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T

ä

toimintaohjeena,

tosiasia oli niiden kansalaispiirien

jotka

6o vuotta sitten perustivat

KANSALLIS-OSAKE-PANKIN

suomalais-

kansallisen talous- ja sivistyselämän tueksi. Kuluneet

kuusi vuosikymmentä ovat selvästi osoittaneet: miten
hedelmöittävästi

suomalainen rahalaitos pystyy edis-

tämään kansallisia sivistyspyrintöjä.

Suomicilaise/i SiviStymistön Panhh./

]OHTAVA

oM 6o

uuoden ajciM ollut

SUOMALAINEN SUURPANKKI

UNITAS
ilmestyy
suomen-,
ruotsinja englanninkielisenä. Saatava-

na kaikista Yhdyspankin kont-

i=b-`

/',

,',

,,

on pankkitoiminnassa ratkaisevan tårkeätä. Siitä
riippuu pankin kyky palvella asiakkaitaan sekä
nåiden omaksi että koko kansantalouden parhaaksi.
Osoit.uksena siitä, kuinka kiinteästi Yhdyspankki
seuraa taloudellista kehitystä maassamme, on
UNITAS, Su'omen talouselämää valaiseva neljån)'

nesvuosijulkaisu, joka on ilmestynyt jo 21 vuotta.

gh#oSo;SSaddÅohhj

Suomen vanhin talletus- ja liikepankki.
Perustettu vuonna 1862.

TALOUDELLISEN TASAPAINON ILLUUSIO.
Kirjoittanutl
Kl,aus Wai'is.

Kysymystä taloudelliscsta tasapainosta on viimc vuosina yhä
cnemmän i)ohdittu niin kansantaloudel]isissa tutkimuksissa kuin
t,a]ouspolitiikasta käyd}-ssä keskustelussa. Liekö niin, cttä tuo
tasapaino on saanut jonkinlaisen ))kadot,etun paratiisinJ) hohteen,
johon mielel]ään ajatuksiss:` palataan ja
tipätoivoisesLi tavoitellaan. Emme l,osin

jota myös uudelleen
voi historiasta ]öytää

absoluut,tisia tasapainotiloja - kaikkein vähitcn ovat 1920- ja
4930-Iuku o]leet tasapainoisia. Viime vuosien tasapainohäii.iöiden

rinnalla silloisct järkytykset - suurta maailmanpulaa lukuun
ott,ani{`tta - kuitenkin nyt t,uiit,uvat irielko sicdettäviltä. .Ja
vaikka Lasapainon Läytyykin jäädä s;iav`ittamattoinaksi, on sen
illuusio. kuit,enkin

`'arsin

s()i)iv{`,

jt)])a

[arpeellinen

tasapai]ioanalyysille

n}'ttemmin

ohjenuora

ta]ouspo]it,iikalle.

Ansio

jonkin

siitä,

veri'an

ett,ä

numerol]ista

on

saatu

i)ohjaa, koit,uu lähinnä kansantulo-

]askelmien kehitykselle. YriLän scura:iv{issa cräin esimei`kein va-

]aisLa, ]niten tällaisia laske]mia on käytel,ty keskusLell,aessa

ta-

loudelliscsta tasapainosta ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella

\roidaan t,ehdä -Lai mitä niistä ei voida saada esiin.
Lähinnä on tarjo]la mahdollisuus vertailla tutkitt,avana olevan
\,.uoden - scn ]yhempiä perioodejahan ei kansanLulolaskelmissa
]iiei]lä o]e käyLeLt}' -~ ja jonkin »t€`sapainoisena» pidetyn vuoden

]{ansantu]on

jakaantumista

komponentteihinsa.

Vai`sinkin

kiin-

L Kan§antaloudellisen Yhdistyksen I{okouksessa joulul{u`in 28 päivänä 1949
pitlet}.n esitelmän m`ikaan.

l{I,,\US
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nostavaL tässä yhte}rdessä hyödykkeiden tuot,annon ja niiden
käytön jakaantuminen ku]ut,ukseen ja sijoitustoimintaan sekä
toiselta puolen rahatu]ojen jakaantuminen eri tuotannontekijöille.
Sopivana vertailukohtcena voidaan meidän oloissamme ehkä
pitää vuoden 1938 kansantuloa: Viimeiset laske]mat kansaiitu]ostamme ovat taas saatavissa vuodelta 1948 yliakLuaari Ej7m
fJ. £c{zt7.L./cm kirjoituksesta Bank of Finland Monthly Bul]etini]i

iiumerossa 7-8, 1949. Seuraavat asetelmat onkin ]aadittu mair)it,ussa

]{].rjoituksessa

esitettyjen

lukujen

perustee]Ia.

Suomen kansant,ulo vu,o.sim 1938 ia ]948.
194 8

1938
ml`,l.mk

Briittokansi`ntulo markk. hint.

Tuontiylijäämä

397.31

3539100.0
27.07
7.99

..
.

76.5
22.6

0.:}:}

ylilceiisä

v:sta l938

98.3

11.2

1.7

404.33100.0
275.61
116.55
12.17

11.4

f>8.2
28.8

10.2
14.6

3.0

0.9

3530100.0

J04.`33100.0

Pa1klt

189.33

Yksityistcn yi`iltäjänlu]ot . .
Vuokrat ji` koi.ol ..
Yhtiöidcn tuloL . .
välilliset \,el.ot (./.sjbv.) .'.
Poistot.
Nettoluolt]notto u]komailta

(tai ulkom. saatavan väh.)

Tulot

Kerroin

?;o

7.02

Kotimainen kulu.t.us ..
.
Kot.imainen
l)ruttoinvestointi

KäytcLty

i()o.o

..

Käytet.tävissä yhtcensä

Sotakorvaukset
Vientiylijäämä

3:r).39

mi.d.mk

O/o

77.11
18.()4

25.19

60.09
27.55
7.02

. .

yhtc(`nsä

35:.39

100.0

tl04.33

1.7

1()0.0

11.4

t'limmässä asete]massa ]iähdään ehkä (msiirmiäisL`]{si `.ei.raten

>uuren iuoni,iy]ijäämän `J'uod(m 1948 kohda]]a ]jsäiinee]i käytettä-

vissä o]Ieid(m hyödykkej-den määrää. Tämä ei merkitse sitä, etLä

huoltomii`c

(tljsi i]yt

tuonriisi€`.

Päir`vastoin

enenimän

kujn

osoitt,avaL

ennen
ti]astot,

sotaa
että

riiiipuvaincii
bruttokansan-

tu]osta iuoni,i o]i vuor]iia 49Å£ va,in 17 °/o, kun s(? vuonna 1938
oli

26 °/o.

I\Tämä

]uvut

riäyl,LäväL

rjuhuvan

scii

puolesta,

ullmmaanl{aupan merkit,ys olisi t,.untuvasti vähentynyL
taloudesscainme.

Vaikka

näiii

]icncckin

tapahl`inul,,

on

ett,ä

kansansuuiita

TÅI,OUDl.;l.LIS13N

TASAPÅINON

II.I.UUSIO

t,odennäköisesti liioitellun voimakas johtuen vuodcn
teellisen

i)aJha.isistc?.j.)j_Ja=l`¥`T`L_L_€2|{_tiTs§£jsta

1948 suh-

vuoteen 1938 vei`i`attuna.

Sellaista tuonninenemmyyttä, jota vuosi 1948 Suomessa osoitti,
on usein pidetty seurauksena kysynnän ja tarjonnan epäsuhteesta
kotimaassa, tarkeinmin sa]ioen J)1iian suurest,a» ulkomaisiin tavai`oihin ja palve]uksi"in kohdistuvasta kysynr]äsLä. Tässä tapauksessa olisi kuitenkin oikeampaa sanoa,

et,iä ulkomaisen luoton

ottaminen, joka tosin pääasiassa Lapahtui ede]lisinä vuosina,
inuti,a voitiin realisoida tuontina suui`eksi osaksi vasta vuonna
1948, on o]Iul aiheena tuontiylijäämän syntymiseen. Sen esiin-

i,ymistä

ei

ituutteena

kokonaisuuden

siten

kuin

esim.

kannalta

voida

Ruotsissa,

vaan

pitää

tasapainon

pä].nvastoin i,asa-

painoa ]uovana tekijänä. Tuoiitiy]ijäämän häviäminen vuonna
19/+9 on puo]estaan merkimyt vastaavaa Larjonnan vähennystä.
Tällainen tuontiy]ijäämä, jonka ylläpitäminen luotoilla ajan
tniLtaan tieLysLi o]isi mahdotonta, näyttää antavan perustetta
\Jäittee]Ie, ctt,ä olemme »e]äneet yli varojcmme)). Y]i varojen elä-

itiisestä voimme sananmukaisest,i puhua vain siinä tapauksessa,

et,t,ä

net,toinvesi,ojnt,i

ttmaa
rttä

kuluteLaan.

kansantaloudessa

Toisesta

bruti,oinvestoinnin

on

:`setelmasta

osu`]s

ncgatiivinen,

huomai,aan

ka]isantulossa

oli

ts.

pää-

kuitenkin,

vuon]ia

1948

ijrosenttisesLi suurcmpi kuin vuonna 1938. Net,t,oinvestointia ei
o]c laskei,i,u, mut,ta ko]mannessa asete]massa esiintyvä poistoerä
:ijnakin olisi \Jähe,niiettävä bi`ul,toinvesi,oinnin summasta.. Lisäksi

ttn u]koinaisten s<aat,avien
`ilkomail]e,

mikä

on

väheneminen taikka velkaantuminen

aiheuLun`ii,

edellä

koskete]lust,a

tuontiyli-

jäämästä, kaLsot,tava disinvestoinni]{si. Tät,cn ]askitm jäisi netto;nvesi,o].nrii]{si vuonna 1948 noin 80 miljardia inarkkaa.
Jos ha]uLaan ]nääriLe]]ä investoinnin reaa]inen kehiLys, kasvavat
\.irhemahdomsuudet

huomatt,avast,i.

Jja,zt7`i.Jcb

saa

]askelmissaan

investoinnjn reaalisenkin hruLt,omäärän vuonna 1948 t,untuvasti
suuremmaksi k`iin vuoii]ia 4938. On kuit,enkin mahdo]lista, että
i`rdusoitaessa vuode]i 4948 arvoja ei ole osaLtu käyttää riittävän

korkeata hintaindeksiä. Eräät esimerkit kust,annuksista puhuvat
scm puolesla, cLtä invesLo].ntiLavaroiden hintataso on huomal,ta-

vasti
i\'iinpä

korkeampi, kuin
voima]aitosten

miikään

tavalliset

rakcntaminen

tu]ee

indeksit

osoittavat.

vuosikilowatt,it,untia

KLAUS

WAl`is

kohden nyt arviolta 20 kertaa niin kalliiksi kuin ennen sotaa.
Toisaalta muistettakoon, että raaka-aineiden menekin yms. tekijöiden nojalla Laurila on saanut pääomatavai`oiden tuotantovolyymin indeksiksi teo]lisuudessa, sotakoi`vaustuotteet mukaa]i
luettuna, 186, mutta kulutustavaroiden volyymiksi vain 112
vuonna 1948, kun vuoden 1938 tuotantovolyy°miksi merkittiin |00.
Rakennustuotannossa oli vuonna 1948 Laurilan mukaan todettu
volyymi-indeksiksi 111. Pääomatavaroiden osuus ei tuonnissakaan
ole pienempi kuin ennen sotaa, vaan päinvastoin suurempi.
Tuntuu siis siltä, e°ttä emme ole kuluttaneet tuotantopääomia,
vaan että päinvastoin investoinnit ovat ol]eet taloude]lista tasapainoa si]mäl]ä pitäen ehkä liian suuret. Vallinnut inflaatio on

:::msauså'ieseananeTt.;ey*t*::{¥s-ayil,ka:aaaus:åisisnave.s|t|:l,n::sntåi,n:ilskeononja::ta:
On vielä todettava, että näissä ]askelmissa ei ole otettu huomioon
varastojen muutoksia, koska niihin ei ti]astol]isesti ole päästy
käsiksi. Varastojen lisäys on tietysti investointia, ja sitä on sodan
jälkeen eri rtortaissa todettu tapahtuneen i.unsaasti. Ajateltakoon
vain esim. puunjalostusteollisuuden raaka-ainevai.astoja. Se, että
varastojen lisäys noin 1]/8 vuotta sitten i`upesi iiopeasti hidastu-

maan, oli nähdäkseni tärkeimpiä tekijöitä 'inflatorisen kehityksen
heikkenemiseen, joi)a ei`äiden »disinl.laatio»-oireiden esiintymiseei].

Viimeksi mainitut osoittavat muuten, että investoinnin vähennys
tasolle, jota ehkä o]isi pidetty normaa]ina e]inen sotaa, aiheuttaa
yhteiskunnassa häiriöitä, sikäli kuin tuo[antovarojen käyttö jo
on ehtinyt mukautua suuriin investointeihin.
Kolmannesta asete]masta näemine palkkojen nousseen eri
Lulolajeista suhteellisesti ja absoluutt,isesti enite]]. Myös yksityis-

yrittäjäin tu]ot, ].ojden enemmistön muodostavat maanviljelijäin
tulot, ovat i)itäneet hyvin i)uolensa inflaatiossa. Yhtiöidenkin
tulot ovat olleet koko ]ailla hyvät, inutta oii muistett,ava, et,tä

niistä meni ennen sotaa veroihin vajaa kolmannes, vuonna 1948
suunnilleen puolet. Sen sijaan vuokri(m ja lmrkojen osuus on
i'eaalisesti supistunut puoleen entisestään. Suhteet ovat siis suuresti muuttuneet veri`attuna vuoteen 1938, mutta voidaanko
sanoa, että tu]ojen jakaantuminen juui.i silloin oli parahultaincn
taloudellisen kehityksen kannalta?

T^I.o`j.DF.l.l,lsI.:`.

'l`AS.'`P.\I.`'o.`.

lLI.Uuslo

Juuri tämän enempää esitet}-istä luvuista ei ehkä saadakaaii
irti. Kansantulolaskelmiin vieläkin sisältyvät suuret virhemah-

dollisuudet ]isäävät johtopäätösten ei)ävai`muutta. Pahin puute
kuitenkin on, että ne ovat kansa]it,alouden vuositi]inpäätöksen
luontoisia asetelmia, joissa tarjontaa ja kysyntää edustavat erät
¢jna. ovat tasapainossa ea; poS£. Joskus on tuontiylijäämä saattanut

olla tärkeänä tasai)ainoittavana tekijänä, mutta yhtä hyvin
myös esim` hintojen muutokseL, joihin ()stokyvyn ja tavaramääi`än
`Jälinen epäsuhde on johtanut. Tämä epäsuhde, joka viime vuosina
meitä kuitenkin eniten
ctupäässä on ilmennyt
kiinnostaa. Ja sitä nämä aseLe]mat eivät luouiio]ljsesti ilmaise.

Me emine niiden perusteella tiedä, ovatko ihmisten aikornukset

ostaa kulutustavai-oita ja tuottajien suunnitelmDat ja mahdolli-

suudet tuottaa niitä keskenään tasapainossa. Työvoiman kysyntä
voi olla sen tarjontaan vei`i`attuna liian suuri, mikä aiheuttaa
palkkojen nousua. Yhteiskunnassa voi vuoden mittaan esiintyä
monenlaista tasapainon puutetta, joka usein on he]pommin luettavissa hinta- ja i)alkkaindekseistä kuin kansantulolaskelmista.
Nimenomaan t,alouspo]itiikan tarpeita varten olisi siis ].älkikäteen tehtyjä kansantulolaskelmia - ea; poSC-asetelmia -täydennettävä inflaatiojännit}'stä tai deflaatiopainetta ennakoivilla
aivioilla -ea;-`once asetelmilla. Osåksi tätäkin tai`koitu;ta vår€en
e-räissä maissa, m-ili. Norjassa, on yritetty laatia ns. kansanbud-

jetteja. Monin kohdin ne sitten kuitenkin ovat osoittautuneet
]uvattoman ei)ätoder]mukaisiksi. Varovaisempaa inenettelyä on

kokeiltu
Ruotsissa, jossa
Konjunkturinstitutet on koettanut
arvioida etukäteen, tavallisesti budjetin laadinnan yhteydessä,
mitkä tiedossa olevat seikat ovat omans-a tulevan `-'uoden aikana
lisäämään kysynnän enemmyyttä ~ joka viimeksi kuluneina
vuosina on siellä ol]ut vallitsevana -ja mitkä sitä vähentämään.
Seuraavalla sivulla esitellään tällainen laskelma vuodelle

1949,

jonka kuluessa kysyntäylijäämän ai`vioitiin kasvavan 60

milj.

Rki`:lla.

Tätä

edeltäneessä ]askelmassa oli saina )}inflationsgap»

vielä 1000 milj. Rkr., mutta vaikka se nyt onkin supistunut melkein olemattomaksi,
kelpaa tämäkin asetelma demonsti`aatiovälineeksi .

KI.AUS

\\7ARis

l+ysgntäylijäämän arvi,oid,wi muutokset
Ruotsi,ssa vuodesta, 1948 vuot,eer. 1949.
l<ysyntää Lisäij.iät. te,kiiäi,..
nlilj.kr.

Tuonnin

vähem)'s

Pa]kansaajain
T,isäänt,vn}1

ja

viemiiii

tulonhsäys
julkinen

lisäys

.......

700

.....

kuliit,\is.

400
.

120

Yhteensä

1220

^y.Syi.tää `Jä,he,ntä,(Jå{ tektiäi:
ni]j.

Tuotanrioi}

lisävs

`Jo tapahtunui, kulutusLavarain hintojen nousu
Invcstointien vähennys

....

........

300

Varastojen lisä}rksen loppuminen.
Verooii

Tmnevä

osa

100

pa]I{ansaajain

tulonlisä}rksestä

100

Yht,eensä

Kutcn
avuksi

näk}/.}.,

sellaisi]le

tällainen

ratkaisuille,

Kysymys ei siis

`'aan

päinvastoin

1160

asetelma vai`t,a vasten laadittu

talouspo]iittisille

lauttaa tasapaiiio.

toteutel,tava,

on

k,`.

400
260

...

joiden. pitäisi

ole »budjetista»,

osviitasta

sellaiselle

mikä

pa-

olisi

meriettelylle,

että tämä enn`ist,us ei kävisi tot,een.
Asetelmaa

t,arkastelt,aess€i

muisLcttakoon,

eit,ä

seii

ensimmäi-

nen erä, tuonnin vähenn}'s ja vie]]nin ]isä}.s, oli valuuttapulan

vuoksi

Ruotsissa

muuttava suuT'c.

annel,tu

ja

jopa

t,oivot,tu

Lasapainoyhtälöä

Samoin oli asian]aita Suomessakin viime vuonna.

l'alkkojen iiousulle puo]estaan ei arveltu voitavan tehdä initään,

inutta vastaavast,i toivottiin myös tuotannon lisääntyvän. Suurimmat
mahdollisuudet
ovat
t,ällaisissa
tapauksissa
julkisen
kulutuksen ja i ivestointien vähennykseen. Varastojen ai`vioitiin
Ruotsissa kasvaneen ede]lisenä vuonna 100 mi]j. Rkr:n ai`vosta,

inutta tämä]i kasvun nyt, ]oppuvan.

Jos varastoja suorastaan

supisteitaisi].n, voiLaisiin siten vieläkin enemmän vaikuttaa tasa-

i)ainoon. Tähän keinoon sen enempää kuin tuontiylijääinäänkään
c`i kuitenkaan voida kovin monena vuonna tui`vautua!

TAI,olll>I.:I,ljlsl.:`-

TASAp,\INor`'

11.l,t'uslo

Lisätty verotus tarjoutuu tietysti ainakin. teoi'iassa avuksi
kysynnän enemmyyden neuti`aloimisessa. Tällöin on kuitenkin
ede]lytettävä, ettei se vuor'ostaan synnytä uusia pa]kkojen tai.
hintojen koi`otuksia. Luonnollista on, että hintat,ason nousu on
merkitty kysyntäylijäämää supistavaksi tekijäksi. Tässä ei kuitenkaan olc odot.ettu tapahtuvan uutta nousua vuoden 4 949 aikana
• - ellei sitten ostokyvyn sitomisessa epäonnistuLa niin, että se

purkautuu vie]ä lisänousuna hintoihin. Toisaalt:` on tietysti inyös
ajateltavissa, että muul, toimenpiteet eiväL ainoast,€`an hävitä
kysyntäylijäämää,

vaan aiheuttavat peräti ()sl,()k}.v}rn vajausta.

Silloin voisi tätä ea; a,nte-arviota vastaavassa ec post-tilini)äätöksessä

hintojen

aleneminen

tulla

lopulli;eksi

Lasapainon

luojaksi,

inut,ta tällä kertaa ylemmässä ryhmässä, siis kysyntää lisäävien
tekijöiden joukossa. Mitä palkkatulojen nousuun tulce, huomautetiakoon vielä, et,tä se voi, vaikka itse välii,r,ömästi on ostokyvyn
ja kustannust,en nousuna inflatoi`ista, tietyin ehdoiii aiheuttaa
investointien vähentymistä ja siten erit,täiTi voimakki`€in vastavaikut,uksen inflatorisille voimille.
Minkälaisia

mahdo"suuksia

investoinnit sellaisissa

on

i`ajoissa,

sitten

luott,opoliLiikalla

ett,ä ne eiväl,

häiril,se

pitää

taloudellista

tasapainoa?

Teoi`iassa asia on helppo, mutta käytämössä sitä
vaikeampi. Säästöjähän ei voida eräänä \.uonm tai kuukautena
ensin »kerätä» ja sitten seur.aavana >)kä}t'ttääy), vaan molempien

tulee

tapahtua

kartoittamatonta

samanaikaisesti.

toimintaa,

että

Investoinnit

ovat

itsenäisy)-i,eminc

meillä

ajkana

niin

on

moneen kertaan .i.o ehdiLty pahasti erehtyä njiden rahoittamisessa.

Sikäli kuin korkopoliittisilla toimenpiteillä on ollut tarkoitus
vaikuttaa investointivolyymiin, on niissä myös useiiiimiten myöhästytty. Ajateltakoon vain 1920-luvun loppuvuosia ja sodanjälkeistä aikaa. Sitäpaitsi valuutta- ja verotusi]o]itiikka voivat
ilmeisesti iehokkaammin kuin korkokanta vaikuttaa yrittäjien

;nvestointipäätöksiin.

Varsin

tärkeänä

yleisen taloudel]isen tasapainon säätelijänä

on totuttu i)itämään finanssipolitiikkaa, ja sitähän se tietysti
onkin. Vakavana hait,tana on kuitenkin o]]ut valtiontaloutemme
suuri sidonnaisuus sodanjälkeisinä vuosina, jolloin sen o]isi pitänyt

pystyä vaikut,tamaan kontraktiivisesti, vastapainona i`iehuvalle

Ki,Aus
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inflaatiolle. Lisäksi tulee se seikka, että valtion taloussuuiiniteliiiat

vahvistetaan pitkäksi ajaksi etukätcen ja että budjettikäsittel}.
luonnostaan on kankeata.
Toivokaamme kuitenkin, cttä lminpensoivaa finanssipolitiikkaa
onnistutaan harjoittamaan, mikä merkitsee budjetin todellista

ylijäämää nousukautena ja sen vajausta lamakautena. Jotta
nämä ylijäämät tai vajaukset täyttäisivät tarkoituksensa, on
huolehdittava siitä, että ne todella supistavat tai lisäävät kotimaassa kysyntänä vaikuttavaa ostokykyä. Kysymys ei ole vain }r]ijäämän tai vajauksen suuruudesta, vaan myös niiden laadusta.
Periaatteessa on y]i.i.äämä pyrittävä hankkimaan sellaisilla tulojen
]isäyrksi]1ä tai menojen vähennyksillä ja järjestämään niin suureksi,
että se ijoistaa ko. vai`ainhoitovuonna yleisenä taikka vain rajoitettuna esiintyväksi odotetun liikakysynnäii. Kääntäen koskee
tämä l)udjetin vajausta. Tässä on tasapaino-ongelman ydin valtiontalouden kannalta, eikä siinä, että vajaukseen jonakin vuonna on
»käytettävissä» säästöjä edellisiltä vuosilta. Varaukset esim. suh-

dannerahastoon ovat tosiasiallisesti mitään sanomattomia kirjanpidollisia

eriä,

joilla

kansantaloudessa

ei

ole

mitään

reaalist€`

katetta myöhempiä vuosia ajatellen.
Raskasliikkeis}'}'s on muuten ominaista muullekin talouspo];-

tiikalle. Sen onnistumisen edellytyksenä on tällöin, että talouselämä varsin suurelta osalta toimii kuin a`itoinaattinen mekai]isiiii.
T\Tiin ei ole tätä nyk}.ä useimmissa maissa asian laita, vaan talou-

dellineii tasapaino riippuu ratkaisevasti viranomaist,en tekemisistä
tai tekeiiiättä jättämisistä. Tehtävä on y]ivoimainen lujemmallekin hallitusva]Ialle kuin meillä. Sen sijaan, että tasapaino pyrit-

täisiin konstruoimaan, sen on mielestäni annettava mikä]i mahdo]list,a syntyä. Mitä vähemmän lankoja valtiovallalla on käsissääi],

sitä tehokkaainmin niitä todennäköisesti voidaan hoitaa.
Myöntäkäämine rehellisesti, että olcmme ei)äonnistuiieei tasapainon luomisessa säännöste]yn a`'ulla. Heikkona lohdutuksena on,
että monet. muutkin maat ovat tässä suhteessa mei]le seui.ana.

Onneksi säännöstely nyt kuitenkin on nopeasti purkautumassa.
Vaikka joiltakin osin saamme ehkä vielä odottaa kauankin, suunta
on joka tapauksessa selvä ja ilahduttava. Suui`in vaara on ehkä

nyt jo siinä,

että yksityisiä teitä

pyritään - maata]oudessa.

TALOUDELI,lsE`'
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teollisuudessa, kaui)assa ja ammattiyhdistysliikkeessä - liia]i
jnnokkaasti koi`vaamaan yksit}-isin sopimuksin valtiovallan vähentyvää säännöstelyä. Talouselämässä tarvitaan tiettyjä järjestettyjä
suhteita ja suojaa kovin jyrkkiä mai.kkinoiden heilahduksia vastaan, mutta ei ole hyväksi, jos hiimat, palkat, korot ja vuoki`at ym.
kerrassaan jäädytetään. Mitä vähemmän annamme näiden ta]ouselämän luonnol]ist,en säätelijöiden toimia, sit'ä enemmän voi
viime kädessä työllisyys ja terve taloudellinen kehitys siitä kärsiä.

FINANSSIPOLITIIKKAMME TÄNÄÄN ]A
HUOMENNA.
Esit,plmä.

jonka

Kaiisaiilaloudellisen

mai`i.askiiun

29

päivänä

Ma,,ti

`'hdist,vksen
`1949

kokouksessa
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Ma,k`SwäLtneaiattel.ista

efek€i,i(Jisen

kysynnäri

u,ictiteluun`

]ua#=aentt]:i:tuts]ttee:rr::tt¥]j]:rvi:]ositskpeoa]:ftt£t;:eas]:fats:{:sa]:unst:!:::::
Pukeuduttuaan alkuaan setelien antamjs-ja i)oisvetämisajatukseen
keskuspankin toimesta terminologia on myöhemmin viehätLynyL

käyttämään sanontaa ostokyvyn inuulokseL, mutta ajatuksjssa
r}yrkii tällöinkin oleinaan vain sc kokonaisrahavirta tai maksuvälinevii`ta, joka lähtee keskuspankista ja sinne Lakaisin palaa,

koska muuiosten Lämän rahavii`i`an määrässä arvellaan osoittavan
s€ima]la muutoksia ostokyvyssä.
Tosin

siinä

tapauksess€`,

eLtä

ostokyky-ajaltelussa

tehdääii

:inalyysissä ero sen ostokyvyn väli]lä, joka todella käytetään kulut`ikseen, ja sen vä]illä, joka pääteiään säästää, on luovuLtu maksu-

\.äline-ajatte]usta ja siirrytty ai\'an t,oisen ajattelutavan piiriin,
TiiuLta tätä eroå ns. osLok)-ky-ajatte]u ei t,avallisesti tee. Sen sijaan

se katsoo, että rahainäärän ]isääntyminen saa aikaan ostokyvyn
kasvun ja tämä hintojen nousun. Päinvastoin taas rahamäärän
supistuminen merkitsee ostok)rvyn pienentymistä aiheuttaen hintojen }ask`ia.

Ede]]isen

sanotaan vaikuttavan inflatorise,sti ja jäl-

i.`lNAr`'SSIPOLITIIKKAj`IME

T.:\1`'Ä.:`;`'

jA

llut_>M[l:.`.^`',\

i3

kimmäisen deflatorisest,i. Tämän ajattelun mukaan paitsi vei`ot
myös valtion yleisöltä tai yksityisiltä rahalait,oksi]ta ottamat lai-

nat imiessään pois ostokykyä vaikuttavat deflatorisesti, kun taas
valtionlainojen kuoletukset vaikuttaisivat inf]atorisesti lisäämällä
ostokykyä. Toisin lausuttuna tämä ajattelu myös esittää, että se,
mikä valtion kassasta vii`Laa pois, vaikuttaa inflatorisesti, kun taas
sillä, mikä kassaaii palaa, on def]atoi`inen vaikutus. Eikö tämä kuu]osLakin yksinkertaiselti\ ja uskottava]La? Tällä meidän aikamme

kvantiteettitcoreetLise]la ajatte]ulla on ei.ittäin huomattava edusi.rija tanska]ainen K/.G;d PÄjzjp, jonka v. 19/±2 ilmestyneestä väj
t,öskirjasta

maist„

J-JGjÅÅj

Vcizpcm7%

kirjoitLi

esittel`'n

Kansan-

taloudel]iseen Aikakauskirjaan.L

oniraoisve|:L:el|'{å:Jå:::n]i:tLiv::.n:n:u|1%h3o61¥|`|:r:els{tgyu:-::ifall#k:-#å
))Genei.al

Theory']1ä» tuli

olemaan hyvin huomaLtava

inerkitys

uudemmalle ajattelulle. Tekisi mieli väiu,ää, että kuten i`aamattua,
voidaan Keynesinkin i)yleistä teoriaa>) lukea ja tulkita monella

t,avalla. Joka tapauksessa tapaamme sieltä ne peruskäsitteet, joita
jlman emme modei`nin talouselämän kehit}'stä ana]ysoidessamme

tule toimeen. Tosin useiinmat näistä peruskäsitteistä saamme ym-

märtääkseni yhLä hyvin Tukho]man koulukunnan etevien tutkijain ajaLuksisLa. TäysLyöllisyyden tärkeimpänä eht,ona on efeki,iiviseri kysynnän riittävyys. Saamamme tulob eivät vielä merkitse

kysyntää, vaikka ne merkitsevätkin osLokykyä. Kysyntänä tulomme esiintyy käyLtäessämme sen kulutusmenoihin. Entä säästämämme tulonosat? I\Te merkitsevät kysy]itää siinä tapauksessa,
eitä yrittäjät päättävät tehdä vasiaavan määrän sijoituksia. Ennakolta (ea; cm£G), kut.en Tukho]man koulukunta korosti, ei ole aina
niin, että Lulonsaajain säästämisi)äätökseL ja yrittäjäin sijoittamispääiökseL olisivat samat. SäästämisLendenssi voi olla joko suurempi tai pjenempi, kuin milä }'i.iLLäjäL ovat halukkaita sijoitta-

maan, vaikkakin sääsLäminen ja }'riLtäjien toimesta tapahtuva
i]ääomanmuodosLus jälkeenpäin (ea; posf) tilasLollisesti selvitettyinä

ovatkin yhtä suuret. Tulonsaajain kulutuskysyntä ja säästämisL K]ELT) PHiT.ip, Bidrag lil Laei`en om

Foi.bindelsen mellem det OffeiTlliges

Fi.nanspoz[.f[.ft og c!en ®kor!om[.skc Akfi.u[1€f. Kansantaloudel]inen Aikakauskirja.
1947/11.
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päätökset sekä yrittäjäin sijoituspäätökset ovatkin ymmäi`tääkseni ne kaikkein täi`keimmät peruskäsitteet, joita ta]ouselämän
kehityksen muutosilmiöitä selvittäessämme tarvitsemme. Rauhanajan t}-ypilliselle

nousukaudelle

on luonteenomaista ]iian

pieni

säästämistendenssi. Tulonsaajain kulutusalttius ja yrittäjien sijoitushalu pyrkivät paisumaan ]iikaa säästämiseen veri`attuna. Yht,eiskunnan taloudellinen tasapaino horjuu kysymän ylittäessä yhtejskunnan tuotantokyvyn. Ellei talouselämän säännöstelyä muodoss:`
tai toisessa ole, pyrkivät liikakysyntä ja j)älisäästäminenJ) johtamaan

hintainnousuihiri ja ]ikvidisyyden huomattavaan kiristy-miseen yrityksissä ja pankeissa. Juuri päinvastainen piirre on luonteenomaista rauhanajan depressiovaiheelle eli lamalle. Laman aikam

kysyntä on liian pieni tuotantokykyyn veri.attuna. Tulonsaajain
ku]utuskysyntä ja },rittäjäin sijoittaminen ovat liian vähäisiä ja
säästäminen on liian suui`ta; niin kauan kuin tätä tilaa jatkuu,
`-aivaa yhteiskuntaa ei vain kausi-, vaan suhdannet.yöttömyys.
Kysyttäneen nyt, eivätkö nämä kaksi ajattelutapaa, ensiksi
käsittelemämmc nyk).ajan kvantiteettiteoi`eettinen ajattelu (maksuvälinc-tai kassa-ajattelu) sekä nyt viimeksi puheena ollut kokonaistulojeii käyLön eli efektiivisen kysynnän muutoksiin huomions{`
kiinnittävä ajattelu käytännössä johda samaan tulokseen. Ei`äissä
t,ai)auksissa on kyllä näin, mutt,a ei läheskään kaikissa. Analysoidessamme esim. julkisen ve]an lisäämistä tai supistamista toisaalta ostokyk}rajattelun ja toisaalta tulojen käyttöteorian poh-

jalta tulcmme iiäissä tapauksissa juuri päinvastaisiin tuloksiin.
.Julkisen ve]an lisäämisen tai supistumisen vaikutuksia eritel-

]cssämme ot,€`inme asian ensin ostokyvyn muutosten ajattelun mukaisest,].. Saadakseni tässä tai.kastelun konkreettise]le pohjal]e lai-

naan ei`äästä täällä aikaisemmin pidetystä esite]mästä kyseessä
o]evan kohdan.L Tarkoit,t,amani kohta kuuluu näin: »Valtio vo;
(nimitLäin) ]asku- ja ]amakausim yksinkertaisesLi lisätä luoton-

ottoaa]i l"kuspankista, mahdollisesti myös ulkomailta. Verotusta
ja vai`sinkin kulutuksecn kohdistuvaa verotusta on sitä vastoin
laskusuhdanleessa ryhdyLtävä sui)istamaan. T\Tousukausina ei va]t,ion toiminnan ja vai.sinaisten menojen, erit}.isesti investointien,
supisi,amisen saa antaa johtaa siihen, että m}'ös verotusta lieven]

Kansantalo`itl.llinen

.i\il`.aka`iskirja

1947,
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neiään, vaan valtion on päinvastoin pyrittävä budjetin ylijäämiin.
Näil]ä y]ijäämillä ei ole tarkoit,ettua merkitystä, jos ne käytetään
esim. yleisölle tai i`ahalaitoksille sijoitetun kotimaisen velan lyhentämiseen. Ne muodostuvat ostokykyä supistaviksi vain siinä tapauksessa, cttä nji]]ä vähennetään u]komaista tai keskuspankkivelkaa,).

Ottakaammc

t,ai`kast,eltavaksi

kiihtyvän

nousukauden

ta-

paus.
Asetamme vastattavaksemme kolme kysymystä.
Onko
oikein ajatella siten, että nousun epäterveeksi kiihtymisen ehkäisemiseksi olisi pyrittävä verojen enemmyyteen menoihin verrattuna ja siis budjetin ylijäämiin vain sillä edellytykse]Iä, että y]i-

jäämää ei käytetä yleisölle tai rahalaitoksillc sijoitei,un kotimaisen
velan lyhentämiseen? Onko t,odella niin, että jos }.leisölle tai raha]aitoksille makset,aan velanl}-hennyksiä, ns. ostokyk}.ä lisätään jäl-

]een, jolloin verojen enemmy}'destä aiheutuva ns. ostokyvyn supis-

tuminen neutraloituu ja koko po]iLiikan vaikutus suhdannekehitykseen olisi olematon ~ i)ostokykyJ) kun supistuisi ja ]aajentuisi

yhtä paljon? Entä olisivatko kyseessä o]evaL toimcnpiteet kuitenkjn suhdannepoliittisesti edullisia siinä tapauksessa, että ylei-

söl]e tai rahalaitok.sille sijoitetun kotimaisen velan lyhentämisen
sijasta vähennettäisiin joko ulkomaista velkaa tai keskuspankkivelkaa?

Koetan vastata ensin toiseen kysymykseen. Siis: aiheutt,aisi-

vatko nousukauden velanlyhennykset yleisölle tai rahalaii,oksille
se]laisen ostokyvyn laajentamisen, joka neutraloisi lisäverot,uksen
aikaansaaman budjetin}'lijäämän aiheuttaman ostokyvyn sui)ist,umisen? Maksuvälineajattelun pohjalta näyttää aivan selvästi
juuri näin olevan asian lait,a. Mutt,a peräti toisenlaiseen tulokseen
})äädymme eritellessämme probleemin efekLiivisen kysynnän ajatte]un pohjalta. Jos myönnämme, että suhdannekehitykselle rai-

kaisevia ovat muutokset efektiivisessä kysynnässä ja säästämi-

sessä, ei meitä enää kiinnosta kysymys, miten budjetinylijäämä ja
velan]yhennykset vaikuttavat rahaviri`an paisumiseen tai supistumiseen ja tässä mielessä ostokykyyn, vaan sen sijaan meitä kiinnostaa, miten mainitut toimenpiteet vaikuttavat efektiiviseen kuIutuskysyntään ja säästämiseen. Tarkkailemme siis kulutuskysynt,ää, tulonsaajain säästämisl,ä ja \.ritt,äjäin sijoittamista ja muis-
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tamme,

että

Li.:prio

kiihtyvässä nousukaudessa

säästämisen

olet,amine

kokemuksen mukaisesti pyrkivän jäämään ]iian pieneksi likviidisyyden silloin kiristyessä. Mit,eii siis verotuksel]a aikaansaatu bud-

J\

jetinylijäämä sekä yleisölle tai raha]aitoksil]e maksetiavat velan]yhemiykset vaikutt,avat? Ymmärlääkseni ne vaikutt,avaL oikein
cdu]lisesii, juuri toivotLavaan suuntaan. Mikäli ]isäverotus kohdis-

tetaan kuliitukseen, supistuu kulutusk)'syntä ei`ityisesti; ja samaaii

suunt,aan vaikuttaa
saajaiii

%ylu"\r?}\``O

myös tulovei`otus,] vaikka

suurten Lulojen

osa]ta 1,ämä vähentää m}.ös säästämistä.

Mitä kotiinaisen

valiionve]an l}.rhe]iii}'ksiin yleisölle tulce, jouiuvat l{uolciussummat

tavallisest,i

ijiii`eille,

merl{itysLä;

cikä

o]e

joiden
mitään

tuloissa
s}/.ytä

korkot,uloilla

o]et,taa,

et,tä

on

nuo

jatkuvasti

T)iii`iL

n}rL

pääitäisivät luopua jatkuvasta korkotu]osta ja kuluttaa kokonaan
]ikviideiksi
•

(lost`a
taval
\

muutluncet

omaisutiksiensa

osat,.

I-Iuoitiai,ta\ra

osa

kuolctuksisl,a (i)normaa]ityyppisteny) valtionlainojen ollcssa k}.seessä
käyi,ännölliscsti kat,soen koko määrä) jää täteii scääst,öiksi iiiuotai

toisessa.

Laas

Rahalait,oksille

]iäi(lL.]i

saatavia

citä ve]aiil}.hcm}.ks(.1 u`.]eisö]1e
misi,ä ja likviidis}.yi,tä.

0lemmc

saa]icei

k}'symykseeii.

tiile`Jat

likviidiin
ja

}.leisöllc

oikean
iai

n`uut-

Iluomaaniii`c

i.aba]aitoksil]e

vmmärt,ääkst`]i;

Velankuoletus

kuolet`issuimm`t

muotoo]i.

]isää`'ät

vastaukstm

rahalaitoksillc

sii.s,

säästä-

ioisctm

ei iieutra-

]oi ]isävcrotuks(m avulla saadun budjcti,i}.1ijääiiiän ter\.(|,tJlistä vai-

kut,ust,a kiihl,yväii nousukauden suhdannckehit`rkseim, \Jaan päiiivastoin ]`uo
Samalla

väii

kuolct,ukset vaikut,ta\-at juuri

saaninie

nousukauden

tin`-Iijäämiä,

vi`staukseii

ensiminäisecii

t(irvehdyttäiniseksi

joika

verolustoimeiii)iteillä

aikaaiisaadaan
nimenomaan

sesi,i `'oidaan l}'biil,ää

sekä

oii

loi\-oLta`.iiaii su`nil!`aii.
kvs\.m\'kst`(`i`.

su(>silelta\.:`

kulutusk}.s?-ntää

e(lell.\.LLäcii,

yleisölle

(`1 lå

eu,ä

iiiiii.

Kiiht\.-

l)udje-

supista\'illa
s{`m{`i`aikai-

i`ahalai[oksillc sijoii(`t,iiia

\.a] ' io]l\,elkaa.

l':n[ä ko]iiias kysymys? Olisiko kiihtyvässä nousukaudcssa cdul-

]ista l\'hent,ää budjctin}'lijäämien avulla u]komaista velkaa t,ai kes-

kuspankkiluottoa?

Maksuvälineajattelun

mukaisesti

mo]emmissa

] Voidaaii inyös ajatella, että veromääriä ci nostet,a (kuten lainatussa kt>h-

dassa kai edcllytetään), mutta verotus kirist,yy automaattisest,i saaden aikaan
tarkoitetun kulutuskysynnän ja sijoittamisen jarrutukscn.

FiN^N.SSIPol,11`lIKK..`.`l.`Il.;
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Lapauksissa todella näin o]isi asian laita. Ajateltaneen, että lisä-

vei`otuksen avulla on mahdollista supistaa ostok}'kyä, mutta vain,
jos s(i, myös lopullisesti tukahdutetaaii juuri siten, että kyseessä

oleva i.ahavirta ohjataan keskusi)ankkiin taikka pois maasta ulkoinaille. Tällainen ajattelu on }rinmärtääkseni liian mekaaninen;

ja ulkomaisen luoton lyhentäinisen osa]ta se käsjttääkseni johtaa
jälleen päinvastaiseen suositukseen, kuin minkä suhdannepoliittisesti huomaamme edu]liseksi ajaLe]lcssamme k}'symystä efektiivi-

sen kysynnän muutosten kannalta.

Kiihtyvässä nousukaudessa

pankkieri ja liikeyritysten ]ikviidis}.}'s p}.rkii kiristymään sen
vuoksi, että tu]onsaajain säästämiiien pyrkii ,jäämään liian i)ie-

]iel{si kulutuskysyntään \'nnä \'rittä.].ien sijoitustoimintaap vei.rat-

tuna. On huomat,t,ava, etLä sen osan tuloista, mikä säästetää]i,
tä\.t\.v

vastata

tukset

käsit,tävät

ynnä

nct,tosijoituksia

u]komaisten

kokonaisuudessaaii;

reaalipääoman

saatavien

iiettolisä}-ksen

netto]isäyksen.

ja

nett,osijo].-

()]nassa

.Jos

maass:`

nousukaudella

p}'i'imiie lyhentämään ulkomaista ve]kaamme, ii`crkitsee se, että
viemiiie t,avaroita tai palve]uksia eneiiimän kuin tuomme, Iisäämmc ns.

vientienemmyytLä,

säästäniistä.
kii`istää

]nikä edel]}-ttäisi entistä suureiiipan

Jos kerran sääst,ämiiien muutenkin (>n liian pieiii,

tällainen

velankuoletuspolitiikka

]ikviidis}r}'tr.ä.

Yhteis-

kunnan taloudellisen tasapainon palautumisen kannalta ]iä}.ttä!i

ulkornaisen velan kuo]ettaminen huonosti soi)eutuvan suhdannei)o]itiikan vaatimuksiin, koska vieiitieiieinmyys p}rrkii entiscst,ääiikin

lisäämään

i,oinkaan

kokonaissijoitlamist,a,

johon

sääsläTTiine]i

ei

inuiLi-

iahdo riittää.

IT.

]\(jnti.uktiiiJinen, ekspansii¢Jineii

ia

(>ciltion

iLeut,i.aali

| in(i;i.ssti)olitiikka sekä

ljudjett{.

Valtiont,alouden hoidolla on n}.k}'a;kaisissi` valt,ioissa i`atkaisevt`

vaikutus talouselämän kehityksee]i. O]ipa todeniiäköistä, et,tä suhdannevaihtelut,

säännöllisest,i

toistuvine

aalt(>]iikkejnee,ii

lähinn€.`

juuri noudatet,t,avan finanssipolitiikan johdost€` niuutta`vat koko]iaan ]uonteensa. Valtion talouspoliliikan oi)pies`i:i l,ait,avasti käyt2
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iämään finanssipoliLiikkaa depressiotendenssien poistajana voita-

neen yksit}.iskapitalistisessa talousjärjestelmässäkin turvata jat-

kuvasti jokseenkin täydellinen työllisyys. Ennen kuin käymme
r,arkastamaan tässä kysymykseen tulevia finanssipolitiikan keinoja, on sy}-tä koi`ostaa, että Suomen ja muiden pohjoismaiden
suhdannckehitys on aim vahvasti myös ulkomaank€\upan ti]asta
i'iipi)uvaa. Samoin palkka-].a hint,aliikkeet varsinkin säännöstel}rn

aikana vaik`ittavat kehit}'kseen. Mutta meikäläiseenkin suhdannekiilkuun on finanssipolitiika]la erisiluokkaisen täT`keä vaikutus, pal-

jon tärkeämpi kuin korkopolitiikalla, jonka mcrkit,}'s on muodost,unut varsin vaatimattomaksi. Taitavasti hoidet,ulla fin€inssipolit,iikal]a

voidaan

nimittäin

todennäköisesti

ine]koisess€`

ii`ääi`in

elvyttää kotimaist,a ku]utuskysyntää ja sijoittaniista, sj]Ioin kun
viennin supistuminen saa aikaan depressiovaikuLuksen.

Jos olo-

suhteet ovat suotuisat, voitaneen kotimaisen sijoitustoiminnan .].a
kysynnän elv}'ttämisen
Tiiaank€iupasLa

€`vulla

kokom{inkin komi)ens(tida

ii]ko-

syntyn)-L ]amavaikutus.

Jos yhteiskunnan taloudellinen tasapaino horjuu siiLä s}ystä,

cLiä sijoitustoiminta ja kulutuskysyntä vilkastuval siinä määi`in,
t.t,t,ä tulonsaajain säästäminen i)yrkii kehiLyksessä jäämään .i.älkeen,
tin meidän syytä suosite]la sovellettavaksi koni,i`akt,ii`Jista finanssiitolitiikkaa.

Tätä

ter]]iiä

taht,oisin

kä}.lLää

finanssipohLjik.ista,

jolla pyrimme supistaHiaan kysynlää.] Kysyntää supistavaa eli
kontraktiivista fimnssipo]itiikkaa tarvitsemme m}-ös s()dan luoman
i]iflaation
ji`ikuvan

aikam,

jolloin

I{ohoaim.sen.

pyrimmc

it}rsähdyLt,ämääii

Finanssii)olitiikka€`

kosk(`viss:i

1 Har\'ar(lin ylioitisLoii tuiincttu iti`ofessori ALvm-

li-äytäntöön sanoiinan
T>olitiika]]a

i.atkaisuja,

eli

vaan

aiiio£`staan

y]ee]isä

sitä osaa

tarkoittaa

julkisen

julkisei]

omaan tähtää työllisyydcn ylläiiilämiscen.

i)o]itiikasta

1-1.

i>compcnsatory fiscal policy».

fimnssipo]itiikalla

yksityisen sektorin

iutkimuk-

l-IAr`.sE.\' ttn ottanut.

Hän ci tarkoit€`

fiskaa]i-

ta]ou(lcn

koske\'ia

talouden

Sanonta

hintatason

hoitt)a

hoitlosta,

joka

nimcii-

)>kom]]eiisoivasla» finanssi-

sui)ist,umisen

koi`\.aavaa

eli

kom-

])eiisoivaa t,oimintaa.
Mie]estäni käytt,ämäni terminologia kontraktiivisesta,
eksi)ansiivisesta
j:`
neutraalisla
fiiianssiijolitiikasta
on
tarkoitul(senmukaiscmi)i

(myös

cnglanninkielisinä

termit

i)c`ontractionary))

))(`xpansioiiaryi>

»neutra]» vastannevat hyvin tarkoitustaan; virkatoverini ja (titi)ila€ini

i`e hyväksyvän ]uennoidessani syysl`il{uka`idella
liossa

Rochesterin

vlioi)istossa).

1948-49 \'e\`.

sckä

luntuivat

Yorkin va]-

I..l,`A``ssll>oLI'rllKK,\}IMl.:

TÄ.`'ÄÄN

]^
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sissani olen kontraktiivisen finai]ssipolitiikan tehtävää inflaatio-

kchityksessä erite]Iyt yhtälön avulla J -(6 + *) ± PO, jossa yhtä]ön vasen puo]i tarkoittaa tulonsaa.].ain kulutusmenoei`iä (siinä J

nimellisiä tu]oja, s säästettyjä ja * veroina maksettuja tulonosia)

ja oikealla puole]]a P kulutushyödykkciden hintaindeksiä ja 0
inarkkinoil]a ostettuja ku]utushyödykkeiLä. Hinnai]säännöstelyn
jatkuessa ja budjettivajausl,(m ]ifät,essä nimellisiä t,uloja syntyy
merkillincii ]ikviidisyys liikaosiokyvyn rnuodossa.
Entä niitä keinoja kontraktiivinen 1.inanssipo]iLiikka voi käyttää tasapainon pa]auttamiseksi? r\Ts. normaalin ajan kiihtyvän

nousukauden aikana voimme suosil,el]a verojen enemmyyt,tä menoihin

verrat,t,una,

erityisesti

kulu[,usverot,uksen

koroLtamista,

julkisen sijoitustoiminnan sui)isLamista ia mje]uummin ulkomaisen
`,.elan ]isäänijstä kuin sen lyhentämistä. Kot,imaista vclkaa voitai-

siin eri tavoin tuntuvasti lyhentää. Näin saadaan sääsLäminen riitt,ämään, eivät,kä rahamarkkinat ]].iallisesLi kirjsty. Sodan luoman

;nflaation

pysähdytt,ämiseksi

ioimenpiteitä,

mutta

voida.m suosiiella

todennäköisesi,i

samantapaisia

jyrkcmmässä

muodossa.
`'limääräisen osi,okyvyn luoma lai,entti kysyntä ja rahamarkkinain

]iikälikviidis).ys voivaL vaatia radikaaleja erikoisveroja, myös sääs-

i,ämistä ))rankaisevien» verojen, kuten omaisuut,e(m kohdistuv;en
vci`ojen koi`oiuksia.

Entä ekspansiivincn kysyiitää .ja työtilaisuuksia lisäävä finanssi]tolitiikka? Milloiii sitä tarvitsemme ja mitä keinoja siinä käytämTT`e? Jos olemme jo joutuneet tai otaksumme jouLuvamme pula-

:`ikaan ja vaikean työttömyysprobleemin eteen, on meidän pyrit-

iävä e]vyLtämään ku]utuskysyntää, rohkaistava yksityisten yritLäjien sijoiLustoimintaa sekä ]aajcnnettava julkista sijoitustoimin-

iaa. Säästämistä (mme silloin suosi. Entä ke]not? Nyt jäLi,äisimme

huo]eu,a budjetin vajausta osoittavaksi. Aleiitaisimme eriiyisesti
ku]utusverotusta. Sama]]a ]aajentaisimme ns. ]iikei,aloude]lisesti

korkoa tuottamattomia sijoituksia, kuten maantie-, kanava- ja
satamarakennusi,öiLä sekä sairaala-ja koulurakennuksia. Niinikään
laajentaisimmc ]].iketaloudellisesti korkoa pääomalle t,uott,avia sijoit\11{s,.a.

F.ntä miiikälaista finanssipolitiikkaa meidäii olisi suositeltava

silloin noudatettavaksi, jos ot,aksumme ta]ouselämän kehittyvän

20
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kitkattomasti eteenpäin, niin ctt,ii )rhleiskuman taloude]line]i tasapaino kysynnän, säästämisen ja sijoittamisen kesken säi]}ry työ||is}r),.den pysyessä tyydyttävällä tasolla? Si]]oi]i t}-}-d}.ni]iie suhdan-

nepolitiikan

kannalta

neuti`aaliin

finanssii)o]itiikkaan.

Budjetin

vei`ot ja muut varsinaiset tulot peittävät nyt valtion mcnot. Pääomabudjetti saa se]laisen laajuuden, kuin yleisillä tuotanLopoliittisilla n-äkökohdi]la voidaan peruste]]a. Ju]kinen neLtovelka ei silloin

]isäänny enempää kuin vapail]a markkinoilla korkoa i,uottavai,
nettosijoitukset.
Kaikessa y]]ä csitety]i ka]Laisessa ajattelussa joudu"iie pakosLakin operoimaan varsin usein käsitteel]ä >)budjetin }'lijäämä» ja
t)budjci,in

vajaus».

Ienkäyi,Lö

on

tanuL

Anglosaksinei`,

ci`ityisesti

anierikkalainen,

budjci,in ylijäämäii kä}riännöllisesti katsoen

valtionve]an

riettosui)isLumiseii

](anssa.

Ruolsissa,

kie-

samais-

r\Torjass€`

ja Tans]{assa budjeiiny]ijäämä]]ä ym]i-iäi`i.etääii )]`e]kein samaa,
]iimiLtäin Lietyllä tavalla käsitcLtä\J'än valtion nct,t,o-omaisuudeii
]isäystä eli ns. ]{äytt,öbudjetin l,ulosl,€`.

i,aan

ticteiikin

r\Teg.aliivisLa }rlijäämää sano-

vajau]{seksi.

Erit}rjstm huomattavasta crosta ci ole kysymys aniei`ikkalaise]i

ja skandinaavise]i budjetin ylijäämän käsitLeen kohdalla. Edellisessä L€`]iauksessa valtion nettovelk€` ei voi hsääntyä ]ainkaan tul-

kittaessa

budjetin

olevan

tasapainossa,

jälkimmäisessä

se

voi

]isääntyä, mutta Losiasia]]isesti varsin vähän. Budjetin tasapainon
vallitessa tulevat veroilla rahoitet,uiks]. koi`koa vapailla markkiiioilla tuott,amattomat sijoitukset. Tosiii, jos kiinteistöille arvioi-

daan vuoki`a-arvo tai koront,uol,to (kuLen tapahtuu Ruotsissa ja
Tanskassa), julkisen rakennustoiminnan nettolisäys voidaan myös
i`ahoittaa velkaa ]isäämäl]ä budjetin osoit,t,amatta vajausta. Mitä
]iiketaloudellista voittoa tai korkoa tuotl,aviin sijoituksiin Lulee,
uusint,ai`akentamisen

eli

ku]umista

vast,aavan

i.akenLainise]i

osalta sijoitukset tulevat rahoiLet,uiksi t,ariffin kustannustekijöihin

sisältyvillä poistoilla. Mutta näiden kannat,tavien sijoitusten nettolisäykset rahoitetaan velkaa lisäämällä budjetin ollessa tasapainossa.

Siten siis skandinaavisessa menettelyssä budjetin t,asapainon vallitessa valtionvelan aiheuttamat koi`komenot yleensä lisääniyvät samassa suhteessa, kuin sijoituksista saadut koi`kotulot
tai niihin vei.rat,tavat voitot tai muut ansaintatulotkin kasvavat.

[.`n`'A`Tssipoi,i.i`iiKK^}ntE

TÅr`'ÄÄ^`'

j^
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Kuien si\noin, ero skandin€Lav;sen ja amei'ikkalaisen yJijäämän

käsitteen tulkinnan `7äli]lä on €`ivan vähäinen. Kun kaikista sijoii,uksista laskciaan esillc se erä, mikä todella edustaa koi`koatuot,t,a`-

\7ien sijoitusten netlolisäystä, tullaan iniltei säännöllisesti `.arsin

\/.€`atimatt,omaan summaan. Jos siis valtionvelka vähänkin huo-

mattavasti kasvaa, se on taval]isesti osoituksena budjet,invajauksen
syntymisestä myös skandin€i€ivisessa mielessä.

Sen sijaan y]lä mainitui]]{\ ja Suomcn budjctiri )']ijäämän käsitieellä on suuri ero. Suomcssa laskel,aan yhLecn varsinaiseL tulot ja

itääomatulot,. Menoissa t,aas lasketaan yhteen varsinaiset menoL ja
pääomaiiienoL. T\'äin saatujen kokoiiaistulojcii ja kokonaismenojen
\'älistä erotust,a saTiot,aan }'lijäämäksi ({,ai vajaukseksi). Tuloissa

ovat siis mukana lainoje,n ]isävkseL ja inenoissa lainojen kuoletuk-

sei,. Niinpä Suomen valtion budjetin ylijäämän tai vajauksen käsit,e
merkitseekin ]ähinnä valiion kassavarojen muutosta.
Kuten aikaisemmin m`initsin, kvantiteei,titeoreett,isella kassa:`jatte]ulla on edustajia myös nykya.].an kansantalousLiedemiesten

kcskuudessa; näistä edustajista on ehkä huomattavin i,anskalainen
/)/ijzjp. Jos omaksuisimmc Phil].pin €`jatl,eluLavan, olisi kai suoina-

laista budjctin}rlijäämän l"lkinL€ilapaa pideLLävä idcaalisena. Mutta
mielestäni teoi`eett].nen lähtöl{ohi,a ci ole sil]oin oikea. Siksi olisi

lähdetl,ävä :\iig.]()saT#isesl,a 1,ai sk:`ndinaaviscsta budjetiriytijäämän

käsiLteestä.

O]i muuii muassa ]{orostcttu, clt,ä o]isi niit,ä täi`kcintä

tchdä suunniLe]ma budjetin iis. kokonaisi`ahoil,uksesta, joua riirn.
julkisen
i,a]ouden kassanm`iur,okscL j€i sit,en ns.
maksuvälinecfektj saataisiin selvillc. Bi`djetin kokonaisrahoit,ul{stm i)i`oblemaiiikka

t,`ilcc

kuiteiikin

it)is€`rvoiseen

valaistukseen,

jos

koko

ajat-

ic]u keskuspankkiluoton, maksuvälineiden .ia valt,ionkassan muui,oksisi,a siirrer,ään tausta]le vai`joon ja jos etunäyt,tämön

valokei-

laan ot,ammc yht,eiskunna]i taloudemscn t,asapainon ja siihen vaiktitLavien

efektiivisen

k`,'s`rnnän,

sääsi,ämisen

ja

sijoittamisen

tai`kastelun.

Pa]atakseni vielä siihen, niistä esii,elmän alussa lähdimme, on

syytä koi.ostaa, että k}'synnän supistamiseksi on konti`aktiivisen
finanssipolitiikan nimenoinaan pyi`ittävä ku]utuskysyntää jarrutt,avien verojen avulla aikaansaamaan ylijäämä, jolla nettokuoletetaan julkista ve]kaa joko pankkeihin i,ai y]eisö]le. Päinvastoin taas

•
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ekspansiivisessa ~- kysyntää elvyttävässä - finanssipolitiikassa
budjettivajausten i)eittäminen lainoi]la tapahtuu joko iiankeista
(keskuspankki näihin ]uettuna) tai }']cisöltä suoi.aan ]ainaamalla.
Jos maassa (kuten Eng]annissa ja Amerikassa) todel]a oii
obligaatiomarkkinaL, on j]meisLä, et,Lä sil]oinkin ]ainojen nettokuo-

]etuksil]a on konLraktiivinen, kysyntää subistava vaikui,us, sillä
verojcm enemmy}.den (ju]kisiin meiioihin verrattuna) supisLavaa

vaikui,usta kysynt,ään ei eliminoi kuoletussummien tu]o obligaatioiden halLijoi]]e. r\Tämä nimitt,äin kuu]uvat pääasial]isesti suhtee]-

]iseri suurten tu]ojen saajiin; ja y]eensä sitä suurcmpi osa tulosta

säästcLään, milä suui`emmast,a t,ulosLa ()n kysymys. Poikkeuksen
säännöstä

avulla

tekevät

sodan

se]laiser,

oloissa

ob]jgaaLioL,

onnistut,tu

jotka

sijoit,tamaan

on

prgpaganda°]i

]aajoihin

väest,ön-

keri`oksiin. Niiden kuo]et,tamiiien voi neut,raloida osan lisävci`(ituk-

sen ku]utuskysyni,ää supistavasta vaikutuksesta. Mikäli joukossa
on nimenomaan pakko-ob]igaai,io]ainoja,

on njidenk].n vaikutus

useimmiLcri Lä]]ainen, ts. kysyntää jälleen ]isäävä. Mitä taas i.aha-

]aitosten

ja

vakuutusyhtiöiLten

ha]]ussa

oleviin

ob]igaatioihiii

tulee, eivät ]ai]]ojen kuoletukset tältä osalta o]len]{a{m vähennä sitä
kysymän

sui)istumista,

mi]{ä

verojen

ei`e]im`}-yde]lä

menoihin

verrat,tuna saadaan aikaan.

]1].

l`:ilispäi`iän

i;iiaii.S.Hiiioli,tiikhaninic..

'1930-luvu]i l.inanssipo]iii].kkaammc näin jä]kecn päiii ai'vioides-

saninie emmc ]]}'t katso voivamme si]]oin teht}.jä ]`atkaisuja pitää

onnistune].n.i.
laiiial{auden

S(m
ail{ana

sijaan,

että

kulutusverojen

nyL

suositte]emme

aleiiiiuksia,

si]loin

mahdo]]isen
koroLimme

niitä l{autta linjan. Pulan voitettuai-Jime oli tuski[i viisast,a vienti-

ylijäämän avu]]a lyhentää ulkomaisLa ve]kaamri`c ripeästi, kuten
teimme. Sodanai]{ainen finanssipolitiikkamme oli ymmärtääkseni

aika järkevää.

Sen tärkeimpiä aikaa]isaannoksia kaiketi

olivat

vuoden 1941 helmikuussa voimaan tullut mainio liikevaihtoveromme ja v`ioden 1944 alusta .käytäntöön otettm verojen ennakko-

l.`iNA.`.ssipoi,iT[iKKAMMi.:

perintämenetlely.

'rÄ`'.:`.:`r`'
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Kuri noin 2/3 mciioisLa onnist,utt,iin rahoitt{`-

maan veroilla, jäi säännöstelyjärjesielmään ]iittyvä yliinääräiseri

ostokyvyn muodosLuminen sentään suhteellisen vähäiseksi; siitä

aiheut,uva inflaationvaara ei kuitenkaan ollut vähäinen kulutushyödyketarjonnan huomattavasti supistuessa. Vuonna 19/±5 tapahtui tuo kuuluisa katastrofimme, jo]1oin työpalkat koroLettiin kaksinkei`taisiksi ja jolloin hinnat nousivat myös melkein yhtä pa]jon
kuin työpalkat. Vuonna 1947 oli jällee]i palkkav}'öry, mutta vaikutuksiltaan vaatimattomampi. Tuotantomme kohosi vuosi vuode]La rii)eästi, mutta ei tietenkään yhtä nopeasti kuin piiheena
olluL i)alkkojennousu tapahl,ui.

Kevää]Iä 1948 uutta i-ialkka- ja
hintavyöryä pe]ättäessä ryhdyttiin rahai)o]itiikassa kouristuksenomaisecn Loimeni)iteeseen, diskonttokoron iavattoman jyrkkään
korotukseen vai]hanaikaisten rahapoliittisLen mal]ien mukaaii. Sittemmin on a]eltu asteiti,ain alentaa jäl]een korkotasoa. Tietääkseni
muualla, eräit,ä aivanavähäisiä poikkeuksia lukuun ottainaLta, 6n'
sovellettu kiinteää J)halvan rahany) politiikkaa, ja kansanta]oude]]i-

sen tasapainon yl]äpitoon on pyritty vaikuttamaan vain muilla,
korkoa paljon tärkeämm].11ä keinoillc;, julkiseii ta]ouden kehitystä
sääte]evällä finai)ssipo]itiikalla ja hinia-, pa]kka-sekä luotonannon

valvonnan avulla.

On ollut va]itetLavaa, että näinä vuosina sodan jälkeen .toko

emme ole voineet tai emme ole edes taht,oneet noudattaa niin kireää
finanssipolitiikkaa, ett,ä olisimme tätä kautta edes jonkin verran
hillinneet ja supist,aneet toist,uvien palkankorotusten valloilleen

päästämää kiihtyvää kulutuskysyntää. Finanssipolitiikkamme olisi
ymmärtääkseni i)itänyt olla voimakkaasti kontraktiivista, vahvasLi kysyntää sui)istavaa, mutta sitä se ei o]e ollut. ()lisi..pitänyt

pyrkiä huomattaviin kotimaisen velan nettosui)istuksiin budjetinylijäämien avulla. Eräitä veroja o]i välttämätöntä alentaa, mutta
ylijääinät olisivat silti olleet mahdol]iset, ellei menoja olisi niin
t,avattomasti ]isätty. Vuoteen 4947 saakka kotimainen nettovelkamme jatkuvasti kasvoi, sen sijaan että olisimme päässeet sitä

huomattavasti supistamaan. Vuosina 1948 ja 1949 suunta vasta
on muuttunut a]enevaksi. Kokonaisvelka on yhä näinäkin vuosina
kasvanut, kun otetaan mukaan ulkomaisen velan - näissä ei`ikoisissa oloissamme ilahduttavana pidettävä - jatkuva lisääntymi-

.\l.i'rTi
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i`t.,n. Ulkomaiscn `-elan kas\'`in (j()ka viideit kulunccn viioden aikaiia

ttn o]lut }`li 10 iniljardj:i markkaa keskimääriii vuositt,ain) tahtoisin

i,iilkit,a siteri, ett,ä sen avulla

]Tiahdomseksi käynyt t,uoiinin enem-

my?Ts `'ieriiiin vei`i`atLum oii sutireksi osaksi lykänn}-t sit,ä i.asi-

iusia,
tm

mikä

iii('i]le

i'ti€`alisesti

sot,akorvauksistaiim(`,

r\'euvosto]iitolle

näinä

`'uosina

aihe`Ltun`LL jii joka rasitus jlman näitä ]uotLoja o]isi ollul

vie]ä

pa]jon

raskaampi

kantaa.

Jos

nuo

]uotoL

(>lisivat

jäänect saamat,t,a, olisi m}.ös inflaatiokehit,}'s niut)dosi,`iniii vieläkin

pahemmaksi i,arjonnan ollessa kiiluneina vuosina marl{kinoillamme
ita]jo]i vähäisempi.
Palatkaamm kotimais(`ii

Oii usein korostel,tu,
t>rityist}7yppineii.
maksetaari,

Vast,a

tai)aliiuisi

iietio\/'e]an l"hit}'ksen t,ai.kasteluun.

ett,ä sijnä
siiiiä

korvauslainan asem.i {tn aivan

vaiheessa,

asj:`]lisesti

kun korot ja

koi`vauksenanto.

kuoletuksel

Vaikkei

va]tio

koskaan o]ekaan sa;`]`tit La`'amsessa iiiie]cssä uul,ta ]a;naa koi.\,'aus-

lajiian `'htcydessä, on br\'auSoblig€iatioiden luonne, käyt,ännössä
muodost,uiiut suurtissi`
kiii

ob]igaati(t;dt`n.

inäärin samaiilaiseksi kuin valt,ion muiden-

r\Tiiiä

on

kä}.tett}' lainojen vakuutena

]'ahalai-

toksissa ja nii[ä ori myyl}t i)öi`ssissä. I-I`'`';ii j}rrkkää eroa tämän lainatyyijin ja valt,;on

m`iun

l{()tim€\isen

volan

välillä ei ]opu]takaari

voitane tehdä.
.1

A]empana esii,äi] aset(`,lm€`ri, jossa kuvastuu valtionvelan muut,iuminen k`i]uneen viiden v`ioderi aikana`

marraskuusia

Vamo")eLka: miljoonaa

Ijoka-

kuussa

aina kuriti]{in

vuo]ina

]tikak`]uhun.

Ulkomaist€`
velkai\

KoliJiiaisi€`
\Je]]{aa

vuonna

rrL]{.

(Korvauslaina]i

Valtion-

osuus koti-

velka

rJiaisesta

last,a)

ve-

kokoiiai-

suudessaan

5 470

lr)0 027

( 5523)

19 919

6/± 839

( 4973)

84758

28 206

76137

(10 224)

104 343

38 918

79165
80 034

(14 248)

118 083

43 616

(12 933)

123 650

61315

76148

(11306)

137 463

65399
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Jos lähdemnie, siit,ä, (`H,ä julkisilla menoillamme on crit}/-isen

iiif]atorinen vaikut`is ja että huomattava osa vei`oisLammc, kuten

T)ääosa omaisuuden]uovut,usvcrost,amine, ei supisia kulutuskysyniää vaan sääst,ämistä, voit,ane(m `'altionvelan lisäystä kokonaisuutleksi kat,sot,i,unakin --.- siis eroit,amatta erilleen ulkomaista velkaa-itiiää vajauksena, jok€` iiiiricnomaan pyrkii vaikutt,amaan kiihoiti:`vasti kvs`.nt,ään. Jos pidämme, tätä t`ilkintaa oike:imiMina kuin
Tj(`1kästään kotimaisen \'cl€`n ]nuuto]{sen huomioon ottamista, tul(mimc siiheii tulol{.scen, ct,i,ä `'altjonbudjettimme on jatkuvasii

iähän

päivään saakka ()soittanut vajausta.

Finanssi]iolitiikkamme

\'aikut,uksia ar\J-ioidessa nime oike,in t.ulkinta ol;si kent,ies iä[tä vä]iltä.

Lience

paikallaan

esit,t,ää vielä

muu{,ama

nimittäin ]`ikuja viimc `/.uosicn i.aha-,

muukjn

hint,a- j:`

lukusarja,

palkkakehityk-

sfistä. A]emi)ana esitet,}'ssä aseielmassa näemme ]uvut, jotka kuviiavat,--Suomen Pankista otetun valtionvelaii, sct,el;sLöri, talletusten,
tilinkustaniiusindeksin

sekä

t,.o"s`iust,völäisi,e]i

kcsl{ii,`inl-,iansioin-

(hksin keliit,},'stä.
], o k a k u \i s s a
194/

Va]tioiivel]{a

Pankil](i,
Seic]istö,

1945

`19;,rt

4{tr,7

19J,8

L049

Suoni(iii

milj.mk

milj.mk

..

18 04/i 19 525 23 373 2'1073 23 5/+0 22 294
'l/i 63617 25919 667 25129 28 01`128 036

Tal]etukscl, raha]ajt ()]{sissa,

.... /i;'i .266 5/. 87Ji 67 988 8'1 390 {)8 '15712'1548

mi]j.mk

Elinkustannusindeksj.

VIII 1938~VII
1939 - 100

......

2()3

:387

469

632

810

828

Teollisuustyöväestön
keskit,untiansion intleksi, 1939 ± 100,
iniehet,, IVvuosinelj.

238

505

612

9391164(1182)]

Ns. nettokaiisantuote tuotantokust,annushintaan kehittyi reaa]isest,i seuraavast,i (1938 = 100):
\,. 1945

v. 1947

100

v. 1946

v. 1948

107

1 Vuode]ta 1949 11 \'uosineljänncksen indeksiluku

26

MATTI

J,HPI.()

Näiden lukusaiiojen johdosta kiinnitämme huomionime ci.i- `
Lyisesti

siihen

teoi`cettisesti

kovin

mielenkiintoiseen

t,osiseikkaan,

että kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valt,ion ]uotonoLto '
Suomen Pankista ei olc ]ainkaaii ]isääntynyt, vaikka palkat ja i
hinnat

ovat

kohonnect

miltei

]{aksinkerta]siksi

ja

sete]isLökin r,

yli 40 %. Eikö mekaaninen kvantiteettitcoi`eettinen setelirahoitus- 'b
teoria näiden lukujenkin valossa osoittaudu aivan riittämättömäksi nykyaika].sen valtion i`ahai]miö].den muutoksia selittämään?
Näiden

lukujen

valossa

tekisi

miltei

]i`ieh

uskoa

tanskalaiseri

J"ge7? J'ccze).6'enin väitteesecn, ett,ä työpalkkojen muut,okset ratkai-

sevasti määrääväi, rahanai`von niuutokset. Pidän tosin yksipuolisena väitteenä sii,äkiii, sil]ä onhan nimenomaan finanssii)olitiika]la

tavat,toman Lärkeä `'aikul,us rahanai`voon. Modernin valtion pankki-

järjeste]mä on varsin joustava. Esim. korkeammaL palkat vaativat
yrittä,iiä käyLtän`ään eiiemmän käteistä rahaa. Tästä syyst,ä ja
myös iuotannon kasvun johdosta kai set,elistö oli lokakuussa
1947

suurempi

kuin

lokakuussa

vuot,ta

aikaisemmin.

Va]tion-

ve]I{a Suomcn P€`nkkiin o]i tällä vä]in kuitenkin supistunut.

IV.

Finaii ssipolitiikka,mme nykyiset tehtävö,f,.
Siirryn nyt csii,elmäni viimeiscen osaan otiaakseni ]opuksi esille

eräi.tä k}.symyksiä, jotka koskevat juuri t,ämän hetken sekä tulevaisuuden finanssipo]itiikkaamme.

Ensinnäkin, olisiko meillä kehitettävä talouspoliittisen hallintomme orgaiiisaatioLa, niin että saisimme entisten elimien lisäksi

vie]ä yhden, nimittäin samantapaisen kansantaloudellisten asiantuntijain

suppeaii

neuvoston,

jo]Iainen

Yhdysvalloissa

vuoden 1946 Employment Act'in perusteella? Tutustuin

luotiin

viime

keväänä t,ämän neuvoston t,oimint,aan Washingtonissa. Pi`esidentti

antaa kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja heinäkuussa, iieuvoston valmistaman taloude]lisen raportin kongressille. Siinä on
paitsi analyysia tilanteesta myös lähimmän puolen vuoden talouspolitiikan
suuntaviivat.
On
hämmästyttävää
havaita,
miteii

l.`iNANssipoLrriiKKA}iMi.;
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nopeasti talouspolitiikka ja erityiscsLi t'inanssii)olitiikka pyritääii

sopeuttamaan muutt,uneeseen tilaiiteeseen. Finanssipolitiikalla on
toimenpiteiden joukossa keskeinen asema. Vielä vuoden vaihteessa
1948/49 laaditussa raportissa inflaation ehkäisy oli i)äätavoitteena
ja pyrkimys budjetinylijäämiin ei`äänä Lärkeänä keinona. Talouselämän jouduttua lievään laskusuunLaan muutett;in heti sekä
t,avoitteet että keinot. .Ju]kisen sijoiLussekloi`in laajentaminen ,ia

kulutukseen kohdistuvan ver'oiuksen lieveiit,ämineii tulivat aktuelIeiksi.

Aina valLiovai`ainministeriön kansantalousosaston perustami-

sesta, vuodesta 1942 alkaen mej]]ä on jo kehitetty aika pitkälle
sitä toimintaa, josla tässä on kysymys, mutta kenties voit,aisiin
mennä vielä pitemmäl]e.
Niistä käyLännöllisistä talousi)oliittisista probleemeista, jotka
mieltämme tällä kerLaa ]ähinnä askai`ruttavat, koskettelen hiukan
vielä kysymystä bud].etinylijäämästä käytännö]Jisen talouspolitiikan välineenä.

T\Tähdäkseni olisi jo syytä ]uopua pelottelemasta eduskuntaa

Suomen Pankist,a tapahtuneen ]uotonoton, ts. setelii`ahoituksen

peikolla. Eduskunta osoittaa i,osin toisinaan käsittämätöntä kevytmielisyyttä valtion menojen ]isäämisessä, inutta tähän tautiin
tä}-tyy koettaa vaikuttaa järkevillä perusteilla -konti.aktiivisen
finanssii)olitiikan, julkisia menoja supistavan, valtionvelan nettokuo]etukseen pyrkivän ja siten kysyiitään supistavasti vaikuttavan
finanssipo]itiikan välttämät,Lömyyteen ja toisaalta vei`orasituksen
tasoon vetoamalla. Pai`as keino t,ietenkin olisi saada halliLuksen

ja eduskunnan väli]ien suhde sellaiseksi, e`ttä eduskunta katsoisi
olevansa ve]vollinen uskomaan ha]1itukseen sentään tärkeimmissä
finaiissipo]iittjsissa ratkaisuissa, kuten nimenomaan budjetin yli-

jäämä- tai vajauspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä.
Ett,ei kenellekään jäisi sitä käsitystä, että luotonoton lisää-

minen Suomen Pankist,a olisi aiheuttanut tapahtun`een inflaatiomme kolmen viimeisen vuoden aikana, jolloin pa]kat ja hinnat
ovat

nousseet

vaiaisevat iuvut,.

lähes

kaksinkci`taisiksi,
1

otan

tähän

vie]ä

asiaa

M^TTI
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Val,(,i,on Luot,oiwt,to
`,..

Lokakuuss;`

Lisäys

SLbomen Pcbnkisla, m,ilioona,(i, markkaa.
1946

`'.

23 373

Toukokuussa

I,F,I,Po

1947

`J..

21073

21889

19/±8

v.

23 540

1_7 517

1949

22 294

14 67/i

16136

8 866

6 J58

toukok`i`ista

lokakuuhim

`148/i

3 556

Kaht,ena viime vuonna on valtion keskiispankkiluoton t,€irve
o]Iut hyvin huomattavasti erilainen keväällä ja s}.ks}`]]ä.

Niinpä

viime vuonna viidessä kuukaudessa luotto kasvoi lähes `Thdcksä]i
miljardia

vuoden

li`iipputasoJi

p)'s)-essä

silt,i

joksecnkin

v`iode]i

19/i6 korkeudella.

Entä tuo budjetinylijäämän [,ai budjetinvajaukscn käsite, jota
nyL kä}rtämme niin monessa eri merkitykscssä? Emmeköhän voisi

sopia siitä, että toistajseksi käyttäisimme riäitä käsitteitä amerikkalaiseri
menette]yn mukaisesti ja
m}.öhemmin bud.].ettimm
i`akennett,a
korolliset

kehittämä]Iä

nettosijoituksel,

ryhtyisimme
\.ajausta

lisäksi

vielä

or,tamaan

myös

osoitLainatLoman

velai]-

]isäyksen oikeuttavam liuoTTiiooiL ja siirtyisimme silloin skandinaaviseen menettel} }rn. Sil]oin iTieidän on iiiiii. kehi[,ett,ävä koi.o]lis-

l,e,n sijoitust,en

Emmpää
teiden

iioistomenette]\-ä.

amei.ikkalaisten kuin skaiidimavisicH

mukais.st,i

e,mme

mjssään

ta])€n]ksessa

budjettikäsii-

saisi

valt,ionvelan

kuoletuksia nimjitää va]tiori meiioiksi (pait,si puhtaasti muodollis.iuridisessa

luin

inielessä

kcväällä

omassa

1949

])iirissä).

Suomest,a

kiisin

Tukholma]aisesta

annetun

]ehdestä

haast,att,e]un,

jossa

sanottiin valtion menojen o]evan \/-uonna 19/+9 suuret crit}risesti

huomattavien valtionvelan kuoletusei.ieti vuoksi, mikä vaikciittaisi budjetin i)itämistä tasapaiiiossa. Skandinaaviselle ja ymmäri,ääkseni myös i,ieteellisesti perusteltavissa o]cvalle kielenkäytölJe

i,ämä sanonta on h}vin vieras.

Ruotsa]aiset eivät käytä meno-

sanaa rea{ili-investoinneist,akaan, vaan puhuvat silloin sijoituksista.
Va]tionvelan kuoletus ej ole edes sitä, \.aan kuolet,us (joka ymmär-

rctään iiettokäsitteenä) on niahdollinen juuri budjetiny]ijäämän
eli

käyttöbudjetin

iu]onenemm.y.\.den

avulla.

Kansanta]oustieteen tä}.t,`y). ta]ouspolitiikalle antaa konki.eett,isia,

vaivat,tomasti

}|nmärrettäviä

:`seita

kä}'ieti,ävjksi

yht.eis-

F`i`-A.`.ssii.oi.i'i`iiKKA}iMi.:
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kunnaii taloudellisen kehitykseri tui`vaamiseksi pahoilta häii`iöiltä.

Me tai`vitsemme nimci`omaan myös budjetin }.Iijäämän ja budjetin
vajauksen käsiiteitä ja hypoteeseja cde]]isen konti`aktiivisista ja

jä]kimmäiseii
cksi)ansiivisista vaikutuksista kysyntään.
Viime
vuosina Eng]aiinissa kä}'ty keskuste]u »deficit-spending'ini), menojen ]ainarahoiiuksen merkiLyksestä ja Amerikassa pohditLu julkisen

vela]i

lähtee

uusi

Jiäistä

koulukunnan

fi]osofia

J)tl`e

h}i'i)oteeseista.

cdustajalla,

]iew

i)hilosophy

of

public

Dc!g JJcmmc{rsÅi.ö.jdi]lä,

tai)aamme

saman

debt»

Tukholmaii

hypoteesin

hänen

]ausuessaan, että y)statsutgifter som finansieras med ]ån kuniia anta-

gas represeritera cti ricttotillskott till efterfrågan inoin samhället)).]
Ent,ä minkälaiseL t,avoitteet finanssipolitiikallemme olisi nyt

asetettava? Jotta voisimme tähän lainkaan vastat,a, olisi meidän
tehtävä diagnoosj tilanteest,a ja prognoosi todeniiäköisestä kehityksestä. Tämä on hyvin vail{eaa. Ellei o]e odotetiavissa vai`si-

iiaista

depressio-

eli

lamakautta

maahamme,

vaan

ainoastaan

i]aika]lista ~ vaikkakin varsin ]aajaa ~ i,alvit}öttömyyLtä, ei ole
mitääii s}'}'iä sove]taa ekspansjivista finanssipolitiikkaa I)udjetin-

vajauksineeii. Hallitus näyttää ai`vioivan tilanteen liiukan pessi-

mistisemmjii. Erityisten -anomuksesta samttavien --he]potusten
suominen

verotuksessa

poistoista,

jotka

tehdään

t}.ö]lisyydeii

kannalta suosiLeltavista rakennuksista ja konehankinnoista vuoden
1950

aikaiia,

\-oisi

]isätä

viittaa
sit,ä

tähäi].

Ekspa]isiivinen

inf]aationvaai`aa,

inikä

ijolitiikka

aiheut,uu

nimittäiii

devalvointeja

seui`aavasta tuo]itihintojen noususta .i.a taas indeksiin siclotuista

pa]lmisLa.

Fjnanssipolitiikassa meidän t,äyt,?-}' päinvastoin ainakin

lcgjjs_!..a.i+S_e.|S_S`i._iJyi`}{i`ä_lc:g±±=±=ktiivisee_¥

;:a=gii:i-a--sääsläinistä~ ~S.e`!s_ä_t

k_U,]._U.LrT.S.k¥i~lLn._!.`ä=ä=_tp.P_is..t~e2-

lil{vii¢.isyty±L`ä_` .?`l`y.y.±_t..ä.yä..ä`n` -- politiik-

kaaii. Ju]kinen ve]ka ei saisi ii`'t kasvaa. Päinvastoin pitäisi r)yrkiä

budjetiiiylijäämiin ja siis julkiseii ve]an nettokuoletuksiin. Ta]viiyöllisyyden

iävässä

ylläi)itämiscksi

laajuudessa

julkisia

on

samai}aikaisesti järjestettävä

iöitä,

jotcn

ju]kisen

i`iit-

sijoitussektoi`in

on täst,ä syystä oltava tarpeeksi laaja.
Juuri lähiajan finanssipolitiikkamme kietoutuu monella tavalla
muuhun talousi)o]itiikkaamme. Viittaan vain niihin kysymyksiin,
1 DA.G HAMNARST<iöLri, P. M. angående principerna |ör budgelen`s t)alansering,
Bilaga til] riksdagens protokoll 1946.
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joita vanhojen ta]ojen vuokrien vä]ttämätön korotus ja keskiluokan
palkkat,ason samanaikainen ja yhtä vält,täinätön korottaminen
tuovat mukanaan. Koron alentaininen on luu]Iakseni myös pian
edessä; mielestäni oli turhaa sitä ollenkaan nostaa. Suui`i kysymys

on

sitten

koko

indeksiin

sidotun

palkkasäännöstelyn

kohtalo.

Tähän ai`kaan onge]maan en nyL kuitenkaan uska]]a kajota.

Eräs täi`keä jo ]ähiajan fimnssipo]itiikkaamn" ]iittyvä kysymys jäi edellä käsittelemättä, nimiLLäin vaatimus nykyisen vcro-

tuksen tason alentamisest,a. Verotuksemme nykyisellä tasollaan

on luonnottoman korkea. Tietysti tämä on jossain määrin po]iitti-

nen kysymys. Mutta tuskinpa erehdymme otaksuessamme, että on
vaikea lö}.tää maapallolta yhtään muuta maata, jossa kansalaisia
verot painaisivat niin raskaina kuin rakkaassa Suomen maassamme. Va-rsinkin keskiluokan asema on käynyt tämän johdosta
hyviri tukalaksi. Pi`ofessori 4cm7% j?eÅoZo ]ausui täällä syyskuussa

rjitämässään esite]mässä korkean verotuksen johdosta sattuvasti:
))Tällä tavoin o]Iaan siinä vaarassa, ett,ä verovarojen kerääminen
muodostuu kansalaisten pääasia]1iseksi teht,äväksi ja jätiää heille
]iian vähän aikaa ja varoja oman yksityisen ja perheensä elämän
rikastuttamiscen ja kehittämiseen, mikä kuit,enkin on yksi suuriminista ihmiselämän liikkecl]e panevista voimista, ja tekisi melkein
]nieli sanoa, sen kallisarvoisin sisä]lys)).

Entä kuinka voimme samalla vaatia verojcn alennuksia ja
sainalla pyrkiä budjetinylijäämiin nettovelan supistuksineen? Vain
ryhtymäl]ä vakavasti supistamaan n`enoja, paitsi työmsyyspoliittisesti tärk6itä sijoituksia.
Lopuksi muutama säiia finanssipo]itiikastamme

iähtäimellä.

pitkän ajan

Se .osa -budjetistamme, joka tai`vitaan valtiovallan

turvallisuus- ja järjestystehtävistä johtuviin menoihin sekä sotakorvauksiin, oi} -varsin erityisluonteinen. Se näet sitoo työvoimaa ja

i,uotannonvälineitä, joitä

voitaisiin käyttää väest,öii elinkannan

kohottamista välittömästi tai .välil]isesti tarkoittavaan toimintaan.

Tältä »turvallisuussektorin» osalta tilanne helpottuu huomattavasti
sotakorvaussuoritusten ]oppuessa ko]men vuoden kuluttua.
Kuinka laajan sijan biidjetissamme annamme kulttuuri-, sosiaali-e
ja tuotantoi)oliittisille tehtäville,
:`rviointikys}7m}Ts. Niin hyvin

se on suureksi osaksi poliittinen
kulttuuripolitiikka kuin sosiaa]i-

I-`i`-A`TssipoLiTiiKi<AMMi.;
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Ttolitiikka, väestön terveydenhoidon vaaliiita viime mainittuun
myös mukaan luettuna, ansaitsevat ai`vokkaassa yhteiskunnassa

valtiova]]an valppaan huoinion osakseen. Kuinka pitkälle katso-

iaan i,ässä voitavan mennä, sitä kysymystä täyt}`y tai`kastella
budjetin kokonaisuuden ja rijmenomaan myös kokonaisvcrorasi-

iuksen taustaa vastaan. Sama koskee myös tuotantopo]itiikkaa,
kuten eri alojen ammattikasvatusta, jota on pyrittävä vaalimaan,
riiutta jossa siinäkin tu]ee budjetin kokonaisuus ottaa huomioon.

Tuotantopolitiikkaan laajassa mielessä kuuluu maan koko invesijointipolitiikka,

myös julkinen investointii)olit,iikka.

Investointi-

tarpeemme suuruudesta ja siiheii liittyvä.stä rahoitusprobleemista
ministei`i Vcw/.o7ten lausui täällä varteen ot,ettavia ajaLuksia.

Se kevytmielinen tuhlaavaisuuden henki, joka eduskunnassamme toisinaan havaitaan, pitäisi saada hallituksen tiukempien
otteiden avul]a muuttumaan. Toisaalta keskusvit.astoja ja hallitusta tekisi mieli muistuttaa siitä, etiä erilaisten julkisten tehtävien

tärkeysjärjestyksen harkinta ja turvallisuus-, kultt,uuri-, sosiaalija tuotantopo]iittisten menojen kokonaisuudessaan vei`taaminen
verorasituksen tasoon (esim. sen alentamismahdollisuuLeen) edel-

]yLtävät tieLt)'ä vast,uuntunnetta. Nimenomaan lisämenoai`vioitten

antamisessa Lätä vastuuntunnetta ei aina muisteta. Ei lisämenoarvioon koskaan saisi ot,taa menoerää, joka oli Liedossa jo pää-

budjettia laadittaessa, mutta joka silloin kat,sottiin välttämättömäksi karsia. Lukuisien ]isäbudjettien antaminen voi viedä pohjan
koko

tarkoituksenmukaiselta

fi]ianssipolitiikalta.

Mainitsemaani

iehtävien tärkeysjärjesLyksen samanaikaista harkintaa ja kokonaismenotalouden

vei`taamista

veroi`asiLuksen

tasoon

ei

voida

toteuttöa. Koko finanssipo]itiikan vaikutus )rhteiskunmn taloudel]ist,a tasai)ainoa tukevana Lekijär.ä voi m).ös silloin muuuua t,ätä

t,asapainoa horjuttavaksi. Näinhän voi tai]ahtua, jos esim. vai-

kuiukseltaan kontraktiiviseksi eli kysyntää supistavaksi suunniteltu budjetinylijäämä muuttuu budjetinvajaukseksi ekspansiivisine, kysyntää laajentavine ja hintoja kohottavine vaikutuksineen
-tilanteessa, jossa ehkä juuri finanssipolitiikan avul]a tulisi vielä
taistel]a inflatorista kehitystä vastaan.
Mitä ]isämeiioarvioihin tulee, o]isi pian päästävä siihen, että
iiiitä ei annel,taisi enemmän kuin enTien sot,ia, ts. }.ksi keväällä
ja

`rksi

`/.uoden

loTHissa.
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taloudellis-sosiaalis;i]i

scui.itaniuksiin

kiiiiluvai

iiiiii.

se}i \/.aikutukset omistussuhteisiiii sckä sen työllisyydessä ja tuo-

tantotehossa aikaansaamat muulokset, joita kumpiakin t,ämän kii`joittaja on €iikaiseminin käsitL`ll}'t Kansantaloudellisen Aikakauskirjaii i)alsLoilla.X:Mutta iiiflaation ta]oudellis-sosiaaliset seiiraus-

ilmiöt eivät rajoitu tähän. Niihin kuuluvat lisäksi mm. inflaaiio]i

tulon jakaantumisessa aiheuttamat muutokset.

1. InfLaatio ia koi.kotulot.

Niistä

iiiuutoksista,

].oita

inl.laatio

saa

aikaan

tulon jakaantu-

inisessa, on kaikkein ilmeisin scii supistava vaikutus lainaksi annetusi,a

]..ihartääomasta

saatavan

l(orkotulon

i.eaaliseen

arvooi`.

San`a]la t,avalla kuin inflaatio vähenLää itse rahaomaisuuden i`eaali-

arvoa, aivan samoin se suui`imit,taiseksi ehtineenä kaventaa miltei
t}'hjiin sen

tulon, jota i`ahaomaisuuden omistaja on

kuvitellut

koi`on ii`uodossa pääomastaan saavansa. Tai`kasti suhteellinen itse

i.ahaomaisuuden reaa]iai`von menetykseen i,ämä korkotulon reaaliarvon supisiuininen on silloin, kun koi`ko on ennako]ta lainan koko
suhteellisen pitkäksi ajaksi kiinteäprosentLisesti määi`ät,Ly. r\Täin on

yleensä asianlaita obligaatio-ja kuoletuslainojen kohdalla.
Eräissä
arvopaperila.jeissa, jotka tavallaan edustavat osakkeiden ja ob]i-

X' \q4q , e2r\ -2jt6
\q47y

'
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gaatioiden välimuotojat, korko on Losin tehty joustavammaksi,
toisin sanoen muuttuvien olosuhteiden mukaan tietyin ehdoin vaihtelevaksi, mutta nämä ovat kuitenkin -ja nimenomaan meikäläisissä oloissa - vei.raten harvinaisia poikkeuksia normaalien obligaatiolainojen tyypistä, jolle on oininaist,a koi`on kiinteä määi`ääminen obligaatiolainan koko juoksuajaksi. Ob]igaatiolainan o t t a-

j a, tavallisimmin valtio, on tosin pidättämässään konvertoimisoikeudessa usein varannut itselleen mahdollisuuden koi``-`/: alenta-

miseen olosuhteiden muuttuessa, mutta sen sijaan lainanantajilla,
toisin sanoen obligaatioiden monilukuisilla halLijoilla, ei ole mah-

dollisuutta suojautua sitä korkotuoton reaaliai`von tavatonta alenemista vastaan, joka heitä saattaa suurimittaisen inflaation
tapahtuessa kohdata.
Mutta nimenomaan meikäläisissä oloissa rahaomaisuuden päämuotona eivät ole obligaatio-omistukset, vaan pankkitalletukset,
ja vastaavasti t a 11 e t u s k o r k o on meillä tärkein i`ahaomai-

suudesta saatavan korkotulon muoto.
Obligaatiolainoissa korko saattaa olla, kuten edellä todettiin,
lainojen juoksuajasta riippuen vuosikymmeniksi -jopa i)eriaatteellisesti ainaisesti, »ikuisten» korkolainojen tapauksessa - kiinteästi määrätty. Talletuskorko sen sijaan on periaatteellisesti vaihteleva. Tavallisesti nykyisissä oloissa yksityistenkin talletuksia
kei`äävien rahalaitosten korko riippuu keskuspaTikin soveltamasta
diskonLtokorosta vaihdellen sen vaihtelujen mukaan. Diskontto-

korko taas on - iai on ainakin ollut -rahapoliittinen ase, jota
keskuspankki on olosuhteiden muuttuessa käyttänyt niiden i`ahapoYiittisten päämäärien saavuttamiseksi, joita keskuspankki kul1oinkin on johtotähtenään pitänyt.
Kun talletuskorko näin ollen ei periaatteellisesti ole kerta kaikkiaan kiinni lyöty, on ajateltavissa, että tallettaja inflaatiokautena
saisi korkokannan noususta korvauksen siitä menetyksestä, joka
rahana
saadun korkotulon reaaliarvosta
inflaation
sattuessa
välttämättä tapahtuu. Mutte todellisuudessa näin ei ole
mittasuhteiltaan hiukankaan suui`emmassa inflaatiossa juuri milloin-

Vrt. T. JUNNiLA, Jri/laczfJ.o /.cr rahaomai.st{us, Kansantaloudellinen Aikakaus-

kirja n:o 4/1948, s. 309-310.
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kaan käynyt. Vaikka lainapääoman J)rahamääräinen korko» (the
money rate of intei`est) inflaat,iokautena nousisikin, rahan arvon
aleneminen laina-aikana on säännöl]isesti suurempi, jolloin lainan
antajan saama todellinen korko (the real rate of interest), toisin
sanoen sovitun talletus-tai lainanantokoron ja laina-aikana tapahtuneen rahan huonontumisprosentin erotus, tavalliscsti jää negatiiviseksi.

Inflaatioajan

olosuhteet,

jolloin

investointitoiminta

ja

sen

mukana luotonkysyntä pyrkii kiihtymään ja toisaalta taas säästäminen lamaantumaan, ovat kyllä omansa vaikuttamaan koi`kokantaa korottavasti. Aikaisemminhan myös rahapolitiikka pyrki
tiet,oisesti koron korotuksella jai`ruttamaan inflaatiota, joskin i,ämä
toimeni)ide tavallisesti jäi mittasuhteiltaan niin mitättömäksi,
ettei sillä ollut sanottavampaa neutraloivaa vaikutusta niihin
monin vei`roin vahvempiin voimiin, jotka vaikuttivat vastakkaiseen suuntaan, toisin sanoen inflaatiota edistävästi. Ja viime vuosikymmeninä kehitetyt halvan rahan teoi.iat ovat saaneet aikaan
sen, että niiden inflaatioiäTe-n-~kLif€55ärT6i-ka toisen inaailmansodan
aikana ja jälkeen eri maissa kehitLyivät, voimakkaampi korkokannan korotus jätettiin useimmiten tietoisesti pois niiden talouspo]iittisten I"inovarojen joukosta, joilla inflaatiota pyrittiin, vaikka
tavallisest,i heikolla menestyksellä, torjumaan.
Tämänsuuntainen on asianlait,a ollut myös meillä Suomessa,

jossa koi`kokannan korotuksiin ryhdyttiin vasta aivan äskeisen
inf]aatiomme -jos siitä nyt vieläkään uskaltaa varmasti puhua
menneessä aikamuodossa! -viimc vaiheissa. Meikäläisessä korko-

lmhityksessa on avainasema Suomen Pankin diskonttokorolla,©ja
tämä säilyi kahdentoista ja puolen vuoden ajan, joulukuusta 1934
kesäkuuhun 1947 muuttumattomasti 4 °/o:na (alin diskonttokorko.)
Sotavuosien

erityisissä

olosuhteissa,

silloisesta

inflaatiokehityk-

sestä huolimatta, korkokannan muuttumattomuuden ymmäi`tää
rahamarkkinain k6hityksen valossa; silloinhan pankit eräissä vaiheissa käi`sivät miltei sijoitusvaikeuksista luotonkysynnän yksityisen liikemaailman taholta ollessa eri syistä osittain tyi`ehtynyt.
Mutt,a sodaii jälkeen tilanne muuttui täydellisesti; investoinnit
sotakoi`vausteollisuuteen ja yleensä talouselämän käyntiin pane-

minen

demobi]isoinnin

tapahduttua,

sotavuosien

puolittaisen
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pysähdyskauden jälkeen, synnyttivät suui`ta luotonkysyntää.
Inflaation riehuessa sitä ei vastannut yhtä voimakas säästämistoiminnan elpyminen, säästäminen oli päinvastoin pahasti ]amassa.
Lähinnä kustannustason nousua peläten ei koi`kokannan korotukseen ryhdytty, vaikka esim. vuonna 1945 jouduttiin kokemaan koko
kymmenvuotisen rahanhuononnuskauden pahin inflaatiovyöry.
Vastä kun samanlainen vaihe oli vuoiina 1947 ja vuoden 1948
alussa uudistumassa, myös koi`on korotukseen tai`tuttiin inflaatioaallon patoamiseksi. Ensimmäinen vähäinen askel aktiivisen korko-

politiikan suuntaan tapahtui kesäkuussa 1947, jolloin Suomen
Pankki nosti alimman diskonttokorkonsa 41/2 %:iin. Näin lievällä koi`kokannan korotuksella ei silloisen pahimman inf]aatio-

humalan aikana kuitenkaan ollut käytännöllistä merkitystä, ja
uusiin korotuksiin oli pakko i)ian jälleen ryhtyä. Joulukuun 15.
päivänä 1947 Suomen Pankin alin diskonttokoi`ko iiousi 41/2
°/o:sta 51/4 °/o:iin, ja vajaata kahta kuukautta m}röheinmin, 6.

päivänä helmikuuta

1948,

keri`assaan kaksi prosenttia yhdellä

kerLaa, siis 51/4 °/o:sta 71/4 °/o:iin. Tä.mä merkitsi sodanjälkeisen

koi.kotason huippua. Vuotta myöhemmin -- jolloin inflatorinen
kehitys oli jo ainakin tilapäisesti pysähtynyt -helmikuun 1. päivästä 1949, Suomen Pankki alensi diskonttokorkoaan 1/2 °/o, joten
siis alin diskontt,okorko laski 71/4 °/o:sta 6 3//± %:iin, ja heinäkuun
4. päivästä 19491ähtien jälleen 1 °,/o, siis 6 3//i %:sta 5 3/4 %:iin.

Vuoden 1947 kesäkuussa taphtunut ensimiiiäinen vaatimaton
keskuspankin diskonttokoi`on korotus ei vielä johtanut yksityis-

pankkien ottolainauskorkojeii korottamiseen, mutta sitten kun
Suomen Pankki toisen keri`an, joulukuun 15. päivänä 1947, oli
jällcen nostanut diskonttokorkoaan, myös talletuskorot nousivat
1. päivästä tammikuuta 1948, ei vielä kuitenkaan sen enempää kuin
1/2 °,/o. Kun sitt,en Suomen Pankki oli helmikuun 6. päivänä korot,tanuL diskonttokoi.koaan yhdellä iskulla 2 °/'o, yksityispankit seui`asivat hiukan myöhemmin perässä täysin määrin koi`ottaen 1. päi-

västä huhtikuuta 1948 sekä otto- (talletus-) että antolainauskorkojaan 2 °/o. Liikepankkien talletus-ja säästötilien koi.ot olivat siten
1. 4. 48-1. 7. 49 välisenä aikana 6 °/o, säästöpankkien ja osuuskassojen taas 1/4~1/2 % enemmän. Kuluvan vuoden heinäkuun 1.

'1`. Jur\.\.ILA
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päivästä ottolainauskorkoja jälleen alennettiin
Suomen Pankin toimenpiteistä ~ 1 °/o.

- seurauksena

Sotaa edeltäneinä 1930-Iuvun loppuvuosina talletuskoi`ko liike-

pankeissa o]i ollut yleisesti 31/2 % sekä pienemmissä säästöpankeissa ja osuuskassoissa 1/4-1/2 °/o suurempi. Huhtikuun 1. päivästä 1948 Iukien viiden vuosineljänneksen aikana sovellettu talletuskorko oli siis liil#i)ankeissa 1,7o kertaa, säästö-ja osuuskassoissa

taas

l,6o-1,65

kert,aa

sodanedellisiä

korkomääriä

korkeampi.

Mutta samana ajanjaksona 1930-luvun loppuvuosi]ta periytyneen
talletusmassan i`eaalinen arvo oli alent,unut lähes 1/10:aan alku-

peräisestä arvostaan! Saadakseen joskus vuonna 1938 tallettamastaan 100.000 mk:n säästöpääomasta reaaliarvoltaan saman korkotulon kuin sodan edellä, tallettajan hyväkseen saaman koi`on olisi
inflaation viime vaiheissa tullut o]la jo miltei 35 °/o tienoilla, sen

sijaan ett,ä se viitat,t,una Lallet,uskoi`on huii)putason

aikanakin oli

vain 6-61/2 °/o. Ja t,ätä korotettua korkoakin tal]ettaja pääsi siis
nauLtimaan vain runsaan vuoden vei`ran inflaation lopi)uvaiheessa,

kun scn sijaan tallet,uskorko oli inl'laatiokauden ylivoimaisen i)ää-

osan ajan ollut muut,t,umaton. Tallettaja ei siis näin ollen ollut saanuL koi`keamman koron muodossa hyvitystä rahanarvon alenemisen hänelle sekä i)ääoma-ai`von että vuot,uisen tuoton menetyksenä
aiheuttamasta tappiosLa.
Joulukuun päätt}'essä 1938 oli yleisön talletustilien kokonaismäärä maamme pankeissa 17 672 milj. mk. Jos tai`kan keskikoi`on
laskemisen asemesLa - sitähän vaikeut,taa pitempää periodia sil-

mällä pidettäessä, josta seuraavassa on kysymys, se, että ei`ilaisia
koi`komäär`iä 'soveltavien rahalaitosten osuus kokonaistalletusmää-

rästä vaihtelee ainakin jossain määrin vuodesta toiseen -tyytyy
o]ettamaan koron näistä talletuksista olleen keskimäärin 3,75°/o,

tämän talletuspääoman vuotuinen koi`kotuotto olisi ollut 663 milj.
mk. Talletuskorko säil}'i vuosina 1939-1947 samalla tasolla, millä
se oli vuoden 1938 päättyessä ollut; ei`ilaisia korkomääriä sovelta-

vien rahalaitosten suhteellisen osuuden kokonaistallet,uksista viio-

sien mittaan muuttuessa keskikorlm tietysti jonkin verran muuttui,
mutta se jätetään, kuten sanottu, tässä huomioon ottamatta.
Tämän talletusmassan (jonka omistajakunnassa tietysti tapahtui
tänä aikana ]ukemattomia muutoksia) kokonaiskoi`kotuotto inflaa-
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tiovuosina 1939-1947 oli siis, jos koron koi`koa ei oteta huomioon,
suurin piirtein 9 X 663 ± 5 967 milj. mk.
Palkkojen ja yrittäjäntulojen inflaation edistyessä noustessa
-vaikkakaan ei kaikissa inf]aation vaiheissa suinkaan tämän as-

tetta vastaavasti ~ inflaatiokaudelle viimeisiltä i`auhanvuosilta
siirtyneiden talletusmassojen omista].illeen antama korkotuotto
sen sijaan i)ysyi markkamääräisesti muuttumattomana. MinkäIainen sen olisi pitänyt olla antaakseen saajilleen saman i`eaaliarvoisen tulon kuin ennen inf]aatiokautta, siitä saadaan käsitys kei`tomalla talletusmassan äskeinen vuotuinen korkotuotto inflaatiovuosien keskimääräisen tukkuhintaindeksin ~ jos tämän muutokset valitaan rahanarvossa tapahtuneiden inuutosten mittapuuksi
-ja »normaalikauden» tukkuhintaindeksin (± 100) välisellä suhteella. Näin menete]len päästään seuraavaan asetelmaan, joka
osoittaa, mikä puheena olevan kokonaissäästömassan. korkotuotto
olisi kunakin vuonna reaaliai`voltaan vastannut peruskorkomääi`än 663 milj. mk rauhanaikaista reaaliarvoa, mikä on näiden korkomäärien erotus ja kuinka suui`i on korkotulon saajan menetys
n}'kyinarkoissa laskettuna:

Tukkuhintain-

Peruskorkot,uo-

deksin
( 1938 /39 ± 100)

ton (±663 milj.

vuotuinen

a r\'O
milj. mk

keskiar\'o

mk\ vastaava
|

Sen ja peruskorkot,uoton
erotus
milj. mk.

Erotuksen arvo
nykymai`hkoinal

( ± korkotuoton
saajan inf]aatiotal)Pio)
mi]j. mk

Yhte,ensä

30.735

1 l,askettu siten, ett,ä vuotuisten erotusten arvo on kerrottu nykyisen tukkuhint.aindeksin (elokuu 1949 = 984) ja tukl{uhintaiiidcksin asianomaisten vuosikeskiarvojen suhteella.
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Asete]man viiineisen sai`akkeen summa antaa siis jonkinlaisen

käsityksen siitä, minkälainen on suuruussuhteiltaan nykymarkoissa
se nienetys, jonka inflaatiokauteen siirt}/neen talletusinassan omistajat ovat kärsineet seurauksena siitä,
että
talletusten korkotuotto
--_ - u-,` -----------. _, ei
ole
inflaatiokautena
noussut
i`ahanarvon
alenemista
\'astaavasti,
------------- _L--_1 -------,-------.,-----. = -_---J ---------_ . '
vaan on säilynyt vuodesl,a vuoteen muuttumattomana. Mutta
lisäksi on huomatt,ava, että samanlaista tappiota, vaikka mittasuhteiltaan vuodesta vuoteen yhä pienenevää, on kärsinyt myös
se säästöpääomien 1 i s ä y s, jota inflaat,iokautena kuitenkin vuodcst,a vuoteen tapahtui, vaikkakaan ei läheskään inflaation astetta
vastaavasti. Tämä olisi m\.ös otett,ava huomioon, jos tahdottaisiin
esittää jonkinlainen laskelma sen tulonsiii`ron mittasuhteista, mikä
inflaatiokautena on korkotu]on saajilta tapahtunut muille tulonsaajaryhmille, lähinnä tietysti niille, jotka viime kädessä -vaikkakin pankkien välityl#ellä - joutuvat, tallettajien koi`kotulon
maksamaan,. siis

lainanoLtajille,

jotk€i

ylivoimaisclta

pääosaltaan

ovat erilaisia yrittä].iä tai ju]kisia }rhteiskuntia (valtio).

Inflaation vaikutuksia korkot,uloihin käsitelLäcssä on syytä koskeLclla myös c 1 i n k o i. k o j a, vaikka nämä eivät luonteeltaan tjle-

kaan ilman muuta i.innasLettavissa crilaisiin lainaksi -muodossa
tai toisessa, pankkieii välityksellä tai suoraan -aimetuisLa i`ahapääomista saataviin korkoihin. Inflaation satt,uessa elinkoi`ot ovat
kuitenkin samassa asemassa kuin muutkin, varsinaiset korkotulot,
vieläpä ta]leLuskorkoja huonommassakin sikäli, että elinkorot ovat

yleensä kiint,eäsummaisesti ennakolta määrättyjä, kun sen sijaan
talleLuskorko saattaa inflaatiokautena noust,a, vaikkakaan tämä
nousu ei, kuten juuri näiinme, yleensä edes lähestulkoonkaan vastaa
i`ahanarvossa inflaation vuoksi tapahtunutta alenemista. Mutta
elinkoron hahijalla ci ole edes tällaisen vähäisen nousun toivoakaan;

hän on täysin inflaation armoillc jätetty, kuten pitkäaikaisten
obligaatioiden haltijakin.
E]inkorkojen merkitys tulomuotona on kuitenkin Suomessa
käytännössä varsin vähäinen. Suomalaiset henkivakuutusyhtiöt

myöntävät kyllä myös elinkorkovakuutuksia - suurelta osalta
tosin omille henkilökunnilleen! -, mutta niiden merkitys henkivakuutuksiin vei`rattuna on väistyvä. Vakuutustilaston mukaan
o]i siten vuonna 4948 kotimaisLen vakuut`isvhtiöiden mvöntämiä
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elinkorkovakuutuksia 635,5 milj. mk:n arvosta, kun sen sijaan
maan henkivakuutuskanta oli samanaikaisesti 59 126,i milj. mk.

2. Pcdkkaiulot inflacdioka;wiena.
Melko yleinen perinnäinen käsitys palkkatuloista inflaatiovaiheessa on se, että vaikka palkkatulot rahamääi`äisesti inflaatiokautena nousevat ja ovat sikäli enemmän tai vähemmän kiinteästi määrättyjä korkotuloja edullisemmassa asemassa, rahapalkkojen nousu ei kuitenkaan vastaa i`ahan ai`von alenemista. Palkalla
elävien reaalipalkka näin ollen alenee ja heidän taloudellinen asemansa siis huonontuu. Palkkatulon saajien ryhmältäkin tapahtuu
täten, vaikkakin suhteellisesti paljon vähäisemmässä määrässä
kuin korkotulon saajilta, tulon siirtoa muiden yhteiskuntaryhmien,
lähinnä yrittäjien, hyväksi.
Tämä perinnäinen käsitys ei kuitenkaan ilman muuta kaikissa
olosuhteissa eikä kaikkien palkallaaneläjäryhmien osalta pidä
paikkaansa.
Tosin esim. Saksan suurinflaatiosta ensimmäisen maailmansodan aikana saadut (jälleen lähinnä 87.GscL.c}7t£-Tt/rroru.n kuvauk-

seen perustuvat) kokemukset olivat suurin piirtein tämän ennakkokäsityksen mukaisia.
Saksassa tapahtui varsin huomattavaa reaalipalkkojen alenemista ~ eräät sotatai`viketeollisuudessa toimineet työläisryhmät
muodostivat tosin poikkeuksen - jo sotavuosien aikana, jolloin
inflaatio vielä oli varsin ])kohtuullista»
vei`rattuna siihen, mitä
sodan jälkeen tuleman piti. Seuraava asetelma osoittaa Ruhi`in
alueen kaivostyöläisten sekä Saksan kirjanpainajien reaalipalkkaindeksin
(1913 ± 100)
kehitystä ensimmäisen maailmansodan
aikana ja ensimmäisenä vuonna (1919) aselevon solm].amisen ].älkeen:1

Ensimmäisenä aselepoa seuranneena vuonna reaalipalkat näyttävät osoittavan huomattavaa nousua. Vuoden 1918 marraskuun
vallankumous näytti antavan erittäin suotuisan poliittisen aseman
Saksan työläisille ja sen mukana näköjään myös mahdollisuuksia

palkkatason kohottamiseen. Jär].estäytynyt työväenluokkahan tuli
1 Vrt. BF`Esc£ANi-TURRONi, The Economics of lnflation, London 193rl> s. 304.
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Buhrin alueen
h.aivostyöläiset

I{irjan])ainajat

!0()

97,2

77'8

60,0
49,4
54'1
72,8

uuden Weimai`in tasaval]an varsinaiseksi tukii)ylvääksi, ja tämä

asiaintila ]öi leimansa hlm uuteen valtakuntaan. »Weimai`in perustus]aki yritti sovittaa yhteen parlamentarismia ja s}'ndikalismia
'sosiaalisen liberalismin' . . . keinoin; se o]i toisin sanoen liberaa-

linen systeenii, joka otti huomioon voimakkaan työväen]iikkeen

ja työväen voimakkaat aiimattiyhdistykset ja niiden pyrkimykset.»1

\Tallankumouksen ensi seurauksena oli palkkojen huomattava

nousu, kut,en juuri todettiin. Mutta inflaatio sai aikaan sen, että
reaalipalkk`ojen nouseva kehit}rssuunta nopeasti katkesi. Inflaation ei`i asteilla palkkakehitys oli Losin ei`ilainen, mutta kokonai-

suutena katsoen va]lankumouksen puhjettua näköjään a]kanut
reaalii)alklwjen nousu jolm p}'sähtyi tai vaihtui eräissä vaiheissa

varsin huomattavaksi laskuksikin.
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suurinflaatio

kautena:1

Asetelma osoitt,aa tosin vain hiilikaivostyöläisen palkkakehi-

tystä, mutta suurin piirtein katsellen työväen reaalipalkkojen
kehitys muillakin aloilla oli saman tapainen. Asetelman erityispiirteenä on reaa]ipalkan suui.i vaihtelu jopa kuukaudesta toiseen.
Tässä kuvastuu ammattiyhdistysten taistelu reaalipalkkojen pitämiseksi kiihtyvän inflaation edistyessä ))ajan tasallai), mutta myös

tässä taistelussa kei`ta toisensa jälkeen kärsityt tappiot. Elinkustannusten alituisen, tavattoman nousun vuoksi tuli ammattiyhdistysten
vaatimuksesta
inflaat,ion
pahimmissa
vaiheissa 1923
yleiseksi
sellainen palkanmaksusysteeini, jossa palkat sidottiin.
e]inkustannusindeksiin, t,oisin sanoen nostettiin automaattisesti

sitä mukaan kuin elinkustannusindeksi kohosi. Mutta tämäkään
ei muodostanut tari)eeksi tehokasta suojaa reaalipalkkojen alenemistendenssiä vastaan niinä kuukausina, jolloin inflaation kulku
oli }'len nopeata. Elinkustannusindeksin laskeminen ja julkaisemi-

nen vei, vaikka sitä nopeutettiinkin, aina jonkin verran aikaa, ja
niin ollen palkat, jotka juuri julkaistun elinkustannusindeksin
perusteella määrättiin, eivät enää vastanneetkaan todellisia hintasuhteita, koska hintataso jälleen oli hyvän mat,kaa ehtinyt nousta.
Muutamissa teollisuudenhaaroissa elinkustannusindeksin nousuun
i)erustuva palkkakerroin korvatt,iin tämän vuoksi Berlinissä palkaninaksupäivänä noteeratun dollarin kurssin i)erusteella lasketulla
kei`t,oimella. Toisilla teollisuudenaloilla taas palkanmaksut muutettiin jopa päivittäin tapahtuviksi. Mutta kaikesta huolimatta
)jokainen uusi jyrld{ä Saksan markan huonontuminen ......
aiheutti reaalipalkkojen putoamisen. Työväenluokka reagoi vaatima]la nimellispalkkojen korottamista, ja täten sen onnistui toisinaan saada verraten korkea, jopa melkein sodanedellisen veroinen
reaalipalkka. Mutta ennemmin tai myöhemmin markan uusi luhistuminen vähensi huomattavasti reaalipalkkoja. Sitä seurasi taas
uusia vaatimuksia työväenluokan taholta, jne. jne.y)2

] BREsciANi-TURRONi, m.f., s. 450.

2 BREsciANi-TURRONi, mJ., s. 310.
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Työväestölle kokonaisuudessaan tämä reaalipalkkojen aleneminen koi`vautui kuitenkin osittain sillä, et,tä työttömyys inflaatiovaiheessa väheni, jopa eräissä vaiheissa käytännöllisesti katsoen
kokonaan katosi. Mutta in£laation huippuvaiheessa, vuodenvaihteesta 1922/1923 jälkimmäisen vuoden lopulle, ei edes tätä kom-

pensaatiota enää tapahtunut, vaan työttömyys alkoi jäl]een, vaikka
ei keskeytyksettä, lisääntyä. Erityisesti se kohosi vuoden 1923
jälkipuolisko]la, jolloin rahaolojen sekasoi`to viikko viiko]ta tuli

yhä pahemmaksi.
Kokemukset Saksan inflaatiokaudelta ensimmäisen maailmansodan jälkeen näyttävät siis; kuten sanottu, vahvistavan sitä
ennakkokäsitystä, että työpalkat, vaikka niiden nimellismäärät
nousevatkin, eivät seuraa inflaatiokehityksen mukana, jolloin
reaalipalkka alenee. Mutta kaikkialla eivät kokemukset ole lainkaan samanlaisia. Niinpä
]o ensimmaisen maailmansodan yhteydessä syntyneen ja sen jälkeen vielä jonkin aikaa

jatkuneen inflaation aikana --sen mittasuhteet olivat tosin ylen
vaatii]iattomia Saksan inflaaLioon verrattuna -työläisten reaaliansiot
näyttivät
jaksavan
h}'vin seurata inf]aatiokehityksen
mukana.
Palkkat,vöväen asemaa inflaatiovaiheessa käsitellessään huomauttaa Ä'Gy7%s.. ))Taloustiet,eellisten oppikirjojen kuluneena lause-

pai`tena on ollut,, että palkat pyrkivät jäämään hintojen jälkeen,
mistä on seurauksena, että palkasta eläjän i`eaaliansiot supistuvat
hintojen kohoamisen ajanjaksona. Tämä on usein ollut totta men~
neisyydessä ja saattaa olla totta nykyisinkin, jos on kysymys selIaisista työ]äisluokan ryhmistä, jotka ovat jostakin syystä huonossa
asemassa t,ai huonosti organisoituja asemansa parantamiseksi. Mutta
ainakin lso-Britanniassa ja samoin Yhdysyalloissa eräät tärkeät
työvoiman haarat kykenivät hyötymään tilanteesta ei vain saamalla ostovoimaan katsoen yhtä suuren rahapalkan kuin heillä oli
ennenkin, vaan hankkien myös i.eaalista parannusta asemaansa
saamalla samanaikaisesti työtuntimääränsä vähenemään .....,
ja he saavuttivat tämän (sikäli kuin lso-Bi`itarniasta

oli

kysy-

mys) aikana, jo]]oin yhteiskunnan kokonaisvarallisuus aleni.i)1
] KE¥NEs, A T7.acf ori j`4oncfaJ.y j3e/orm, London 1923, s. 27.
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Sodanjälkeisinä ensi vuosina, jolloin hintaLaso vielä nousi, työväenluokka siten vahvisti suhteellista asemaansa yhteiskunnassa
kaikkiin muihin luokkiin paitsi yrittäjiin verrattuna. Ei`äissä merkittävissä tapauksissa se paransi asemaansa absoluuttisestikin saa-

malla -työajan lyheneminen huomioon otettuna -jokaista työponnistuksen yksikköä kohden koi`keamman reaalisen koi`vauksen
kuin aikaisemmin. Työväen asema oli siten selvästi edullisempi kuin
ei`äiden k e s k i 1 u o k a n kerrosten, jotka Keynesin mukaan sekä

Englannissa että Ranskassa samoin kuin -ja vielä monin verroin
suuremmassa määrässä - Saksassa ja ltävallassa ennen muuta
olivat se ryhmä, joka joutui raskaimmin tunteinaan i`ahanarvon
alenemisen mukanaan tuomat epäkohdat. y)Kaikkialla Euroopassa

tapahtuneen keskiluokan heikkenemisen vaikutukset - keskiIuokan, josta enimmät hyvät asiat ovat lähtöisin -täytyy hitaasti
tulla näkyviin tieteen ja taiteen rappeutumisena.j)]
Kokemukset, joita S u o m e s s a on saatu toisen inaailmansodan aikana ja sen jälkeen vallinneen inflaatiokauden aikana,
kulkevat monessa kohden samaan suuntaan kuin nämä Keynesin
havainnot oloista Erglannissa ja erinäisissä muissakin maissa
ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Seui`aava asetelma, joka on laadittu Sosiaalisen Aikakauskirjan ja Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisemien ))Taloudellisten selvitysten» ei`i

virkamiespalkkojen osalta

numei`oita ja

Ozaiyj Ho7tgcm (Virkamiesten

valtion

palkat,

I-Ielsinki 1946) j,a hallitussihteeri JVL4orpci!cm (Virkamiesten palkat,

Ta]ouselämä n:o 45/1948) selvityksiä lähteinä kä}rttäen, osoittaa

eräiden keskeisten palkansaajaryhmien raha-ansioiden kehitystä
inflaatioperiodin ajkana. Kaikkien sarjojen osalta 1938 ± 100,
palkat tarkoittavat vuoden viimeisen neljänneksen palkkoja (paitsi
maataloudessa, jonka palkat ovat elokuun lukuja) ja e]inkustannusindeksin luvut joulukuun indeksilukuja:
Vain inflaatiokauden kolmena ensi vuonna, vv. 1939-1941,

elinkustannusindeksin kehitys käy kaikkien palkkai`yhmien ilmeisesti myös teollisuuden, josta tiedot vuosilta 1940-41 puuLtuvat -r)alkkaindeksien kehityksen edellä. Reaalipalkkojen tä`.t}-i
1 Kii¥NF.s, m.(., ``. 30
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Raha-ansioi,d,ei. i,ndehst eräissä palkansaai ai.ylmissä
Suomessa vv. 1939-48, (1938 '''-100).
193911940119411194211943 1944|1945|1946119471

Elinkustannusindeksi
Maalalouden T)alkat,1
miehet ..

20rJi
T,

407

471

]948

72718o5

:.i

•i;ä[3r;_3

naiset....

Palkat teollisuudessa,2
miehet ..
naiset
.
Virl{amiesten ])alkat
i)z`]kka]uokat

1-10

11-20

21-27
28- 38

siis kautta ]injan alentua. Mutta a]eneminen ei ollut iasaista. Jo

tällöin huomataan, eLtä i`uumiillinen työ kykeni jo inflaation alku-

vaiheissa paremmin pitämään puolensa rahapalkkojen ja e]inkus-

tannusten nousun vä]isessä ki]pajuoksussa kuin valtion virkamiehistö (ja yksityisten ]iikelaitosten vi.rkailijat olivat ilmeisesti tässä

suhteessa suurin pjirtein valtion virkamiehistöön rinnastettavissa,

osittain vie]äkin huonommassa asemassa, vaikka tarkkoja tietoja
niiden palkoista tässä yhteydessä puuttuukin).
Vuonna 1942 ruumiillisen työn tekijäin rahapalkkojen indcksi

kohoaa -sekä maataloudessa että teo]Iisuudessa -elinkustannusindeksin nousua koi`keammal]e säil}.ttäen tämän asemansa järkkyl

mättä läpi viimeisten sotavuosien ja myös ensimmäisten sodan
jälkivuosien, jolloin inflaatio monessa suhteessa riehui pahimmillaan. Kehitys i`uumiillisen työn eri ryhmissä ja myös miesten ja

naisten kohdalla on hieman eri]ainen. Vielä vuonna 1943 miesten

palkat ovat nousseet h;eman cnemmän kuin naisten, mutta seuraavana vuonna naisten palkkojen nousu teollisuudessa ylittää jo hieman miesten palkkojen nousun, ja sitä seui`aavana vuonna näin
kävi myös maataloudessa, eikä iniesten palkkojen nousu sittemmin
vhtenäkään asete]maan sisältvvänä vuonna saavuttanut naisten
1 Omassa ruoassa olevien kesäpäiväläisten palkkaintlel{si.

2 Keskituntiansioiden indeksi.
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palkkojen nousu€`. - Teollisuust}.öläiset olivat vielä vuonna 1942
maataloustyöläisiä hieman i)alkkojen nousussa edellä, mutta siitä

lähtien maatalouden i)alkat yleensä ovat nousseet prosenttisesti
enemmän. Huomattava kuitenkin on, että maatalouden palkkataso
oli asetelman lähtökohdassa, ja ?rleensäkin »normaaleina» 1930-

]uvun loppuvuosina, varsin huomattavasti teo]]isuuden palkkatasoa alempi.

Ruumiillisen r,yön tekijöiden pa]kkakehit}rs Suomen äskeisen
inflaatiokauden aikana on siis kulkenut samoja linjoja, mitä Key-

nes on todennut sen kulkeneen Englannissa ja erinäisjssä muissa
maissa ensimmäisen maai]mansodan jälkeen. Ruumiillisen työn

tekijät toisin sanoen eiväi vain ole voineet nostaa rahapalkkojaan
elinkust,annusindeksin nousun tasolle, vaan sitä korkeammalle, vielär»ä eräissä r}-hmissä erittäin i)aljon korkeammalle, joten reaalipal-

kat ovaL aivan ilmeisesti nousseet. Elinkustannusindeksi saattoi

tosin varsinkin cräinä vuosina, jolloin siihen aikaan rehoittanee-n
i)mustan i)örssin» hintoja ei otettu indeksiä laskett,aessa huomioon,
ant€`a e]inkustannusten todellisesta nousust,a ]iian J)lieväii>) kuvan,

mutta nimenomaan vuonna 1948 tämä tekijä ei ole enää samalla
tava]]a vaikuttanut. Tästä huolimait,a juuri viimeksi mainittuna
vuonna pa]kat olivat varsin »reippaasti» sitä tasoa koi.keammalla,
jota elinkustannusten nousu olisi edellyttänyt. Näin ollen reaa]i-

pa]kat ovat aivan ilmeisesti inflaatiokautena ruumiillisen työn
osalta pai`antuneet. Samalla on huomattava, että työläiset ovat
Suomessa, aivan kuten Englannissa ensimmäisen maailmansodan
jälkeen, myös monessa muussa suhteessa parantaneet asemaansa:

lomaetuisuudet ovat parantuneet, käytäntöön on otettu erittäin
mei`kittävä lai)silisäjärjestelmä jne. Tämä kaikki tekee työväen
i`eaalisen aseman i)aranemisen entistäänkin i]meisemmäksi.

Se tosiasia, ett,ä i`uumiillisen työn tekijät näin hyvin saattoivat
pitää puolensa elinkustannusten inflaation seui`auksena noustessa,
saa osittain selityksensä poliittisista tekijöistä. Vai`sinkin vuosina

19/±5+7 oli palkkasulun ylläpitäminen peräti vaikeata mm. siksi,
että tilanne maassa oli silloin sekä sisä- että ulkopoliittisesti arka

ja vakaantumaton. Mutta toisena vahvana tekijänä kehityksessä
oli myös se korkea työllisyyden aste, joka silloin vallitsi. Kun työt-

tömvvs

oli

vaihtunut

työvoiman

puutteeksi - y)ylityöllisyy-
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deksi» -, oli selvää, et,tä yrittäjien kilpaillessa niukasta työvoiinasta palkkataso pyrki nousemaan.
Asetelman virkamiehistön i)alkkakehityksestä antama kuva
poikkeaa sen sijaan jyrkästi ruumiillisen työn tekijöiden palkkakehityksestä. Alimmissakin i)alkkaluokissa, joissa raha-ansioiden

nousu kuitenkin on ollui prosentLisesti voimakkainta, palkkaindeksi
on kautta koko inflaatiopcriodin elinkustannusindeksin nousua
hitaampaa. Ja vielä i)aljon selvemmin tämä kuvastuu keskikoi`keissa ja ylimmissä palkkaluokissa. Vielä vuonna 1941, jolloin elin-

kustannukset olivat kuitenkin jo nousseet 50 °/'o, palkka-asteikon

yläpäässä ei oltu saatu minkäänlaisia korotuksia. Ja kun niitä
sitten ]opulta täälläkin oli i)akko myöntää, ne laahasivat kaiken
aikaa pitkän mai,kaa elinkustannusten iiousun jäljessä.
•Reaalipa]kkatason
alencminen oli virkamiehistön osalta näin
ollen varsin selvä. Tämän palkarinauttijaryhmän kohdalla perinnäinen käsitys inflaation reaalipalkkaa alentavasta tei]dcnssisLä
piti siis täsmälleen paikkansa. Mutt,a pa]kallaan eläjien kokonai-

suuteen verrattuna virkamiehistö ~ vaikka siihen vielä lisättäisiinkin }7ksityisten ]iikelaitosten laaja virkailijakunta - on siL-

tenkin vain osa eikä mitenkään hal]itseva osa palkannauttijoisLa.
Ruumiil]iscn työn tekijöil]e lankeaa palkkatulojen suui.i pääosa,

ja niiden kohdalla perinnäinen käsitys inflaation vaikutuksesta
pa]kkatuloihin ei Suomen äskeisen inflaatiokauden ajalta enää ole

pitän`rt samalla tavalla paikkaansa.
Se, ininkä takia virkamiehist,ö tässä suhteessa oli eri asemassa,
riippuu ei`i syistä. Sen kohdalla ei ensinnäkään ollut vaikuttamassa
samanlaisia poliittisia tekijöitä kuin ruumiillisen työn tekijöiden

palkkakehityksessä vv. 1945-/±`7. Virkamiehistö päinvastoin yleensä lojaalisesti -lyhyiaikainen virkamieslakko ei olennaisesti muuta

tätä asiantilaa -koetti omalt,a osaltaan ymmärtää niitä vaikeuksia, joissa valtio oli sodan ja sen jälkeisten vaikeiden vuosien aikana,

ja voi sanoa, että valtiovalta tavallaan käytti hyväkseen tätä lojaalisuutta pitämällä vii`kamiehistön palkkatasoa ruumiillisen työn
tekijöiden palkkatasoa suhteellisesti paljon alempana. Tämän vuok-

si palkkakehitys henkisen työn tekijöiden osalta jäi sellaiseksi kuin
asetelmamme osoittaa, vaikka myös täällä »ylityöllisyydestä» puhuminen o]i ei`äissä vaiheissa aiheellista. Myös henkisen työn teki-
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jöistä oli näet pikemmin puutetta kuin ylitarjontaa, vaikka )}ylityöllisyys» ei henkisen työn kohdalla ollutkaan niin ilmeinen kuin
ruumiillisen työn kohdalla. - Huomattava on myös, että valt,io
oman virkamieskuntansa osalta kykeni paremmin valvomaan ja
noudattamaan palkansäännöstelypolitiikkansa periaatteita kuin
monilukuisten ja ei`äissä suhteissa vai`sin vaikeasti valvottavissa

olevien yksityisten työnantajien palveluksessa olevaan ruumiilliseen työhön nähden. Edelleen on muistettava, että ruumiillisen työn
tekijöillä on, mitä ei suinkaan voi pitää vähäarvoisena asiassa vaikuttaneena seikkana, tukenaan suuri valtakunnallinen ammatilliIinen järjestönsä ja mahtavat poliittisct puolueet, jotka hallituk-

sessa samoin kuin eduskunnassa kykenevät saamaan äänensä paljon paremmin kuuluville kuin poliittisesti jo suhteellisen vähälukuisuutensa ja myös järjestymättömyytensä vuoksi vei`raten
vaatimatonta tekijää edustava virkamiehistö.
Virkamiehistön palkkakehityksessä, tai`keminin sanottuna alempien ja ylempien palkkaluokkien välisten aikaisempien pa]kkaerojen kaventumisessa, sekä siinä, että virkamiehistön palkkataso
(joka kuitenkin on ollut ja on keskimääi`in edelleenkin ruumiillisen
työn palkkatasoa korkeampi) kokonaisuudessaan on alentunut suhteessa ruumiillisen työn palkkoihin, näkyy eräs ilmiö, joka näyttää
olevan inflaatiokausille melko tyypillinen, nimittäin p a 1 k k o j e n
n i v e 11 o i t u m i n e n, alempien ja ylempien palkkatasojen välisen ei`oluksen kaventuminen.

Sama ilmiö on o]IUL todettavjssa

myös, vaikkakin ehkä vähemmän jyrkkänä, pelkästään i`uumiillisen
työn tekijöiden keskuudessa, missä ammattitaitoisen ja samalla
korkeammin palkatun työvoiman palkkaus nousi yleensä suhteellisesti vähemmän kuin ammattitaidottoman. Samaan ilmiöryhmään kuuluu naisten ja miesten välisen palkkatason osittainen
tasoittuminen sekä huonoimmin palkatun maataloustyöväestön
palkkatason hieman teollisuuden palkkatasoa suurempi nousu.
Palkkatason nivelloitumisilmiö oli havaittavissa myös ensimmäistä maailmansotaa eri maissa seui`anneen inflaatiokauden aikanal. Mitä tulee nimenomaan suui`inflaation jalkoihin joutunee] Tätä on käsitelty mm. Kansainvälisen Työjärjestön julkaisussa FJLzc!uaf[.ons
des salaires dans diff!rents paus de 1914 å 1921, GenöNe 1922.
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seen Saksaan, sie]tä t,oteaa usein siteeraamamme Saksan inflaation

erikoistuntija Bresciani-Turroni, että silloisen saksalaisen
inflaatiokauden »karakteristisin ilmiö oli erotuksen supistuminen

työläisten eri ]uokkien (ammattitaitoisten ja ammattitaidottomien,
nuorten ja vanhojen, miesten ja naisten) palkkojen välillä]).L

Etsiessään syitä tähän ilmiöön Bresciani-Turroni viit,taa ensin-

näkin siihen, että Saksan markan depresionnin edetessä huonoimmin palkatut ammatt,itaidottomat työläiset joutuivat nopeasti
reaalipalkassaan toimeentulominimin rajalle, ja kun reaalipalkkaa
ei siitä enää voitu alentaa, rahapalkkojen oli sen jälkeen noustava
suurin piirtein rahanai`von alenemisen määräämässä tahdissa, kun

sen sijaan paremmin palkattujen ammattityöläisten reaalipalkkatasoa voitiin vie]ä pusertaa alas. Näin ollen heidän rahapalkkojaan
voit,iin korottaa suhtee]lisesti vähemmän kuin ammattitaidottomicn, joille joka t,apauksessa o]i t,aat,tava toimeentulominimin edel-

lytLämä vähimmäistulo. Samansukuinen s}'`' vaikutti epäilemättä
myös Suomessa vai`sinaisten sotavuosien aikana, jolloin suoranainen nälkä eräissä vaiheissa oli uhk.aainassa ja elintaso todclla i)ai-

numassa lähelle toimeenimlominimin rajaa -niin suhteellinen ja \.ai-

keasti määräLtävissä olc\ra kui]i t,ämä raja onkin. ~ Edelleen Bres-

ciani-Turroni

huomaut,iaa

siitä,

cttä

sodan jälkeen työväestön

po]iittisen aseman yleisen vahvist,umisen yhteydessä juui`i ammattitaidottomat, jotka olivat olleet vähimmin järjestyneitä, liittyivät
suhteellisesti suuremmin joukoin ammattiyhdistyksiin ja saivat
niin ollen palkkataistclussa sen lisäedun, joka jo aikaisemmin oli

olluL vaikut,t,amassa järjestyneiden

ammatt,itaitoisten työläisten

pa]kkatasoon. Suomessa ovat äskeisen sodan jälkeen hieman
samansukuiseL ilmiöt olleet nivelloitumisen syynä. Myös meillä

ammattiyhdistysliike rekrytoi runsaasti uusia kannattajia, ja osit-

tain - esim.

maataloustyöläisten ollessa kysymyksessä - juuri

heikommassa asemassa olevien työläisryhmien joukosta.
Mutta
eniten ehkä meillä vaikutti kuitenkin se seikka, että välirauhan
jälkeisissä poliittisissa oloissa, kahden silloin lähes tasavahvan
työväenpuolueen kilpaillessa »työläisten sieluista», äänestäjämas-

soina eniten merkitsevien laajojen ammattitaidottomien työ]äis1 BREsciANi-TURRONi, mJ.,

s.

313.
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joukkojen voi havaita -tietoisesti tai J)tiedottomasti» -tulleen
erityisesti suosituiksi esim. va]tion harjoittamassa palkansäännöstelypolitiikassa.

3. Inflaatioi. vai,kutus yrittäiä"oitioilrin.
Edellä

todettiin taloustieteellisten

oppikirjojen

perinnäisenä

oppina olleen, että inflaatio vaikuttaa alentavasti reaalipalkkoihin.
Yhtä perinteellisenä väittän}änä oppikirjoissa on ollut, että yrit-

täjänvoittoja inflaatio -tai yleensä nousevien hintojen kausi 1isää ja että inflaatio näin ollen on yrittäjäkunnalle suhteessa muihin yhteiskuntaluokkiin edullista aikaa. Ja Key7teskin, jok:i lähinnä
Englannista ensimmäisen maailmansodan aikana ja jälkeen tehtyi-

hin havaintoihin vedoten kiistää

edellisen väitteen palkkansa-

pitävyyden -yksityisiä palkansaajaryhmiä lukuunottamatta on innokkaasti valmis myöntämään jälkimmäisen todenperäisyyden: ))On kauan tunnustettu niin hyvin liikemaailman kuin ta]oustieteilijöiden taholta, että nousevien hintojen periodi tietää kiihoketta yritteliäisyydelle ja on edullinen liikemiehille ..... 01i sitten
kysymyksessä kauppias t,ai teollisuudenharjoittaja, hän yleisesti
ostaa ennen kuin hän myy, ja ainakin varastonsa ei`ään osan suhteen hänen on aina varauduttava siihen riskiin, että hinnat tällä
välin muuttuvat,. Jos tällöin kuukausi kuukauden jälkeen hänen
varastonsa arvo nousee hänen käsissään, hän myy aina paremmalla
hinnalla kuin hän on odottanut ja hankkii täten odottamatonta
voittoa, jota hän ei ollut ottanut laskelmissaan huomioon. Sellaisena aikana kaupan harjoittaminen tulee kohtuuttoman helpoksi.
Jokaisen, joka voi lainata rahaa ja jolla ei ole poikkeuksellista epäonnea, on pakko voittaa .... y)1.

Se, että inflaatiokausi yleensä on ainakin aikaisemmissa inflaatiovaiheissa osoittautunut suotuisaksi yrittäjäkunnalle, saa selityksensä kahdenlaisesta asiaintilasta. Toinen on se, että yrittäjät

yleensä suui`emmassa tai vähemmässä määrässä toimivat lainavaroilla ja pääsevät i]iin ollen osallisiksi - velkojensa reaaliarvon
alituisesti vähentyessä -siitä omaisuuden siii`rosta, joka inflaatio-

1 KE`rNBs, A Ti`act on Monelai`y Reform, s.18-19.

T. JUNNILA

kautena tapahtuu rahasaatavien omistajilta, meikäläisissä oloissa
lähinnä tallettajilta, vela]]isille. Tämän kirjoittaja on toisessa

yhteydessäs selvittänyt niitä tavattomia tappioita, joita rahasaatavien omistajille on meidänkin maassamme äskeisen inflaatiokauden
aikana koitunut. Tämä menetys on muodostunut toisaalta eduksi
osaksi valtiolle, joka on monikymmenmiljai`divelallinen myöskin
kotimaassa, mutta pääosaksi kuitenkin maan yrittäjäkunnalle,
jonka käsiin erilaisina luottoina talletusten virta lähinnä on pankkien välityksellä kulkeutunut.
Nimityksistä kiisteleminen on tietysti makuasia, mutta ilmeisesti olisi edellisessä tapauksessa selvintä puhua pikemminkin
omaisuuden siirrosta kuin muutoksesta tulon jakaantumisessa.
Mutta myös tulon jakaantumisessa tapahtuu inflaatiokausina
sellaista muuttumista, joka koituu yrittäjäkunnan eduksi.
Nousevien hintojen kautena - jo tavallisissa )}kohtuullisissa»
nousukonjunktuureissa ja vielä ilmeisemmin selvässä inflaatiossa
- tuotantokustannukset, joiden päätekijöinä yleensä ovat työpalkat ja matei`iaali-(raaka-aine-) kustannukset, näet yleensä pyi.-

kivät nousemaan yrittäjien myymien valmiiden tuotteiden hintoja
hitaammin. Ns. viivästysilmiö, »lagy), on tässä ollut useina nousukausina ja ainakin aikaisempina inflaatioperiodeina havaittavissa.

Tällainen »lag)) tietää tietenkin yrittäjien voittojen kasvamista.
Tällainen asiaintila on luonnollinen, koska yrittäjä juuri on se
distributööri, joka eri tuotannontekijöille jakaa kysyntä-tarjontasuhteiden mukaisesti niiden osuuden tuotantoprosessin tuloksesta,

ja hänellä on syytä lisätä tuotantovälineiden kysyntää ja korottaa
niille maksettavia korvauksia vasta sitten, kun inflatorinen lisäkysyntä on ensin kohdistunut hänen itse myymiinsä tuotteisiin
niiden hintoja kohottaen ja siten hänen voittojaan lisäten. Vasta
yrittäjien voittoja täten lisättyään inflatorinen lisäkysyntä leviää
myös työvoiman ja materiaalin myyjille.
Tämän suuntainen käsitys yrittäjän asemasta inflaatiovaiheessa
on todella ollut, Keynesin toisessa yhteydessä käyttämää ilmaisua
käyttääkseni, ))a commonplace of economic text-booksi). Tämä
2 T. JUNNiLA, Jn/!aaf[.o ja mÅaoma[.suus, Kansantaloudellinen Aikakauskirja
n:o 4, 1948.
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ilmenee esim. toistaiseksi miltei ainoasta hiukankin vaativampia

mittoja täyttävästä -vaikka nyt jo auttamattomasti vanhentuneesta -alkupeiäisestä suomenkielisestä kansantaloustieteen oppikirjaksi tarkoitetusta yleisesityksestä, nim. Jveycmzj7i7tcm ))Yhteis-

kunnallisen talouselämän pääpiirteistäi). Selostettuaan erilaisten
Lulojen asemaa ensin n o u s u s u h d a n t e e n aikana Nevan]inna toteaa, että varsinkin alkavassa nousukonjunktuurissa yrit-

täjän tulo kasvaa i)kun tuotteiden myyntihinnat jo ovat entistään
korkeammat, mutta tuotantokustannukset, nimenomaan työpalkat, eivät vielä ole kohonneet vastaavastii}.L Ja vastaavasti vai`sinaisessa rahanai`von alenemisvaiheessa Nevanlinnan mukaan i)nou-

sevat tuotteiden hinnat, joita ei heti vastaa yhtä suui`i tuotantokustannusten nousu ..., Iupaavat tuott,ajille entistään suurempaa
voittoa,)8.

Tämä oppikirjojen i)erinnäinen käsitys on kuitenkiii sellainen,

että siihen on syytä suhLautua kokemuksen tosiasioiden valossa
ainakin nykyisissa olosuhteissa varauksin. Edellä on juuri osoi-

tei,tu,

miten

perinnäinen

käsitys

työpalkkojen (rahapalkkojen)

jälkeen jäämisestä nousevan hintatason aikana ei nykyisin -työväestön ammat,illisen järjestäytymisen vahvistuttua ja poliittisen
aseman suui`esti voimistuttua - enää suinkaan kaikissa olosuhteissa pidä paikkaansa. Edellä olevasta kävi mm. ilmi, että äskei-

sen inflaatiokautemme alkuvuosia lukuunottamatta työväen rahapalkat nousivat elinkustannustcn kanssa eivät vain rinta rinnan,
vaan näitä jopa nopeammin, joten työväestö ainakin ei`äiltä osiltaan
saattoi vaikeina inflaatiovuosina jopa parantaa reaalista asemaansa
- sikä]i kuin virallisen elinkustannusindeksin 1%hitystä todella
voidaan pitää e]inkustannusten todellisen nousun osoittimena.
Kysymykseen yrittäjien myymien valmiiden tuotteiden ja

palkkakustannusten suhteellisesta kehityksestä inflaatiokautena
ei kuitenkaan saada selvyyttä työpa]kkojen ja e ] i n k u s t a nn u s t e n keskinäistä kehitystä vertailemalla, koska elinkustannusindeksin taso riippuu monista muistakin tärkeistä hintaryh1 E. NEVANLiNNA., Yhteiskunnallisen talouselämän pääpiirteet, Porvoo|Hels.\nk£>
s.

101.

2 NEVANLiNNA, m.!., s. 347.
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mistä -ja inflaatiovuosina juuri nämä vaikuttivat osittain elinkustannusindeksin nousua jarruttavasti -eikä suinkaan yksistään
vain tuotannollisten yrittäjiep myymien valmiideh tuotteiden hinnoista. Hieman paremman kuvan tutkittavasta asiain tilasta antaa
tukkuhintaindeksin ja nimenomaan kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin »teollisuustavai`ain» ryhmien hintakehityksen vei`tai]u
teo]]isuuden palkkakehitykseen. Tämä on inflaatiovuosilta suoi`i-

tett,u seuraavassa asetelmassa:

TeoLlisuustyöläisten palkkaind,elStL (1938 --100) icL teolli,suustcwai.a,i,n tukkuhi,ria,i,rLdeksi;Q (V III 1938-V II 1938 -_ 100):
Vuosi

ig4ii-iö-42!i-9-4å-|iöiTi-9lz5Tö4öii-9-47T3ZT8

|1939|1940
'

Palkat tcollisuudessa

•,105 ,--,- ;

204230

251

--,197 225

256

246

263

1

miehet.....

.,10F
naiset
.
Teollisuustavarain tukkuhintaindeksi

........

118'

rl`eol]isuustuotLeiden

lLl8

-1

179

\11

220

' J,,.

L,,

hintakehiLyksen suhdc

5ogl 553

teL;llisuuden työ-

palkkojen kehitykseen inflaatiovuosien aikana poikkeaa melkoisesti
elinkustannusindeksin ja teollisuuden palkkojen suhteesta, jota
sivulla

44

oleva

asetelma valaisee. Elinkustannukset jäivät jo

vuonna 1942 - vuosilta 1940-41 ei asetelmaan valitettavasti
sisälly t,collisuuden palkkataso - jälkeen palkkojen noususta.
Teollisuustavai`ain tukkuhinnat pysyivät sen sijaan vuodet 194244 suhteel]isesti teollisuuden palkkoja hieman korkeampina -kehitys näinä vuosina oli siis perinnäisen kaavan mukainen. Mutta suui`en »rtalkkavyöryn» vuonna 1945 tapahtui käänne, teollisuuden
pall{]{aindeksi sivuuti,aa sekä miesten että varsinkin naisten kohdalla
teollisuustavarain tukkuhintaindeksin nousun. Tällaisena

tilanne on pysynyt -erotuksen palkkojen nousun ja teollisuustavarain hintojen nousun välillä yhä suurentuessa - myös vuosina 1946~4948. Vuodesta 1945 läht,ien ci teollisen yrittäjän siis
voi

enää

l{at,soa

saaneen

etua

ainakaiin

1 Vuoden viimeiscn neljänneksen ])alkkataso.
2 Jouluk`iun indeksi.

palkkakustannuksissa
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va]miiden tuotteiden hintoihin verrattuna ilmenevän i)]ag'in»
takia. Palkkakustannukset ovat päinvastoin nousseet valmiiden
hyödykkeiden hintoja paljon nopeammin, ja vanha perinnäinen
käsitys yrittäjän suotuisasta asemasta inflaat,iovaiheessa ei siis
ainakaan tältä osalta ole pitänyt paikkaansa Suomen äskeisen
inflaation vaikeimpina vuosina. .
Toinen tekijä palkkakehityksen rinnalla, joka muuLt,aa taloustieteellisten oppikirjojen perinnäistä kuvaa yrittäjän suotuisasta
asemasta nousevien hintojen aikana yrittäjille epäedulliseksi, on se,
että yrittäjän tuottamien tavarain tai palvelusten hintojen nousua
inf]aatiokautena jarruttava h i n n a n s ä ä n n ö s t e 1 y on kehittynyt paljon aikaisempaa tehokkaammaksi. Suomen oloissa on

räikein esimerkki tästä v u o k r i e n kehitys äskeisen inflaatiomme
aikana. Tätä kirjoitettaessa, Iokakuussa 1949, vuokraindeksi on

äskeisistä korotuksista huolimatta yhä niin alhainen kuin 192
pistettä elinkustannusindeksin yleisen pisteluvun ollessa samaa
basista käyttäen 808 pistettä (elokuun 1949 indeksi) ja t,ukkuhin-

tojen 984 pistettä (VIII. 38-VII. 39 ± 100).
Eri yrittäjäryhmien asema inflaatiovaiheessa saattaa olla sään-

nöstelyn tchokkuudesta ja

monista

muista tekijöistä i`iippuen

peräti erilainen. Juuri se yrittäjäryhmä, jonka tehtävänä on myydä
asuntojen tuottamia ))palveluksia)), vuokrakiinteistöjen omistajat,
näyttävät ei`i maissa ja ei`i inflaatiokausina joutuvan vaikeimi)aan

aseinaan. Vuokria on ilmeisesti verraten helppo säämöstellä, ja

toisaalta

ne

ovat

yhä

suui`empaan

vaikutusva]taan

päässeen

(teollisuus-) työväen menoissa varsin huomattava tekijä, ja sen
vuoksi niiden »kurissa pitämiseksi)) kohdistetaan säännöstelyvii`anomaisten toimesta erityistä huomiota.
Sfephc®7t Zwejg l,oteaa muistelmateoksessaan ))Eilispäivän maa-

ilma)), joka mielenkiintoisella tavalla koskettelee ltävallan inflaa-

tiovuosia ensimmäisen maailmansodan jälkeen, miten kuluttajat
inflaation kaikkien kurjuuksien keskellä kuitenkin saivat nauttia
ei`ästä ei`ittäin tärkeätä etua, nim. saivat asua käytännöllisesti

katsoen ilmaiseksi tehokkaan vuokransäännöstelyn ansiosta. ))Pian
vuokralainen

maksoi

keskisuui`uisesta

huoneistosta

ltävallassa
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koko vuodessa vähemmän kuin yhdestä ainoasta päivällisestäy)1.

Ja

aivan saman asiaintilan Saksasta vastaavana aikana toteaa

Bresciani-Tui`i`oni: ])Vuosina 1922 ja 1923 vanhojen talojen vuokrat

muodostuivat markan nopean ai`vonalenemisen vuoksi mitättömiksi. Tästä ].ohtuen talojen arvo laski suuresti. Monien omistajien,

joiden käsissä talot nyt olivat arvottomia, koska vuoki`at eivät
peittäneet ylläpitokustannuksia, oli pakko myydä ne. Saksalainen
tilasto osoittaa, että inflaatioperiodin aikana talo-omaisuuksien
vaihtumisnopeus oli pa]jon koi`keampi kuin ennen sotaa.Ulkomaalaiset ja myös saksalaiset keinottelijat ostivat tällöin suui'in joukoin taloja»2. Samaan seikkaan on viitannut myös EZÅzenz)z#g laa-

jassa artikkelissaan J)Die sozialen Wirkungen der

Währungsver-

hält,nisse»3.

Ja kun huomautetaan, että yrittäjät reaaliomaisuuksien omistajina ].a nimenomaan sen velkaisina omistajina hyötyvät inflaatiosta,
on toisaalta huomattava, että moni yrittäjä, esim. kauppias, saattoi hintojen nousun alkaessa, inflaation ollessa vielä verraten kohtuullisella asteella, hieman kohonneiden voittojen houkuttelemana

myydä tavaravarastonsa - hyvää rauhanajan tavaraa ~ huomatakseen kohta sen jälkeen, että vastaavilla hinnoilla eivoitu
hankkia uutta samanlaisLa, vaan ehkä vain jotakin huonoa sotaajan korvikei,avaraa, jos sitäkään. Tämän vuoksi yrittäjäsaattoi
inflaatiokautena myös i`eaalisesti suuresti köyhtyä. Zweig äsken
viitatussa muistelmateoksessaan, kuvaillessaan ltävallan inflaatioajan sekasoi`toa, kei`too mm. mitenkä hintojen mielikuvituksellisesti
kohotessa jokin

tavara

y)maksoi liikkeessä,

jonka

omistaja

oli

oikeaan aikaan korottanut hintaa, kaksikymmentä kertaa enemmän kuin toisessa, jossa kelpo kauppias myi pahaa aavjstamatta
tavai`oitaan vielä edellisen päivän hintaan. Hänen kunnollisuutensa
palkkana oli sitten liikkeen tyhjeneminen tavarasta yhdessä hetkessä, sillä toinen kei`toi asiasta toiselle, ja jokainen juoksi ja osti,

mitä suinkin oli ostettavissa, piittaamatta mitään siitä, oliko se hänelle tarpeelhsta vai ei»4.
• STEPHAN ZwBiQ, Eilispäiuän maailma, s. 323.
2 BREsciANi-TURRONi, m.f., s. 299.

8 S. 762, Jahrbucher filr Nalionalökonomie und Slalislik 1924.
4 Z.wEia, Eilispäiuän maailma, s. 32.3.
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Mutta niin suuresti kuin muuttuneet olosuhteet ja muutkin seikat pakottavatkin tarkistamaan sitä taloustieteellisten oppikirjojen

perinnäiskäsitystä, että inflaatiokausi on nimenomaan yrittäjäkunnalle suotuisaa aikaa, silti on asian]aita jatkuvasti niin, että

yrittäjäkunta moniin muihin yhteiskuntaryhmiin vei`i`attuna on
sittenkin paremmassa asemassa. Vaikka yrittäjä ei pääsisikään
hyötymään hintojen noususta kustannuksia nopeammin enää yhtä
suuressa määrässä kuin aikaisemmin, hänen vell|sgj±p§arfiaaJjari£on
väheneminen helpottaa useimmissa tapauksissa häiien asemaansa.

Ja kun inflaatio tavallisesti myös on suuren tavarain puutteen
aikaa, jo tämä asiaintila tekee hyödykevirtaan nähden keskeisessä
jakajan asemassa olevan yrittäjän aseman kuitenkin yleensä verraten edulliseksi. »Myyjän markkinat» ovat jatkuvasti yhä yi.ittäji]le suotuisampaa aikaa kuin se taloudellisten olosuhteiden tila,

jota »ostai.an markkinat» luonnehtivat.
Eräänä osoituksena tästä, johon usein vedotaan, on se, että
inflaatiot vähentävät suuresti konkurssien lukumääi`ää. Tämän
kirjoittaja on toisessa yhteydessä5 osoittanut, mitenkä Saksan suui`inflaation aikana ensimmäisen maailmansodan jälkeen konkui`ssien lukumäärä suuresti väheni.
Sama asiaintila voidaan varsin
selvästi todeta ]iiyös Suomesta äskeisen inflaatiomme aikana. Vuosina 1935-1938 (,jolloin vaikeat pulavuodet jo oli voitettu ja yrittäjille verraten suotuisa »normaali» aika vallitsi) maassamme pantiin vii`eille vuosit,tain keskimäärin 612 varai`ikkoa. Inflaatioperiodin ei`i vuos;na konkui`ssien lukumääi`ä sen sijaan alenemistaan
aleni ja painui lopulta vain murto-osaan tästä noi`maalivuosien
keskimääi`ästä, kuten näkyy seuraavasta asetelmasta:

Virei,Ue parmw± vararilmt Suomessa pv. 1939-1948..
Vuosi

..

1939194019411942194319441945194619471948
529

265

180

117

109

101

79

108

115

140

Konkui`ssien lukumääi`ä on siis Suomessakin inflaation olosuh-

teissa suui`esti vä±yt, ja kuvaavaa kyllä, niiden vähimmäismäärä sattuu vuoteen 1945, jolloin inflaatio oli pahimmillaan.
Keynes'in toteamus, jonka mukaan nousevien hintojen kautena
b rr. JUNNiL^, Inflaation uaikulus luolantoon jcL tuölllsyyleen, LcansarLtaloudellL-

nen Aikakauskirja 3/1949, s. 233.
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»the business of trade becomes undul}. cas}.]i), nä?-ttää siis pitäneen

paikkansa myös meillä äskeisten vuosien kuluessa.

Edellä on kysymystä inflaation vaikutuksesta tulon jakaantumiseen käsitelty rahapääoman suomien korkotulojen, työpalkkojen

ja yrittäjäntulojen kohdalt,a. Ensin mainitun ryhmän asema on
inflaation kuluessa riidatt,omasti vaikein, ja ilmeistä tulon siii`toa
tapahtuu jälkimmäise]le ryhmälle, siis yrittäjille. Yrittäjien asema
on kuitenkin nykyisissä o]osuhteissa, jol]oin säännöstely puuttuu
entistä yksityiskohtaisemmin ja tiukemmin inflaation kulkuun, vähemmän selvästi inflaatiosta hyötyvä kuin aikaisemmin; varsinkin
eräillä yrittäjäryhmillä on inflaatiokausina suorastacm suuria vaikeuksia.

Yrittäjien

aikaisemman

suotuisan

y)inflaatioposition»

heikentyessä keskimmäisen ryhmän, pa]kannauttijain, asema taas
on parantunut. Nimenomaan i`uumiillisen työn tekijöiden palkkakehitys on viime inflaatioissa osoittanut kykyä hyvin seurata
inflaatiokausien hintatason nousua.
Suoritettu tarkastelu on ollut kaikkca muuta kuin tyhjentävää;
mm. siihen täi`keään tosiasiaan, että sekä »palkannauttijain» että
))yrittäjien» ryhmät jakautuvat ]ukemattomiin alaryhmiin, joiden
asema inflaatiovaiheessa saattaa olla peräti erilainen, ei ole voitu
i)uuttua juuri enempää kuin viittauksenomaisesti, ja se]laisen
yrittäjien ja rahapääoman omistajien välimuotoa edustavan ryhmän kuin osakkeenomistajien asema tulon saajina inflaatiovaiheessa on kokonaan sivuutettu. - Niinikään on t)maankoi`ko»ja ))royalty» tulojen saajat, joilla meikä]äisissä oloissa on vähäinen

tai olematon merkitys, sivuutettu, koska suppean artikkelin puitteissa on ollut pakko yrittää keskitt}rä vain olennaisimpiin pääkysymyksiin. Ja esitys inflaation vaikutuksesta tulon - ainakin
reaalitulon -jakaantumiseen vaatisi oikeastaan myös puuttumista
sellaiseen varsinaisen
tulonjakaantumisprobleemin
ulkopuolelle
menevään mielenkiintoiseen ilmiöön, kuin julkisten i`asitusten
jakaantumiseen, jota inflaatio ilmeisesti eräissä suhteissa tavallaan

huomaamattomasti mutta silti perusteel]isesti muuttaa,
senkään käsittely ei ole ollut näissä puitteissa inahdo]lista.
\ I+EqNT3s, A Ti.acl on Monetaru Reform, s.19.

mutta

