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Otaksutaan, että maan valuutan kansainvälinen arvo alenee, so.
että ulkomaan valuutan kui`ssi nousee tai -jos kui`ssi on viranomaisten määi`äämä i)poliittinen hinta» ~ että sitä tietoisesti koroteLaan.
Tämä merkitsee tuontitavai`oiden kallistumista maan omassa rahayksikössä ilmaistuna, mikä }Jleensä on omansa supistamaan niiden ja
samalla myös ulkomaan valuutan kysyntää. Miten paljon kysyntä
supistuu, riippuu tuontitavaroiden kotimaisen kysynnän joustavuudesta kurssinmuutokseen nähden. On helppo havaita, että puheena olevaan joustavuuLeen vaikuttaa myös sellaisten kotimaisten
tuotteiden tai`jonnan joustavuus, jotka kilpailevat mai`kkinoilla
tuontitavai`oiden kanssa. Mutta lisäksi tuonnin reaktio kurssinmuutokseen riippuu siitä, miten joustavaa maahan tuotavien ulkomaisten
tavaroiden tarjonta on, mihin puolestaan vaikuttaa asianomaisten
tavaroiden kysynnän joustavuus tuottajamaassa. 'Samanaikaisesti
kurssinnoususta on seurauksena, että tarkaste]tavana olevan maan
vientitavarat tulevat ulkomaalaisille halvemmiksi, jolloin niiden
kysyntä yleensä lisääntyy. Miten paljon se lisääntyy, riippuu asianomaisten tavaroiden kysynnän joustavuudesta kurssinmuutoksiin
nähden ulkomailla, mihin puolestaan vaikuttaa niiden ulkomaisten
tavaroiden tai`jonnan joustavuus, jotka kili)ailevat markkinoilla
tarkasteltavana olevan maan vientitavaroiden kanssa. Mutta vieiinin reaktio kurssinmuutokseen ei i`iipu yksinomaan vientitavaroiden
ulkomaisen kysynnän, vaan myös niiden tarjonnan joustavuudesta,
mihin puolestaan vaikutLaa vietäväksi soveltuvien tavaroiden kotimaisen kysynnän joustavuus. Näin ollen koko kauppataseen reaktion kui.ssinmuutokseen määi`ää 1) tuontitavaroiden kotimaisen
kysynnän joustavuus, 2) niiden u]komaisen tarjonnan joustavuus,
3) vientitavaroiden kotimaisen tarjonnan joustavuus sekä 4) niiden
ulkomaisen kysynnän joustavuus valuuttakurssin vaihteluihin
nähden.io

Mahdollisuus tai.kastella valuuttamarkkinoiden tasapainon ehto-

ja saavutetaan parhaiten siten, että edellä mainiLtujen neljän joustavuuden keskinäiset suhteet esitetään matemaattisesti. Tässä tai`koituksessa otaksutaan jatkuvasti, että ulkomaan valuutan kui`ssi
tarkasteltavassa maassa nousee tai että sitä tietoisesti nostetaan,
19 Vrt.

TAMMiNEN-,

m.f.,

s.113-118.
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sekä lisäksi, että sanottu ,kohoaminen on pieni. Otettakoon käytäntöön
seuraavat symbolit: Ä±valuuLtakurssin nousu suhteessa alkuperäiseen kurssiin, 77m ±tuontitavaroiden kysynnän joustavuus kotimaassa, 77£±vienLitavai`oiden ` kysynnän
joustavuus ulkomailla,
€a; =vientitavaroiden tarjonnan joustavuus kotimaassa, €m ±tuonti-

tavaroiden tarjonnan joustavuus ulkomailla, J±tuonnin volyymi,
E±viennin vo].yymi, p±tuontitavaroiden hintataso kotimaan rahassa ilmaistuna ja g ±vientitavaroiden hintataso kotimaan rahassa
iimaistuna.2o

Merkitköön czg kui`ssinnousun aiheuttamaa vientitavai`oiden hinnannousua kotimaassa, mikä johtuu siitä, että kun viejät ulkomaille
myydessään saavat tuotteistaan pai`emmat kotimaan rahan määräiset hinnat kuin aikaisemmin, he vaativat vastaavan hinnan myös
myydessään samoja tuotteita kotimaassa (kuten edempänä havaitaan, tämä hinnannousu saattaa tietyssä erikoistapauksessa olla olematonkin). Vientitavaroiden ulkomaisissa, mutta kotimaan rahassa
mitatuissa hinnoissa tapahtuu tällöin lasku, jonka suuruus on

q-(1-k)(q+dq)--hq-dq+kdq--kq-dq.gLNleriLi+kööndEv±e"n;involyymin lisäystä, mikä ulkomaan kannalta katsottuna on tuonnin volyymin lisäys. Joustavuuden määi`itelmän mukaan (ks. s. 320) saadaan

---dE1%.,ia
(z)nx__d#|k¥__d%|k_d%.
Tarkoit,takoon cZp valuutan arvonalennuksen aiheuttamaa tuontitavaroiden kotimaisten hintojen nousua. Näiden tavaroiden ulkomaisissa, mutta edelleen kotimaan i`ahassa ilmaistuissa hinnoissa

tapahtuva lasku on p-(J-Å') (p + dp) ± *p -cZp. Jos cZJ merkit2° Esillä olevassa kirjoituksessa on i)yritty mikäli mahdollista käyttämään
y]eisesti omaksuttuja symboleja (tällaisia ovat esim. n ja e). Se ei kuitenkaan ole
aina ollut mahdollista johtuen taloudellisessa tutkimuksessa sovelletun merkkikie-

len tunnetusta kirjavuudesta. Mahdollisimman suuren yhtenäisyyden saavuttamiseksi on jonkun tutkijan matemaattista ajatuksenjuoksua esiteltäessä sen takia
toisinaan käytetty erilaisia merkitsemistapaa kuin asianomainen itse.
21 jos Å on pieni luku, niin kdg on niin pieiii verrattuna lausekkeen muihin jäseniin, että se voidaan jättää huomiotta.
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see tuonnin volyymin lisäystä, niin joustavuuden määritelmän
mukaan saadaan

(g)em---d¥
/

lk==--d¥lk-d%.,i„

(L)nm---d-:
/
Tarkoittakoon 8 tuonnin ja viennin arvon erotusta (Jp-Eg).
Kurssinnousun siinä aiheuttama muutos on

(5) dB ± [ (E+cZE) (g+dg) -Eg ] -[ (J+dJ) (p+dp) -Jp ]
--(Ed,q+qdE)-(|d,p+pd,i).BB
Kaavoista (1) ja (2) saa.daan gdE ±e£Edg ja gczE = nasE (Äg-dg),

5ollo±nenEdq--qixkqE-qi„Edq.
eo:rhkqE

TäLen Edq ~~Psf#a ia qdE ~~

Ga, + „a,

Vastaavasti kaavoista (3) ja (4) saadaan pdJ = -€mJÅp+em Jc!p ja

pd,I =-T)mld,P, m:ist.å Seuraa -r)mldip ---8,nlkp + 8m ld,P.
lkp
Täten fdp = äc:+4;_m ja P„nm
± eln
_ __
8m + „m

Sijoittamalla edellä saadut arvot kaavaan (5) saadaan

nJ3=k± + 8±±

( 6) d B --

€a:+„£

=k

ec + „£

„c(J+8S)
8a:+Pa3

,

)-(%-f=m-n#)
8m(J-77m)
-t-em+"m.

82 Vä]ilausekkeessa esiintyvät terinit dEdg ja dJdp voidaan suuruudeltaan merL

kityksettöminä

jättää poi8.
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Edellä johdetun, a]un pei`in Jocin jiodL.nso7}in esittämän kaavan88

nojalla voidaan tehdä joukko johtopäätöl#iä (jotka epäilemättä
osittain olisivat olleet saavutettavissa ilman sanottua kaavaakin).8`
A]oitettakoon viennistä. Jos vientitavaroiden taiionta otaksutaan
»annetuksi)}, niin viennin volyymin reaktio kui`ssinnousuun i`iippuu
vientitavaroiden kysynnän joustavuudesta ulkomailla, mikä periaatteessa saattaa vaihdella O:n ja äärettömän suuren välillä. Edellisessä tapauksessa viennin volyymissä enempää kuin sen arvossakaan ei tapahdu mitään lisäystä. Todellisuudessa viennin volyymi

ja kokonaisarvo riippuvat kuitenkin myös tarjonnan joustavuudesta,
joka sekin.saattaa vaihdel]a O:n ja äärettömän suuren välil]ä. Edel1isessä rajatapauksessa viennin volyymi ei kurssinnoususta huolimatta kasva, vientitavai`oiden ulkomaiset (vaikkakin kotimaan
rahassa ilmaistut) hinnat pysyvät muuttumattomina ja viennin
kotimaan rahan määi`äinen arvo lisääntyy samassa suhteessa, kuin
kurssi nousee. Jä]kimmäinen rajatapaus on kysymyksessä, milloin
vientituotannon yksikkökustannukset ovat riippumattomat tuotannon laajuudesta -e]i toisin sanoen i`ajakustannukset ovat vakio jolloin vientitavaroiden kotimaan rahan määi'äiset hinnat kui`ssin
noustessa pysyvät muuttumattomina.25 Tällöin
vientitavaroiden
hinnat ulkomaalaisten kannalta katsottuna a]enevat samassa suhteessa kuin kurssi nousee. Jos vihdoin tarjonnan joustavuus on
näiden kahden äärimmäisyyden välillä, viennin volyymin lisääntyminen korottaa enemmän tai vähemmän vientitavaroiden kotimaisia
28 Ks. JOAN ROBiNsoN, m.f., s.194. Asianomainen on kuitenkin tyytyn}7t esit-

tämään kaavansa johdon niin epätäydellisenä, että sen tajuaminen saattaa tuottaa
matematiikan käyttöön tottumattomalle lukijalle suuria vaikeuksia. Kirjoitt.ija

iiuolestaan on edellä pyrkinyt ]ieventämään tätä epäkohtaa. -Tulkoon tässä
yhteydessä eräänlaisena kuriositeet,tina mainit,uksi, että puheena oleva kaava
samoin kuin sen perusteella t,eht,ävät johtopäätökset on sittemmin todistet.tu
oikeiksi myös ns. monogrammien avul]a, joit,a pääasiallisesti on sovellettu vain
insinööritieteissä. Ks. H. FiELD, A No!e on Ea;change S!ab!.li.fy, The Review of

Ec.onomic Studies, Vol. XV(l), No. 37,194748.h
24 Vrt. JOAN ROBiNsoN, m./., s. 190 ja seur. sekä TAMMiNEN, m.f., s. 83-84 ja

l,assim.
2Ö On helppo osoittaa, ett.ä tässä tapauksessa tarjonta on äärettömän joustavaa.

dE dg
]osri"ttiindq--0,nLinmyösd==o,sstend= - - e a 3 -- C O
q

9
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hintoja, jolloin niiden hinnat ulkomaalaisille ostajille alenevat suhteellisesti vähemmän, kuin kurssi nousee.
Tietyssä tapauksessa viennin kotimaan i`ahan määräinen arvo

on täysin riippumaton vientitavai`oiden tai`jonnan joustavuudesta,
nimittäin milloin ulkomainen kysyntä on normaalijoustavaa. Tällöin tietty kurssinmuutos aiheuttaa kysytyssä tavai`amääi`ässä suhteellisesti yhtä suuren muutoksen vastakkaiseen suuntaan, joten
asianomaisiin tavaroihin käytetty määrä ulkomaan i`ahaa pysyy
kurssin vaihdellessa muuttumattomana, ja viennin kotimaan rahan
määräinen ai`vo lisäänt}.y samassa suhteessa kuin kurssi nousee.

Jos vientitavaroiden ulkomainen kysyntä on alijoustavaa, niin
kysytty tavaramäärä tosin lisääntyy kurssin noustessa, mutta suhteellisesti vähemmän, kuin kurssi muuttuu. Täten tavai.oiden ostamiseen käytetty ulkomaan i`ahan määrä supistuu kui`ssin noustessa

ja lisääntyy sen alentuessa. Viennin kotimaan rahan määräinen
lisäys on ilmeisesti sitä suurempi, mitä vähemmän viennin volyymi
kasvaa, eli toisin sanoen, mitä pienempi on vientitavaroiden tarjonnan joustavuus. Kun viennin kotimaan rahan määräinen arvo ulkomaisen kysynnän ollessa alijoustavaa viennin volyymin kasvaessa
aina lisääntyy suhteellisesti vähemmän, kuin kurssi nousee, niin
viennin arvon lisäys tulee olemaan suurin mahdollinen siinä tapauksessa, että vientitavai`oiden tarjonta on täysin joustamatonta. Tällöin
näet viennin ai`vo lisäänLyy samassa suhteessa kuin kurssi nousee.
Jos taas vientitavaroiden ulkomainen kysyntä on ylijoustavaa,
niin kurssin kohotessa kysytLy tavaramäärä lisääntyy suhteellisesti
enemmän ja kurssin alentuessa supistuu suhteellisesti enemmän,
kuin kurssi muuttuu. Toisin sanoen kysyntä on niin hei`kkää kui`ssinmuutoksiin nähden, että Lavaroiden ostamiseen käytetty (ulkomaan
valuutan määräinen) i`ahanmeno lisääntyy kurssin noustessa ja vähenee sen alentuessa. Esillä olevassa tapauksessa valuuttakurssin
kohoaminen lisää viennin kotimaan rahan määräistä arvoa suhteellisesti enerimän, kuih .kh-i``§si muuttuu. Täten viennin ai`von lisäys
muodostuu sitä suuremmaksi, mitä joustavampaa viehtitavaroiden
tarjonta on. Edelleen havaitaan, että vientitavaroiden tarjonnan yli-

joustavuudella on taipumus vähentää tai enentää valuuttakurssin
nousun aiheuttamaa viennin kotimaan rahan määi`äisen arvon lisäystä i`iippuen siitä, onko vientitavaroiden ulkomainen kysyntä ali-
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vai ylijoustavaa. Kurssinmuutoksen vaikut,us viennin arvoon on pienimmillään siinä tapauksessa, että vientitavaroiden ulkomainen
kysyntä on täysin jousLamatonta, jolloin viennin volyymi ei laisinkaan lisäänny. Suui`in vaikutus vientiin kurssinnousulla olisi siinä
epätodennäköisessä tapauksessa, että sekä vientitavaroiden kysyntä
että niiden tarjonta on äärettömän joustavaa: myös viennin kotimaan rahan määräinen arvo muodostuisi tällöin äärettömän suureksi.

Mitä vihdoin tuontiin tulee, sen kotimaan rahan määräinen arvo hsääntyy, pysyy ennallaan tai supistuu valuuttakurssin noustessa riip-

puen siitä, onko tuontitavaroiden kotimainen kysyntä alijoustavaa,
normaalijoustavaa vai ylijoustavaa. Tuonnin muutoksen suuruuteen
vaikuttaa lisäksi myös tuontitavaroiden ulkomaisen tarjonnan joustavuus (paitsi milloin kysyntä on normaalijoustavaa, jol]oin tuont.itavaroiden ostamiseen aina käytetään sama määrä kotimaan rahaa).
Jos tuontitavaroiden tarjonta on äärettömän joustavaa, kuten on
laita tuotannon tapahtuessa muuttumattomin yksikkökustannuksin,26 sanottujen tavaroiden ulkomaiset hinnat pysyvät kui.ssin vaihdellessa muuttumattomina, ja niiden kotimaiset hinnat nousevat
samassa suhL-eessa kuin valuuttakui`ssikin. Jos tuontitavaroiden tar-

jonnan joustavuus on nollan ja äärettömän suuren välillä, valuuttakurssin nousun aiheuttama (mahdollinen) tuotannon supistuminen
alentaa asianomaisten tuotteiden ulkomaisia hintoja, jolloin riiiden
hinnat kotimaan ostajan kannalta katsottuna nousevat suhteellisesti
vähemmän kuin valuuttakurssi. Edelleen havaitaan, että milloin
tuontitavai'oiden kysyntä on alijoustavaa, tuonnin kotimaan rahan
määräinen aivo nousee sitä eneminän, ja milloin sanottu kysyntä on
yli.ioustavaa, tuonnin arvo laskee sitä enemmän, mitä joustavampaa
puheena olevien tavaroiden tarjonLa on. Valuuttakurssin nousun
aiheuttama tuonnin arvon lisäys on tietenkin suurin mahdollinen
siinä tapauksessa, että tuontitava.roiden kysyntä on täysin jousta-

matonta. Tällöin näet tuonnin volyymi pysyy muuttumattomana,
samoin myös tuontitavaroiden ulkomaiset hinnat, ja niiden kotimaiset hinnat sekä tuonnin kokonaisarvo nousevat samassa suhteessa
kuin valuuttakui`ssikin. Tuonnin ai`von suui`in mahdollinen vähene26 Vrt. ede]lä alaviite 25.
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minen tapahtuu siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että sekä
tuontitavaroiden kysyntä että niiden tarjonta on äärettömän joustavaa, jolloin tuonti supistuu olemattomiin.
Jos lopuksi tarkastellaan valuuttakurssin muutoksen vaikutusta
kauppataseeseen kokonaisuudessaan, havaitaan, että niin kauan
lmin tuontitavaroiden kotimaisen kysynnän joustavuus on suurempi
kuin yksi, kurssinnousu aina aiheuttaa kauppataseen muuttumisen
aktiivisemmaksi. Tämä käy ilmeiseksi, kun otetaan huomioon, että
tuonnin kotimaan rahan määräinen arvo tällöin aina supistuu, kun
taas viennin (kotimaan rahan määräinen) arvo »pahimmassakin))
tapauksessa pysyy ennallaän. Mutta lisäksi kaui)patase voi vahvistua
siinäkin tapauksessa, että tuontitavaroiden kysyntä on alijoustavaa,

jos nimittäin vientitavai.oiden ulkomainen kysyntä on riittävän
ioustavaa saadakseen aikaan niin suui`en lisäyksen viennin arvossa,
että se ylittää tuonnin arvon lisäyksen. Jos taas ulkomainen kysyntä
ei ole riittävän joustavaa kompensoidakseen kotimaisen kysyniiän
alijoustavuuden vaikutuksia, valuutan ulkomaisen arvon aleneminen johtaa kauppataseen h6ikkenemiseen.
Edellä on vo].tu todeta ainoastaan sen vaikutuksen s u u n t a,
joka valuuttakui`ssin nousulla on kauppataseeseen. Kurssinmuutoksen vaikutus taseen loppusummiin ymmärrettävästi riippuu viennin

ja tuonnin arvojen suhteellisesta suuruudesta. Tässä kohden saattavat lukuisat erilaiset »kombinaatiot» o]la mahdollisia. Otaksuttakoon
esimerkin vuoksi asianomaiset joustavuudet sellaisiksi, että valuuttakurssin nousu ]isää sekä viennin että tuonnin arvoa suhteellisesti
yhtä paljon. Jos kauppatase on ollut tasapainossa ennen »depresiointiaj), se on tasapainossa myös kurssinnousun tapahduttua. Jos taas
kauppatase on alunperin positiivinen, se muuttuu kurssin kohoamisen

johdosta vielä positiivisemmaksi, koska suhteellisesti yhtä suuri
lisäys viennin ja tuonnin ai`vossa tässä tapauksessa merkitsee viennin arvon suurempaa abso]uuttista lisäystä. Jos taas kauppaLase
on negatiivinen, valuuttakurssin nousu supistaa absoluuttista
vajausta jne,
Mainitunlaisia esimerkkejä voitaisiin edelleen ].atkaa. Kuten
havaitaan, »Joan Robinsonin kaavan» pohjalla on sikäli vaikeata
tehdä johtopäätöl#iä valuuttamai.kkinain stabilisuuden ehdoista,
että aina o-n otettava huomioon viennin ja tuonnin kullöinenkin suh-
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teellinen ai`vo. Jotta sanottuja ehtoja voitaisiin tarkastella yksinomaan neljän joustavuuden »termeinj), so. jotta päästäisiin täsmällisempiin tuloksiin, vienti ja tuonti on eliminoitava kaavasta. Yksin-

kertaisimmin tämä tapahtuu siten, että otaksutaan niiden arvojen
välinen ero niin pieneksi, että kaavassa (6) voidaan mei.kitä Eg =
Jp. Täl]öin valuuttakurssin kohoaminen suhteessa Å saa aikaan
l"uppataseen muutoksen, positiivisen tai negatiivisen, jonka suuruus s.uhteessa v i e n t i i n on
-:;.:i`_:::'-----i

ri.(1+8o)

8m(1-r|m)

ea;+qa;

Cm + nm

t

josta edelleen

)

nm t7c (J + 6m) + 8a: em (77m + %

•7,

-Åt

(Gm + "m) (8a; + 7a;)

Yllä olevaa kaavaa, joka ikään kuin kuvaa .kauppataseen joustavuut,ta valuuttakurssin muut,okseen nähden, voitaisiin esittäjänsä
mukaan nimittää Me£zler£7? kaavaksi.e7 Jotta kurssin nousu »parantaisi» kauppatasetta, on aaltosulkujen sisällä olevan lausekkeen kaavassa (7) ilmeisesti oltava positiivinen luku; jos se on negatiivinen,
valuuttamarkkinain tasapaino on epävakaa. Ei ole vaikea havaita,
että kyseinen lauselm on positiivinen niin kauan, kuin vientitavaroiden tarjontakäyrällä ja tuontitavaroiden kysyntäkäyrällä on
»noi.maali» muotonsa, so. tarjontakäyrän kalte`/uus on i)ositiivinen
(jo]]oin se kaartuu alhaalta vasemma]ta ylös oikealle) ja kysyntäkäyrän kaltevuus on iiegatiivinen (jolloin. se kaai`tuu y]häältä vasemma]t,a alas oikealle). Tästä puolestaan seui.aa, että suluissa oleva

lauseke saattaa muodostua negatiivisel#i vain siinä nimenomaisessa
tai)auksessa, että im + nff -J on negatiivinen ja suui`i luku.28 Täten
siis valuuttamarkkinain vakaaii tasapainon riittävä, joskaan ei
välttäi.nätön ehto on, että nm + 77a; > J. Välttämätön tämä ehto
27 METZLER, m.Å., s. 226. I-[uomautettakoon, että Metzler ei esit.yksessään lain-

kaan johda kyseistä kaavaa, vaan ainoastaan tyytyy tot,eamaan, et,tä sen paikkansapitävyys »can. easily be shown». Näin onkin, kuten ede]lä on havaittu, asian laita,
jos lukija on t.ietoinen siit,ä, että kaava (7) on johdet.tavissa DJoan Robinsonin kaavastae, mitä Metz]er ei mainitse.

28 Huomattakoon, että kaikki joustavuudet on edellä siten määritelty, että ne
ovat posit,iivisia silloin, kun kysyntä-ja t,arjontakäyrillä on normaalimuotonsa.
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ei o]e siitä syystä, että vaikka kyseinen summa o]isi pienempikin

kuin yksi, kauppataseen joustavuus saattaa siitä huolimatta olla
positiivinen, jos samanaikaisesti €; ja €m ovat i`iittävän pienet.
Saattaa olla lopuksi paika]Iaan tai`kastella kahta rajatapausta,

jotka perustuvat siihen, ett,ä tarjonnan joustavuudella on yhtä suui`i
vaikutus lopputulokseen kuin kysynnänkin joustavuudella, ja joihin
myös Metzler viittaa.2° Toinen rajatapaus on kysymyksessä, milloin vientitavaroiden tai`jonta kummassakin maassa on täysin joustamatonta, so. €# ± 0 ja €n, = 0. Täl]öin kaava (7), kuten he]posti
nähdään, saa muodon

dB

8) fii - k.
Toisin sanoen valuuLLakurssin nousu johtaa

aina kauppataseen

vahvistumiseen, kokonaan riippumatta siitä, mikä tuontitavaroiden
molemminpuolisen kysynnän joustavuus kulloinkin sattuu olemaan.
Toista äärimmäisyyttä taas edustaa se mahdollisuus, että kummankin maan vientiteollisuuden tuotanto tapahtuu muuttumattomin
yksikkökustannuksii], jolloin mo]emminpuolinen tarjonta on ääi.ettömän joustavaa. Kun kaavaan (7) sijoitetaan €g ± co ja €„, ± co ,

dB
se saa muodon E; = ir + n„, -J.3°
Täten valuut,takui`ssin nousun J)edullisen» vail{ut,uksen vähimmäis-

ehtona i)uheena olevassa tapauksessa on
(9) 7hn + n. ~ J > 0, eli 7/m + 77.T > J.
Yllä on maLemaattisessa muodossa esiteltynä

viime vuosina

paljon keskusLe]ua herättänyt ns. Z,erJte7.in ehto, jonka mukaan
))depresiointi» tekee kauppataseen aktiivisemmaksi, jos tuontitava-

roiden molemmini)uo]isen kysyimän joustavuuksien summa on suui`empi kuin yksi, so. jos toinen joustavuus on enemmän O:n y]äpuo29 METzi.ER, m.k., s. 227.

30 Tämä käy ilmeiseksi, kun otetaan huomioon, että aaltosulkujen sisällä ole-

vassa ]ausekkeessa kaavassa (7), kun sulut on poistct,tu, esiintyy sekä osoittajassa
että nimittäjässä termejä, jotka ovat €:iin nähden toista astetta, sekä lisäksi termejä, jot,ka ovat siihen nähden onsimmäistä ast,etta tai joissa sitä ei laisinkaan

esiinny. Kahta jälkimmäistä tyyppiä olevat termit ovat häviävän pieniä ensiksi
mainittuun ryhmään kuuluvien rinnal]a, ja ne voidaan näin ollen jättää huomiotta.
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lella, kuin toinen on J:n alapuole]la. Jos kyseinen summa on yksi,
valuuttakurssin nousulla ei ole mitääii vaikutusta kauppataseeseen,
ja jos se on pienempi kuin yksi, kui`ssin kohoamisesta on seurauksena
kauppataseen heikkeneminen.8L Todettakoon kuitenkin, että tosiasiallisesti jo J14¢rshc{!Z »Money, Credit and Commerce»-teoksensa kuului-

sassa »J-liitteessä» on ensimmäisenä viitannut siihen, että valuuttakurssin .nousulla saattaa olla (tasapainossa olevaa) kauppatasetta
heikentävä vaikutus, i}jos kummankin maan kysynnän joustavuus
on yhteensä pienempi kuin yksi j a keskimäärin pienempi kuin puoli.i)82
»Marshall-Lernerin ehto» edustaa epäilemättä täsmällisintä johtopäätöstä, mikä »Joan Robinsonin kaavani) pohjalla voidaan tehdä.
Tämän ehdon yleispätevyyttä rajoittaa kuitenkin se, että sekä kotiettä ulkomaisen tarjonnan joustavuus on pakko edellyttää äärettömän suureksi, edellytys, joka tosiasiallisesti käytännöl]isesti ottaen

pitääkin paikkansa useilla, mutta ei suinkaan kaikilla tuotannonaloilla. Puheena olevan kaavan sovellettavuutta voidaan ktiitenkin
ajatella ]isättävän siten, että luovutaan kaikista tarjonnan joustavuutta koskevista edellytyksistä, mikä tietyin ehdoin on mahdollista
tehdä.88 Se on nimittäin mahdollista siinä tapauksessa, että anne81

Ks. ABBA P. LERNER, TÄc Eco7tom[.cs o/ Confro! (New York,1944), s. 377-378.

Kuten on voitu havaita, DLernerin ehto» on suoranaisesti johdettavissa »Joan
Robinsonin kaavasta», vaikka L. ei siihen viittaakaan . Joan Robinson on puolestaan
teoksensa toiseen painokseen (s. 143) lisännyt kyseisen ehdon. Todettakoon vielä,
että Lerner esittää väittämänsä sikäli epätäydellisenä, että liän ei mainitse sen

paikkansapitävyyden välttämättömiä edellytyksiä, jotka ovat tarjonnan äärettömän suuri joustavuus kummassakin maassa sekä viennin ja tuonnin yhtäsuuruus
Dlähtökohtatilanteessa». Näin ollen ne numeroesimerkit, joil]a Lerner havainno]-

listaa »taoaustaam, eivät kaikissa olosuhteissa pidä täysin paikkaansa.
88 ALFRED MARSHALL, j`4oney, Crcdi.f aJid CommcJ`cc (London, 1923), Appendix

J, s. 354. -Vrt. myös BRowN, m.k., s. 73.
83 Seuraavassa esitettävään ajatuksenjohteluun kirjoit,tajan ovat ))inspiroineet»

eräät viitt,eet, jotka HABERLER esitti luennoillaan Harvard-yliopistossa kevätlukukaudella 1949. Huomautet,takoon kuitenkin, että vaikka Haberlerin lopputulokset olivatkin olennaisesti samat, kuin mihin kirjoittajakin on päätynyt, hän
kuitenkin johti ne t,ava]la, jota kirjoittajan käsityksen mukaan ci voida pitää kaikilta osiltaan mat,emaat,tiselta kannalta kiistattomana. Professori Haberlerin
kanssa äskettäin käytyjen henkilökohtaisten keskustelujen lopputuloksena olikin,
että hän ilmoitti muuttavansa puheena olevia kysymyksiä koskevan kohdan tämän
kirjoituksen alussa mainitussa uudessa tutkielmassaan yhdenmukaiseksi alempana
olevan esityksen kanssa.
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taan »resiprookkisen» kysynnän joustavuuksien, jotka

kaavassa

nm + 77£ > J ilmaisevat ulkomaisiin tavaroihin kohdistuvan kysynnän joustavuutta, tarkoittaa u 1 k o m a a n v a 1 u u t a n kysynnän joustavuutta. Täl]öin on tarkoin varottava syyl]istymästä siihen helposti tapahtuvaan erehd}.kseen, että kuvitelt,aisiin tuontitavaroiden kotimaisen kysyntäkäyrän ja vientitavaroiden u]komaisen kysyntäkäyrän sellaisenaan kuvaavan myös tuontia varten tarvittavan ulkomaan va]uutan kysynnän joustavuutta asianomaisissa
maissa.
Todel]isuudessa nimittäin tuontitavaroiden
kysyntäkäyrä ja ulkomaan valuutan kysyntäkäyrä ovat täysin
yhdenmuotoiset vain siiiiä nimenomaisessa tapauksessa, että vientitavai`oiden tai`jonta kummassakin maassa on ääi`ettömän joustavaa. Vain tällä edel]yt).kse]lä näet valuuttakurssin muutoksesta on
seui`auksena täysin vastaava]ilainen muutos tarkasteltavana olevien maiden välisessä vaihtosuhteessa (ferms o/ Crczde), so. suhteessa,

joka ilmaisee sen määi`än tuoiititavaroita, mikä vaihdossa kul]oinl{in saadaan tietyllä määi`ällä vient,itavaroita.34 Jos sen si].aan vient,itavaroiden tarjonta ei ole äärettömän joustavaa, niin että esim.

valuuttåkui`ssin kohoaminen nostaa vient,itavaroiden kotimaisia
hintoja »depresioivassa» maassa, vaihtosuhteen muiitos tulee olemaan suhteellisesti pienempi kuin valuuttakurssin muutos.63 Jotta
ne perusteet, joilla edellä viitatt,u toimenpide tulee oikeutetuksi,
kävisivät täysin ymmärrettäviksi, on ensiksi kiinnitettävä huomiota siihen yhte}rteen, mikä vallitseö u]komaan valuutan kysyiinän ja oman valuutan tarjonnan välil]ä.
Nimitettäköön u]komaan valuuttaa 4-valuutaksi ja kotimaan
valuuttaa B-valuutaksi. Ei ole vaikeata havaita, että A-valuutan
kysynnän ja B-va]uutan tarjoman välillä vallitsee läheinen, aivan
määrätyii]ainen yhteys. Tosiasiallisesti ne ovat vain saman asian
kaksi eri puo]ta. Tarkemmin sanottuna tietty kysyntä (kysyntäfunktio) määrää tietyn va]uuttakurssin va]litessa myös tarjoniian (tar-

jontafunktion). Jos esim. ulkomaan valuutan kysyntäkäyrä tunne-

84 Puheena olevasta käsitteestä ks. ]ähemmin esim. TAMMiNEN, m.!., s.102-103.

85Vrt. ALBE.RT 0. HiRsci"AN, Deualualion and lhe Trade Balance: A. Nole,

The Review of Economics and Statislics, Vol. XXXI (1949), s. 50-51.
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taan, on näin ollen mahdollista johtaa sen perusteella vast,aava kotimaan valuutan tarjontakäyrä.36
Esittäköön kuviossa 1 (s. 335) oleva käyrä -joka tosin yksin-

kertaisuuden vuoksi on piirretty suoraksi viivaksi -A-valuut,an
kysynnän i`iippuvuutta sanotun valuutan B-valuutassa ilmaistusta
hinnasta. Pystysuoralle akselille on merkitty valuuttakurssi (r) ja
vaakasuoralle akselille kysyLty A-valuutan määrä (DA). Vastaavan
(B-valuutan) tarjontakäyrän konstruoimiseksi oTi otettava huomioon, että tarjonta on riippuvainen B-valuutan hinnasta 4-valuu-

tassa m±tattuna tr, ± f,, m±nkä muutokset on merk±tty pystysuo.
ralle akselille kuviossa 2 (s. 335). Samassa kuviossa on vaakasuoralle

akselil]e merkitty tarjottu B-valuutan määrä (SB), joka tarjontakäy-

Ku\.io 1.

Kuvio 2.

rän kussakin pisteessä tietenkin on kysytty A-valuutan määi`ä kerrottuna valuuttakurssilla (r.DA). Asian havainnollistamiseksi otaksuttakoon, että 4-valuutan hiiita B-valuutassa mitattuna (r) on
esim. 2, ja eLtä tähän hintaan kysytty 4-valuutan määrä on 4 milj.
rahayksikköä. Tällöin B-valuutan hinta A-valuutassa' i]maistuna
(r') on L/2, ja tarjotun B-valuutan määrä SB ± 2 . 4 milj. ± 8 milj.
yksikköä B-valuuttaa. Vastaava]la tavalla voidaan määrittää
36 Machlupin mielestä jokaisen kansantaloustiedettä opiskelevan toisen vuoden

ylioppilaan on kyet,tävä suorittamaan tämä muunt,aminen, tai hän ei ole laisinkaan
ymmärtänyt kysyntä-ja tarjontakäyrien sisältöä! Ks. FRiTz MAciii.up, TÅc TÅfory
o/ Fore[.gn E£cÅc{Jtges, Economica, Vol. VI (New Series), November 1939, s. 376.
5
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jokaista kysyntäkäyrän pistettä vastaava tarjontakäyrän piste,
joka täten saadaan piirretyksi.
Kiinnitettäköön oheisissa kuvioissa 1 ja 2 erityistä huomiota

siihen, että kysyntäkäyrän pistettä 8, jossa kysynnän joustavuus

iA ± 1, vastaa tarjontakäyrän käännepiste 8', jossa tarjonnan
joustavuus €8 ± 0 (mikä käy ilmeiseksi, kun muistetaan, että kysynnän ollessa normaalijoustavaa.hyödykkeen ostamiseen aina käytetään sama rahamäärä). Kysyntäkäyrän pystysuoi`alla akselilla olevaa

pistettä 4 vastaa myös tarjontakäyrän pystysuoralla akselilla oleva
piste 4' (si]lä kun DA = 0, myös r . DA ± 0). Kysyntäkäyrän vaakasuoi`alla akse]illa olevaa pistettä C vihdoin vastaa tarjontakäyrän piste
C' jossakin äärettömän korkealla (sillä jos r ± 0, niin + = co).
Edelleen havaitaan, ett,ä kysyntäkäyrän osan 4-8 pisteitä, joissa

nA >J, vastaavat

tarjontakäyrän osalla 4'-8' olevat pisteet,

joissa €8 > 0. Kysyntäkäyrän osalla B-C olevia pisteitä, joissa

iA < J, vastaavat tarjontakäyrän osalla B'-C' olevat pisteet,
joissa g8 < 0.
Edellä esitetyn perusteel]a voidaan päätellä, että jos kauppataseen joustavuus kurssinmuutokseen nähden ilmaistaan ulkomaan

valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuuksien avulla, tarjonnan
joustavuudet ovat täysin riippuvaiset kysynnän joustavuuksista.
Koska ne eivät täten ole riippumattomia muuttujia, niihin ei tarvits6 kiinnittää mitään huomiota -nehän sellaisinaan i)sisältyvät»
ulkomaan valuutan molemminpuolisen kysynnän joustavuuksien
määräytymiseen -joten »Marshall-Lemei`in ehto)) voidaan kirjoittaa muotoon

(10) m + 778 > J.
Sanoin esitettynä siis valuuttakui.ssin nousu johtaa »depresioivan»
maan kaupi)ataseen vahvistumiseen, jos ulkomaan valuutan kotimaisen kysynnän joustavuuden ja kotimaan valuutan ulkomaisen
kysynnän joustavuuden summa on suurempi kuin yksi, kokonaan
riippumatta valuutan tarjonnan joustavuuksista asianomaisissa
maissa.87

87 Korostettakoon vielä kei.ran, että tällöin ei ole otaksuttu tuontitavaroiden

Sannettujen» kysyntäkäyrien edustavan myös vastaavaa
molemminpuolista kysynt,ää.

ulkomaan valuutan
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Tätä sääntöä voidaan edelleen yksinkertaistaa. On nimittäin
helppo osoitt.aa, että 4-valuutan kysynnän ja B-valuutan tarjonnan
välillä vallitseva yhteys on nA ±€8 + J.38 Jos tästä ]ausekkeesta
sijoitetaan 77A:n arvo kaavaan (10), saadaan €.8 + J + qB > J, eli
(11) iB + GB > 0, eli (11a) 778 > -€8.

Sama pitää tietenkin paikkansa myös 4-valuutan kysyntään ja tarjontaan nähden, joten siis va]uuttamarkkinain vakaan tasapainon
ehtona on, eti,ä u]komaan valuutan kysynnän joustavuuden ja sen
tarjonnan joustavuuden summa on suurempi kuin 0, tai, mikä oh
sama asia, että kysynnän joustavuus on suurempi kuin tarjonnan
joustavuuden vastaluku.
Edellä sanotun perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:

1) Jos sekä kysyntä- että tarjontakäyrällä on ))normaalimuotonsa)), so. kysyntäkäyrän kaltevuus on negatiivinen ja tarjonta-

38 Kuten jo edellä todettiin on
(1)

(Z)

SB = J..DA, ja

DA '--r'. SB.
Joustavuuden määritelmää soveltaen saadaan tällöin

dDAr

(3)

„A -

dTDA

dsB

T'

(4) 88 ---- d= . g= .
Kun kaavasta (2) sijoitetaan DA:n arvo kaavaan (3), saadaan

-d (r,SB)
1'A-

dr

r
r,SB

d(r'SB)

dr'

r

=_{t:,,,#dr+;:s,Bt_=2,.åj

(5)

r,

dsB

SB

dr,

-€B + J.

+J
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Ulkomaan

voluuron

mäörö

Kuvio 3.

käyrän posiLiivinen, jolloin sekä iB että €8 ovat ez c!e/jJ%.£jo7te posi-

tiivisia lukuja, ehto (11) aina toteutuu, ja valuuttamarkkinain tasa-

paino on vakaa. Tällaista t,apausta kuvaavat kysyntäkäyrä D ja
tarjontakäyrä S, kuviossa 3 (s. 25).

2) Vaikka tarjontakäyrän kalt,evuus olisi negatiivinenkin, mutta
kuitenkin jyrkempi kuin kysynLäkäyrän kaltevuus, 68 tosin on
negatiivinen, mutt,a samalla itseisarvoltaan pienempi kuin 78, joLen
778 + €8 on jaLkuvasti suurempi kuin 0 ja tasapaino on edelleenkin
vakaa. (D ja S2 kuviossa 3).

3) Vain siinä

tapauksessa,

että

tarjontakäyrän

negatiiirinen

kaltevuus on ]oivempi kuin kysyntäkäyrän, jolloin €8 on, i]aitsi
negatiivinen, lisäksi itseisarvoltaan suurempi kuin luku 778, summa

iB + €8 < 0,

ja Valuuttamarkkinain tasapaino on epävakaa. Tä|-

löin valuutt,akui`ssin nousu heikentää maksutasetta. (D ja S3 kuviossa 3).

Kirjoittajan tarkoituksena ei ole tässä yhteydessä ryhtyä seikka-

peräisemmin pohtimaan, miten paljon edellä esitetyi tulokset todella
))sanovat)), so. mikä niiden loi)u]linen tieteellinen arvo on, niiden käytännöllisistä sovellutt,amismahdollisuuksista puhumatLakaan.

Voi-

daan kenties huomauLLaa, että ne eivät sisällä mitään sellaisia oi-

valluksia, joihin ei olisi v o i t u päätyä ilman matematiikan käyttöäkin. Ja jos vielä loi)putulos kiteytetään sellaiseen muotoon, että
valuuttakurssin nousun on ]isättävä ulkomaan valuuLan n e t t otarj ontaa maassa, jotta )}depresiointi» johtaisi toivottuihin

VALUUTTAKUI`SSIEN MUUTOKSET JA MAKSUTASEEN TASAPAINO

339

tuloksiin, niin iämä kukaties voidaan tulkit,a truismiksi. Kuitenkin
kaikitenkin ede]lä esitetyt tulokset y)sanovai,)) tuntuvasti yksinkertaisiinmalla tavalla kaiken sen, mikä paljon suui`emmal]a vaiva]Ia
on ]uettavissa aikaiseminin esitetyistä, Joan Robinsonin ja Metzlei`in
nimiin
liittyvistä
kaavoisLa.39
Tietty
mielenkiint,onsa saattaa.
lisäksi olla sil]ä J)uudella» oiva]luksella, et,t,ä valuuttakurssin nousu

voi johLaa toivottuihin tuloksiin siinäkin ))epänormaalissa» tapauk-

sessa, eLLä ulkomaan valuut,an tarjonta on negatiivisen joustavaa,
kunhan `/-ain samanaikaisesti sen kysynt,ä on riittävän joustavaa.
Tärl%inii)ää on t,ässä yhteydessä kuitenkin Lodeta, että lähes kaikilla edellä esitetyillä johtopäätöksillä on tieLty ja vai`sinolennainen

rajoituksensa. Ne nimiLtäin koskevat vain sel]aista tapausta, että
kauppatase on ennen y)depresiointia)) ollut tasapainossa.4° Poikkeuk-

sen tekee t,osin Joan Robinson, mutt,a toisaalta hänen tarkastelunsa
koskevat ainoastaan k o t i m a a n r a h a n m ä ä r ä i s e n kauppataseen reaktioita kurssinvaihteluihin. Se]itys lienee se, ett,ä K?g/7?esin oppi]asta ovat ensi sijassa kiinnostaneet kotimaiset työllisyys:

kysymyl#et ja mahdol]isuudet työllisyyden ]isäämiseksi kotimaista
t,u]onmuodostusta stimuloimal]a. Nimenomaan tältä kannalta kat-

3° Se seikka, et,t,ä kaava (11) tosiasiallisesti on täysin yht,äi)itävä ns. Metzlerin

kaavan kanssa -joka puolestaan on suoranainen seuraus »Joan Robinsonin kaavasta})-voidaan helposLi osoittaa, kun otetaan huomioon ne yhteydet, jotka
vallitsevat, toisaalta valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuuksien, toisaalta
tavaroiden kysynnän ja t.arjonnan joustavuuksieii välillä. Nämä yhl.eydet (todistaminen jätetään ti]an säästämiseksi suorittamatta) ovät seuraavat:

1,

(3)

"J3-"r.=Eå'

qA=7m:#t'

,2,

(4)

l]m - 1
G,3-€m

8m + r]m

8A=e#

rh-1
€a:

+rh

JoS Cdellä olevat 77A:n ja €A:n (tai 77B:n ja gB:n) arvot Sijoitetaan l{aavaan

77A + €A > ° (tai nB + €8 > 0) ja Suoritetaan
tulokseksi

laskutoimitukset, saadaan

))Met,zlerin kaava». Samoin voidaan todeta myös kaavan 78 = J + €A

paikkansap'itävyys, jos iB:n ja €`A:n arvot y]lä olevista kaavoista (3) ja (4) sijoitetaan siihen.

4° Samanlainen lähtökohta on myös BicKERDiKEn ja BRowNin tarkasteluilla,
joihin tässä kirjoituksessa ei ole seikl{aperäisemmin puututtu.
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sottuna kotimaan rahan määräisellä kauppa(maksu)taseella, sen
vajauksella tai mahdollisella ylijäämällä, on kieltämättä varsin täi.keä ja olennainen merkityksensä. On kuitenkin huomattava, että
jos kysymystä tai`kastellaan tyypi]lisenä m a k s u t a s e-probleemana, niin ensisijaisen mielenkiinnon kohteeksi tulevat maksutaseen
u 1 k o m a a n r a h a n m ä ä r ä i s e t tulot ja menot sekä niiden
välinen erotus. Vaikka valuutan kansainvälisen arvon alentamista
toisinaan onkin käytetty työllisyyspolitiikan nimenomaisena välineenä, sen primäärinen aiheuttai.a i}normaalissa» tapauksessa on kuitenkin juuri ulkomaan valuutan puute, so. ulkomaan i`ahassa mitatun kauppa(maksu)taseen negatiivinen ])balanssi]}. Nämä epäkohdat
saavat sitäkin suui`emman kantavuuden,. kun. o pri.or£ ei ole mitään
aihetta otaksua tiettyjen kurssinmuutosLen, jotka saavat aikaan
tietyn muutoksen kotimaan rahan määi`äisessä kauppataseessa,
aiheuttavan täsmälleen samanlaisen muutoksen myös ulkomaan
valuutassa mitatussa taseessa. Toisin sanoen edellistä tapausta

koskevat johtopäätökset saattavat antaa harhaanjohtavan kuvan
tilanteen kehityksestä, jos asianomaisen maan kipeimpänä probleemana on ulkomaan valuutan puute.
Merkitsevänä lisänä valuuttakurssien teoriaan on näin ollen
pidettävä

4/Z)crf

Ht.rscÅmc}nin

hiljattain

julkaisemaa

»noottia»,

jossa tutkitaan kurssinmuutoksen vaikutuksia toisaalta kotimaan
rahan määräiseen ja toiselta puolen ulkomaan valuutassa mitattuun
kauppataseeseen, ja lisäksi tarkastellaan sanottuja vaikutuksia
erikseen passiiviseen, tasapainossa olevaan ja aktiiviseen taseeseen.4L

Sanalla sanoen Hirschmanin esitys on suppeudestaan huolimatta
ei`äässä mielessä »täydellisin» puheenvuoro, mikä valuuttamai`kkinoiden vakaan tasapainon ehdoista käydyssä keskustelussa tähän
mennessä on käytetty. Tilan säästämiseksi ei seui`aavassa puututa
Hii`schmanin matemaattiseen todisteluun, joka perustuu johtopäätösten tekemiseen joustavuuden käsitteen pohjalla. Se on selvyydessään ja yksinkertaisuudessaan esimei`killistä, eikä kaipaa mitään
41 HiRscHMAN, Dei)alualion and the Trade Balance: A Note, S. 51-53.r-LLurssln-

muutoksen erilaisia vaikutuksia kotimaan ja ulkomaan rahassa ilmaistuun vientiin
ja tuontiin tarkastellaan havaii`nollisella tavalla graafisesti HABERLERin uudessa

tutkielmassa »The Market for Foreign Exchange and the Stability of the Balance
of Payments».
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täydennystä tai reunahuomautuksia, joten asiasta kiinnostunut
lukija voi tutustua siihen sellaisenaan.d2

Puheena olevassa tutkimuksessa saavutetut tulokset ovat luet•telomaisesti esitettyinä seuraavat:4S

Valuuttakui.ssin nousu supistaa a i n a ulkomaan i.ahassa ilmaistua tuontia, kun sen sijaan ulkomaan i'ahassa ilmaistun viennin ai`vo
m a h d o 11 i s e s t i
On, että

alenee. i)Depresioinnin» onnistumisen ehtona

DSD

(12) i-m > F (J -77s ), eli 3 77D + 7s > J>
eli sanoin ilmaistuna, että tuonnin ai`von aleneminen on suurempi
kuin viennin arvon mahdollinen aleneminen. Jos kauppatase on
ilmaistu. kotimaan rahassa, valuuttakurssin nousu a i na lisää
viennin arvoa, kun taas tuonnin ai'vo s a a t t a a samanaikaisesti
lisääntyä. Jotta krirssinmuutos vahvistaisi kauppatasetta, on ehtona,
että

S
(L3) Sns > D (1 -nD), ti ~D r]s + nD > 1>
eli sanoin ilmaistuna, että viennin arvon lisäys on suurempi kuin
tuonnin arvon mahdollinen lisäys. Viennin ja tuonnin välinen suhde
-olkoon »balanssi» minkälainen hyvänsä -muuttuu »edullisemmaksi)), jos (edel]yttäen, että kauppatase on ilmaistu kotimaan
rahassa) viennin arvon lisäyksen suhde tuonnin arvon lisäykseen on

42 Mainit,takoon, että HABERLER, joka yllä mainitussa tutkielmassa osaksi käsit-

telee samoja probleemoja kuin HiRscHMAN, toteaa, ettei se tapahdu yhtä oelegantilla, taval]a.

43 Alempana käytetään seuraavia merkintöjä:

= »depresioivam maan tuonnin arvo ulkomaan valuutassa ilmaistuna

"

„

viennin
„
.„
„
„
tuonnin arvo kotimaan rahassa ilmaistuna

= ulkomaan valuutan arvo kotimaan valuutassa mitattuna.
= kotimaan valuutan arvo ulkomaan valuutassa mitattuna
nD = rl¥?maan Valuutan .kysynnän joustavuus.
kysynnän joustavuus ulkomailla.

„s- kotimaan valuutan
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suurempi kuin viennin kokonaisarvon suhde tuonnin kokonaisarvoon,
tai (milloin kauppatase on ilmaistu ulkomaan i'ahassa) jos tuonnin
arvon aleneminen suhteessa viennin ai`von alenemiseen on suurempi
kuin tuonnin kokonaisarvon suhde viennin kokonaisai`voon. Kummankin tapauksen edellytyksenä on, että

(14) % + "s > J (e]i m + sD > 0).
Jos tuonnin ja viennin arvot ovat yhtä suui`et, oli ne sitten
i]maistu kotimaan rahassa tai ulkomaan valuutassa, niin kaikki
ko]me ehtoa (12), (13) ja (14) ovat keskenään yhtäpitävät,mikä
merkitsee ;itä, ett,ä ehdon (14) vallitessa valuuttakurssin nousu
a i n a vahvistaa maan kauppatasetta. Jos taas vienti ja tuonti eivät
ole yhtä suuret, saadaan kaksi ehtoa riippuen siitä, onko kauppatase
ilmaistu kotimaan vai u]komaan rahassa. Jos tase osoittaa tuonti(vienti)ylijäämää, va]uutan arvon a]entamisel]a saattaa olla heikentävä (vahvistava) vaikutus ulkomaan valuutassa mitattuun kauppataseeseen siitä huolimatta, että asianomaisten joustavuuksien summa
on pienempi (suurempi) kuin yksi. Vastaavasti vienti(tuonti)ylijäämän vallitessa kui`ssin kohoaminen saattaa vahvistaa (heikentää)

kotimaan i.ahan määräistä kauppatasetta siitä huolimatta, että
joustavuuksien summa on pienempi (suurempi) kuin yksi.
Sellainenkin mahdollisuus on olemassa, että valuuttakurssin
nousu vaikuttaa ))edullisesti» ulkomaan valuutassa ilmaistuun kauppataseeseen, mutta ))epäedu]lisestii) kotimaan rahassa ilmaistuun.

Sen välttämätön ja riittävä ehto on, että
DD
(15) ~s- > -s lD + 7?S > J>
mikä ilmeisesti voi toteutua vain tuontiylijäämän vallitessa. Välttämätön ja riittävä ehto sille, että kotimaan rahan määräinen kauppatase vahvistuu, samanaikaisesti kuin se ulkomaan valuutassa mitattuna heikkenee, on, että
SS
(46) Z5 > Z} 7s + 77D > J>

mikä voi tapahtua vain vientiylijäämän vallitessa. Koska aina on
voimassa epäyhtälöryhmä

D
(17) -j "J, +

S
r,D + Dr,S,

VALUUTTAKURSSIEN MUUTOKSET JA MAKSUTASEEN TASAPAINO

343

(jossa ylemmät merkit tulevat kysymykseen vientiylijäämän ja
alemmat tuontiylijäämän vallitessa), voidaan lopuksi todeta, että
sellainenkin tapaus on mahdollinen, että valuuttalmrssin nousu
samanaikaisesti absoluuttisesti i)parantaai} (i)huonontaa))) ulkomaan
valuuLassa ilmaistua kauppatasetta ja absoluuttisesti ())huonontaa)))
(t)parantaa») kotimaan rahan määi`äistä tasetta, mutta jättää tuonnin
ja viennin välisen suh.teen muuttumattomaksi.44

IV
Esillä olevan kirjoituksen -edellisessä ))osastossa» on liikuttu yksin-

omaan-jos niin voidaan sanoa ~telmillisellä i)ohjalla. Toisin
sanoen on tarkasteltu, millä tavoin kauppataseen reaktio valuuttakui`ssin muutokseen on riippuvainen tuontitavai`oiden kysynnän ja
vientitavaroiden tarjonnan tai ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuudesta. Sen sijaan ei toistaiseksi ole varsinaisesti

puututtu kysymykseen siitä, minkälaisia sanotut joustavuudet
todel]isuudessa ovat. Tämä kysymys on vihdoin otettava tarkaste.ltavaksi, sillä siihen annettavasta vastauksesta viime kädessä riippuu,
onko edellä esitetyllä ajatuksenjuoksulla myös käytännöllisten
valuuttakui`ssiprobleemojen kannalta merkitystä, vai rajoittuuko
sen arvo yksinomaan siihen aivovoimisteluun, mihin tämänkaltaisten
kysymysten pohtiminen tarjoaa mahdol]isuuden.
Kuten jo aikaisemmin on huomautettu, »klassillinen» ajattelu
edellyttää vientit,avai`oiden ))resiprookkisen)) kysynnän varsin joustavaksi. Kaikkein selvimmin on tässä kohden tiettävästi esittänyt
käsityksensä mies, joka varsinaisesti on tuonutkin jousLavuuden
käsitteen kansantaloustieteeseen, nimittäin Mcbrshcizz. Tämä saattaa
kenties kuulostaa sikäli paradoksaaliselta, että edellä todettiin juuri
Mai`shallin ensimmäisenä viitanneen niihin edellytyksiin (nim. että
n£ + nm < J), joiden vallitessa valuuttakurssin nousu saattaa hei44 Koska k a i k k i e n edellä esitettyjen kaavojen johtaminen perustuu infinit.esimaalilaskentoon, ne pitävät tai.kkaan ottaen paikkansa vain siinä tapauksessa,
että valuuttakurssin nousu on (infinitesimaalisen) pieni.Virherajat jäävät kuitenkin
suhteellisen vähäisiksi, niin kauan kuin kysymys on tavanomaisista 10-20 °/o:n
kurssinmuutoksista .
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kentää kauppatasetta sen sijaan, että johtaisi sen vahvistumiseen.
Seuraavassa lauseessa Marshall kuitenkin jatkaa: »Mitään tätä lähestyvää ei todellisuuden maailmassa ole milloinkaan tapahtunut: sitä
ei ainoastaan ole mahdoton kuvitella, vaan se on ehdottoman mahdotonta.i}46 Ja saman teoksensa toisessa kohdassa Marshall, tarkastellessaan alun perin j3jccmczon esittämää kahden maan (E±Englanti, G±Germany) tapausta,1ausuu: »On käytännöllisesti ottaen
varmaa, että Ricardon kummassakin maassa toisen maan tuotteisiin

yleensä kohdistuv.a kysyntä on modei`nien
teollisten
olosuhteiden vallitessa (harvennus Marshallin) huomattavan joustavaa siinäkin tapauksessa, että E ja G ovat yksittäisiä maita, jotka käyvät kauppaa ainoa.staan keskenään. Ja jos otaksumme, että E on suui`i ja rikas kauppamaa, kun taas G edustaa
koko muuta maailmaa, tästä vai`muudesta tulee ehdoton.x}4°
Jälkimmäinen lainaus tosiasiallisesti sisä]tää viittauksen yhteen
niistä pääargumenteista, joita jonkin yksittäisen maan vientituotteiden ulkomaisen kysynnän korkean joustavuuden puolesta voidaan esittää ja on esitetty. Tarkemmin sanottuna kyseisen joustavuuden voidaan otaksua muodostuvan korkeaksi erityisesti siinä ta-

pauksessa, että maan vientituotteet joutuvat ulkomaisilla markkinoilla ankarasti kilpailemaan vastaavien ulkomaisten tuotteiden
kanssa. Yksittäisen myyjämaan kannalta sen tuotteiden kysynnän
joustavuus olennaisesti riippuu siitä, miten monta myyjää on kilpailemassa keskenään kansainvälisillä markkinoilla mahdollisimman suuren osuuden saamiseksi kokonaismyynnistä. Jos G-maa
edustaa koko muuta maailmaa, E-maan osuus mai`kkinoiden kokonaistarjonnasta tavallisesti on suhteellisen pieni siinäkin tapauksessa,
että maa muihin maihin verrattuna olisi suurikin. Tästä seuraa aivan vastaavalla tavalla, kuin jonkin yksittäisen liikkeen tarjoamien tavaroiden kysyntä yleensä on joustavampaa kuin koko asianomaisen tuotannonalan -että nimenomaan tarkasteltavana olevan
maan tuotteiden maailmanmarkkinakysynnäl]ä on taipumus muodostua joustavaksi, vaikka `kaikkien Lmaiden vientitavaroiden
kysyntä kokonaisuudessaan olisikin vähemmän joustavaa. Toisin
46 MARSHAi.i,, /n. !., s. 354.
d6 MARSHALi,,

m.

£.,

s.171.
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sanoen voidaan otaksua, että puheena oleva maa valuuttansa kansainvälistä arvoa alentamalla onnistuu valtaamaan itselleen suuremman tai pienemmän osan kilpailijoittensa markkinoista.47 0ma
mielenkiintonsa on todeta, että niin »uuden ajattelutavan» uranuurtajia kuin aikaisemmin mainittu 4. J. Brow7t onkin, hän kuitenkin päätyy suhteellisen »optimistiseeny} tulokseen Englannin viennin
ulkomaiseen joustavuuteen nähden -Brown tarkastelee koko kysymystä pääasiallisesti omaii maansa näkökulmasta -juuri sillä
perusteella, että Englanti kilpailee maailmanmarkkinoilla muiden
maiden kanssa, jolloin punnan kansainvälisen arvon alentaminen
tekisi sille mahdolliseksi houkutella itselleen kilpailijoittensa asiakkaita.48 Tämä näkökohta on muulloinkin tuotu esille siinä keskus-

telussa, jota sodanjälkeisinä vuosina on käyty punnan -nyttemmin
tapahtuneen -devalvaation edellytyksistä.49
Tuontitavaroiden kotimaisen kysynnän suuren (hinta)joustavuuden puolesta ei sen sijaan ehkä voida esittää aivan yhtä painavia
iiäkökohtia. On näet huomattava, että kilpailu kansainvälisillä mai`kkinoilla ei tässä yhteydessä esitä yhtä täi`keätä osaa, kuin mihin
edellä viitattiin. Tuontitavai`oiden kysynnän joustavuus ei nimittäin
millään tavoin ole myyjien lukumäärän funktio, vaan se piippuu
kokonaan toisenlaisista seikoista, kuten kulutustottumuksista, tulojen jakaantumisesta, asianomaisten tuontitavaroiden ylellisyys-vast.
välttämättömyysluonteesta, maan omien tuotantovarojen laajuudesta ja monipuolisuudesta jne. Tekijänä, jonka voidaan otaksua

lisäävän tuontitavaroiden kysynnän kokonaisjoustavuutta, on kuitenkin mainittava »potentiaalisten» tuont,itavaroiden olemassaolo.
Varsinkin, milloin on kysymys maista, joiden kesken vallitsevat
läheiset kaupalliset suhteet ja joiden teollisuudet kilpailevat keskenään, on todennäköisesti useimmiten olemassa tavai`oita, joita ei
47 Vrt. SE¥MouR S. HARRis, Ea;change Deprcc[.af[.on (Caml)ridge, Mass., 1936)

s. 62-66 Sanotun teoksen 11 luku, joka on omist.ettu aiheelle »Exchange Depreciation and Prices», tarjoaa kokonaisuudessaan runsaasti mielenkiintoa esillä olevan
probleeman kannalta. Vrt. myös TAMMiNEN, m. f., s. 118-119.
48 A. j. BRowN, m. Å.., s. 70.

49 Ks. esim. RANDALL HiNSHAw ja LLo¥D METZLER, Wor!d Prosper[.fy ciJid fhe

.Br[./[.sh Bc!lance o/ Pc{gmen£s, The Review of Economic Statistics, Vol. XXVII
(1945), s.

166.
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aikaisemmin ole kannattanut tuoda maahan, mutta joista valuuttakurssin riittävästi alentuessa tulee t)tuontikelpoisiat). Tällaisten tava-

roiden kysyntä on tietyissä kurssirajoissa voimakkaasti ylijoustavaa
-tosiasiallisesti äärettömän jousLavaa, koska se, asianomaisten
tavaroiden

saavuttaessa

»tuontikelpoisuuden>),

Iisääntyy

iiollasta

johonkin positiiviseen arvoon, ja vastaavasti valuuttakurssin riiLtävästi kohotessa supistuu nol]aan. Mutta i`iittääkö tämä mahdollisuus

tekemään tuontitavaroiden kysynnän kokonaisuudessaan ylijoustavaksi, on kysymys, johon i,eoi`eettista tietä tuskin voidaan saada
pätevää vastausta.ö°
Joka tai)auksessa asianomaiset joustavuudet, kuten on todettu,

on aikaisemmi.n yleisesti otaksuttu riittävän suuriksi, jotta kurssinmuutoksen vaikutus kauppataseeseen olisi ))noi`maali». r\Tyttemmin
sen sijaan,

kuten J-JCLZ7Grzer asian ilmaisee, on suorastaan »muodi-

kasta» (/ci$7w.o7tcLöze) uskoa päinvastaista.5L Ede]lä

käsiteltyjen argu-

menttien vastapainoksi ))modernistit)} esittävät joukon sekä teoreettisia näkökohLia että empiirisiä tutkimustuloksia, jotka ovat
omansa puhumaan kansainvälisen kysynnän suhteel]isen alhaisen

joustavuuden puo]esta. Aloitettakoon jä]kimmäistä laatua olevasta
todistusaineistosta.

Ensimmäisenä on kysymystä empiirisel]ä pohjalla tiettävästi
käsitellyt j7i.7tshcLfp tutkiessaan Yhdysvaltojen tuonnin riippuvuutta
toisaalta kansantulosta, toisaa]t,a tuontitavai`oiden hinnoista kahden
maailmansodan välisenä aikana.52 Tulkoon a]uksi mainituksi, vaik-

ka se merkitseekin pientä sivuhyppäystä varsinaisesta aiheesta, että
niin Hinshaw kuin muutkin,jotka ovat aset,taneet probleeman samal]a tavoin, havaitsevat, että kansantulon muutoksilla on verrattomasti
suurempi merkitys tuontivolyymin vaihtelujen kannalta kuin tuontihintojen heilahteluil]a, vaikkakin tulonmuutosten vaikutusten osalta
on Lodettavissa tuntuvia eroavaisuuksia toisaa]ta teollisuusmaiden,

60 Vrt. TAMMiNF.N, m. f., s. 118 ja 121.

51 GOTTPRiBD` Il^BBRLBR, Some Commenl on Professor I-Iansen's Nole, The

Review of F.conomic Statistics, Vol. XXVI (1944), s.191.
62 RALNr)ALLH"s-r.Hw , Amei`ican PTosperily and lhe Bi.ilish Balance-Of~Paumenls
P/.obJem, Tlie Review of Economic Statistics, Vol. XXVII (1945), No. 1.
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»tuontikysynnän» hintajoustavuuteen tulee, Hinshaw toteaa, että
sen täytyy olla pienempi kuin yksi jo sillä perusteella, että kansantulon ollessa »annettu» tuonnin ai`vo on koi`kea, milloin tuontihinnat
ovat korkeita, ja alhainen, kun hinnatkin ovat alhaiset. Laskelinat
osoittavatkin, että tuontitavaroiden kysynnän hintajoustavuus
Yhdysvalloissa oli sotien välisenä aikana 0.48.64 Hiukan myöhem-

min toinen tutkija päätyy Englannin tuonnin hintajotistavuutta
tutkiessaan lukuun 0.6./±.66

Yksi pääskynen ei vielä kesää tee, eikä ehkä vielä kaksikaan,
mutta tosiasiallisesti myös useimmat myöhemmät tutkimukset ovat
omansa viittaamaan siihen, että »modei`nistit» olisivat oikeassa epäillessään kansainvälisen kysynnän koi`keata joustavuutta. Laajimmalle empiiriselle pohjalle rakentuu tiettävästi Chcmgin hiljattain

ilmestynyt tutkimus vientitavaroiden kansainvälisen kysynnän joustavuudest,a, joka käsittää käytännöllisesti katsoen kaikki maat,
joiden osalta tai`vittavaa

tilastoaineistoa on saatavissa.5° Puheena

olevan tutkimuksen mukaan67 tuonLitavaroiden

kysynnän hinta-

joustavuus ei ainoastaan ole sotien välisenä aikana ollut pienempi

kuin yksi ~vain Yhdysvaliojen osalta kysyntä Changin mukaan
]ähentelee normaalijoustavaa kertoimen ollessa 0.97 -vaan useim63 HiNsiiAw, m. /c., s. 1 ja seur.
TSE C{iuNG CiiANG on

Varsin mielenkiintoisia ovat vertailut, joita

viimc vuosina suorittanut tutkimuksjssaan Jn£c/.na/t.onal

Compcrrz.so7t o/ Dcmcmc! /or Jmpoi.{s, The Review of Economic Studies, Vol. XIII

(2), 1945-1946, No. 34 sekå. A Stalislical Note on World Demand for Exporls,
The Review of Ecoiiomics and Statistics, Vol. XXX (1948), r\To. 2. Tu]koon mainituksi, että jä]kimmäisen tutkimuksen mukaan (s. 107 ja seur.) Suomen vienti-

tuotteiden »maailmankysynnän» -jos tällaista sanaa voidaan käyttää -joustavuus tulon muutoksiin nähden olisi maailmansotien välisenä aikana ollut. 0.76,
kun taas vast,aava luku Tansl(an tuottciden osalta oli 0.35, Noi.jan 0.72, Ruotsin
1.50 ja Yhdysvaltojen kokonaista 2.91. Nämä tulokset ovat epäilemältä sopu-

soinnussa sen yleisesti tunnetun tosiseikan kanssa, että esim. koneiden kysynnän

joustavuus tulonvaihteluihin nähdcn on suurempi kuin - sanot,takoon - maataloustuot,teiden .
54 in. k., s. 7.

65 Tsr3. CHT)NG CTiA`NQ` The Bi`itish Demand for lmports in lhe lnler-War Period,

The Economic Journal, Vol. LVI (1946), s.197.
6° CriA`NQ, A Slalislica[ Note on Woi.ld Demand |or Eccpoi`ls.
61 CiiANG, m. k., taul. 2.
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missa tapauksissa vieläpä pienempi kuin puoli. Todettakoon, että
asianomainen luku on Suomen kohdalla suorastaan poikkeuksellisen
alhainen, nimittäin 0.25, kun taas vastaavat luvut Ruotsin, Norian
ja Tanskan osalta ovat 0.37, 0.86 ja 0.63. Nämä tulokset eivät tietenkään vielä sellaisenaan merkitse sitä, että J)depresioinnilla» ei olisi
ollut tutkituissa maissa onnistumisen mahdollisuuksia. »Kriitillistä
ai`voahan» ei edusta yksinomaan tuontitavaroiden kysynnän joustavuus, vaan -))Marshall-Lernei`in ehdon mukaisesti)) -»nettojoustavuus)}, eli edellä mainituii joustavuuden ja asianomaisen maan vientituotteiden »maailmankysynnän» joustavuuden summa. Erityisen
mielenkiintoiseksi kyseisen tutkimuksen tekee juuri se, että siinä
on kunkin tutkitun maan osalta laskettu myös puheena oleva summa. Tekijä on tietenkin täysin tietoinen siitä, että i)Marshall-Lernerin
ehto» pitää täysin paikkansa vain siinä yksinkertaisessa tapauksessa,
että kaupi)atase on ennen valuuttakurssin nousua tasapainossa ja
että tarjonta sekä kotimaassa että ulkomailla on äärettömän joustavaa. Jos kauppatase ei ole tasapainossa, »kriiti]linen]) arvo on jonkin
verran suurempi tai pienempi kuin yksi i`iippuen siitä, onko tuonnin
ai`vo suurempi tai pienempi kuin viennin arvo. Sikäli taas kuin tar-

jonnan joustavuudet eivät ole äärettömän suuria, sanottu j}kriitillinen arvo» muodostuu jonkin verran pienemmäksi kuin yksi. Lähtien
siitä, että todellisuudessa tuonnin arvon suhde viennin arvoon ei
yleensä kovin pa]jon poikkea yhdestä, Chang katsoo, että »MarshallLernerin ehtoay) kuitenkin oikeutetusti voidaan soveltaa käytännön
kannalta riittävän hyvien likiarvojeh saavuttamiseksi.58
Loi)putuloksena on,69 että suunnilleen kolmanneksessa kaikista
tapauksista molempien joustavuuksien summa ei ole.paljoakaan
yhden ylä- tai a]apuolella, mikä merkitsee sitä, että va]uuttakui`ssin
nousun vaikutus asianomaisten maiden kauppataseeseen olisi jään}rt
varsin vähäiseksi. Niin ikään suunnil]een kolmanneksessa kaikista
tapauksista molempien joustavuuksien summa on niin pa]jon ykkösen alapuolella (esim. Ruotsi 0,73 ja Englanti 0.68), että »depresiointii}

todennäköisesti olisi heikentänytniiden kauppatasetta. Kaikkien
muiden tutkittujen maiden osalta sen sijaan joiistavuuksien summa
ö8 ,n.

69 7n.

Ä.,

s.

115.

Å.., taul. 2.
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on niin korkea, että niillä ilmeisesti olisi ollut hyvät edellytykset
vahvistaa kauppatasettaan valuuttansa ulkomaista arvoa alentamalla. Mm. Suomi olisi kuulunut viimeksi mainittuun ryhmään,
kiitos tuotteittensa j)maailmankysynnän» korkean hintajoustavuuden.
Ne näkökohdat, jotka saavutettujen tulosten selit,tämiseksi tai yleensä alhaisten joustavuuksien tueksi -on esitetty tai voidaan
esittää,

ovat

pääasiallisesti

seuraavat.

Mitä

ensinnäkin

jonkin

yksittäisen maan vientituotteiden ulkomaisen kysyniiän joustavuuteen tulee, on viime aikoina pyritty saattamaan kyseenalaiseksi sen
väittämän paikkansapitävyys, että ki]pailun esiintyminen maailmanmarkkinoilla sellaisenaan olisi mikään pätevä tae sanotun joustavuuden korkeasta asteesta. Niinpä esim. Ä4G!zJer on hi]jattain osoittanut,

että maailmankauppaan osal]istuvien maiden suuri lukumääi`ä sen
enempää kuin kaupassa käyvien tavaralaatujen lukuisuuskaan ei
vielä sellaisenaan riitä vakauttamaan valuuttamarkkinoita, el]ei
kauppaan osallistuvien maiden kustannussuhteiden välillä vallitse
olennaisia eroavaisuuksia. Asiaa valaisee seuraava esimei`kki. Otaksuttakoon, että maat 8, C ja D kilpailevat tiukasti keskenään Amaan tuontimarkkinoilla. Täten kolmen ensiksi mainitun maan
tuotteiden i)maailmankysynnän» tulisi traditionaalisen ajattelutavan
mukaan olla sangen joustavaa. Näin ollen esim. B-maa voisi valuuttansa kansainvälistä arvoa alentamalla lisätä vientiään A-maahan,
C- ja D-maiden kustannuksella. Mutta tämä puolestaan johtaisi
C- ja D-maiden .maksu(kauppa)taseen heikkenemiseen ja samanlaiseen toimenpiteeseen asianomaisten maiden taholta. Kun kaikki
sekundääriset seuraukset otetaan huomioon, 8i ole ]aisinkaan varmaa, että B-maan suorit,tama alkuperäinen i)depresiointi]) pystyisi
e]iminoimaan sen maksutaseen vajausta. Välttämätön ehto sille,
että ))substituutio» eri maiden tuotteiden välillä todella muodostuisi
riittävän tehokkaaksi vakauttaakseen valuuttamarkkinat, on lisäksi
se, että 8-, C-ja D-maat eivät ainoastaan kilpaile keskenään A-maan
markkinoilla, vaan lisäksi että myös A-maa kilpailee vähintään yhden
ensiksi mainitun riiaan kanssa jonkin kolmannen maan markkinoilla.60

60 METZLER, 7n. Jc., s. 230-231.
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Tosiasiallisesti eräät tutkijat, kuten esim. FJ.cmÅ D. Grcbh¢77®,

ovatkin esittäneet, että kuvatunlainen i)ketjukilpailu» suuressa laajuudessa vallitsee todellisuuden maailmassa. Täten joukko maita
alituisesti siirtyisi tavaroiden viejän asemasta niiden tuojan asemaan,
kun maiden välisissä vaihtosuhteissa (tästä käsitteestä Graham
käyttää nimitystä i}rate of interchange» tavanomaisen nimityksen
»terms of. trade» asemesta) tapahtuu suhteellisen vähäisiä muutoksia.61

Voitaneen kuitenkin yhtyä Metzlei`iin siinä, että nykypäivien
maailmassa, joka on varsin jyrkästi jakautunut toisaalta ravintoja raaka-aineiden ja toiselta puolen valmiiden teollisuustuotteiden
viejiin, kuvatunlainen katsantokant,a on liian optimistinen. Viime
vuosikymmenien ja etenkin »suui`en ]amakauden» kokemukset ovat

i)äinvastoin omansa viittaamaan siihen, että nimenomaan maata]ousmaiden vaihtosuhteissa muihin maihin nähden saattaa tapahtua
jyrkkä huononeminen, ilman että se olennaisesti vaikuttaisi niiden
vientiin ja tuontiin. Näin ollen ei o]e laisinkaan varmaa, että ei`i
maiden tuotteiden koi`vautuminen toinen toisillaan tapahtuisi riittävän noi)easti muodostaakseen vastapainon kysynnän alhaiselle jousVuude||e.62

Mutta paitsi sitä, että kilpailu kansainvälisi]lä mai`kkinoilla ei
vielä sellaisenaan riitä tekemään jonkin yksittäisen maan vientitavaroiden ))maailmankysyntää» joustavaksi, on lisäksi huomautettu,
että sanottu kilpailu ei nykyisellään myöskään ole niin täydel]istä,
kuin ))klassillinen» ajattelutapa edellyttää. Nykyisessä maailmassa,

jossa julkinen valta suuremmassa tai pienemmässä määrässä puuttuu
ulkomaiseen kauppayaihtoon, viimeksi mainittu ei suinkaan yksinomaan määräydy vallitsevien kustannus-ja hintasuhteiden pohjalla,
vaan suurelta osaltaan perustuu traditionaalisiin yhteyksiin. Edel61 |+s. FRAT`K D. GRAm^M, The Theoi.u of lnternational Values Re-exainined>

The Quarterly Journal of Economics, Vol. XXXVIII (1923), erit. s. 86 ja seur. Tulkoon ohimenncn todetuksi, että hiljattain ilmestyneessä uudessa teoksessaan,
jonka tarkoituksena on uudistaa koko klassilliselle traditiolle pohjautuva ulkomaankaupi)ateoria, Graham kokonaan hylkää »resiprookkisen» kysynnän käsitteen täysin »irrelevantt,ina» sen tyyppisen kaupan kannalta, jota »klassikot» tarkastelevat. Ks. T/ie TÅeor# o/ Jn£crnafz.onc[! Valucs (Princeton,1948), s.16 ja passz.m.
62 Vrt. METZLER, m. k., s. 231-232.
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leen koti.maisia kuluttajia usein syrjitään, suositaan erityisesti jos-

takin tietystä maasta tapahtuvaa tuontia jne. Niin ikään on pyritty
osoittamaan, että jonkin maan kokonaisvienti ei milloinkaan voj
täydellisesti korvata jonkin toisen maan vientiä kans,iinvälisillä
markkinoilla, vaikkakin kummankin maan tavarat edustaisivat
suunnilleen samaa tavaraluokkaa. Ni].npä Tanskan vientihiritojen
nousu saattaa vähentää tanskalaisen voin ja pekonin »maailinankysyntää» ja jossakin määi.in lisätä.argentiinalaisen naudanlihan
kulutusta, niutta koska kyseiset tuotteet eivät kuitenkaan ole täysin
saman]aisia, ei ole todeimäköistä, että niiden välinen ))substituutio»
voisi mennä kovinkaan pitkälle. Mitä vähemmän homogeeninen
kahden maan viennin rakenne on, sitä vähemmässä määi`ässä niiden
tuotteet voivat korvata toisiaan maailmanmarkkin'oilla. Jos maatalousmaan vientihinnat nousevat, sen.vaikutus jonkin teollisuusmaan tuotteiden kysyntään jää ilmeisesti varsin vähäiseksi.63
Kansainväliscn kysynnän joustavuulta alentavana tekijänä on
edelleen mainittava viime vuosikymm.enieii aikana monissa maissa
harjoitettu tullipolitiikka. Erityisen ilmeinen vaikutus tässä suhteessa on vihdoin ulkömaankaupan kvantitatiivisilla rajoituksilla
(kiintiöt). Kuten kirjoittaja on aikaisemmin pyrkinyt seikkaperäisemmin osoittamaan, kiintiöiden inäärääminen vienti- tai tuontitavai`oil]e saa aikaan sen, että tiettyjen kurssirajojen välillä vientiin

pe]'ustuva ulkomaanvaluutan tarjonta ja tuontia varten tapahtuva
u]komaan valuutaii kysyntä muodostuvat välttämättömyyden
i)akosta täysin ei)äjousLaviksi.64
Vaikka koko ulkomaista kauppavaihto.a ei olisikaan kiintiöity, osittainenkin kiintiöjärjestelmä on

omansa a]entamaan molemminpuo]isen kysynnän keskimäärä;stä
joustavuutta.65

88 |<s. C,iiA.NG, A Slalislical Nole on World Demamd, s. 109-110.
64 Ks.

TAMMiNEN,

T]t.

!.,

s.114-115

ja

117.

65 Ääriininäistä mahdo"suutta tässä kohdcii cdustaa vihdoin sen tapainen
ulkomaankauppai)olitiikka, jonka Hitlei`in Saksa oli kehittänyt huippuunsa, mutta
jot,a lievemmässä tai ankarammassa inuodossa sovellettiin sotavuosina monissa
muissakin maissa, mm. Suomesså.
Jos maan koko ulkomainen kauppavaihto
tai ainakin olennaincn osa siitä rakcnluu bi]ateraaliselle tai suorast.aan clearingpohjalle ja jos toisluvissa l{aui)i)ancuvot,leluissa sovitaan viet,ävicii ja t,uot,avien
tavaroiden määristä, Iaaduista ja jo}ia l`innoista, iiiin ioustavu`iden käsite tie-
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Edellä viitatut näkökohdat koskevat osaksi sekä jon.kin yksittäisen maan vient,ituotteiden ))maailmankysynnäm) että tuontitavaroiden kotimaisen kysynnän joustavuutta. r\Timenomaan jälkimmäisen kysynnän epäjoustavuuden perustelemiseksi on vielä
viitattu siihen, että monicn maiden tuonti käsiLtää tavaroita -

csiin. ravinto- tai raaka-aineita -joita se välttämättä tarvitsee,
muLLa joita se ei voi tai ei ainakaan edul]isesti \-oi tuottaa koti-

maassa.

Tämä seikka sellaisenaan on omansa tekemään Luonti-

tavaroiden

kysynnän

epäjoustavaksi.6°

Kuten

jo

aikaiseminin

huomautettiin, se seikka, että E on pieni maa G-maahan verrai,tuna, Lai vaikka G-maa edustaisi koko muuta maailmaakin, ei

ymmärrettävästi anna mitään aihetta otaksua, että G-maan tuotteiden

kysyntä

E-maassa olisi ylijoustavaa.

Todettakoon tässä

yhLeydessä,
että
Eng]annin inaksut,asevaikeuksista ja
i)umian
devalvoinnin mahdollisuuksista käydyssä sodanjälhjsessä keskusi,e]ussa kyseisen toimenpiteen tai`koituksenmukaisuus on toisinaa]i

p}rritiy saattamaan k}'seenalaiseksi mm. juuri sillä pei.usteella -

pääpaino on nähtäväsi,i kuitenkin pantu rahanarvoi)o]iittisille näkö-

kohdille -että valtaosan Englannin tuonnista muodostavat maataloustuoiteeL, raaka-aineet ja

muut ei-valmiit tuotteet, joiden

k),'s}'ntä Lunnetusti on epäjoustavaa hinnanvaihteluihin nähden.°7
Tutkimuksen tässä vaihecssa on huomiota vihdoin kiinnitett,ävä
n`}Jös maksutaseen ns. näkymättöniiin eriin. Perustuivati)a kyseiseL

tu]ot ja menot sitten ulkomaalaiseen matkailuun, kansainvälisiin
h]jet,uspalveluksiii) tai vakuutustoimintaan, kansainväliseen lainaus- tai sijoitusLoimintaan tms., ne ovat joka tapauksessa useimmiien enemmän tai vähemmän riippuvaiset va]uuttakurssin muut,oksist,a.

Tosiasiallisesti myös tietoisest,i suoritettujen »depresioin-

tien)) tarkoituksena

tava]Iisesti

on vaikuttaa,

paitsi

tuontiin ja

vientiin: myös ns. näkymättömiin menoihin ja tuloihin, siis sana]la

Lenkin menett,ää koko varsinaisen sisältönsä. Myöskään valuuttakurssin muutok-

si]]a ei ole -tai ei t,arvitse olla -mitää'n vaikutusta kauppataseeseen, joka on
kokonaan viranomaisten määrättävissä. Sanalla sanoen esillä olevan kirjoituksen
aiheena olevaa probleemaa ei tällaisessa tapauksessa lainkaan csiinny.
06 CHANG, rn. k., s. 108.

67 Ks. esim. HiNSHAw-METZLER, 7n. k., S. 159.
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p}-i.kiiiyt

toisessa }-hteydessä seikkai)eräisc]iimin osoittamaan,` inyös puheena

oleviin vaihtot,ascen eriin perustuva]i ulkoi]`:ian valuutan kysynnän
ja Laiionnan j()usLauius saat,taa olosuhl,eisLa riippuen Luntuvasti
iraihdella.69
.\1iten
koi`keit,a
lai alhaisia kyseiset joustavuudet

todellisuudessa ovat, siitä on ymmärrettävästi jotensakin vaikeata
esittää mitään yleisi)äLcviä päätelmiä L- ne vaiht,elevai maasta
toiseen riippucn siitä, minkä Lyyppisiä »näk)rmätiömiä» erjä vaiht,o~

t,ase ku]loinkin käsittää - inulta missään tapauksessa ei näyLä
aihetta uskoa, että ne keskimäärin olisivaL suui`emmat

olevan

kuin yksi; t,odeiinäköisesLi asian ]ait,a on pikemminkin i)äinvasLoin.7°

Tämä

mei`kitsee

sitä,

kui.ssiimiuutoksiin
sen

suurempi

el,t,ä

nähden

kuin

myöskään

ci

vaihtoLasecn

luultavasti

kaupi)ataseen

joustavuus

kokonaisuudessaan

ole

ei.ikseen.

^/\ivan erit,\.istä mie]enkiinl,oa on Lässä yhte}'dessä oi`iansa tar-

.joamaan sc todemsuudessa usein esiiniyvä tapaus, cttä maalla on
ulkoiiiaan rahaii ]`iääräisiä `i.elkoja, joiden korkojen (ja kuoletusten)

i]iäärä oii i]]iiaistu velkojama€m rahayksikössä.

Velal]ismaan kan-

nalta kal,sot,tuna, jonka sito`imustensa tä+rllämiseksi on kulloinkin
ost,et,tava

lietL}-,

kiinteä

i`iäärä

ulkomaan

valuutLaa,

]nenot mei'kitsevät samaa kuin vastaavansuuruinen

kyseiset

Luonti, joka

oTi tä}-sin epäjousLaTaa valuuLlakui`ssin inuutoksiin nähden.

Kurs-

sin kohoaminen ei Losin ]{}.seisten menojen osalta vaikuta mitään

]iiaan
mutta

u]koinaan
seii

sijaan

maistui na

rahaii
sanoluL

määrä.iseen
menoL

maksutaseeseen,

kotimaan

rahassa

il-

]isäänL)'vät samassa suhteessa, kuin kurssi nousee.

Jos korko- ja kuoletusmenojen osuus maksutaseen loppusummasLa

on suuri, iiiin valuuttakurssin tuntuva nousu saattaa pahimmassa
68 }|aksutase kokonaisuudessaan käsitt,ää lisäksi myös kansainväliset pääoman-

liikkcet, jotka nckään eivät ole riippumattomia valuuttakurssien vaihteluista.
ri`osiasiallisesti sanotut vaihtelut cefeJ.[.s par[.bus vaikuttavat lainaus- tai sijoitus-

mielessä tai)ahtuviin ulkomaan valuutan ostoihin periaatteessa samaan tapaan
kuin kansainväliseen kauppavaihtoonkin

137-138.).

(ks.

lähemmin

TAMMiNEN, 7n.

f., s.

Koska kuitenkin iiiin hyvin pitkän kuin lyhyen ajan ka/ns;i`nväliseL

])ääomanliikkeet ylceiisä i`atkaisevasti riippuvat, muista tekijöistä, niihin ei tässä
kirjoituksessa sen lähemmin puututa.
69 Ks. TAMMiNEN, m. £.,
70 \'rt.

TAMMiNEN,

m.

111 luku, 12 §.

f., s.

138.
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tapauksessa muodost,ua iiiaan (kotimaan i`ahan määräiselle) i]iaksii-

taseelle suorastaan tuhoisaksi siinäkin tapauksessa, että se vahvisia:`

kauppatasetta.

Mainittakoon

tässä

yhteydessä,

että

useiminat

niistä maista, joiden osalta »depresioinnilla» olisi edellä esitettyjen

laskelmien mukaan (s. 3/±8) muuten ollut onnistumisen mahdollisuLdet, kuuluivat, kansainvälisiin ve]allisiin `ilkomaan rahan määräisine

velvoitteineen.

Velkojamaan kaniialt,a i)uheena ole`-at maksutaseen eräL ed`is-

tavat vastaavansuuruista vientiä, johon perusl.uva ulkomaan valuutan tarjonta lisäänt}J.y sainassa suhteessa, kuin sen oman valuutan

kansainvälinen arvo nousee, joten sanot,un tarjonnan joustaviiiis

on ± ~Z.7L
Jos kyseistä tyyppiä olevat tuloL muodostavat
olennaisen osan maan maksutasecsta, niin tämä seikka on oinansa
vähentämään

kutuksia

va]uuLtakurssin

ulkomaan

nousiin

i.ahassa

mahdollisia

mit,attuun

edullisj:`

\-iii-

maksutas€:esc>e]i.

vaikkakaan kurssin m`iut,()ksc]]a ci kyseisi,cn erien osa]ta t)Iekaan

mil,ään

vaikutusta

kol imaan

T`al`an

määräiseen

i"`ksu-

tasccscen.
Vastattavaksi
edellä

esiLetyillc

mustuloksille

niiden

on

no`is(x.

annet,tava.

todistus`.oima

on täysin kiistaton.
tucssaan

siihen

tuloksct

on

lopiiksi

kys}mys,

mii(.ii siiuri

»pessimistisillet) näkökohdille
MiLä

-`-joskaan

ei

ci`sinnäkin

aivan

Tällainen epäilys

aineistobn

saatu.72

j{\

Lisäksi

jo

jälki.minäisi;ii

hclpos[i

niencLelmii]i,

lähänkiii

tulokset ovat osaksi keskenään ristiriiLaisia.

mt.i.kii\.s

emi)iirisillc

olemaloiikaan

Lulec

niihin

ja

----

inielecm
joita

irieniiessä

iuLkit,`i]t.t`.

iuskin
i,utu`-

]{ä\.Liät`n

saa\'utci,`ii

T\Tiinpä esim. ri.7tbcrgcn

on vastaavanlaisissa L`it,kimuksissaan T)äät,\.H`rl joustavuuslukuihiii.

jotka ova.| olennaisesti korkeampia kuin
sihä,

(ittä

esillä

olevan

iH.obleeman

edtmä

esitet)'t.73 r\-ä`rt`ää

i`at,kiiiscinisL`ksi

lar\rit[a\,.a:i.

tä``S.in luoteLLavaa (mpiii`isl,ä aineist'oa ci viclä ol. kä}'teuä\.issä ---

" Tämä havaitaan myös siitä (`Jrt. c(1ollä s. 337), että koska ?7A ± J + gi3,

niin €8 ± -Z, jos 77,i ± °.
72 M)..ös eri t,utkijai o\.at suhtaulunect kr.iililliscsLi toistensa käyttäniiin i`ieiieteln\.\-u\.

\+s. esim. J

'l`i`\`i``.i`c£i.=N, Obsei.i)cilioiis sui. le problöme de la raril6 du dollai.,

Revue d'Econoinie Politique, Vt>I. 58 (19JI8), s.
73 ks TNBF.RGEN., m A., s. 52 ja .`eui..

.16.
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olemaankaan.74 Toistaiseksi esitetyt

joustavuusluvut koskevat lisäksi ainoastaan t,uontitavai.oiden )}resi-

itrookkisen» k}.synnän hintajoustavuutta.
Kysymyksen kaikininio]iseksi .valaisemiseksi olisi kuitenkin suotavaa saada käytettäväl{si inyös Larjonnan joustavuutta valaisevaa aineistoa, mitä
ei käytännöllisesti ott.aen ole laisinkaan olemassa, ja minkä saamincn todennäköisesti tulisi osoittautumaan sangen vaikeaksi.

Sama koskec myös ulkomaan v a 1 u u t a n kysynnän joustavuutta,
jota valaisevien lukujen i)ohjalla, kuten edellä on havaittu, niin
ikään voisi ajatella tehtäväksi tiettyjä johtopäätöksiä. Tässä
`.hteydessä on vihdoin paikallaan esittää se - epäilemättä varsin
empiirinen - vastai)eruste, että edellä t,odetuista alhaisista joustavuusluvuist€` huo]iinatta viime vuosikymmenien taloushistoria kuitcnkin tarjoaa esimerkkejä onnistuneistakin ))dei)resioinneista».

Edelleen iiä}-ttää siltä, et,tä valuuttamarkkiiiain vakaan tasaiNiinon ehdoista ]{äydyssä kcskustelussa ei ole riittävässä määrässä
ot,et,tu huoi]iioon ei'äiLä näkökohtia, jotka ovat omansa puhumaan
suht,eelliscn

korkeit,Len

joustavuuksien

puolesta.

Täteii

ei

aina

ti]e muistett,u silä, et,t,ä jonkin maan vientitavaroiden ))maai]man-

k\.s\-nnän)) alhaiseii joustavuuden vaikutukset saattaa kompensoida
Puheena oleva mahdol-

tar.ionnan riittä`J.än a]hainen joustavuus.76
]isuus

saalt,aa

[oLeutua

erityisesti

{|incita vievicn maiden osalta`

maataloustuotteita

ja

i`aaka-

Varsinkin, jos tällainen maa edustaa

tunt,uvaa osaa maai]man kokonaistarjonnasta, sen tuotteiden u]ko74 Sen jälkeen kun esillä oleva kirjoitus oli valinist,unut, kirjoittajalla on ollut

tilaisuus tutustua Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimusosastolla laadittuun
painamattomaan tulkimukseen (tekijä tri Guv H. ORcuTT), jonka paljon sanova
n±mL k.unlu+\.. »Whu lhe Slalislicalhg Eslimated Elaslicilies of Demand |or lmpoi`ts

{ind Exporls Do Not lmplu lhal Depreclalion Would be

lne||ectiue».

S.zinotussa

tutkimuksessa, jossa tai.kastellaan käytännöllisesti kalsocn kaikkia t,ähänastisia

tutkimustuloksia - joukoss£` m)Jös ju]kaisemattomia -- esitetään viisi eri syytä
siihcn, miksi kyscisillä l£``kclmil]:\ on iiscimmilen systemaat,tincn taipumus antaa
tu]okseksi liian alhaisia, tod.]]isuut,ta

vi`stai`mattomia jousta\t.uuslukuja (vaikeus

c]imiiioida tulonmuutostci`. \'aik`iluksct, Iiian lyhyl havaintoaika jne).

Sanalla

`anocn se on omai]sa \'oimakki!{`hti tukemaan kirjoittajan e(lellä esitettyä, lähinnä
)>i)ituitiivista`>

tietä

mu(>tltjsLctlua

76 Niini)ä Larkasleltz`vaiia
13icKERDiKi.=

ilmeisesti

käsitystä.

olcvan keskustelun cnsimmäimn

s\'\'llistvv

täh<äti

li`iinitilyöi`liiii.

y>ali`staja» C.

F.

3.56

}III<Ko

mainen

k`.s}.ntä

suuriakaan

oii

usein

suhteellise]i

im`hdollisuuksia

kustaniiiiksemi.

vaan

»sellaisenaan».
tuoLteiden

se

voi

on

saat,taa

tällöin

ei)äjoustava+`:

lisätä

ii`\'\-niiää]i

sesii

iiiaiden

valmiita

aiiieisiin

k}rs\.nnäsLä

niiiie]ioinaaii

maaialous-

loisinaa]i

pelastaa

-

(tll+i

seiia

s\-\.nä

.joi)a

tilanteeii.77

usein

maaii

onkin

iieg.iilii`.isen

Liionli,

laiLa,

`.l(`cnsä

jonkz`
siiheii,

on

suhleelliseii

tai)auksesLa

\illaiiluotannon
et,Lä

maaii

Jorw.

vuonna

1931

\.arsin

onnelliseksi

iii:ian

vient,it,avai`oideii

s€`i`ttaa

tunl`i\'asli

oltm`assao]o:

et,tå

ia\'arai

+`ivan

\.{`ikuttaa

samoin

»t,uoiitikelin);siksi>),

licLyistä

ta\.ai`oisia

rmisen l{}.s}/.nnän jousla\.uuleeii

>)maailinankvsvii-

kuTssinin`i`it,os

siii,å

t,ulct`

s€`:`tia:`

\-ientit,a\'aroi-

st`at,i,aa

olla

))vi(iiilikeli)oisia)).7°

Lulee,

ole]inai-

(l{.`valvoinii

Loiiiienitii,ceksi.78

>)i)olenliaalisl,cii»

kui]i

iiiainitse(i

()li

suorii,tama

\ ksii,t,ä;sen

i`aaka-

[-I}.vänå

Z?()/?i./?.`.oiL

.joustamalloniiius

seimuksilt,am

jotkiri

tämäii-

itääasialli-

jousLavM`.

Lisäksi

deii

kuLen

käsittää

osoitlmitiii

lään>)

.ious-

.\l€ilidollisuudei ov{`i

Leollisuustuåweita, joiden kys.yniä ravint,o- .i:`

k`ivatunlais(`sla

Ausl,raalian,

o1(`

iiiaiden

l`iot,t,citlens€`

osaha

vei`i.al,tiim

esimerkkinä

ei

Lai`jonla

iietenkin sitä suuremmat, jos kyseisen
Ly.yppisten

sillä

imiiden

i`iii)puvainLm

Epäjoustava

Larjonta

tä`.aa76 ~

TA}nl'\,l.:\-

tehdä

seiirauks(m€`.

}Iilä

iaas

koti-

on huonial,tava, et,tä ))luonLi-

k\-s`'iinän» jousiavuur,ia t`i määT`ää `.ksin(miaan kotimaan kulur,iw
jicn

tuoiitiiavai.oihin

kohdisiaman

senaan, vaan in.yös vasr,aavicn

joustavuus.

Tai`keiiimin

k`-s}'nnän

joustavuus

sellai-

lavaroiden kotiinaisen tarjoiinan

sanoiluna

Luont,itavaroiden

kys`'nnän

supisLuminen valu`iiLakurssin nousi,essa ja se,n ]isääni}m`inen kurssin

alentuess{i

riippuu

o]ennaisessa

määT.ässä

siitä,

i`iiten

paljoii

vastaavien Luotteiden kolimainen Larjoiita s€`n`ai`aikaisesti supistiH[

tai
ja

laajenee.
]Tit.ös

Jos

oiiiim

kotimaiset
lii()t,lejd(msa

iuottajat

valuut,ti`kurssin

kotimaisen

himan

alentuess:`

laskiessa

siiuT.esi,j

78 Vrt. PAT]i. ^^. S^`iu..`.LsoN, Disparilu in Postu>ai` Exch(inge Rales, \`olioom.&-

teoksessa Foreign l.iconomic Policy foi` thc Unitetl States, toim. SET`i()ui` E. HARRis
(Cambi`i(lge, Mass., 1948), s. 402.
77 vi`t. edeliä s. 328 ja 332.

78 LJOAr`T ROBiNsoN, /rt. f ., s. 198.

liuomauttaa.

larjomian

Kuten Joan Robinson samassa yhli`y(less!`

»luonnolliscnt> e])äjouslavuu(len

motlo])olistisin r€`joitustoimcn|)il(`in
79 vi.[. eticilä s. 345 -346.

licloisesti

:1`ltl:`:`.

pii`ilctta

voi(laz`n

tietyin

VALuu'rTAKultsslEN T.IuuTOKSF.T jA MAKsuTASF.EI`. TAs^l.AINo

rajoittavat

t,uot,antoaan,

so.

jos

heidän

larjonLansa
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on

sangen

joustavaa, tuonti saattaa t,untuvasti lisääntyä siinäkin tapauksessa,
että puheena olevien Lavaroiden kysyntä sellaisenaan o]isi suhteellisen epäjoustavaa. Vastaavasti tuonti saattaa voimakkaasti supis-

tua -tuontitavaroiden kysynnän ei)äjoustavuudesta huolimatta jos kotimaisei iuotLajaL valuuttakurssin kohoamisen aiheuttaman
hintojen nousun tapahtuessa suuresti lisäävät tarjontaansa.8°
Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, että Hcbz)erzer, joka nykyisin lienee »klassil]iscnJ) ajattelutavan nimekkäimpiä edustajia esillä

olevassa

kysym}7ksessä,

voimakkaasti

korostaa

sitä inerkitystä,

mikä »tuotannon sopeutuvaisuudella» (£he cbcz/.zÅs£czbi.!{£y o/ p7.ocZL4c£jo7t)

on tuontikysymän joustavuuden kannalta.

Tät,ä seikkaa y)moder-

nistit» ovat yleensä pyrkineet väheksymään, vaikka jo /14czrsÅCDZZ

aikanaan kiinnitt,i siihen suui`ta huomiota.

Juuri samaa seikkaa
Marshall Haberlerin tulkinnan mukaan tai`koitti puhuessaan niistä
))moderneista teollisista olosuhteistat), joihin edellä (s. 31) viitattiin.

Samal]a Haber]er kuitenkin joutuu toteamaan, että tuotanno]i
sopeutuminen, paitsi että sitä voidaan kauppapoliittisin toimen-

pitein ehkäistä, vaatii enemmän tai vähemmän aikaa, mistä syystä
aikatekijälle

on

probleeman

käsittelyssä

'pantava

suui`ta

painoa.81

'V

Lopuksi on pyrittävä löytämään jonkinlainen vastaus vaikeimmin vastattavaan kysymykseen, mihin esillä olevan probleeman
tarkastelu antaa aihetta, nimittäin kysymykseen, onko vapaiden
valuuttamarkkinoiden tasapaino todella ))olemukseltaan» epävakaa
80 Vrt. TAMMiNEN, in. f., s. 115-116.

81 I:1ABERLER> Some Cominents on Professor Hansen's Nole, s. 191-192, 5&

sama, CL[rJ.encu DepJ.ec[.afi.on, kokoomateoksessa Foreign Economic Policy for
the United Stat,es, s. 392-394. Myös luennoissaan Harvarq.-yliopistossa Hal)erler
on viitannut mm. »potentiaalisten» vient,itavaroiden olemassaoloon »maai]'mankysynnän» joustavuuden lisääjänä samoin kuin siihen, että tuoiititavaroihin
kohdistuva kotimainen kysyntä edustaa vastaavanlaisten tavaroiden kokonaiskysynnän ja kot,imaassa tuotettujen tavaroiden kysynnän välistä erotusta.
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^\IiKKo TAMMiNEr`'

vai ei. Valitettavasti nä}.ttää siltä, että tässäkin iai)auksessa, kuten

niin usein muulloinkin on laita kansantaloudellisten pi`obleeinojen
osalta,
on
suui`emmassa
tai
pienemmässä
määrässä
pakko

tyytyä toteamaan, että »keskustelu saa olla vastauksena kysymykseen».
Kirjoittajan käsityksen mukaan probleema kuuluu
toistaiseksi

]opu]1isesti

ratkaisemattomien

suureen

joukkoon.82

Korkeintaan ehkä voitaisiin sanoa, että tarkastellussa ])klassikoiden»
ja ))modernistien» kiistakysymylÄessä kirkko olisi lähinnä pant,ava
keskelle ky|ää.83

Ilmeisesti on vakavast,i oteLtava lukuun se mahdollisuus, että

vaihtotaseen joustavuus lyhyellä t,ähtäime]lä katsottuna todella on
suhteellisen pieni.84 Täl]äinen mahdollisuus saat,Laa toteutua esim.

sellaisessa Lai)auksessa, että niaan tuonti käsit,tää i)ääasiallisesti
ravinto- tai raaka-aineita, joita kotjmaassa ei lainkaan voida tuottaa ja joiden kysyntä siitä syystä on sangen epäjoustavaa. Jos
maan omien tuotteiden y)maailmankysyntä» ei sat,u olemaan riit82 Vrt. SAMUELsoN, m. Å., S. 402.

83 Vrt. METZLER, 77i. k., s. 227-228 sekä 232-233.

84 Puheena olevan ajanjakson i)ituutta ei ymmärrcttävästi \-oida yleispäte-

västi mitata kuukausissa tai vuosissa. Jos otaksutaan, että valuuttamarkkinoiden
ilmiöitä tutkitaan käyi`äanalyysin i)ohjalla, erilaisten »tähtäimien» välinen ero
voidaan ilmaista seuraa`Tasti (TAM}iiNEN, Jn. f., s. 86): »1.yhimmän ajan käyrät

kuvaavaL tilannetta, jossa valuuttakurssien muutokset e]itivät, vaikuttaa ainoastaan tuojicn tekemiin ja viejien saamiin tilauksiin kummankin kysymyksessä
olevan maaii kot,imaisten hintojen sen sijaan jäädessä muuttumattomiksi. Lyhyen
ajan tarkastelutapa sen sijaan lähtee siitä, että molemmat ])uheena olevat reaktiot
ehtivät tai)ahtua. Täten lyhycn ajan käyrät, osoitt.avat, esim., miten viejien tar-

joamien ulkomaan valuuttojen inäärät reagoivat valuutt,akurssien nousuun sen
jälkeen, kun vient,iteollisuus on ehtinyt soi)euttaa kotimaan rahayksikössä mitatut
myyntihintansa tuotannon laajentumisen mukaisiksi.
Täten siis lyhyen ajan
käyi.ät eivät i)crustu 'annettuihin' tavaranhintoihin asianomaisissa maissa, vaan
'annetuiksi' e(lellytetään niissä kulloinkin vallitsevat, kysyntä- ja tarjontasuhteet.
Sanotut. suhtect puolestaan pohjautuvat, toisaalta 'annettuihin' kulut,ustapoihiii>
toisaalta kiinLeisiin, olemassa olcviin tuotaiitolaitoksiin. Mitä vihdoin pitkän ajan

käyriin tulee, ne perustuvat olosuhteisiiii, jotka pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna vallitsevat asianomaisten maiden tavaramarkkinoilla. Pitkän ajan käyrät
eivät täten ainoastaan 'myönnä' kysyiinälle ja tarjonnalle aikaa reagoida kurssinmuutoksiin olemassa olcvien tuotantolaitosten kapasitcetin sallimissa puitteissa,
vaai reaktioaika edellytetään niin i)it.käksi, että sanottujen laitosten olennainen
laajentaminen toi si`i)istamjnen e]i(litään toteuttaa.»

\'ALUUTTAKURSSIEN

MUUTOKSET JA

MAKSUTAsl.:EN

.I`,\SAI'AINO
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tävän joustavaa - jos esim. maa]la on monopolia lähentelevä
asema maailmanmarkkinoilla ~ valuuttakurssin nousun vä]ittöinänä seurauksena saattaa
o]la
vaihtotaseen heikkeneminen.86
Puheena olevassa tapauksessa voitaisiin Joan Robinsonin tavoin
sanoa, että jokaisessa »annetussa» tilanteessa ~ ja, mikä on pidettävä mielessä, tuotantokustannusten ollessa »annetut» ~ on olemassa tiett}' valuuttakurssi, jonka `t-allitessa vaihtotase on sikäli
»maksimissaani), että vajaus on pienin mahdollinen, ja jota tästä
näkölmlmasta katsottuna voitaisiin nimittää i)optimikui`ssiksi)). Jos
`'a]uuttakurssi on saavuttanut tämän tason, niin sen jokainen
`'ähäinenkin nousu heikentää vaihLotaset,ta ja antaa aiheen uudelle,
eiitistä

suui`emmallc

nousulle

jne.86

Valuuttamai`kkinain

tasa-

paino ~ »tasapainosta» sanan vai`sinaisessa^ mielessä voidaan tie-

tenkin puhua vain siinä tapauksessa, että se t,odella vallitsee on vaka{\ ainoasLaan niin kauan, kuin \-aluuttakurssi pysyttelee

optimissaan tai sen alapuolella.

Jos kui`ssinmuodostus on jätetty

`,.ai)aaksi ja \/-aluut,t,akui.ssi josl€`kin syystä nousee optimipisteensä

}.läpuo]elle, asianomaisen maan valuutan kansainvälinen ai`vo ryöst,äyt,y}/-ii.ti ja lähtee kiihtyvällä nopeudella ku]kemaan kohtinollaa.

Siinä tapauksessa taas, ett,ä \J.aluuttahrssi, kuten nykyisin tavalisesti on laita, on viranomaisten määräämä »po]iittinen hint a»
\.aihLotaseen vajausta ei ilmeisestikään voida J)depresioinnin» avulla

eliminoida, jos tästä toimenpiteestä odotetaan välittömiä tuloksia.

On viitattu siihenkin, että tällaisessa tapauksessa oikea tie vaihtotaseen vahvistamiseksi olisi i)ikemminkin valuuttakurssin alentaminen kuin koi`ottaminen.87 Se mahdollisuus on ehkä kuitenkin
85 Jos vaihlot,aseen

joustavuulta

kurssinmuut,oksiin

iiähden

t,arkastellaan

»hyvin» lyhyellä tähtäimellä, se saatlaa osoittautua sangen alhaiseksi jo siit,ä

syystä, että joukko kansainvälisiä maksuja on' suuruudeltaaii sidottu joksikin
.iiaksi cteeni)äin aikaisemmin tehdyil]ä sopimuksilla.

Ks. lähemmin TAMMiNEN,

in.1., s. 87~88.
86 joA`. ROBiNsor`', /n. !., s. 198 ja Seur.

87 |<s. LERNET\, m. t. s. 378, HABr3RLTiR, Some Commenls on Pro|essor Hansen's

^\'o£c, s. 191, sekä sama, CurJ.encu Deprcc{.Q£[-on, s. 393. -Toinen kysymys, johon

tässä }rl`teydcssä ei ole tilaisuut.t,a lähemmin i)uuttua, on, johtaisiko »appresiointi»

1odella vaihtotaseen (missä valuutassa ilmaistuun?) vahvistumiseen. Mainit,takoon,
että GRAiiAMin mielcstä (m. f., s. 297) i)uheena oleva ajat,us on ))täysin loogillinen

jt)htoi)äätös klassillisista tcorioista, vaikkakaan sitä, kun todellisuustajua
ollut riittävästi, i`i ole milloinkaan sovellettu käytäntöön».

on
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}III\,I<o

vielä

olein€iaii`

et,tä

koska

TAM}II:\.Et\.

kä}'tetLä`'issä

olc`-ai,

kokeiiiusi>eräistä

tietä saadut joustavuusluvut - sikä]i kuin ne y]ipäänsä pitävät
paikkansa -ovat todennäköisesti koiistantteja vain tode]]a teht}Jjen empiiristen havaintojen puitteissa, vaihtotase sa€`ttaa >)noi.inaa]il]a» tavalla reagoida kurssinmuutokseei], jos viimeksj mainiLtu on

i`iittävän suuri. On nimitLäin odotettavissa, että vaikkii u]komaisen
kysynnän joustavuus va]uuttakurssin jatkuvasti kohot,essa i)yrkiikin piei-ienemään, kotimaisen kysynnän joustavuus jaLkuvasti
lisäänty},-: jossakin vaiheessa kaikki vientitavai`at tulevat kotimaisille

osLajille niin kalliiksi,

etLä

tuonnin voly}rmi alkaa

lähestyä

nollaa!

Näin ollen oii ajaLelta`/issa` cltä hyviii jyrkkä »dei)resiointi))

saat,laa

]iosLaa molempien joustavuuksien suTninan vli ))kriit,illisen

ai`vom), jolloiii `'aihtotasecn vajaus saadaan c]iminoiduksi
teiikin

tavatLoiiiasti

huonontunee]i

vaihtosuhleen

-- tie-

hint,{`aii.88

Jos sen sijaan k}-sym}-stä tai.kasiellaan piteiiimän ajan näkökulinasLa, vaihboLaseen joustavuus kurssinmuutokseen nähden Locleii-

näköisesti
scssa,

osoittautuu

t.ttä

johl,uii

se

siitä

1\-h\.ellä

hc`litosli

l,`intuvasti

käsiLettäväslä

tekijöisLä, joLka ovat

omansa

joustavuutta,

vaaLival

päästäkscen

`rleensä

suuremmaksi

iähLäiinellä

`.-aikutt,aim`aii.

katsott,um`

s}-ysLä,

]isäämään

ei

eLtå

tai

koske

iai)auk-

i)ieiii.

Täinä

i[seimmal

kaiisain`'äliscn

eneinmän

Sanottu

siinäkin
o]isi

niisl,ä

k}.s).nnäii

vähcmmän
aiiio€`siaan

aika:\
hinnaii-

muutoste]i `;.aikutuksia ostajien päätöksiin, vaan lisäksi ja eiinen
kaikkea larjonLapuoli Larvitsec aikaa sopeutuakseen inuuLtuneesee]i

tilanteeseen.

Jos reaktioaika otaksut,aan niin pitkäksi - kysym}t.s

saatLaa tällöin olla viiosist,a - et,l,ä

kulutustottumukset ehtiväL

m`iutt,ua

olennainen

ja

että

l,uotantolk`]iasiteetin

laa.ici`laminen

(tai supistaminen) ehdit,ään Loteuttaa, jolloin myös ei`i maiden
tuott,eiden välisen >)substiiuuLionJ) mahdollisuudet ]isääntyvät, ]]iin

sekä kysvntä- et,i,ä tarjonLakäyrät jotensakin suurella varmi]udella
muodostuvaL t,untuvasti joiistavaiiimil#i, kuin mihin tässä kirjoituksessa selosLeLul >)pessiinistiset»

taamaan.

]iäkökohdat

ovat omansa viiL-

Toisin sanoen on varsin inahdollista, että »klassillinen»

katsantokanta tällöin osoittautuu

pääpiirteissään paikkansapitä-

väksi. Tämä i)uolestaan mei`kitsee sit,ä, cttä m`'ös kurssinmuutokseii
88 VTt. C,u^NG, .L Slalisli..al .Xole on \\'orld 1)emund |oi. Exporls, `. \16

V,\i,Uu.T'l`..\KtJ-RSSII-:`.

väikuiukset

}IUU'l`()Ksi.:T JA

muodosi`ivaL

i)itkällä

MAKSUTASEEN

t,ähtäimellä

TASAl'AINo

katsottuna
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»noi`-

maaleiksi», vaikka sen välilLömät seui`aukset olisivaLkin olemat,to-

mat tai suoi`asi,aan »nurinkui`iset)). Edellä sanot,tuun on kuitenkiii

`/'ie]ä syytä lisätä, että jotta »depresioinniiiJ) vaikutukset todella

olisivat asianomaiselle maalle edulliset, vaihtotaseen joustavuuden
kurssinmuut,okseen
vaan

lisäksi

nähden

verraten

ei

tule

suuressa

olla

määi`ässä

ainoasLaan

positiivinen,

positiivinen.

Muussa

ia}tauksessa nimittäin suhteellisen pienen maksutasevajauksen eli-

minoiminen edellyttäisi valuutan kansainväliseii arvon tuntuvaa
alentamisLa, mikä taas merkitsisi vaihtosuht,een sa]Tianaikaista
olennaista huononemista. Toistaiseksi on myös rahamrvopoliitii]ien näkökohta otettava monessa maassa huomioon.89
Niihin
csillä

käytännöllis-poliittisiin

oleva

aihetia, ei
sen

pi`obleemanasetteluihin,

Lässä yhteydessä lähemmin puututa.

sijaan,

joihin

pääasial]isesti teoreettinen tutkielma saaLtaisi ant,aa

Korostet,takooii

el,tä kirjoituksen aiheena oleva kysymys

ei

mil]ään

inuotoa ole ajankohtaisisLakaan valuuttakurssiprobleemoista ain()a

cikä todennäköisest,i edes tärkein.

Päinvastoin tämä mielenkiin-

io].iit n, tärkeä ja komplisoitunut talouselämän ala kaipaisi runsaasti
lisävalaist,usLa monesLakin - sekä teoi`eettisesta etLä kävtännölli-

sestä --näkökulmast,a katsottuna.

MutLa se taas vaatisi eri ji`i,-

tuiisa, kut(m Kipling sanoo.9°
8° Tässä yhteydessä on syytä i)alauttaa mieliin

1930-luvun alkui)uoliskolle

t.yyiiillinen y)comi)ctitive depi`eciation», minkä johdosta uscat maat eivät milloin-

kaan saaneet, mahdollisuutta todeta, minkälaisiksi iiiideii suorittamicn »depresi-

ointien» vaikutukset olisivat i)itkällä tähtäimellä katsoen muodostuneet.

Puhecna

olev<an ilmiön t,oistumisesta ci nyttemmin enää ole i)elkoa, mutta sen sijaan on
ajateltavissa, et,t,ä joLkiii muut tekijät, saattavat suuremmassa tai pienemmässä

määrässä ehkäistä äskcttäin suoritettujen devalvointieii `pitkän t,ähtäimen vaikutuksia täysin toteutumasta. Otaksuttakoon - esimerkki on tietenkin t,äy`in
teoreettinenl -että Yhdysvalloissa valta siirtyisi rei)ublikaaneille, jotka saisivat
aikaan tuntuvan tullien korotuksen. On ilmeistä, että t,ällainen toimenpidc olisi
mclkoisessa määi.ässä omaiisa vähent,ämään sitä helpot,usta, jonka sanotut devalvoinnit muuten voisivat ajan mittaan tuoda Eiiglannin ia muiden ))dollaripulast,att
kärsivien maiden tilanteeseen, vaikka kyseisten maiden tuot,teiden kysynnän
joustavuus

Yhdysva]Ioissa olisikin ))itsessään» suhtcellisen suuri.
90 Kirjoittaja ei valitettavasti olc voinut tutustua Ekonomisk Ticlskriftin iiume-

i.ossa 3/1949 julkaistuun KARL OLOF F`AXEi`'in ja KURT SAvosNicKin artikke`iin

Naf[.ona/!.nkomsf ocÅ J!ondeJsbcrJans, jossa on kirjoittajan tietämän mukaan kåsitcliy

irm.

tämäii

kii`joituksen

aibi`ena

ollii{ta

ongelmaa

KIR]ALLISUUTTA.
J.

R.

HicKs, Vcrit4e c4jtcz CcÖpL.£cbz.

sity Press, Ijondon 49/+6.

Second Editi(]ii.

Oxford Uni`'er-

Siv. 340.

J. fi. Hi.cA.sin teoksen eiisimmäineii lailos ilmesLyi jo k}.miiien-

kunta vuotta sitten, tarkemmin sanottuna kevättalvella '1939.
Teos on siitä lähtien olluL varsinkin anglosaksisessa maailmassa
vilkaan mielenkiinnon ja ki`skustelun kohLeena.
Kun i,eos ei)äi-

]emättä kuuluu niihin harvalukuisiin, joista heti ilmest}'[,t}'ä voi
ennustaa, että ne tulevat jäämään klassillisiksi, näinkin myöhäinen esittely suomenkieliselle lukijakunnalle lienee paikallaan.
Päinvastoin kuin toisen brittiläisen kolmek}-mmenluvul]a ilinestyneen J)klassikon», Key7zesin »Genei`al Theorynj), I-Iicksin teoksen

perussävy on eräässä mielessä konsei`vatiivinen.
Tämä ero on
sitäkin mie]enkiintoisemi)i, kun J)Value and Capital» käsittelee
olennaiselt,a osalta samaa ])roblematiikkaa kuin »Genei`al Theoryy).
Mutta kun General Theor`-n leimaa-antav<ina i)iirteenä on nerokas

int,uitio -- ja sama]la ]ierokas
loogisesta moitteettomuu(lesta --

piittaamatiomuus järjestelmän
Hicksin 1,coksen vahvimi)ia

puolia on vähintäänkin pyrkimys formaaliseen täydellisyyteen.
Iiicksin teos ei i)yri o]emaan Triikään LaloustieLeen t)Princii)lesj).

Mutta vaikka näin ei olekaan laita, iuntee houkutusta luonnehLia
teosta
))klassillisen
kansantalousLieteen»
eräänlaiseksi
t,ii`JisLet,yksi ))6dition definitiveksi». Näin jo muod()llisestikin, sillä kuLen

eräät teokscn komm6ntoijat ovat h`iomaulLaiieeL, I-Iicks iioudattaa

»klassillista» traditiota yksinpä siinäkin, että hän on onnistunut -kukaties viimeisenä - pukemaan kaiken olen]iaisen sanotbavansa »tavalliselle kielelle)), jot,a vain kaksiulotieisci diag`rammat
havainnollistavat. Oikeastaan \J.ain eräät }'leistykset jäävät matemaattisen liitLeen vai`sinaisesti uudeksi sanottaval{si.
Jo tämän

tehtävän

onnistuminen

on

Tnainitsemiscn

arvoineii

stiavutus,

ki;1l:inm::ek?åaättttiå=:såäp,pe:råfett:,n,;oä'":,-a`:loal:o`,l.t:innkoenl.,:i:E]=:.n--aikKansantaloustiede oli varsinkin kolmekymmenluvulla vaikean
pulman edessä. 0li olcmassa. siihieellisen pii,källe ketiitett`,. siaatti-
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nen teoria, joka lisäksi näytti eräissä suhteissa »toimivan» moitteettomasti.
Toisaalta oli käymässä yhä ilmeisemmäksi, että
ei`äissä muissa suhteissa todellisuus ei suostunut käyttäytymään
tavalla, jolla sen olisi pitänyt käyttäytyä. Kun kansant,alousmies
ei voinut menetellä kuLen entinen linnoitustöitä suunnittelemaan
lähetetty upseeri, joka pyysi yleisesikunnalta. lisäohjeita, koskapa
kai`tta ja maasto eivät pitäneet yhtä, eikä hän voinut ratkaista,
kumpi oli oikeassa, ainoa mahdollisuus oli teorian korjaaminen.

Tällainen lmrjaaminen voidaan suoi`ittaa monella tavalla ja
Hicksin valitsemaa tietä voidaan lyhyesti ]uonnehtia näin: on
rakennettava sellainen -kaikessa olennaisessa klassillisia linjoja

noudattava - yleinen mikrotasapaino-malli, jota aivan vähäisen
uudelleenmuodostelun ja tietynlaisen uudelleentulkinnan jälkeen
voidaan käyttää eräiden »dynaamisten» ilmiöiden selittämiseksi.
Kirjansa kaksi ensimmäistä osastoa, joista edellisessä käsitel]ään subjektiivisen arvon teoriaa, jälkimmäisessä yleistä tasa-

painojärjestelmää, Hicks omist,aa mainitun staattisen mallin rakentamisel]c. Kaksi muut€\ osasioa puolestaan käsittelee dynaainista
teoriaa.
T.eokse]i i)ääjuonen rinnalla, vaikka siihen kiinteästi ]iitiyen,
Hicksin kirja sisältää yhtä ja toista muutakin huomion arvoista.
Mainitt,akoon tässä vain pari:ta seikasta, jotka tulevat k}rsymykseen

subjel{iiivisen

arvoteoi`ian

yhteyd6ssä.

Taloudel]isen hyödyn initattavuudesia on keskusteltu subjektiivisen arv()teorian keksimisestä lähtien.
Aivan viime aikoihin
asti --täsmä]lisesti sanottuna vuoteen 19/±4, jolloin ¢. NeL4mo7t7tjn
ja

J14o7.gG7%£cr7tin »Theory

of

Games

and

Economic

Behavioi`»

ilmestyi - on näyttänyt ilmeiseltä, että suunta, joka pitää hyödyn mitattavuusolettamusta ainakin tarpeettomana, on pääsevä
vallitsevaksi. Tätä näkökantaa on johdonmukaisesti seurattu
Hicksin teoksessa (Hicks yhdessä Z?. G. D. 4j!eJ®in kanssa oli jo

aikaisemmassa yhteydessä kehitellyt tämän ajatuksen jotenkin
perjllc asti).
Näin on mm. itse rajahyödyn käsite korvai,tava
rajasubstituutiosuhteen käsitteellä - jos hyötyfunktio ei ole
yksikäsitteisesti määrätty, eivät sen ensimmäiset osittaisdei`ivaatatkaan ( ± rajahyötysuhteet) ole; sen sijaan pätee jatkuvasti, että
kahden osil,taisderivaatan suhde annetussa pisteessä (rajasubstituutiosuhde) on yksikäsitteisesti määi`ätty, mikä riittääkin indifferenssianalyysin

perustaksi.

rlicksin teoksen ensimmäiseen osastoon sisälLyy lisäksi muuan
ensiarvoisen Lärkeä oivallus. Iiicks nimittäin osoittaa` että milloin
useiden h}rödykkeiden hinmt muuttuvat samassa suh'teessa, nämä
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hyödykkeet käyttäytyvät tietyssä mielessä kuin yksi hyödyke.
Se`iraava esimei.kki osoittanee, mistä on kysyinys.
0letetaan, että joku kuluttaja kä}'tLää koko tulonsa kahden
hyödykkeen, sanokaamme perunoiden ja vi]lakankaan, ostoon
ja oletetaan tavalliseen tapaan Lulo, hinmL ja kuluLlajan indifferenssikäyrästö
iunnet,uiksi.
Piirretään
indifferenssidiag`ramma
budjettisuorineen ja sen lisäksi toinen, ede]lisestä Liet}/.nlaisen
ti.ansformaation kautta saatu diagramma. `Jos `-aakasuora ko'ordinaatti alkuperäisessä diagrammassa esiit,äi.i i)erunainääriä, uudessa
`e tulee esitt,ämään samoja perunamääriä kerrot,tuina perunan
\-ksikköhinnalla (yksikkönä siis esim. ink/kg. kg ± mk).
Kut,en
iielposti huoinaa, on i)eriaatteessa }-hdent,ekevää, kumpaa dia-

gi`ammaa käytetään, kun tutkitaan hintojen ja Lulon muut,oksien
vaikutust,a
kysyntääri.
Edelleen:
jos
kuluttaja
ostaa
osan
perunoista paisLaaksccn, osi`n keittääkseen, voidaan sanoa, että
vaakasuoi`at ko'ordinaatit uudessa diagrammassa tosiasia]]isesti

esitt,ävät crään hyödykery/tmön hankkimiseen kä}.iettäviä rahamääriä.
Mutta
koska
paisteLtavaksi
ostet,tavien
i"runoiden
hinnan noustessa esimerkiksi kaksinkei`taiseksi, m}'ös keitettäväksi ostet,tavien perunoiden hinta kaksinkei`Laistuu, Lämä eri]ainen käyttötarkoitus ei tule kuviossa näk}'viin.
i\T}rL tilanne
on ]uoimollisest,i aivan sama, jos meillä i)aistettavien perunoiden
tilal]a on esimei`kiksi porkkanat, kunhan vain porkkanoiden hinta

tutkimuksen aikana muuttuu täsmälleen sainassa suhteessa kuin
i)erunoiden hinta. Täten on vihdoin mahdollista vaikkai)a ))laskea
yhteent) kaikki hyödykkeet, }.htä lukuun ottamatta, yhdeksi
yhdistetyksi hyödykkeeksi, jola Mai'shallin Lai)aan voidaan nimittää

i)rahaksi)}.

Mainitun väittämän mei.kit,\.s on laajakantoinen ---ilman sitä
Luskin Hickskään olisi esimeikiksi kyenn}/-t tulemaan toimeen
itse

tekstissä

pe]käs[,ään

))lavallisella

kiele]lä»

ja

kaksiulotLeisil]a

diagrammoilla.
Kirjansa toisessa osast,ossa Hicks siirt}.y käsitt,elemään }.leisen
tasapainon teoriaa. Tässä osastossa Hicksin oma panos on vai`sin

huomattava.
Ensimmäisen kerran nimittäin kiinnitetään nyt
huomio tasapainon stabiliteettiehtojen formuloimiseen y]eisessä,
usean variaabelin tapau.ksessa, sekä toisaalta siihen seikkaan,
miten todennäköistä on, että nämä ehdot todellisuudessa ovat
täytetyt. Mitä tulee olosuhteisiin, joissa tulevaisuus on eliminoitu
sillä tavalla, kuin staattiset mallit edellyttävät, Hicks sitten
osoittaa, että tällaisten järjestelmien stabiliteetti on ]ähes aina

taattu.
Staattisten kysymysten käsittely ei kuitenkaan ole Hicksin
varsinainen päämäärä. Kirjan kolmannessa osastossa siirrytäänkin
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ongelmiin, joissa kvantiteet,tien »päiväys» tulee inerkitseväksi ja

joita Hicks nimittää dynaamisiksi.
Siirt}-essään dynaamisiin probleemoihin Hicksin L{`rviLsee vain
hi`ikan modifioida csittämäänsä staattista mallia.
Niin hyvin
hluttajan kuin liikeyrityksenkin käyttävtvmisen t,eoi`iaan on
saatava >)Lulevaisuusj) mukaan.
Tämä kä}i- i)äinsä
siteii, etLä niitä jokaisen hyöd\.kkeen määi`iä, joLka

ensinnäkin
kohdistuvat
iuoianto-iai kululussuunniielt`.`an e i` i kausiin -»viikkoihin» käsit,ellään e r i h`.ödykkeinä. Tulevaisuuteen kohdistuvien rahamäärien - hintojen, Lulojen ja kusLaiinusien --` n`rk\.arvoilla
oii silloin d}'naainiscssa mallissa täysin saina asem ktiin. vastaavilla rahamääi.illä st,aattisess€` it.iallissa.
- .\'äin
modifjoidun
järjestelmän
tasai)ainosekä
sLabiliLeet,tiehdol
l,ulevat
muodollisesti identLisiksi sLaar,tisen järjest(hiän `'asiaavien

[ällöin
ehLo-

jen kanssa. Samoin i)itää mm. edelleen r)aikkans€`, että hyödykkeitä, joiden hin]iai inuuttuvat, sainassa suhtecssa. \'oid€`an edellä
csiLeL).ssä

iiiielessä käsitellä `rhLeiiä h}röd}rkkeenä.
}'Iutta siiri.`Tt,täessä asioiden foi`maalisesla ]iiiden malei`ia{ilisctm

i)uoleen

t,ulec ``'astaan

täi.keilä

eroja.

Ennen

iiäiden

csil,tämisl,ä

muutaim ierminolog.inen seikka.
Hicks nimittää inarkkinoita tä`.dellisesti sLabiileiksi, jos hinii:iii
nousu tekee tarjonnan kysynLää suuremmaksi aina, so. siitä
riippuiiiaLta, ovatlm kaikki muut markkinai tai .iotkui nijstä
tai eivät mitkään mukautuneet uuteen tilanteeseen. Jos sen sij€ian
iiei}'n h}.ödykkeen inai`kkinoilla tarjonta tulee kysyntää suurc]iimaksi \.asta silloin, kun ainakin jot,kut tai mahdollisesti kaikki niuut
markkinat ovat reagoineet uuteen hintaan. markkinai o`J'at cr)äiä`.del]isesti

stabiilit.

Sikäli kuin n}rt, dynaamiset järjesLelmät yleensä ovat stabiilcja,
I-Iicks osoittaa, eitä käytännössä voidaan odot,t,aa yleensä `.aiii
epätäydellistä stabiliteettia. Vain siinä tapauksessa, eitä odoiukset ovat joustamattomat, so. ett,ä hyödykkeen hinnassa iodelli-

suudessa iai)ahtuva muutos ei vaikuta sen tulevia hintoja koskeviin odotuksiin, dynaaminen järjestelmä on staattisen vei`oinen,
mitä t,ulee s.tabiliteettiin; tulos, joka on oikeast,aan inLuitiivisestikin
ilmeinen.

Jos sen sijaan kaikkien hintaodotusten joustavuus on yksi,
so. jos hintaodoLukseL muuttuvat samassa suht,eessa kuin l,odelliseL

hinnat, järjestelmä on -sikäli kuin korkokanta olet,etaan muuttumattomaksi - epästabiili, ja sama i)itää paikkansa, jos mainitt,u
joustavuus on suurempi kuin yksi. Kun toisaalt,a todellisuudessa
odotusten joustavuus näyttää olevan lähellä yhtä ja kuitenkin
todellisuuden taloudelliset järjestelmät näyttävät olevan ainakin
epätä}'demsesti stabiileja, Hicks ?'rittää osoittaa tekijöitä, jotka
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toimivat stabilisoinnin hyväksi. Eräs tällainen tekijä on korkokanta. Jos myös koi`ko-odotust,en joustavuus olisi ]ähellä yhtä
tai suurempi kuin yksi, korkokanta muodostuisi tehokkaaksi
stabilisoivaksi tekijäksi mitä tulee hei]ahduksiin t)ylöspäin». Sen
sijaan »alaspäiny) tapahtuviin heilahduksiin on vaikeata vaikuttaa
tät;ä tietä, koskapa korkokanta 0 tulee ]iian piaii vastaan. Lisäksi

on huomattava, että korko-odotusten joustavuus - i)äinvastoin
kuin hintaodotusten - on todennäköisesli paljon useammin
]ähellä nollaa kuin yhtä.
Päättelyllä, johon tässä ei kä}' puuttuminen, Hicks sitten
tulee samaan johtopäätökseen kuin Keynes omaa tietänsä, nimittäin että tehokkain ja varmin dynaamisen järjestelmän stabilisoiva
tekijä on työttömyys.
Dynaamisten järjestelmien stabiliteettik}.symys on Hicksin
kirjan pääteema.
Siihen punoutuu, staattisia järjestelmiä koskevien kysymysten lisäksi, muutamia muitakin ongelmia, joista
eräitä Hicks selvittelee erittäin ansiokkaasti. Näistä mainittakoon
vain Hicksin antama seliLys koron »1uonteestay), jota kylläkään ei

voi pitää tyhjentävänä, Hicksin pääomateoria sekä tämän kirjoittajaa suui`esti kiinnost,ava 1,ulon ex-ante-käsitteen selvittel`r.
Viimeksi mainitussa
k}rs)Jm}.ksessä
llicksin looginen ter.ävy},.s
tulee varsin selvästi näkyviin. Mit,ä juuri sanoi,i,uun selvittel},r}-n
tulee, ei k`iitenkaan olc i`ivai` varmaa, etteikö samantapaist,a
vastaväitteitä voida csjlLää mo]iiin inuihin kuin tulon käsit,teeseen
nähden, jos
eräät
\)i,iedoiiteoreelLiset» ideaalit
asetetaan liian
korkealle.
Ehkä
mielcnkiint,oisin
llicksin
kirjan }'hte}.dessä hei.äävä

kysymys kuitenkin on, iiiiLcn pitkälle Hicksin aloittamaa tietä
voidaan kulkea ja kannattaa kulkea. Esiinerkiksi se lyhyt Scbmz4eJso7}jn esittämän dynaamisen teoi`ian esittely, joka sisältyy kirjan
uuteen laitokseen,
näyLtää viitLaavan siihen suuntaan, kuin
Hicksin teos ei olisi mei`kimyt ainoastaan crään tien alkua, \.aan
että Hicks samal]a on jo kulkenut mainit,tua tietä i)erille saakka.
Jac.kko Railo.

Ai.FRED SAuv¥, Le poLwoz.). ec /'opjrw.o7t,

Pa}-ot, Pariisi 1949.

Siv. 488.

IlmoiLetiavana olevassa teokscssa väesLöopillisista tutkimuksistaan l,unncLtu .4//rec! Sczzwy on lähteiiyt tarkastelemaan taloudellisen ja iiiuun sosiaalisen eläiiiäii i)sykologiaa.
Tällöin hän on
kiinnittänvt huomionsa ciincn i``iiuta niihin iiuutteisiin ja virhe-
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:i|hvtåispi;n,siJ:::kak?ä;Lä;rsäetsstä?`;ouhdte:!iastenta=i,g:ihpåteet::v=tTodostusta,
Alfred Sauvy on toiminut aikanaan Ranskan suhdannetutkimuslaitoksen esimiehenä ja ollut sodan päätyttyä jäsenenä maansa
taloudellisessa neuvottelukunnassa, joten hän puhuu kokemuksen
perusteella maallikkojen taloudellisen näkökentän kapeudesta ja
niistä ennakkoluu]oista, joita vastaan talousmiehen täytyy alituisesti taistella. Vai`masti nämä ennakkoluulot eivät ole vähentyneet Sauvyn tieltä senkään jälkeen, kun hänestä on tullut
vuonna 1945 pei`ustetun demograafisen tutkimuslaitoksen johtaja.
Sauvyn käyttämä laaja esimei`kki-ja tosiasia-aines onkin peräisin
•suui`elta osalta viime vuosien Ranskasta, mutta hänen pääajatuk-

sensa soveltunevat mihin yhteiskuntaan tahansa.
Sauvy lähtee samasta vaatimuksesta kuin lääkäri. Jos näet
mieli kohentaa kansantalouden tilaa, on tehtävä oikea diagnoosi.
Mutta tässä on vaikeus, sillä vain harvoilla asiantuntijoilla on
mahdollisuus tehdä luotettavia havaintoja kansantaloudellisen
sairaustilan oireista.
Ja kun huono havainto on vaarallisempi
kuin kehno selitys, päädytään helposti väärään diagnoosiin ja
sen mukaisiin seurauksiin. Vain poikkeuksellisen vahvan i`uumiinrakenteen ansiosta voisi pelastua se potilas, jota käsiteltäisiin

yhtä primitiivisellä tavalla kuin kansantaloutta, toteaa Sauvy.
Virhelähteitä täytyy etsiä ennen muuta, kuten Sauvy sanoo,
»sosiaalisen optiikani) alalta.
Useat taloudellista laatua olevat
näköharhat ja ennakkoluulot ovat luonnollista, omien tunteittemme ja inti`essiemme määi.äämää tietä syntyneitä, kun taas
toiset ovat muodostuneet proi)agandan vaikutuksen alaisina.
Sauvy osoittaa, kuinka taloudelliset myytit syntyvät propagandassa harjoitetun aineistollisen valintamenettelyn tuloksena. Tällöin tavallisesti kyllä puhutaan totuutta, mutta ei sanota koko
totuutta.
Näin ollen se perusaineisto, jonka varassa ihminen
arvostelee taloudellisia kysymyksiä tai muodostaa niistä mielipiteensä, on määrältään riittämätön eikä kuvasta todellisuutta.
Asiaa pahentaa Vielä se, että tämä aukollisuus ja deformaatio
ei riipu sattumasta, joka tasoittaisi yksilöiden tekemät virhuet
suuremman ryhmän ollessa kysymyksessä, vaan ko. virheellisyydet ovat ei`i i`yhmillä, taloudellisesta ympäristöstä riippuen,
systemaattisia, ryhmän intressien `ja tunteiden suuntaa noudattavia. Siksi on vaarallista perustaa taloudelliset ratkaisut ainoastaan yleisen mielipiteen pohjalle, kuten esim. Ranskassa säännöstelyä purettaess.a o~n, saatu kokea.
Taloudelliset harhanäyt ja ennakkoluulot eivät hallitse yksinomaan »kadun miehen» kantaa. Sauvy toteaa, että myös politiikan johtomiehet ja hallinnolliset viranomaiset saattavat olla
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luvattoman heikosti informoituja. Ministei`it ottavat kyllä vastaan
]ähetystöjä, valituskirjelmiä, raportteja yms., mut,ta tavallisesti
tämä kaikki ei kuitenkaan heijasta uskollisesti kokonaistilannetta,.
ja niin tapahtuu minist(i`istä riippumatta ainesvalintaa.
Sauvy analysoi laajalti myös niitä vaikeuksia, joihin yleinen
mielipide ja varsinkin ta]ouselämän johto ovat harhaluulojen
vuoksi kansanta]ouden usein johdattaneet.
Huono ha]1into voi
näet lopulta tehdä arvottomaksi kaiken teknillisenkin e.distyksen.
Mitä hyödyttää hankkia nopeampia lentokoneita, jos kei`i`an
kaikenlainen administraatio nie]ee tavallisesti aikaa enemmän
kuin itse lentomat,ka?
Kuinka kohtalokasta taloudellisessa järjestelyssä leväperäisyys voi olla, siitä antaa hyvän todistuksen
Yhdysvaltain finanssiministerin vuonna 1946 esittämä .toteamus,,
että 1930-luvun alkupuolen l,yöttömyys maksoi maalle enemmän
kuin viimeksi käyty sota. Taloushistoriasta ei luultavasti puutu
myöskään esimerkkejä siitä, ett,ä työttömyyden tms. ehkäisemiseksi suoritetut toimenpiteet ovat joskus olleet seui`auksilt,aan
haitallisempia kuin itse työttömyys tai se ilmiö, jota on haluttu
torjua.
Sauvyn esitys on suui`elta osalta puutteiden osoittamista,
mikä tietenkin on periaatteessa yhtä tärkeätä kuin uuden rakentaminen. Teoksensa lopussa hän kuitenkin omistaa parikymmentä
sivua positiivisten parannusten esittelylle.
Hänen mielestään
taloudellinen informointi olisi saatava entistä tehokkaammaksi,
ja julkisuusperiaatetta olisi pyrittävä soveltamaa.n enemmän niin
valtion kuin yksityiseenkin talouteen.
Esim. tuloilmoitukset
pitäisi saattaa julkisuuteen, niin että naapuri- ja tuttavapiirin
taholta tuleva sosiaalinen kontrolli vähentäisi mahdollisuuksia
tulojen salaamiseen. (Tuskinpa meillä on saatu verot,uskalenterin
julkaisemisesta vahvistusta tällaiselle optimismille.)
Pai`emman
yleiskatsauksen saamiseksi olisi vai`sinkin valtion tilinpitoa yksinkertaistettava ja selvennettävä. Voitto-ja tappiotiliä o]isi pidet~
tävä silloinkin, kun on kysymyksessä vain summittaisesti ai`vioitavat tekijät. Jos esiin. Ranskan valtio saa vuosit,tain alkoholituloja noin 20 miljardia, on toiselta puolen osattava arvioida
myös 15 000-20 000 työkuntoisen henkilön ennenaikainen kuolema
ja muut alkoholin käytöstä johtuvat seui`aukset.
Pelkkä tyhjän
tilan jättäminen tai kysymysmerkin asettaminen ei riitä, sillä
sellainen tulkitaan helposti nollaksi.
Parannuskeinojen joukossa Sauvy korostaa ennen muuta
taloudellisen valistuksen ja opetuksen merkitystä.
Teorioiden
ja oppiriitojen esittäminen olisi tällöin jätettävä vähemmälle
ja keskityttävä ennen muuta opettamaan. niitä menetelmiä,
joideh avulla saadaan kuva ta]ouselämän riippuvaisuussuhteista.

369

K IRJALLISUUTTÅ

ja kehityssuunnista.
Opintojen ylemmillä asteilla olisi erityistä
huomiota kiinnitettävä tilastollisten metodien hallitsemiseen.
Vaikka Sauvy joutuu vähän väliä korostamaan teoksessaan

asiantuntemuksen ja hyvän metodisen koulutuksen välttämättömyyttä, hän ei kuit.enkaan usko, että jokin BL4rnhcmin ennustama
»managerial revolution» toisi oleellista parannusta.
Sauvy ei
näe tyydyttävää ratkaisua liioin siinä, että taloudel]inen va]lankäyttö erotettaisiin riii)pumattomaksi neljänneksi valtiomahdiksi
kolmen klassillisen rinnalle. Poliitikkojen käsiin on lopultakin

jätettävä perustavien ratkaisujen teko, mutta niin paljon on
vaadittava, että näille tehdään selväksi kulloistenkin ratkaisujen
merkitsevyys. Tämä dokumentointi ja informointi olisi annettava
ammattimiesten huoleksi, mutta näille olisi taattava hallintoviranomaisten puolelta samanlainen työrauha ja riippumattomuus, jollaiseen on jo päässyt. omalla alallaan meteorologinen
keskuslaitos.
Sauvyn paikoitellen aforisminomainen kuvaus taloudellisen
katsomuksemme mytologiasta on ehkä liian pessimistinen, mutta,
ikävä kyllä, pääasioihin nähden todellisuutta vastaava. Sauvy

on tärkeimmät teesinsä dokumentoinut riittävän tukevasti, vaikka
runsaaseen esimei`kkimateriaaliin olisikin päässyt pujahtamaan
jokin vähemmän vakuuttava todiste.
Toisaalta tuntuu, että
Sauvy
odottaa parannusehdotuksiltaan liian paljon.
Lukija,
johon on tarttunut teoksen alkupuolen pessimismi, ei voine pitää
hänen ehdotuksiaan muuna kuin tilapäisratkaisuna. Lopultahan
näet joutuu kysymään, mistä saada ne parikymmentä asiantuntevaa miestä, joiden toiminnan määrää yhteishyvä ja vain se?
Inhimillisten puutteittemme takia varmaan joudumme taloudellisellakin alalla yhä vaeltamaan »per asi)ei`a ad aspera)).

Eero Sacirenheimo.

SBppo SiMONEN, Peuewozaisen osuustoi,mi,nnan hi,storia. PelLervoSeura. Helsinki 1949. Siv. 495, kuvia 249 sekä tilastoLaulukoita.

Pellervo-Seui.an viettäessä viime lokakuun 2 päivänä perustamisensa 50-vuotispäivää julkaistiin laaja historiikki Suomen osuustoimintaliikkeen syntymisestä ja kehityksestä. Tästä teoksesta saa
havainnollisen kuvan Pellervo-Seuran ja sen ympärille kerääntyneiden osuustoiminnallisten järjestöjen ja osuuskuntien toiminnasta ja merkityksestä, kun sen sijaan esityksen ulkopuolelle on
jätetty ne osuustoimintapiirit, ennen kaikkea edistysmielinen
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( ± sosialistinen) osuuskauppaliike ja erilhset ruotsinkieliset osuus-

toimintajärjestöt, jotka ovat eronneet yllä mainitusta i)iiristä.
Historiikki alkaa luomalla katsauksen osuustoiminnan edellytyksiin ja tarpeemsuuteen maassamme: tehdään selkoa maatalouden asemasta ja maaseudun elämästä 1890-luvulla, muistellaan ikivanhoja yhteistoimintaperinteitä ja ]uodaan silmäys osuustoiminnan uranuurtajiin ulkomailla sekä sen perustuksen laskijoihin
omassa maassamme. Nykypolvelle lienee mielenkiintoista havaita,
kuinka tätä aatet,ta, joka oli merkitsevä niin paljon kansamme

vähäväkisten piirien kohottamisessa, ei ryhdytty toteuttamaan
alhaaltapäin, näiden vaikeuksissa elävien piirien omasta keskuudesta, vaan ylhäältäpäin, sivistyneistön piiristä. Luett,elo niistä
henkilöistä, jotka ensimmäisinä tekivät osuustoiminnantunneLuksi
maassamme ja ensimmäisinä liittyivät sen ympärille, antaa havainno]]isen kuvan siitä, että senaikaisen sivistyneistön parhaimmisto
isänmaallisista ja sosiaalisista syistä antoi tukensa uude]le aatt,eelle

ja apunsa sen toteuttamiselle käytännössä. OsuusLoiminnan isän,
jJ¢7t7tes Geb/tcmc!in suui`ia ansioita o]ikin häncn kykynsä innostuttaa

ystäviään ott,amaan osaa siihen työhön, jonka hän oli elämäntehtäväkseen valinnut. Vasta vähite]len nousi kansan syvisiä riveistä
sellaisia kansalaisia, jotka luonteensa ja älynsä i)uolesta pystyivät
tämänkin ]iikkeen johtaville paikoil]e.

Alkuvaiheiden - tekisi mieli sanoa aat,teellisen kauden kuvauksen jälkeen seuraa katsaus Pe]lervo-Seuran ja osuustoimintaliikkeen eri haarojen vaihteleviin vaiheisiin, keskusliikkeiden

perustamiseen ja toimintaan,` osuuskuntaverkoston laajenemiseen
kautta maan ja osuustoimintaliikkeen taloudel]isiin t,uloksiin. Puuttumatta näihin puoliin on kiitoksella todettava, ett,ä pitkin matkaa
on pantu huomiota niihin miehiin ja naisiin, joiden kyvyn, innos-

tuksen ja uhrautuvan työn ansiota suurelta osalta on, että osuustoimintaliike laajassa mitassa on pystynyt toteuttamaan tavoitteensa: kansan laajojen piirien yhdistäminen työhön niiden taloudellisten olojen pai`antamiseksi. Historiikista käy myös selvi]]e,
että milloin joltakin alalta on puuttunut tällaisia henkisesti ja
moraalisesti muita kookkaampia, kaikkien kunnioitusta nauttivia
henkilöitä, ovat kateus ja keskinäiset riidat helposti estäneet tavoit-

t,eiden saavuttamisen, kun aate -oma apu toisia auttamalla -on
jäänyt syrjään ja yksityisen edun tavoit,telu astunut etualalle.
Vuosikymmenien varrella kansan taajat rivit ovat kerääntyneet
osuustoiminnan lipun ympärille. Sitä oudompaa on, että sivistyneistön piirissä nykyisin usein suhtaudutaan siihen kylmästi ja
viei`oksuvasti. Kuitenkin täytyy sanoa, että se, jolla on ollut tilaisuus seurata kansamme kehitystä viime vuosikymmenien kuluessa,
ei voi o]l.a tunnustamatta osuustoimintaliikkeen perustavaa ]aatua
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olevaa. merkitystä -tietenkin muiden tekijäin rinnalla -varsinkin riaaseudun väestön ja maatalouden kohottamisessa ei vain
aineellisessa vaan myös henkisessä mielessä. Toiminta osuusliik+
keissä, osanotto näiden kokouksiin, hallituksiin ja johtokuntiin ori
kou]uttanut sadottain yksinkerLaisista oloista lähteneitä miehiä ja
naisia pystyviksi, toimeliaiksi, laajakatseisiksi ja suoi`aselkäisiksi
kansalaisiksi, joiden vaikutus on ulottunut laajalle yhteiskuntaan

ja isänmaahan. Jos tämä osuustoiminnan kasvattava puoli voitaisiin arvioida rahassa ja se liitettäisiin tämän ]iikkeen taloudellisiin
saavutuksiin, silloin vasta saataisiin oikea kuva siit,ä kauniista
sadosta, minkä 50 vuotta sitten ky]vetty sinapinsiemen on antanut;
Tutustuminen nyt esiteltävänä olevan Pellervolåisen osuustoiminnan historiaan tai`joo lukijalle, samalla kun se antaa suuren
määi`än hyödyllisiä yksityistietoja, tilaisuuden esitetyistä tosiJ
asioista ja niiden takaa nähdä nämä osuustoiminnan suuret saavutukset, nähdä tämän ]iikkeen merkiLys juuri siinä isänmaallisessa
mielessä, jossa se aikanaan pantiin alulle, nimittäin kasvattamaan
kansaa kestämään silloin uhkaavat ja kaikki muutkin koettel.emukset.
A. E. Tud,eer.

LARs-ERiK THUNHOLM, S¢G7ts/ft Äreczjtvöse7}.

Kooperativa

.

Förbun-

dets Bokförlag. Stockholm 1949. Siv. 280.
Esite]tävänä oleva pankinjohtaja, fil.1is. Lcbrs E7.jÄ rhw7}Äozr7tin

teos Ruotsin luottomarkkinoista kuuluu niihin kirjoihin, joiden
ainoana pahana vikana on se, etteivät he ole suomeksi ja Suomen
o]oista kirjoitettuja. Nimenomaan täl]aisen oman maamme luottoJ
oloja käsitte]evän yleisesityksen tarve on meillä muodostunut erittäin tuntuvaksi, kun prof. Korpjs"7.e7t ansiokkaat teokset jo ovat

auttamattomasti peittymässä ajan patinaan.
Edellä sanottu ei kuitenkaan mei`kitse sitä, et,teikö Thunholmin
kirjasta olisi paljon iloa suomalaisellekin asianharrastajalle, sellai-

sellekin, joka haluaa täydentää ja selventää käsityksiään lähinnä
oman luottolaitoksemme osa]ta. Tietyt perustiedot omaavalle lukijalle on päinvastoin hyvinkin kiinnostavaa tätä esitystä lukiessaan
suorittaa vertailuja Ruotsin ja oman maamme olosuhteiden välillä.
Valitettavasti tekijä ei kylläkään, ilmeisesti tilan säästämiseksi,
ole itse katsonut voivansa tällaista naapurimaihin vertailemista
suorittaa, mikä tietenkin olisi ollut ei.ittäin toivottavaa.
Sisällyksellisesti teos jakaantuu kahteen pääosastoon. Ensimmäisten yhdeksän luvun puitteissa tehdään selkoa kii`jan pääaiheena olevista seikoista. Keskuspankin asema, merkitys ja tehtä-`
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vät Ruotsin - ja ylipäänsä - rahalaitoksen puitteissa tulevat
täten asiallisesti ja selvästi esitetyiksi. Liikepankkien kohdal-la esi-

tetään katsaus Ruotsin pankkilaitoksen organisaatioon sekä pankkien jakaantumiseen suuruutensa ja toimintansa laadun mukaan
ei`i kategorioihin. Ei`i luvussa selostetaan vielä liikepankkien otto-

ja antolainauspuolen rakennetta sekä näiden ja liikepankkien muiden toimintamuotojen erikoislaatua.
Luonteeltaan samanlaisen esittelyn kohteeksi jouLuvat sit,ten
myös säästöpankit, postisäästöpankki ja postisiirtoliike, maatalousluotto ja sitä myönt,ävät laitokset, kiinteistöluotto ja lopuksi
obligaatiomarkkinat.
Niin paljon hyödyllistä, mielenkiintoista ja esikuvallisen selkeästi esitettyä tietoutta kuin nämä luvut antavatkin, esittelijä
olisi siitä huolimatta taipuvainen suosiLtelemaan Thunholmin kirjaa suomalaiselle lukijakunnalle ennen kaikkea sen sisältämien
neljän viimeisen luvun vuoksi.
Niin kuin tekijä kirjansa alkulauseessa mainitsee, hän on
nimittäin katsonut aiheelliseksi edellä viitatun deskriptiivisen kuvauksen lisäksi sisällyttää teokseensa myös lyhyen `selvityksen
niistä periaatteellista laatua olevista kysymyksistä, jotka käsittelevät »1uottomarkkinain useinkin vai`sin monimutkaisia yhteyksiä,
luoton tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä, ei`i luottolaitosten keskinäisiä suhteita jne.»
Jos tällainen katsaus on paikallaan Ruotsin oloja ja sikäläistä
lukijakuntaa silmällä pitäen, niin vähintään yhtä aiheellinen ja
hyödyllinen se on suoma]aista lukijaa ajatel]en. Siinä määrin
nimenomaan meikäläisessä talous-ja rahapoliittisessa keskustelussa
operoidaan hämärillä ja tarkempaa erittelyä kestämättömillä käsitteillä ja käsityksillä.

Rahan määrä, rahamarkkinain tilaan vaikuttavat tekijät, liikepankkien likviditeetti ja luotonantokyky, korkopolitiikka ja valtion finanssipolitiikka luottomai`kkinain kannalta katsottuna ovat
tärkeimmät näissä loppuluvuissa käsitellyistä kysymyksistä. Selväpiirteisesti tekijä täten mm. tekee selkoa keskuspankin rahapolitiikan ja sen suorittamien liiketoimien ratkaisevan keskeisestä m-erkityksestä rahamarkkinain tilan, sekä liikepankkien likviditeetin ja
luotonantokyvyn kannalta, samalla kun hän osoittaa, e t t e i säästämisellä ja pankkien luotonantomahdollisuuksilla ole sellaista
v ä 1 i t ö n t ä ja suoi`anaista yhteyttä kuin yleensä kuvitellaan. Ei.itoten tässä kohden olisi hiukan laajempi ja yksityiskohtaisempi
esitys kenties ollut toivottavaa, ettei kysymykseen vähemmän
perehtynyt lukija luiskahtaisi harhakäsityksestä toiseen. Lopuksi
kirjoittaja ansiokkaalla tavalla tekee selkoa valtion eri rahoitusmuotojen vaikutuksista raha-ja pääomamarkkinoihin ym.
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Tekijän ote ja esitystapa on kauttaaltaan asiant,unt,eva ja vakuuttava, kuten vankan teoreettisen pohjan omaavalta käytännön
pankkimieheltä sopii odottaakin. Näistä asioista kiinnostuneelle
hänen kirjansa on niin ollen hyvin hyödyllistä ja opettavaista.
luettavaa.
Reir.o Rossi,:

S U M M A R Y.
Leo Hai.maja
By 1-1. Paavilainen, Insurai\ce MaLnager.

Professor Leo ZJc"mcv.o (born June 28, 1880, deceased May 7,
1949) was one of the most conspicuous and act,ive representatives
of the elder generation of Finnish economists and statisticians.
He had a long cai`eer in civil service and academic teaching - at
his death he was a pro/e6sor eme}'..£ws in economics at Finland's

lnstitute of Techno]ogy - and he was a vei`y productive wi`iter.
Chiefly he studied questions of social policy and economic history.
His ))Effects of the Wai` on Economic and Social Life in Finlan.di)
has appeared in English, published by the Carnegie Fund.

The Main Problems of Finnish Present-day Eoonomic Policy.
8}' U7t,£o Vcw./.onen, mag.phil., Minister of economic affairs.

The author at first ci`iticizes Finnish economic policy of recent

yeai`s, finding that it has been lacking t,he necessary long-time
view. Partly this may be ascribed to political circumstances and
the compromising between nari`ow group intei`ests, and partly to
the lack of a centra] administrative oi`gan for economic policy and
coordination.
The promotion of production is the main task of Finnish economic policy in the next few years. Agriculture should l)e made
more profitable and independent of State aid by rationalization
and the reduction of laboui` used. On the other hand conditions
favourable to expansive and full employment should be established
in industry. The aui,hor finds forced saving and Governmentmanaged in`t.estment necessary, as private capital formation and
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investment probably will not suffice to ensui`e tfle attaining of
this aim.
Having treated some current problems such as the devaluation
and the wage regulation, the author finally states that taking a
short view the essence of curi`ent econo.mic policy is the maintenance of full and even employment combined with a stable value
of money.

The Plan of Reforming Direct Taxation in Finlan(l.
By Pi`ofessor 4o7.7% f?e/tojci.

Particularly since the pay-as-you-eai`n system of taxation was
introduced in Finland, thei`e has been an ui`gent need of combining
the communal and State taxation which is now done by separate
boards. This is being planned by a committee which is also working on the unification of the tax laws and on necessary legal renovations. Such ai`e the inLroduction of the progressive scale in
•communal taxation instead of the relative scale now in use, the
introduction of a communal properi,y tax, and some changes in
the income and pi`oi)erty t,axes of legal entities.
The authoi` considei`s that the burden of taxaLion should be
divided according to the abilit}r to pay Laxes and thus thaL the

progressive scale is just in theory. Yet he finds its.employment
difficult in the varying conditions of the communes and thei.efore
recommends the inti`oduction of a so-called indirect progressive
scale for the communal taxation, allowing all tax-payei`s to reduce

their taxable income by a given sum corr€sponding to the minimum
of existen.ce. Neither does he recommend the communal pi`opei`ty
tax, for technical and other i`easons, but advises a deduction of
1:0 per cent of all income from work, as in England. On the other
hand, as double taxes are levied on the income of legal entities it
is desirable that they should be alleviated for instance by still

taxing fu]ly that part of the profits which remains with the
¢ompany, e.g. by 32 per cent according to the present i.elative
scale, but the pai`t paid to shareholdei`s only by 27 per cent as an
income of `the .company. As there seems to be a strong opposition
against this change among those concemed, the author does not
find it indispensab]e at the moment.
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Exchange-rate Fluctuations and Equilibrium o£ the Balance
of Payments.
By A4jÅÅo Tcm".rw7}, Ph. D.

This paper is chiefly a review of the exchange stability discusn in terms of elasticities and a ci`itical analysis of its main i`esults.

e movements of the exchange rates affect the principal items
a country's balance of payments by altering the ratio of domesto foreign prices. If the elasticities of i`eciprocal demand are

§mall, the price movements in question may be ineffective or may
even affect the ba]ance of payments adversely. In classical and
neo-classical economics the pei`verse effect of exchange-rate fluctuations was hardly.discussed. But during the last three decades

a new theory of the conditions of exchange mai`ket stability has
developed, dealing with the possibility of flexible exchange i`ates
being inherently unstable, a fall in the extei`nal value of a currency
increasing rather Lhan reducing a country's balance-of-payments
deficit.

One of the principal technical results of the modem discussion
of exchang.e stability is the well-known »Lerner condition». Accoi`ding to it the balance of trade, expressed in domestic curi`ency, will
improve or deterioi`ate because of a depreciation according as the
sum of the elasticities of home and of foreign demand for imports
is greater or less than unity. This, however, is ti.ue in the simple
case only, where, besides the equality of imports and expoi`ts before the
depreciation,
the
elasticities of home and foreign
supply are both infinite. If the analysis is made in terms
of elasticities of demand for foreign exchange rather than volume
of imports, assumptions of infinite supply elasticities ai`e unnecessary. Furthermoi.e, since there is a definite relationship between
the demand elasticity of foreign curi`ency and supply elasticity of

home currency, the two being but different aspects of the same
phenomenon, it can be shown that the sufficient condition for
stability is that the sum of the demand elasticity and supply
elasticity of foreign exchange is greater than zero. This means
that the market equilibrium is stable even in the »abnormal» case,
whei`e t,he supply curve is negatively sloped, as long as the supply
curve is steeper than the demand cui`ve.
As for empirical evidence, almost all statistical investigations
made to date, reveal that for the most countries the price elasticity
of demand for imports is much smaller than has usually been assumed. On the other hand, the reliability of the estimates in
question is hardly entirely incontestable. In addition, it seems that
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For example, the elasticity for a country's demand for imports is
determined also by supply conditions, or adjustability of production. But adjustments in the supply situation take time. Even
if in the short run a depreciation might be ineffective in i`ectifying
a balance-of-payments discrepancy or even have a perverse effect,
it is most likely that in the long run the elasticities in the most
countries are larger than available statistical evidence, based on
short-run conditions, wou]d indicate. Thei`efore, considei`ing the

problem over a longer period of time, the i)classical» statement
probably is essentially correct.
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