvastikin huomion. arvoinen; todettava vain on, että käytännölliset ehdotukset ovat antaneet odottaa itseään. Kuitenkin näyttää ilmeiseltä, ett,ä varsinainen ratkaisu etenkin väestön lisäkasvun
osalta olisi koetettava löytää varsinaisen teollisuuden piiristä.
Mahdollisuudet i)erustaa uusia suurtuotantolaitoksia ja huomattavasti laajentaa entisiä pelkästään kotimaisten markkinain varassa
näyttävät varsin pieniltä ainakin standardivalmisteiden kohdalta
ilman jyrkkää suojatullipolitiikkaa. Ns. kotimai.kkinateollisuuden
laajenemisedellytyksenä, jos talouden rakennetta halutaan muuttaa, on se, että tuo teollisuus on kilpailukelpoinen ulkomaisilla
markkinoilla ja siis vientikykyinen. Uuden teollisuuden luominen
on ennen kaikkea pääomakysymys, sen kilpailukelpoiseksi muodostaminen ja sellaisena pysyttäminen on niinikään pääomakysymys.
Me joudumme tämän probleemin eteen varsin koui.iintuntuvalla
tavalla jo aivan lähivuosina olemassa olevan teollisuuden kohdalta,
kun sodan aikana ja sotakorvausten vuoksi tavallaan keinotekoisesti laajentunut metalliteollisuus joutuu seisomaan omilla jaloillaan.
Vaadit,aan erittäin huomattavia investointeja, ennen kuin meidän
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metalliteollisuutemme edes suui`in piirLein tulee kilpailukelpoiseksi

maailmanmarkkinoilla, puhumattakaan kilpailukelpoisuuden
lyttämiseksi välttämätt,ömistä jatkuvista reinvestoinneista,

säijoita

varsinaiset teollisuusmaat suoi`ittavat runsaiden i)ääomien ja alhaise]i korkokannan turvin.

Pääomien puute tuottaa pahimman kompastuskiven myös vai`sinaisen vientiteollisuuden kehittämiselle ja sen jalostusasteen kohottamiselle. Mil]ä tavoin nuo pääomat olisivat hankittavissa?
Varsinkaan pitkäaikaisia ja suui`ia uusinvestointeja voidaan

tuskin kuvitella suoritettaviksi pankkiluottojen vai`assa. Itserahoituksella voitaneen jossakin määi.in nykyoloissakin hoitaa entisten
yri'tysten laajentamista. Tässä mielessä on nähdäkseni aiheellista,

£±±äjzaltien`v±=9±±±±|a._.int+i±±S£aa±Jå±Z!Si:i±±ä±±±e±==f!±±±±:ä!lis¥_±Ltä
lu=g±[i±LE±±£ss±aiE±!gjaJiifisi¥al£si. Julkisuudessa on Viime aikoina
varsin paljon puhutLu myös siitä, eLtä osinkotulojen verotuksen
helpotuksilla ediste.ttäisiin emissioita ja täi,en voitaisiin keräLä pääomia tuot,annollisiin tarkoituksiin. r\Tähdäkseni on asian laita kuit,enkin niin, että sijoitukset teollisuusosakkeisiin ovaL Suomessa vielä
varsin tuntematon säästämismuoto. Osinkotulojen veron]ievennykset
tuskin lisäisivät kvantitatiivista säästämistä, koi`keintaan siirtäisivät pankkisäästöjä osald{eisiin. Osinkotulojen verohelpotuksissa ei
nähdäkseni voida mennä juuri pitemmälle kuin pankkitalletusten
korkojen osalta on menty. Kysymys on täten piensäästäjistä,

täten tämä säästämismuoto olisi popularisoitava.THi±uhteessa ei nykyisinkään tehdä yleensä initään; on vaikeata ajatella,
eti,ä valtio verotuksen avulla loisi niin voimakkaan kiihokkeenvaro•jen sijoitLamiseksi teollisuusosakkeisiin, että toivottu tulos automaaLtisesLi saavutettaisiin. Jouduttaisiin sitäi)aitsi varsin kummalliseen tilanteeseen, jos osinkoina saadut tulot olisivat veroLuksessa

huomattavasti edullisemmassa

asemassa kuin esim. työlla saadut

tulot.

Näyttää siltä, että mikäli teollistamiskysyinyksessä halutaan
nopeassa tahdissa saavuttaa huomattavia tuloksia, totunnaiset
menettelytavat eivät nykytilanteessa ole riittäviä. Mahdollisuus,

jota sietää vahvasti harkita, on ulkomaisten ääomien maahan
saanti, mikäli mielenkiintoa
ilmenee. Toinen
kei]io on turvautuminen pakkosäästämiseen. Sodanjälkeiskaude.n
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suui`immat uusinvestoinnit ovaL tapahtuneet juuri tätä tietä, ajateltakoonpa sitten asutust,oimint,aa t,ai metalliteollisuuden laajenLamista tai voimalait,osten rakentamista.
Monilla tahoilla on periaatteellisia epäilyksiä verovarojen tai
muiden pakkosäästämisellä hankiLLujen varojen käytöstä investointitarkoituksiin. Mutta toisaalta näyttää tämäkin ki`itiikki jäävän
verratt,ain vähäiseksi, kun investointitarkoitus on yleisesti hyväksytty. Kun esim. Kansaneläkelaitos huomattavassa määi`in rahoit.t,aa voimalaitosten rakentamista, ei asennoituminen tuohon laitokseen ole sen vuoksi huonontunut, vaan pikemmin miiuttunut suo-

peammaksi. Kuitenkaan ei kysymys ole muusta kuin pakkosäästämisestä. Tilanteen huomioon ottaen ei mielestäni olekaan riittävästi
edes periaatteellisia syitä vastustaa valtion tulo- ja menoarvion

puitteissa pakkosäästettyjen varojen käyttämistä tuotannollisiin investointeihin, ellei pääomia muulla tavoin saada kerätyksi. Kun
valtion menotalouden supistamisesta puhutaan, olisi supistamisvaatimus nykyvaiheessa kohdistei,tava ennen muuta lakimääräisesti
tai muulla vastaavalla tavalla sidottuun osaan budjettia.
0lisi
päinvastoin onneksi, jos budjetin laatijoilla olisi suurempi liikkumavapaus, niin että taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointieriä
voitaisiin tarpeen vaatiessa lisätä.
Kysymykseen tuo lisäväriä viime talvena esiintynyt ja t,änä
talvikautena todennäköisesti uusiutuva työttömyys. Se on luonteeltaan ilmeisesti sellaista, ettei sen torjuntaa voida ainakaan talvi-

kauden tähtäimellä hoitaa muulla tavoin kuin julkisten yhdyskuntien varoihin turvautumalla; elinkeinoelämän yksityisen sektorin
tehtävänä on etupäåssä työttömyyden ]eviämisuhkan torjuminen.
Työttömyyden luonteessa on lisäksi piirteitä, jotka saavat epäilemään, että se tulee toistumaan jokatalvisena eräissä osissa maata,
ellei näillä seuduilla luoda väestölle uusia työmahdollisuuksia tai
toimeenpanna väestön siirtoja. Kun viime talvena työttömyyden
huii)puluku Oulun ja Rovaniemen työvoimapiireissä kohosi lähes
20 000:een työttömien koko määrän ollessa 51000, ei kysymys ;nää
voi olla sattumasta. Monista muistakin syistä johtuu, että PohjoisSuomen työkysymykset ja siten myös teo]listamiskysymys vaativat
erikoissuunnitteluja. Tai`koituksenmukaista on, että nyt esiintyvän
työttömyyden torjumisessa pyritään etsimään se]1aisia työkohteita,
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jotka pysyvä]lä tavalla parantavat alityöl]isyysseutujen tuotantoedel]ytyksiä. Tässä mielessä onkin ensi ta]ven odotettavissa olevan

työttömyyden torjuntasuumitelmiin otettu mukaan eräitä tältä
kannalta tärkeitä rautatierakennuksia, teitä, uittoväylien kunnostuksia, maan- ja metsänparannuksia seka tuotannollisia uudistustehtäiriä. Työttömyys näyttää pääpaino]taan kohdistuvan määi`ättyihin seutuihin ja nimenomaan metsätyöläis- ja sekatyö]äisainekseen. Tämä asettaa suoritettavien töiden laadu]]e omat rajoituksensa. Asumis- ja perheolosuhteet eivät myöskään anna mahdo]]isuuksia perustaa torjuntaa kokonaan suuriiii keskitettyihin työmaihin, niin kuin kansanta]oude]]isesti ehkä o]isi edul]isinta, vaan
haja]]isia, kokonaisuuden kannajta vähemmän tärkeitä töitä joudutaan täydennyksenä panemaan käyntiin. Mutta työttömyys.kysymyksen pysyväisempään ratkaisuun pyrkivä suiinta on jo nykyisessä torjuntapo]itiikassa näkyvissä.
On väitetty, että pa]kkatason korkeus on eräs tärkeä syy työttömyyden esiintymiseen. Lieneekin niin, että eräitä nyt suorittamatta

jääviä työtehtäviä toteutettaisiin, jos palkkakustannukset olisivat
nykyistä tasoa alhaisemmat. Mutta kun kysymys halutaan yleistää
siten, että palkkataso olisi ratkaiseva syy työttömyyden syntymiseen
ja mm. siihen, että vientiteollisuudella on eräiden artikkelien suhteen hintavaikeuksia. ja e+tä ns. kotimai`kkinateollisuus ei yleensä

pysty hintakilpailuun maailmanmarkkinoilla, on probleemia nähdäkseni tai`kasteltu erittäip yksipuolisesti. Meidän maassamme ei
palkkataso ole korkeampi kuin niissä maissa, joiden kanssa me joudumme tai joutuisimme kilpailemaan. Päinvastoin palkkataso on
monissa näistä maista huomattavasti korkeampi.
tilanteeseen täytyy olla~ti£Q±lis±±!=u=t_eJp~p.gje._kF_lie.t.Fk.g.e_p._a±hei£e.p±p`i_k=9±&iH
teollisuutemme
Onels_t==
Kun näin on asian laita, olisi varsin nurinkurista käydä kiinni palkkoihin pulman ratkaisemiseksi. Tämä
asenne on pitemmällä tähtäimellä täysin kestämätön, koska muualla
maailmassa mennään teknillisellä alalla jatkuvasti eteenpäin. Ennen
sotia modernilta tuntuneesta ja sodalta pääasiallisesti säästyneestä
vientiteollisuudestamme esitetään nyt käsityksiä, että se on pahasti
vanhentunut. Jos meillä tässä suhteessa pysytään paikallaan ja
ratkaistaan pulma palkkoja alentamalla, päädytään ennen pitkää
uude]]een vaatimukseen palkkatason alentamisesta, teoi`eettisesti
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katsoen ]opulta siihen, ettei ihmistyövoimalle i)kannata» maksaa

juuri mitään palkkaa. Edelleen on oletettavissa, että palkkatason
alentaminen merkitsisi standarditarvikkeiden ja nimenomaan elintarvikkeiden kysynnän vähenemistä, mistä jälleen olisi seurauksena
häiriöilmiöitä. Viime vuosina on totuttu ajattelemaan, että vain
yleiset palkkojen korotukset ovat vaarallisia. Yhtä suuria ja suurempiakin häiriömahdollisuuksia sisältyy kuitenkin myös yleisiin

palkkojen alennuksiin. Tässä suhteessa tuntuu mm. maataloustuot-

taj#sa;:åg::j;::Ei::=£å!!:!:å];;;Sj:=g::::#::#=fin
kysymykseen palkkasäännöstelyn kohtalosta.
Käsitykseni mukaan palkkasäännöstely on puhtaasti taloudelIisesti ajatellen y]i aikansa elänyt. Palkkojen yleinen »jäädyttäminen)) pitkäksi aikaa on mahdotonta; mutta tarkoituksenmukaistenkin korjausten toimeenpano on ))solidaarisen palkkapo]itiikan» vallitessa ei`ittäin vaikeata, koska koko i`intaman liikkeellepääsy on ali-

tuisena uhkana. Elinkeinoelämä on myös siksi paljon normalisoitunut

ja hintojen säännöste]y hyvin suureksi osaksi puråttu, että palkkojen
suurempi hajaanto tuntuisi luonnolliselta, varsinkin kun eri tuotannon alat ovat kantokyvyltään melko kirjavat. Tietystikin onole-

:å;fev=liåä:ri:J;ä::å;e=ågäetft:':+f-::::Lä:-i|Ti!?9_i:ät-:¥¥äiåii:
haarojen

kö~sEä---1{i=`aT=nTirs=t=-'i;=äi``ääå-n-~h-6i-b-6-;ti`iiiiYfå=åi`€=r`rii.
-._------,------

1 ------

L

-`= ---'_-_--'` ----.`-.--. + r ='-=¢=-,+_ .,.-.-_;--

sen si.j_aan vie_ntiteollisuudes sä_ on Tkatto, jonka

på'E±~-~äi3ä_=:i=:e~rir=_.öir käy-laqtuu_n. J6s aj ateTia-an-~ -n~ykirrie`tk`efi liiannetta, ei esim. selluloosateollisuus varmaankaan voisi suostua pal-

kankorotuksiin, mutta työnantajapuolella tuskin olisi mitään vastaan maksaa parhaillaan lakossa oleville putkimiehille 50 °/o palkankorotus, koska lisäys automaattisesti siirtyisi kuluttajain ja
asunnontarvitsijoiden kannett,avaksi.
Kysymys palkkasäännöstelystä on kuitenkin valtavoittoisesti
poliittinen. Ilman palkkasäännöstelyäkin olisi nähdäkseni mahdollisuuksia päästä sopimukseen tarkoituksenmukaisesta palkkapolitii-

kasta vastuuntuntoisen ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen kanssa. Mutta jos palkkasäännöstely kei.takaikkisesti kumotaan, saavat otollisia pelimahdollisuuksia ne ainekset, joiden tietoisena tarkoituksena on aiheuttaa mahdo]lisimman paljon seka-
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soi`toa ja tyytymättömyyttä inaassa ja erityisesti työväestön p].irissä. 0lisi onnetonta, jos palkkasäännöstely tulisi kumotuksi esim.
siten, ett,ä eduskunta sen suoi`ittaisi valtalain käsittelyn yhteydessä.
Kaavamaisesta palkkojen säännöstelystä on päästävä irti, mutta
rosessi on suoritettava asteittain lisäämällä työmarkkinajärjestöjen
apautta, mutta säilyttämällä toistaiseksi va]tioval]alle mahdolli5uudet tarttua ohjaksiin, jos riuhtaisuja tapahtuu.

Pa]kkakysymystä ei tietenkään voida kytkeä irti yleisestä markan arvon vakaana pysymisestä. Me olemme nyt vihdoinkin päässeet ii`ti sodanjälkeisvuosien mielettömästä hintojen ja palkkojen
kilpajuoksusta. Saadut kokemukset ovat laajoille joukoille tehneet
selväksi, että yleisten palkkojenkorotusten auttamattomana seurauksena on myös hintojen nousu ja inflaation jatkuminen. On
omaksutLu yleiset palkankorotukset tuomitseva katsomus ja näkemys, että työntekijäin elintason paraneminen on mahdollista vain
tuotannon nousun ja hintojen alenemisen tietä. Tämän kannan oikeutuksesta on saatu näinä aikoina hyviä todisteita siitä, että tavai`anpuutteen vallitessa huippuunsa kohonneet hinnat ovat alentuneet
osittain romahdusmaisestikin. Sota-ajan heikot laadut ovat saaneet
väistyä hyvien laatujen tieltä elinkustannusindeksin silti pysyessä
suhteellisen vakavana.
Taloudellisten olojen normalisoituminen merkitsee kuitenkin sitä,
että tässä suhteessa ei ole enää saatavissa yhtä helppoja ja näkyviä
tuloksia. Tunne e]ämän muuttumisesta viikko viikolta pai.emmaksi
häviää. Tavallisen kuluttajan aseman paraneminen vuodesta 1944
tähän syksyyn on ollut h}'vin tuntuva, mut,ta me emme voi jatkaa
samaa tahtia eteenpäin.

Me e]ämme nykyisin uudessa ja uudenlaisessa vaaravyöhyk-

keessä. Tapahtuneilla devalvaatioilla on kiistämättömästi hintoja

kohottava tendenssinsä.Fvffii`i`a`nnekuva tässä suhteessa onkin
vielä epäselvä, on sanot,tava, että tyydyttäviä mahdollisuuksia estää
devalvaatioiden yleisten kulutustarvikkeiden hintoja kohottava vaikutus on olemassa. Hallit,uksen Laholla on tilanteen .kehitystä tai`k-

kaan seurattu, eikä ainakaan toist;3iseksi ole devalvaat,ioista aiheutuvia kulutustarvikkeidep hintojen ]iousuja tapahtunut. Yhdistämällä ulkomaankaupan mahdollisuudet iul]i- ja veropolitiikkaan
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sekä hinnantasaukseen voidaan vakavuut,ta varsin pitkälle yllä-

pitää.
Mutta lisäksi on sisäisessä hintakehityksessämme näkyvissä
uhkaavia piirteitä. Iluolestumiseen antaa aihetta ennen miiuta elintarvild{eiden, sianlihan, kananmunien ja perunoiden, ositi,ain kausiluontoinen, osittain muista syistä johtunut hintojen nousu. Elinkustannusindeksi on tästä syystä melko tuntuvassa noususuunnassa.
0lisi tietenkin toivottavaa, että tällaiset hintojen nousut ehkäistäisiin vapaaehtoisin voimin. Muussa tapauksessa valtiovallalla on
tuskin valittavanaan muuta keinoa kuin halvempiem elintarvikkeiden
tuominen maahan ulkoa. Tilanne on joka tapauksessa sekä devalvaatioiden että elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi siksi kär-

jistynyt, ettei esim. vuokrakysymykseen voida talvikautena puuttua,
ellei haluta tuhota nykyisen vakauttamispolitiikan pohjaa. Näyttää
siltä, että vuokrakysymys on pantava lepääinään, kunnes myös palkoille voidaan antaa nykyistä suurempi liikkumåvapaus.
Uusien inflaatiotekijöiden likvidoiminen on erityisen tähdellistä
aikana, jolloin työllisyysnäkökohdat puoltavat ekspansiivista investointipolitiikkaa. Voi olla mahdollista, että työlli`syystilanne pakottaa turvautumaan tosiasiallisesti alijäämäiseen valtiotalouteen. Jos

tällaisessa vaiheessa ilmenee muunlaista hinta- ja palkkapainetta,

jota ei kyetä hillitsemään, jos luottamus markan ai`voon horjuu ja
säästämistoiminta heikkenee, niin on avattu ovet uudelle inflatoriselle kehitykselle. Kokonaisuuden kannalta o]isi erittäin valitettavaa, jos inflaatio ja työttömyys muodostuisivat vaiht,oehtoisiksi
ilmiöiksi, joiden välillä olisi lyötävä arpaa. Mahdollisuudet molempien häiriöLilojen välttämiseen ovat olemassa, jos yhteiskunnan
myönteiset voimat saadaan kootuiksi yhdensuuntaiseen toimintaan.

Tässä on nykyhetl¢n talouspolitiikan ydinkysymys.

VALUUTTAKURSSIEN MUUTOKSET ]A
MAKSUTASEEN TASAPAiNO.1
Kirjoittanut

Mi,hko Tariminen.
I

Kahden maailmansodan välinen ajanjaluo oli
[a]oude]lisen
tapahtumisen alalla monessa suht,eessa poikkeuksellista aikaa aikaisempaan kehitykseen verrattuna. Tämä pitää suuremmassa tai

pienemmässä määrässä paikkansa kaikkienkin talouselämän alojen
osa]ta, mutta kouraantunLuvimpiin kuu]uvia olivat joka tapauksessa
ne muutokset,, jotka tapahtuivat kansainvälisissä taloudellisissa suhteissa. Vaikka tuskin voidaankaan väittää, ett,ä kansantaloustiede

olisi ~tä]1ä kertaa sen enempää kuin yleensäkään -pyst,ynyt
kehittymään i`inta rinnan ulkonaisten muut,osten kanssa, se kuitenkin voi ]ukea ti]i]Ieen eräitä merkittäviä uusia aluevaltauksia mm.

] Kirjoittaja on saanut, korjausvedoksena tutustua GOTTFRiED HABERLERin

aikakauskirja j>Kykloksessa)> kuluvana vuonna (1949) julkaistavaksi tarkoitet,tuun

tu+k.\elma2\n »The Market f or Foi.eign Eccchange and lhe Slabilitu of the Balance of

PaymcJifs», valitettavasti kuitcnkin niin myöhään, että sitä ei ole ehditty käyttää
hyväksi esi]}ä olevaa -kirjoitusta laadittaessa. Jos lukija siitä huo]imatta tulee

havaitsemaan molempien tutkielmien välillä tiettyjä yhtä]äisyyksiä, se on suureksi
osaksi selitettävissä siten, että kirjoittaja]la on o]]ut tilaisuus vuonna 1949 seurata
Harvard-yliopistossa professori Haberlerin herätteitä antavia luentoja, joissa jossakin määrin kosketeltiin myös tämän kirjoituksen aiheena ole`'aa probleemakomp]eksia .
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ulkomaankaupan sekä >)puhtaan» et,tä monetääi`isen teoi`ian a]alla.2

Sellaista u]komaankauppateorian alaa, jolla ajattelu on kulkenut
tuntuvasti eteenpäin juuri sotien välisenä aikana, edustaa esim.
probleemakompleksi »hintateoi`ia ja kansainvälinen kauppa)). Sama
pitää paikkansa myös tullien ja yleensä ulkomaankauppapolitiikan
vaikutuksiin nähden, jotka viimeksi kuluneiden vuosikymmenien
aikana ovat tulleet valotetuiksi olennaisesti uudella ta+alla. Edelleen

on lähes puolentoista vuosisadan ajan jotensakin yleisesti uskottu
siihen Englannin klassikoiden luomaan ja klassillisen ti`adition

pohjalla edelleen kehitettyyn teoriaan, että maksutaseen tasapainon
järkkyminen saa toimintaan tietyn hintamekanismin, minkä johdosta
maksutaseella on automaattinen taipumus pyrkiä kohti tasapainoti]aa. »Kegnesin vallankumouksen» jälkeen lukuisat tutkijat ovat kuitenkin osoiLtaneet, etLä tasapainon palautuminen on täysin mahdollinen ilman hintaliikkeitäkin, koskä työllisyyden ja tulonmuodostuksen vaihtelut saattavat .koi`vata sariotun hintamekanismin.
Myös esillä olevan kirjpituksen otsikkona oleva probleema kuuluu
niihin, joita viime vuosikymmenien kuluessa
on alettu tarkastella kokonaan... uude]Ia tavalla. Lyhyesti. sanottuna puheena .{
oleva probleema on syntynyt siten, että tietyistä syistä on a]ettu
epäillä vapaasti muodostuvien va]uuttakurssien järjestelmän elinkelpoisuutta paperirahakannan vallitessa, tai`kemmin määrite]tynä
sanot,un järjestelmän mahdollisuuksia saavuttaa vakaa tasapainoti]a. Mutta kuten edempänä tullaan havaitsemaan, niillä tuloksilla

ja johtopäätöksillä, joihin tässä kohden on päädytty, on olennaisen
tärkeä merkitys siinäkin tapauksessa, että kursseja ei jätetä vapaasti
muodostumaan kysynnän ja tarjonnan pohjalla, vaan että rahavii`anomaiset määräävät ne hinnat, joihin ulkomaan valuuttoja ostetaan

ja myydään.
Vapaasti muodostuvien va]uuttakurssien järjestelmä mei`kitsee

periaatteessa sitä, että milloin ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan` välille syntyy epäsuhta, juuri kurssinmuutokset, aiheutta2 Erinomaisen yleiskuvan ulkoma.ankauppateorian uusimmasta kehityksestä
tarjoaa LLo¥D A. METZLERin tutkimus TÅe Thcory o/ Jnfömcrf[.onc[l rradc, kokooma-

teol£sessa A Surueu of Conlemporary Economics, toim. HowARD S. ELLis (Garden
City, N.Y.,1948), s. 210-254.
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malla tiettyjä kysyntä-ja tarjontareaktioita, saavat aikaan valuuttamarkkinain häiriintyneen tasapainon palautumisen. Toisin sanoen
maksutaseen tulo-ja menopuoli muodostuvat kyseisten reaktioiden
johdosta jälleen yhtä suuriksi.3 Tämän mekanismin toiminnan
tehokkuus on viime aikoina pyritty saattamaan kyseena]aiseksi.

Osaksi se on tapahtunut niiden epäsuotuisten kokem`usten pohjalla,

joita muuttuvista va]uut,takursseista on saatu -olkoonkin, että sanottujen kokemusten kielteisyyttä on ehkä ]iiaksikin koi`ostettu ~
kahden maailmansodan välisenä aikana. Mutta lisäksi joukko tutki-

joita on i)yrkinyt osoittamaan, että vapaasti muodostuvien valuuttakurssien järjest,e]mä saattaa myös ]uonnostaan, i)olemukseltaan»,
oll- epävakaa.

Edellä viitatuista epäsuotuisista

kokemuksista

tai`joaa miltei

koko kahden maai]mansodan välinen `ajanjakso enemmän tai vä-

hemmän vakuuttavaa havaintoaineistoa. Ensimmäisen maai]mansodan aikana luovuttiin kautta koko maailman kultakantaisesta
järjestelmästä,

jo]le

on

olehnaista,

että

valuuttakurssit

voivat

vaihde]la vain suhtee]lisen ahLaissa i`ajoissa ns. parikurssin kummalla-

kin puolen. 0ltiin jo pitkällä 1920-]uvussa, ennen kuin maa toisensa jä]keen uudelleen palasi ku]takannal]e, joka tällöin useim-

missa tapauksissa esiintyi sen ku]taydin- tai kultavaluuttakantanimisenä muunnelmana. Väliaikana useiden valuuttojen kansainvälisessä ~ monissa tapauksissa myös kotimaisessa.-arvossa
tapahtui voimakkaita ja jyrkkiä heilahLeluja. Yleinen vakaantuminen oli tuskin ehtinyt tapahtua, kun !ukuisat maat suui`en maai]manpu]an johdosta uudelleen joutuivat ]uopumaan kultakannasta, ja
tä]lä kertaa, kuten näyttää, loi)ullisesti. 1930-]uvun puolivälin vaiheil]a voidaan monien valuuttojen kansainvälisen arvon osalta todeta
melkoista vakaantumista, ilman et,tä muodollista paluuta kultakantaan olisi tapahtunut. Tämä suhteellisen stabiliteetin aika jäi
kuitenkin lyhyeksi: siitä tekivät lopun Yhdysvaltoj.en talouselämän
lamaantuminen vuosina 1937-1938 sekä toisen maailmansodan

3 Yrityksistä

kuvata

vai)aasti

muodostuvien

valuutt,akurssien

järjestämän

tolmlntcLii k:s. MiKr€o rrAMM"T3N, Valuultakurssit ja ualuutlapoliiiikka, I osa> Suo-

men Pankin taloustietee]lisen tutkimuslait,oksen julk-aisuja, sarja 8:9 (Helsinki,
1948),111 luku.
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syttymistä ennakoivat. spekulatiiviset kansainväliset pääomanliikkeet. Sodan syttymisen jälkeen kansainvälisille taloudellisille suhteille on ollut olennaista pitkälle menevä säännöstely, joka on kos-

kenut niin hyvin kansainvälistä kauppavaihtoa kuin monetäärisiä
suhteita ja jonka vallitessa va]uuttakui`ssit ovat jokseenkin yksinomaisest,i olleet viranomaisten määräämiä J)poliittisia hintoja)).

Edellä ]yhyesti hahmotellun kehitysku]un eri vaiheista 1920luvun alkupuoli on omansa tarjoamaan sikäli aivan erityistä mielenkiintoa, että juuri tuona aikana valuuttakurssit saivat ei`äissä tapauksissa heilahde]1a käytännö]]isesti ottaen täysin vapaasti, so. ilman

ett,ä viranomaiset olisivat m i 1 1 ä ä n tavoin puuttuneet valuuttainarkkinain hinnanmuodostuspi`osessiin;4 erityisesLi Ranskan.fran-

gi ennen sen vakauttamista vuonna `\`1926 tai`joaa esirierkin tällaisesta valuutasta. Niistä ei)ålmhdista, jotka kokemusperäisesti liittyvät tällaiseen i)valuuttapolitiikkaan))5, on ensinnäkin mainittava
usein tai)ahtuvien kurssinmuutosten aiheuttama riskitekijä, jonkä
voi odot,taa olevan omansa ]amauttamaan kansainvälistä kauppavaihtoa. Sanottu epäkohta voidaan ymmärrettävästi suuremmassa
tai pienemmässä määrässä eliminoida, milloin hyvin organisoidut

termiinakauppojen markkinat ovat olemassa,6 mutta se riskivakuutus,

joka

sanotuil]a

aikaansaatavissa,

markkinoil]a

merkitsee

joka

suoi`itett,avi]Ia

tai)auksessa

operatioilla

kaupalle

on

lisäkus-

tannuksia. Toiseksi on viitattu siihen, et,tä saadakseen todella äikäan
vaadittavan maksutaseen sopeutumisprosessin, kurssinvaihtelujen
tulee aiheuttaa alituista työvoiman ja muiden tuotannont,ekijäin
siirtymistä kotimarkkinateo]lisuuden ja vientiteollisuuden vä]il]ä.
TällaiseL siirtymiset ovat kansantaloudellisesti kalliita ja häiritseviä,
niillä on taipumus aiheuttaa työttömyyttä, ja lisäksi ne ovat tavallaan
tarpeettomia, jos ne aiheuttanut tasapainon puute on tilapäinen:

4 Valuutt,amai`kkinoiden

hinnanmuodostuksen

täydellisestä

va])audesta

ks.

lähcmmin TAMMiNEN, m.Z.,111 luku, 3§.

6 |<s. erit. RAGN.LR NURKSE,

Inlei.national Cui`rencu Experience,

Nations (Princeton, 1944; re.pi.inted by United Nations,1947), s.

I.eaL8ue o£

117-122 ].a

210-212.
6 Termiinakåu])]iojen markkinoista ks. ]ähcmmin TAMMiNEN, m.f.,111 ]uku,15§.
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tuotannontekijöiden on jälleen siirryttävä. takaisin,.Tkun tasapainottomuus on korjaantunut. Ko]manneksi on osoittautunut, että
kurssinmuutokset eivät todellisuudessa aina saa aikaan »normaaleja»
kysyntä- ja tarjontareaktioita. Tietyn suuntaiset kui`ssinmuutokset
saattavat antaa aihetta sellaisille tulevaisuuden odotuksille, että
kehitys tulee jatkumaan samaan suuntaan, mistä voi olla seurauksena spekulatiivisia, epätasapainottavia pääomanliikke].tä. Mutta
lisäksi spekulatiiviset tulevaisuuden ennakoinnit saattavat vaikuttaa myös tuontiin ja vientiin. Täten esim. kui`ssin noustessa tuonii

pyrkii lisääntymään, jos tuojat odottavat ulkomaisten tavai`oiden
olevan tulevaisuudessa vieläkin kalliimpia, ja vienti taas supistumaan, jos viejät, odottaessaan vielä parempia hintoja tuotteistaan,

pyrkivät jarruttamaan kuluvan hetken vientiään. Tällaisissa olosuhteissa valuuttakui`ssien muutokset, sen sijaan että ne palauttaisivat maksutaseen tasapainon, entisestäänkin kärjistävät vallitsevaa
tasapainottomuutta, ja ääi`immäisessä tapauksessa voivat saada
valuuttamarkkinoilla aikaan tilanteen, joka voitaisiin luonnehtia
»räjähdyksenomaiseksi)).

Voidaan epäilemättä hyvälJä syyllä väittää, että ne ei)äsuotuisat
kokemukset, joita vaihtelevista valuuttakursseista on sotien välisenä
aikana saatu, suureksi osaksi johtuvat sellaisista tekijöistä, joiden
ei millään loogisella välttämättömyydellä tarvitse esiintyä kaikissa. olosuhteissa.
Tässä
yhteydessä on erityisesti viitattava
siihen tuntuvaan s i s ä i s e n stabiliteetin puutteeseen, joka 1920luvulla löi leimansa useiden johtavien maiden talouselämään ja joka
juuri oli yhtenä olennaisena syynä edellä viitattuihin spekulatiivisiin
pääomanliikkeisiin. Myös 1930-luvulla tuollaiset pääomanliikeet jotka osaksi johtuivat ei-taloudellisista tekijöistä -saavuttivat
suuren laajuuden ja olivat omansa järkyttämään valuuttamarkkinain tasapainoa. Lisäksi on muistettava 1930-luvulle olennaiset, kilpailumielessä suoritetut »depresioinniti) -ns. ZJegg¢r-my-7tei.gh6oLm

politiikka -jotka monissa tapauksissa tekivät vajausmaiden suorittamat valuutan ulkomrisen arvon alennukset tehottomiksi.
Vaikkakaan tämäntapaisia ilmiö.itä ei tulevaisuudessakaan voitaisi
kokonaisuudessaan eliminoida,' näyttää kuitenkin mahdolliselta
me]koisesti supistaa niiden haitållisia vaikutuksia, mikäli kansäinvälistä valuuttapolitiikkaa tulla.an harjoittamaan »Bi`etton Woodsin
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hengessä)).7 Mutta vaikka näin olisikin laita, tä]lä ei vielä ole tehty
tyhjäksi sitä mahdol]isuutta, että heilahtelevien valuuttakurssien
järjestelmä o]isi ]uonnostaankin, so.. mistään ulkopuo]isista häj-

riötekijöistä riippumattaj epävakaa, kuten on pyritty osoittamaan.
Juuri puheena olevan mahdollisuuden tarkastelu on esillä olevan
kirjoituksen keskeisimpänä aiheena.8

11

Jokaisen vapaasti muodostuvien hintojen järjeste]män stabiliteetin edellytyluenä on, että hinnan kohoaminen vähentää kysyntää

ja lisää tarjontaa ja hinnan aleneminen lisää kysyntää ja vähentää
tarjontaa, jolloin hinta hakeutuu sellaisel]e tasolle, että kysyntä ja
tarjonta muodostuvat yhtä suuriksi. Tämä pitää paikkansa myös
ulkomaan valuuttojen hintoihin eli va]uuttakursseihin nähden.
Tojsin sanoen va]uuttakurssien muutosten Lasapainottava vaikutus
maksutaseeseen perustuu siihen, että kurssin kohoaminen vähentää
ulkomaan valuutan kysyntää ja lisää sen tarjontaa, kurssin alenemisen seurausten ollessa päinvastaiset. Sanottu tasapainottava vaikutus toteutuu lmitenkin vain siinä tapauksessa, että ulkömaan valuutan kysynnän ja tarjonnan j oustavuus kurssinmuut,oksiin
nähden - mikä pääasiallisesti riippuu tuontitavaroiden ))resiprook-

7 Kansainvälisen valuuttarahaston säännöt nimenomaan pyrkivät tekemään
kilpai]umielessä tapahtuvan Sdepresioinnin» mahdottomaksi siten, että tuntuvien
kurssinmuutosten on saatava valuuttai`ahaston hyväksyminen. Lisäksi epäsuotavien
kansainvälisten pääoman]iikkeiden valvonta ei ole ainoastaan sallittua, vaan sitä
nimenomaan tietyissä tapauksissa edellytetään. Ks. Articles of Agreement of the
lnternational Monetary Fund, Art,icle IV ja VI.
8 Kyseisen probleeman o]emassaoloon on viitattu kirjoittajan hi]jattain i]mestyneessä tutkimuksessa (m./., s. 208-209). Sitä esitellessään myös G. MicKwiTz omist,aa
kysymyksclle huomiota, ilmeisesti asian tärkeydestä johtuen ehkä enemmänkin,

kuin mihin kirjassa esitetty lyhyt viittaus välttämättä o]isi antanut aihetta. Ks.
G. Mic;wiTz, Valulapolllik och köpkraftsparitelsleoi.i, Mercator, årg. XLN (1949),
N:o 18, s. 318.
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kisen]) kysynnän ja tarjoman joustavuudesta ~ on i>iittävän suuri.9
Jos näin ei ole laita, kurssinmuutos saattaa joko osoittautua tehottomaksi tai suorastaan johtaa kysynnän ja tarjonnan välisen epäsuhdan kasvamiseen. Tällaisissa tapauksissa va]uuttamarkkinain
tasapaino on indifferentti tai ei)ävakaa.]° Klassillisessa sen enempää

kuin uusklassillisessakaan kansantaloustieteessä kurssinmuutosten
i)nurinkuristen» vaikutusten mahdo]lisuutta ei otettu lukuun. Kysy-

mysten johdosta ei sanottavasti käyty keskusteluakaan; asianomaiset joustavuudet yksinkertaisesti edellytettiin suurik;i. Vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen on vakavasti alettu epäillä klassil]isten premissien paikkansapitävyyttä esillä olevan kysymyksen
osalta, mikä epäilys sittemmin on johtanut va]uuttakursseja koske-

0 Käsitettynä »in the Marshal]ian manner» joustavuude]la ymmärretään funktion

(k = / ¢) äärettömän pienen suhteellisen muutoksen suhdetta argumåntin (a;) vasvaan äärettömän i)ieneen suhteelliseen muutokseen, siis mainitun funktion derivaattaa pisteessä (a;,k) kerrottuna a;:n ja k..n suhteella, eli kaavalla ilmaistuna

±d¥..d¥=±i.d¥__±dFJ±
•
k
a:
lc
dcc
dlogx
Koska kysynnä]]ä (kysytyllä hyödykcmäärällä) on taipumus vähentyä hinnan
noustessa ja cJz.ce z)cJ.sa, sen joustavuus edel]ä mainitun määritelmän mukaisesti olisi

y]eensä negatiivinen. Kuitenkin on tavallista, että milloin kysyntäkäyrällä on i>normaali» muotonsa, so. se kaartuu vasemmalta ylhäältä alas oikealle, sen joustavuus
käsitetään positiiviscna lukuna. Edel]ä olevassa kaavassa tämä seikka ilmenee siten,
että milloin kysymyksessä on kysynnän joustavuus, käytetään miinus-merkkiä ja
kysymyksen ollessa tarjonnan joustavuudesta plus-merkkiä.
Edellä esitetyn kaavan viimeinen lauseke i]maisee sen, että mi]]oin hinnanmuu-

t,okset ovat suhteellisen vähäisiä, tarjonnan joustavuutta hintaan nähden osoittaa
likimääräisesti prosentuaalisten hinnanmuutosten ja vastaavien prosentuaalisten
tarjonnanmuutosten välinen suhde ja kysynnän joustavuutta taas prosentuaalisten
hinnanmuutosten ja vastaavien vastakkaisten prosentuaalisten kysynnänmuutosten suhde. Joustavuuden ]ikiarvoja ilmaistaan kuitenkin tavallisesti ns. joustavuuskertoimien avulla, jotka osoittavat sen herkkyyden asteen, jolla funktion arvo
reagoi argumentin arvojen muutoksiin, ja joiden ]ukuarvo voi vaihdella O..sta
äärettömän suureen. Kysynnän ja tarjonnan sanotaan olevan normaalijoustavaa.

ylijoustavaa tai alijoustavaa riippuen siitä, onko asianomaisen joustavuuskertoimen
lukuarvo yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin J. Ks. ]ähemmin TAMMiNEN, m.!,
s. 82 ja seur.

'° I<s. J. T"BERGEN, Unslable and lndiffereri Equilibria in Economic System,
Revue de l'Institut lnternational de Statistique,1941, No 9, s. 36.
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Kirjoittajan käsityksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista
i`yht}rä varsinaisesti dogmihistoi`iallisella pohjalla tarkastelemaan
y)modernin» valuuttakurssikeskustelun kaikkia ei`i vaiheita. Oma

mielenkiintonsa on ehkä kuitenkin todeta, että uuden ajattelutavan
uranuurtajina on ollut kolme englantilaista tutkijaa, jotka ovat saavuttaneet melkoisessa määrässä yhtäpitävät tuloksensa toisistaan
riii)pumatta. Ensimmäisenä on valuuttamai`kkinain vakaan tasapainon ehtoja käsitellyt C. F. Bi.cÅerc!L.Åe vuonna 1920.]] Ajankohta

o]i prob]eeman syntymiselle varsin

otol]inen. Englannin sodanaikainen va]uutansäännöstely oli edellisenä vuonna kumottu, minkä

jälkeen punnan arvo oli alkanut jyi`kästi laskea do]lariin verrattuna.
Tämän ilmiön syynä o]i, paitsi Yhdysvaltojen ja Eng]annin sodanaikaisen hintakehityksen erilaisuutta, myös jälkimmäisen maa.n
sodanjälkeinen tavaramälkä, joka ilmeni tuontitavaroiden epä-

normaalin voimakkaana kysyntänä. Punnan jyrkkä heikkeneminen
aiheutti melkoisesti keskustelua siitä, eikö vapaiden valuuttakurssien
järjestelmä paperirahakannan vallitessa ole luonnostaan epävakaa.12
Lyhyessä y)nootissaani) Bickerdike on tiettävästi ensimmäisenä puke-

nut tieteelliseen asuun sen mahdollisuuden, että valuutan ulkomaisen arvon alenemisesta, sen sijaan että se johtaisi maksutasevajauksen supistumiseen, saattaa päinvastoin olla seui`auksena vajauksen
suureneminen. Vastoin yleisesLi vallinnutta käsitystä Bickerdike lähtee siitä, että sekä tuontitavaroiden kotimaisella kysynnällä että
maan vient,itavaroiden u]komaisella kysynnällä on lyhyellä tähtäimellä katsoen taipumus muodostua epäjoustavaksi, sekä osoittaa
algebrallisesti,
että vähäinen maksutaseen vajaus saattaa tästä
syystä aiheuttaa erittäin voimakkaita valuuttakui`ssien heilahteluja.
Koska on odotettavissa, että paperirahakanta tulee olemaan useissa
maissa voimassa pitkän aikaa, Bickerdike lausuu, on tärkeätä oivaltaa, että myös va]uutLamarkkinat miltei väistämättömästi tulevat
olemaan melkoisen epävakaat ja että tämä ei suinkaan yksinomaan
`1 C. F. BicKTif`DiKE, The lnslabilitu of Foreign Exchange, rl`he Economic Journcil, Vol. XXX (1920), s.118-122.
]2 Vrt. .\IETZLER, m.Ä., s. 229.
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johdu siitä rahamääi`än lisäämisestä, johon monien hallitusten on
ollut pakko turvautua. Kysymystä voidaan katsoa hyvin lyhyen

ajan tähtäimestä, kuten päivästä päivään, pitemmän ajan, kuten
vuoden, näkökulmasta tai useampien vuosien ajalta; joka tapauksessa olosuhteiden tarkastelu johtaa siihen tulokseen, että i)aperirahakantaan voidaan odottaa liittyvän huomattavan määi`än epäVakaisuutta.13

Bickei`diken esittämät näkökohdat eivät muodostuneet lähtökohdaksi millekään laajemmalle keskustelulle, ja ne unohdettiin

pian. Kului kokonaista seitsemäntoista vuotta, ennen kuin kysymys
valuuttamai`kkinain stabilisuuden ehdoista uudelleen otettiin esille kuvaavaa kylläkin, uuden heilahtelevien valuuttakurssien ajanjakson päättyessä. Sen teki t/ocm fioz)j7tso7} tuniietussa i)The Foreign

Exchange Ratesi)-nimisessä esseessään.]4 Joan Robinsonin a]gebral-

Iinen esitystapa ~ kysymystä käsitelleet tutkijat ovat miltei kauttaaltaan joutuneet suuremmassa tai pienemmässä määrässä turvautumaan matematiikkaan -poildceaa jonkin verran Bickerdiken
soveltamasta, mut,ta hänen saavuttamansa tulokset ja johtoi)äätökset ovat olennaisesti samat. Kolmas puheena olevista ))pionecreistai),

A. J. 87.owr},]5 poikkeaa esitystapansa puolesta kummastakin edelt,ä-

jästään. Ennen kaikkea hän tuntuvasti laajentaa kysymyksen asettelun puitteita ottamalla tulonmuodostuksen, työllisyyskertoimen
(muLtiplier), Taia\tuontia]tt±uden (the marginal pi.opensity to import)
sekä joukon muita tekijöitä huomioon tutkiessaan ))depresioinnin»
vaikutusta kauppataseeseen. Yhtä kaikki hänen analyytLiset tuloksensa eivät olennaiscsti poikkea aikaisemmin saavutetuista.]6 Kysymyksen käsittelyn myöhempiin vaiheisiin palataan edempänä.
13 BicKERDiKE, m.ft., s.118.

]4 Joi" ROB"soN, Essaus in the Theoru o| Emploument (New York,1937., 2nd
ed. Oxford,1947).

Part,,111, Chapter 1.

Esillä olevassa kirjoit.uksessa oievat viit-

taukset kyseiseen teokseen tarkoittavat ensimmäistä painosta.
1b A. J. BRowN, Trade Balanc,es and Exchange Slabililu, 02tlord Economlc
Papers, Ai]ri] 1942, No 6, s. 57-76.
10 Brownin »formulan» on sittemmin omaksunut mm. J. J. PoLAK. Ks. E#cÅcznge
Depreciation and lnlei.nalional Monelaru Slabilllg, TI\e Rev.\ew o£ Econom€c Stat.ist.ics, Vol. XXIX (1947), s.178 ja seur. Myös HABERLER on esillä olevan kii`joituksen

alussa mainitussa uudessa tutkielmassaan osaksi käyt.tänyt. hyväkseen 13rownin
kaavoja.
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Kirjoittajan tarkoituksena on seuraavassa, pyrkimättä sanottavammin omalta osaltaan »viemään tiedettä eteenpäin)), yrittää antaa
valuuttamarkkinain tasapainon ehdoista käydyn keskustelun tärkeimmistä tuloksista jonkin veri`an täydellisempi kuva, kuin aikaisemmin esitettyjen viitteiden perusteella on mahdollista muodostaa.
Mutta lisäksi on, lähinnä kansantaloustieteen opiskelijoita silmällä
pitäen, näyttänyt aiheelliselta esitellä sanotussa keskustelussa sovel-

1ettua ajattelun tekniikkaa. Tämä merkitsee sitä, että esitys -tahtoipa sitä tai ei -muodostuu luonteeltaan jossakin määi`in matemaattiseksi.]7 Tutkittakoon, millä tavoin valuuttakurssin muutos
vaikuttaa jonkin maan maksutaseeseen, jos tarkasteltavana olevan
maan otaksutaan olevan taloudellisissa suhteissa yhden ainoan
ulkomaan kanssa, jonka tällöin voidaan ajatella edustavan koko
muuta maailmaa. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan aluksi, että

puheena olevat taloudelliset suhteet käsittävät ainoastaan tavarakaupaii, so. pelkästääh ns. näkyvän tuonnin ja viennin. Maksutaseen
muut ei`ät i}lisätään kuvaan» vasta edempänä. Näin ollen on täsmä]]isempää toistaiseksi puhua kauppataseesta maksutaseen asemesta.i8
17 Tässä yhteydessä kirjoittajan

mieluisa

velvol]isuus

on kiittää fil.kand.

MAisi TÅMMisTA suuriarvoisesta avusta.

]8 Kutcn JOAN ROBn\TsoN (m. f., s.189-190) toteaa, ne tuonnin ja viennin muu-

to]{set, jotka ovat seurauksena valuuttakurssin muutoksesta, riippuvat osaksi
siitä, mitcn tuontitavaroiden kysyntä ja vientitavaroiden tarjonta reagoivat kauppataseen muutoksiin itsessään. Niinrä esim. kaui]pataseen »paraneminem johtaa
kotimaist€n tu]ojcn kasvuun, mistä voi ol]a seurauksena tuontitavaroihin käytet-

t,ävän rahamäärän lisääntyminen. Edellccn viennin tai vicntita`7aroiden kanssa kil-

pailevan kot].maisen tuotannon lisääntymin€n saattaa aiheuttaa raaka-aineiden
tuonnin lisäänt ymiscn, kotimaisten tuotteiden ostamiseen käytettävän rahamääi`än
kas`.u voi lisätä vicntimahdol]isuuksia jne` Tä]]aiset muutokset eivät. kuitenkaan
ylc€nsä vaikula sen kauppatas€cn muutokscn s u u n t, a a n, joka on seurauksem
va]uuttakurssiii muutoksesta, vaan ainoastaan sanotun muutoksen s u u ru u -

t e e n. Koska nimittäin kurssinvaihtelujen sekundääriset vaikutukset perustuvat
kaupi)ataseen muutoksen aiheuttamaan kotimaisten tulojen muutokseen, niin
sanotut sekundääriset muutokset eivät, voi toteutua, jos kauppatase ei muutu.
Tarkkaan ottaen edellä sanotun ei ehdottomast,i tarvitse aina pitää paikkaansa,
mutta koska ajateltavissa olevat poikkeukset ovat merkitykseltään vähäisiä,
niiden huomiotta jättämistä voitaneen Joan Robiiisonin tavoin pitää oikeutettuna.

