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Suuria
lahjoittajia

Tieteen ja taiteen kehitys-
tä on voimakkaasti edistä-
nyt   suurten   lahjoittajien
antama panos. Ihmiskun-
nan hyväk§i luovuttaman-
sa varat he ovat koonneet
säästäväisyydellä  ja  mää-
rätietoisilla   liiketoimilla,

joissa  pankeilla  on  ollut
merkittävä  osuus.

Yli   6o   uwotta   oM   Pank-

ki7Mme     toiminut     Suoma-

laiSen   SiuistyJ-   ja   talowS-

elår/idri   twbena.

H. F. Antell

oli   innokas   taiteen   ystävä

ja     keräilijä.      Testamentis-
saan   hän   määräsi   kallisar-

voiset    kokoelmansa    Suo-

men  kansalle   perustettavan

kansallismuseon       pohjaksi

sekä     lisäksi     huomattavia

summia kokoelmien täyden-

täiniseksi    ja    nuorten    tie-

teenharjoittaiien      koulutta-

miseksi.
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Tässä  vaaditaan   valppautta
Kaupungin   nukkuessa  yövartija   kulkee   valppaana    kierrok-
sellaan. Määräajoin   hän  tarkastaa  vartioimansa  alueen   eri
I<ohdat.   Hänen   huolellinen  työskentelynsä  on  takeena  siitä,
et{ä   kaikki   on   kunnossa   .  .  .

Myös   jokapäivöisten    raha-asioitten   hoito     kysyy    tarkl<aa
huolellisuijtta.   Parhaiten   onnistutte   pitämäön   taloutenne
tasapainossa,   kun  teette  jokaiselle  kuukaudelle menoarvion
jcL  pyritte  nuodattamaan  sitä  täsmällisesti. Tämän  päämää-
rän  vuoksi   Teidän  kannattaa  avata  oma  pankl<itili  maam.
mevanhimmassa  talletus-ja   liikepankissa,  joka   on

Perustettu   vuonna   1862
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KANSAINVÄLISTEN   RAHAMARKKINAIN
0NGELMIA.

Esitiilmä,  jonka  Kansanli`loudelliseii  `'hdist}rksi.ii  kokoiiksef;s:`

]okakuun   s   päivänä   1954   i)iii

pel`    J(lcoi)Sson.

Kiitän  minulle  l:`usut,`iistt`  \.slävi.ill;sisl ä  saiioist€`.  On  todell:i  li:`Hs-

kaa  olla  jälleen  Suomcssa,  u`issä  aikaiscimiiin  olcn  käväiss)-i   eni'iL`n

toista   matiilimnsotaa,   ]iim.   \-iioni`a    1938,   ja   so[a\ruosina   1942   ja

19/i5.  Totean ilolla  se]i  mei`kii i ä\'än  (.(lisi}'kscn,  m;kä  läällä  viimcksi

ktiluneitt,en   kuuden   i.auha]i   \.uodcn   aikam   o]i   tapahtunui.   Täiå
ihineen  suotuisaa  elp}.niistä,  j()ka  on   tapahlmnuL  erittäin   \.aikeissa

olosuhteissa,  varinaan    tei.\'eliditään  ilolla    kaikki€illa    maailmass€`,

sillä    Suomi  on  todel]akin  h\'\/'in  suosit,Lu  maa.
Elokuun   puolivälissä,   siis   noin   kaksi   kuukautta   sit,ten,   sain

tilaisuudcn   keskustella   tunnctun   ruoi,salaisen   i)oliitikon,   eiitisen
finanssiminist(`ri    Errw£    W£.g/or66in   kanssa.    Puh(`limme   siitä,   mil-

lainc]i  kansant,alousmiesten   €\senne   on  n)Tkyiseeii   kriisiin,   kim   sitä

vei`i`ataan   heidän    käsityl#iiiisä   ensiminäiseii    iiia€`ilinansodan   jäl-

keen  ja  `1930-]uviin  pulakautcna.  Wigforssin  mielesiä  ero  oli  suui`i.
Ensimmäisen  imi`ilmansodan  jälkeis'inä  vuosina   kansantalousiiiiL`-

het    melkcin    iJoikkeukscLia    kannaLt,iv€`t    vakauttamispolitiiklu`:i,
sillä   tavoit,1,ee]iahan   o]i   inflaation   lopettaiiiinen   ja   kultakantaan

i)alaamincn.   `Ji`   ]iäin   siitäkin   huolimatta,   cttä   ohjclman  totcutt€`-
minen  tu]isi  vaat,iinaan  korkokannan  t,untuvaa  korottamisLa.

Wigforss  kertoo  kirjassaan  >)Mina  Minnen»  eräästä  kokouksesi:`
Tukholi"`n Musiikkiakateiniassa, jossa kaikki koliiie pu.hujaa va€`ti-
vat  korkok€`nn£iii  korot,lamista  niin,  ett,ä  virallincn  diskonttokork(J
nousisi  aina   71/2   pi`oscnltiin.   i\Tämä  koliiie  i)uhiijaa  oli`'aL  oikeislo-



252                                                                              P].:i{    JAcoi3sso`'

lainen    EJj  ,HeckschGr,      sosiaalidenioki`aatti      ErnsL    Wigforss    ja
libei`aalien   edustajam   allekirjoiLLamit.   Me   kaikki   kolme   olimme

yksimielisiä  siitä,  ett,ä  Riksbankin  tulisi  koroii,aa   koi.konsa   7  tai  s
proscnttiin.   Näin  Riksbaiik(in  menettclikiii,  ja  tiuka]i  rahapolitiik~
kansa     ansiosia     Ruotsi    saattoi    jo    \.uon]ia     192/+,    eiisjmmäisem..`

Eurooi)an    maista,   i)alata   kultakan`aaii.
4.920-1uvun  nousukaut,ta  scurasi  siiteii  kolmek}.mmenlii\'un  vai-

kea   laim`kausi.    Vaikka   kaiisantalousmiest,cn   miclipiteel   monessa
kohdin   crosi\.{`ikin   ioisistaan,   `-oidaan   kuitcnkin   täydellä   syyllä

sanoa,   eu,ä   cri   s`i`intausl,eii   eclusLajaiii   keskuudessa   hallitsevam
oli  ajat`is,  (iitä  laiiiaii  voittamiseksi  tar`'itt,iiii  ekspansiivista  Lalous-

i.(>liLiikkaa.    r\Tiini)ä   täi,å  ohjclmaa,  joiika   Gw6!c{¢  C¢sseJ  esitli   Lon-
toon    talouskonft`rcnssiss:`    \'.    `J933    ja    jota    Ruotsissa    ryhtyivät

ajaiiiaan   GL47t7tcir jl4yrc!ci! ja  Ber!i.! OÄJ;Jt.   alclLiin  nouclallaa  mclkein

kaikissa  maissa.  Mul la  iiäin  asian  laita  (`;  olc  ollul  toisen  iiiaailman-

sodan  jälketJii,   sil]ä   ii}'t  croavaisuudcL  (`iväi,   olc   kosk(m.ct   ainoas-

iam   kaiiscanlalousmiostcn   lilamicarvioita,   \'€`an    m`'ös    eri   m{`issa

liai'joitctl,ui   ialouspoliliikka:i.

Mainitsin   Gunnar   i\`Iyrdaliii   iiimcn.    Ilän  julki\isi  vuonna  4.9/i/[

kirjan  ))Varniiig`  för  fH.`dsopliinism>),  inissä  hän  cmusti,  eti,ä  Yhd\'s-

valloissa  s}'iityisi  Ta;k(`a  laniakausi  kolmis(m  v`iolta  sodan  päät,t\--

misen   jälkccn,   jii    täniän   inukais.sli   suositleli,    e`ti.i   vallio`.allaii

tulisi  harjoittaa  sa]"`nlaista  itoliiiikkaa  kuin  1930-Iuvulla.  Vastaa-

vanlai]icn käsit}.s oli \-allalla  m`.ös aiiglosaksisten kansantalousmies-
ten  parissa, ja useiimi`at, lausuiinot  Ruotsissa kävivåi samaan suun-
t,aaii.  Poikkeuksia  saa  todell:`  hakca  lyht}'  kädessä.  Sekä  Ruotsissa

että   iiiann(miiaalla   oli   sent,ääii   cräiLä   henkilöitä,   jotka   epäilivät
M`-rdalin   iiåkem\'kscn   päh\-y}'ttä ja  uskalsivcit  csiLlää  Loisenlajsia
ll,iclipi,(`i,ä.

Anglosaksisissa   maiss{i  j{`   Skaiidina`'iassa  jatkcitiin   t`]i]ii`n  sotaa

ja  sodan  aikana  ]`ou(latctiua  hahran  rahan  i)olitiikkaa,  ja  seurauk-
`eiia  oli  --kutcn  saattoi  odottaakin  ---hinLojen  nousu.  Yhdysval-
loissa  tukkuhinriai,  nousivai  v`iodesta  1945  vuot,cen  1950  menncssä
/±0°;'o,  scn  sijaan   ctiä   ne   iLse   sodan   aikana   olivat   noussect   vain

25-30  °/o.   Eräissä  näisl,ä  maist€\  tästä  politiikasLa  kuiicnkin  ajan
init,taan   luovutLiin.    Niinpä    Englannissa     Sir    Staffoi`d     Crii)psin
Jt`it`ia    vuonna    1947    Dali,oiiin    pailnllc,    i)itkäaikaistm    lainojen
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koron  annettiin  noust,a  ensin   21/2:sta   3  °/o:iin,  sen  jä]keen  vuonna
1949   3y2°/o:iin   ja  syksyllä  1950  aina  4  °/o:iin.  Tämä  mei`kitsi.,.  että
Englannin  i`ahapolitiikkaa  johtavat  viranomaiset  jo  1949  lopetti-
vat valtion obligaatioiden  tukiostot,  kun  taas  keskuspankit .eräissä
muissa  maissa,  mm.  Ruotsissa,  jatkoivat  ohligaatiokurssien  tuke-
mista   piLääkseen  korkokantaa   alhaisena.

Sen sijaan  eräissä  mannermaan  maissa,  mm.  Sveitsissä  ja  .Bel-

giassa,  oltiin jo  alun perin toista mieltä t.ilanteen vaatimista toimen-
piteistä.  1930-1uvulla  tarvittiin  ekspansio-politiikkaa  lamautunc'en
kaupan  ja  tuotannon  elvyttämiseksi  ja  työllisyyden  lisäämiseksi.
Sen  sijaan  toisen  maailmansodan jälkeen  deflaatio  ei  ole  ollut  uh-
kaamassa,   vaan  on  jatkuvasti   joudutLu   taisl,eleinaan   inflaatiota
vastaan.    Tähän   taas   tarvittiin   tiukkaa   luottopolitiikkaa,   jossa
korkokannan  nostamisella  on  [,ärkeä  sijansa.  Eräänä  vakauttamis-

poliLiikan  tavoitteena  oli  lällöin  hintasäännöstelyn  lieventäminen,
sillä   vain   vai)a€`ta   hinna]im`iodostusta   edistämällä   voiLiin   hinnaL

saada    vastaamaan    raha-    j:i    lavar€iinäärien    \.älistä    suhdetta   ja
normaali  markkinatalous  jäm`(`n  toiminlaaii.

Svcitsissä  oli  sodan  aikam  suunnitelt,u  toiiiienpiteitä  työllisyy-
den  lisäämiseksi  siliä  varalta,  ct,tä  sodan  loputtua  syntyisi  lama-
kausi.  Mut,ta  heti  kun  huoinattiin,  ettei  Amerikassa  ]nitään  lama:      f
kaut,t,a  tul]uLkaan,  Lotesivat  sveitsiläiset  tyytyväisinä,  etl,ä  suunni-
t,ellut  toimenpilcet  olival  lari)eettomia.   RuoLsissa  t,aas  cräät  kan-

:::]eL[a]°At::,:Tr]]ek]i{Cat   Jo:i upL:]::`t]]]]",)t, a:;:]s{t?aj]: ;:,)  `i:e]]rdä:äri{:::,ya]iYea,tn as€::]tsäå  \\/i
lamakauLla.

Joustavaa  korkopolitiikkaa  aleLtiin  soveltaa  viionm   `1945  Bcl-

g.iassa,   Ita]iassa  ja   Ranskassa,   muita   Koi`ean  sodan  i)uhkeamisen
jälkeen  korkokannan  on  annet,t,u  noust,a  monissa  inuissakin  inaissa.
Näihin   kuuluvat   mm.    Yhdysvallat,    Tanska,    Hollanti,    Ruotsi,
Saksa  ja   Suomi.   Jo   vuonna   19/i5   Suomi  oli  osoittautunut  muita
Pohjoismaita  halukkaammaksi  noudatt,amaan  jousiavaa  i`ahapoli-
tiikkaa,  mutta  täällä  suoritetut  toimenpiLeet   lapahtuivat  suurien
vaikeuksien  v{`11itessa,   sillä   Suomihan  on   ollut   monessa   suhteessa

i)oikkeusiilanLcessa.   Vaikka   inerkkejä   uudesia   ajatusiavasta   saa-
Lett,iinkin  siis   havaitci,   kcsti  sangen  kauan,  ennen  kuin  oltiin  val-
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iiiiita  myöntämään,  että  t,il{inne  edellytti  perinpohjin  toisenlaism

i)olitiikan  nouda.ttamisia  kuin  1930-Iuvulla.
Keväällä 1950 satuin syömään päivällistä  Pariisissa kahden eng-

Iantilaisön  ja  ei`ään  hyvin tunnetun  New  Yoi`kilaisen  kansantaloiis-
iniehen  kanssa.  Tämä  amei.ikka[ainen,  joka  ei  suinkaan   kuulunut
ininkään  uudcn kansantalouskoulukunnan edustajiin,  \.ii.kkoi äkkiä
vahingoniloisena:  »Olen   kauan  odottanut,   että   Belgiass€`   ja   Sveit-
sissä  syntyisi   vaikeuksia,  ja  nyt   minä  havaitsen  niiden   tulevan)).
Täytyy  oikein  ihmetellä,   mistä  tämän  ainerikkalaisen  nurjamieli-
nen   äsenne   näitä   \'apaainielistä   politiikkaa   harjoittamaan   p};.i`ki-
neitä  iiiaita  kohtaan  johtui,  inut,ta  ininun  on  lisätLävä,  että  useiin-

pien viime  vuosina  Euroopassa tapaamieni amei`ikkalaisten kansam
t€`lousmiesten  ase]ine  on  ollut  samantapainen.

Ruot,sissa sanotaan harioitetun halva
asuntotuotannon    edistä±ågkriuLm.+Ä

kaa  halvaii
tämä    ei    minuii    käsit-

t.ä=ä`ks_g±i`.ol_9  ollut  {ii no a  ei kä  9_hjsä_eLic£_EP`.tJS±i±t['.ji .S~}=}-.
Lcmtoon   Timesissa   oli   t,äinän   vuoden   s}-}'skuun   J.8   i)äivänä

ituoluepolitiikkaa   koskeva  pääkirjoitus, joka  satt,umalta  julkaistiin
2   päivää   ennen   kuin   Attlee   ilinoit,ti   alahuoneen   hajoittainisesta.
Sanotussa    pääkirjoiLuksessa    käsiLeltiin    mielenkiintoisella    ia\-all:`

poliittisten  mielipiteiden  muuttumista  ns.   J)`-alist,uneissa   piii`eissät),
jotka  siis   eivät  edust,a   suurcn   yleisön   miclipidettä.

Tiiiiesin  mielest,ä  se  käsityskantojen  vallankumous,  joh  liiti\-i
1800-luvun lopulla  Fabian  Societyn syntyyn  (Yhdistyksen johta\.t;t
henkiset voimat  olivat  Webb-puolisot  ja   kirjailija   Bei`nai`d   Sha\\.\.
suui`eksi    osaksi    s{`litti    liberaalien    voiton    vuonna    `1906`    sai"`lli`

tavoin    kuin    Keynesin   toimint,a    1930-luvulla   valinisii    iiiaai)(ii`ää
työväenhallituksen voitolle vuonna  1945.  Times jatkaa  sanoen,  citä
»ensi   vaalit  tulevaL  Lapahtumaan  aikana,  jolloin  'valist`iiicet  i)iii`it'

ovat  jälleen  huomattavasti muut,taneet mielipiteitään. Meidän t u]tic.
vain  muistaa,  että  ne  poliittiset,  sosiaaliset  ja  ta]oudelliset  toinieii-

piteet  ja  keinot,  joita  30-luvulla  eniten  imhdittiin  ja  jotka  \.aliiiis-
ielivat   iyöväenpuolueen   palaainista   valtaan   vuonna   19/±5,   ci\-ät
ole  vastanneet  odotuksia,  kun  niitä  toteutettiin  käytämössä  /to-

ja  50-luvuilla.  Sekä  konservatiivisen  että tvöväeni)uolueen  on tämå
i)akko  tunnustaa.»

Times  mainit,si  Keynesin.  Kevnes  tii  sui]`kaan  ollut  j()us{ai"``tm
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vaaii  jousta\'a  luonne.   Ke}'nes  oli  valmis   muutt,amaan  mielipitei-
tään,   jotka    hän    oli    muodostanut    30-luvulla   ja    jotka    monille
muille   olivai   t,ulleet   eräänlaisiksi  uskonkappaleiksi.      Henkilökoh-
taisissa  keskusLeluissa  ja  eräässä  hänen  kuolemansa jälkeen  Econ-
omic     Joui.nalissa    julkaistussa    artikkelissakin   Keynes    alkoi    jo
koi`ostaa  30-luvun  i)ulapolitiikasta  i)oikkeavan i)olitiikan  iärkeyttä.
Mut,ta  teoriathan  eivät  vaikuta  ihmisiin  siten,  kuin  ne  esitetään,
vaan  niin  kuin  ne  väärinkäsiietään.

»Jos   Ke\'ncs  olisi 4äLnJ:l nyt, hän  ci   olisin  ci   olisi   ollut   kevnesiläinen».

Tämän  ajatuksen  esitiTi   pitäessäni  joulukuussa   1950   Kairossa  esi-
telmäsarjaii,   missä  niiii.  kosketl,elin  eräitä  punta-alueen  ongelmia.
Tällöin  minun  oli  lausutta\/-a  henkilökohtainen  mielii)iLee]ii  monist€`

ai`kaluontoisista   k\'s`/.in\-ksistä.   Turhaan   odotin,   että   eg.yptiläiset
olisivaL     ai`vosLelleet     punLak}-s}.in)'ksestä     esiLtäi[iiäni      ajatuksiE`.

Sen  sijaan   väittceni,   cttei    Ke`-nes    olisi   ollut    keynesiläinen,    he-
rätti  sekä  hämiiiäst,vsiä  ett,ä  \'asiust,usta.

Muuan  eg}'ptiläincn  r)rol'cssori  polemisoi  ei'äässä  viikkolehdessä
\'äitett,äni  vast€ian,'  ja  minä  puolestani  julkaisin  hänelle  vast,ineen.

Näiden   Kevnesin  30-]uvuii  aatteiden  kannattajien  on  näköjään
h\-vin  vaikeaa  ja  tuskallista  muuttaa   iiiiclipiteitään.   Heidän  mie-
lestään   Ke}.nesin  opi)ien  h)'väksyminen   iai  hylkääininen  osoittaa
ihmisen   eläniänkaLsoinukseii.   Kysym}'s   ci   cnää   ole   siitä,   ovatko
Ke}'nesin   Leoriat,   sinänsä   oikeit,a   tai   \'ääriä,   vaan   halvan   rahaii

T)olitiikan   harjoittamisesl,a   iiäyit,ää   Lulleen   uskonkappale.   Eräillä
muillakin  aloil]:`  `'oidaaii  havaita  noudaiettavan  30-lu\'un  politiik-

kaa,  esim.  kun i.aaka-aineiden tuot,antoa liikat,uotannon pelossa p}'-
i`itään  i`ajoittaniaan.  T\Tiinpä  sitten  Korean  sodan  ituhjettua  havait-
tiin,   ett,ei   kuijarin,   tinan  ja   ei`äitlen   inuitteTi  täi`keitlen  raaka-ai-

neitten  t,uol,ant,o  ole  sodan  jälkeen  sanoiiavast,i  lisääniynyt.
Maata]ousi)o]itiikan    alalla   ovaL   olosuht,eet   vallan   toiset   kuin

30-luvulla.    Silloin   tämä   elinkeinohaai`a   oli   todella   suurissa   vai-
keuksissa,   sillä   maata]oustuotteiden   hinn<it   olivat   h}'vin   alhaiset,
useastakin  syystä:

1)   Viljelysala  oli  kas\-anut  ensimmäise]i  maailinansodan  aikam`

Yhdysvalloissa   ja    Kanadassa;
2)   Teollisuustuotannon    lamakausi    Yhd}'s`'alloissa    ja    Kana-

dassa    lisäsi  jossain   i`iäärin   inaataloustuotantoa,   sillä   maalaisnuo-
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rison oli suui.eksi  osaksi jäätävä   maaseudullc,   koska  teollisuudessa
ei   ollut  työi)aikkoja  tarjolla;

3)   Autojen   ja   traktoi`ien   käytön   lisääminen   vaikutti   omalta
osalt,aan  maata]oustuoiteiden  hintakehityksccn.   On  nim.   muistet-
tava,   että   hevost,en   käytöstä   suui`eksi   osaksi   luovuttiin   ja   näin
ollen   noin   1/7   viljel}'si)inta-alasta   vapautui   rchujen  tuotannosta
elintai`viketuotantoon.    Tällainen   kehitys    i)yrki   lisäämään   maa-
taloust`iotteiden  tarjontaa  ja  alentamaan  niiden  hintoja.

N)'t  tilanne  sitä  vastoin on aivan  toinen.  Samana  päivänä  kun
ede]lä  iiiainittu   kirjoitus   oli  Timesissä,  julkaisi  Manchester  Guard-
ian     professori     Cc)Ji.J®   CzcbrÅin   kirjoittaman   artikkelin,   jossa   hän

kosketteli    t)kolinea  harhakäsit}'stäi).   Eräs  näist,ä  harhakäsityksistä
on  hänen  mielestään luulo, että tulisimme jälleen kokemaan saman-
Iaisen  i`a€il{a-aineiden ji\  maat,aloustuot,teidcn  hinLojen   laskun   kuin

J.930-luvulla.   Collin   Clai`k   ei   pidä  t,äLä   inahdollisena,   sillä   vaikka

onkin  o(loteii,avjss€`,   eitä  eliiitarvikkciden   tuoianlo  kasvaa,  lisäys
iuskin    liilee    \.astaa]iiaaii    saiiianaikaisesti     tapahtuvaa    väestön-
Iisä`'stä.  .\asian  kansai  iulevat,  kuluttamacan  elintarvikkcita  entistä
tmemmäii,   iiiislä  johtuu,  etl,ä  kokonaisLuotannosl,a  länsimaillc  jää
käytettä`.äksi   entistä   `i.äheimiiän,   ja   tämä   taas   johtaa   hintojen
nousuun.

Fnig`lai`iilaimm   pi`ofessoi.i   D. H.  j?ober}So7t, joka  kä`.i  llelsingissä

pari    päi`.ää    siiicii,    esitti    saimntapaisia    ajatuksia   `J-uonna    1949
Eco]iomic    Joiii`naliss:i    jiilkaisLussa    :`i`tikkclissaan.     Käsitt,ääkseni

melkcin  kaikki  muutkin  tunleinani  asiantuntijaL  ovi`t  sitä  mieltä,
että   olciiimt`   lähcst}.mässä   aikaa,   jolloin   clintarvikkeiden   hinnat
t)vai \/-t`ri`ate]i  korkcalla  tasolla, kenties vastalen  oloja  ennen vuotta

191/i.   'l`ällajstma   krhii}.kstmä   saai,taa   olla   su`iri   mcrkitys   puoluc-

politiikassa.     }'Iaaii`riljclijät,    jotka    30-luvulla    saivat    kamppailla
a]haisitm   hiiit,ojcn  kaiissa,   h€`1usivaL  saada  valtiolta  tukea  ja  tur-

v€``it,ui`.{`i   siksi   puolueisiin,   jotka   kannatt,ivat   hintasäännöstelyä.

Miii[a   }i)'i   hc   `-oisi`'€`t   `/'altiovallan   tuen   aseitiasta   luot,taa   mark-

kinain  hinnanmuo(losiukseen.  Vaikka  ilnicisesti  kcst,ääkin  aikansa,
ennen  kuin  asiaiiomaiset tämäii Lå}'sin  käsit,t,ävät  eri  maissa,  uskon
kuitenkiii,    c`iiä    s(mrauksem    on    ajaii    miii€`an    yhteiskunnallisia
muutoks;:i,   jotka   ei\'ät   koske    ainoastaan   puhiaasti    ialoudellisia
`-aaii  m?'ös  poliiuisia   oloja.   Kuivutis   i€`i   i}iu`it  sen  kaltaiset  tekijät
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voivat  tosin  aiheuttaa  huonoja  vuosia,  mutta  tällaisia  poikkeuksia
lukuun  ottamat,ta uskon elintarvikkeiden  ]narkkinahintojcn  pysty-
vän  vastaisuudessa  turvaamaan  inaatalouden  aseman.

Kun  nyt jälleen  palaan rahapolitiikan  pariin,  lienec  syytä  ensin
kei`toa   ei`äiden   muiden  maiden  saamista   kokcmuksista,  joilla  voi
olla  tiett}'ä   mielenkiintoa  tämän  hetken  Suoinessa.

Ensinnä  haluan  tällöin  kiinnitLää  huomioLa  joihinkin  ltaliassa.
saatuihin  kokemuksiin,   erityisesti  vuosina   '19/±7-48   suoi`itettuun
hintojen   vakaut,tamiseen.   Italiassa   hinnat   olivat   jo   kesällä   1947
nousseeL   60-kei`taisiksi   sodan  edelliseen   aika.m  verrat,tuna,  ja  ih-
meellisLä   on,   ett,ä   tällaisen   hintojen   nousun   jälkeen   saattoi   olla

jälellä  minkäänlaista  luottainusta  liiran  arvoon. Professori  Einaudi
oli  v.  1946  tullut   lt,alian  keskusi)ankin  johiajaksi,  ja  hän  havaitsi

pian,  että  ankarat ja  monissa  suhteissa  tuskalliset toimenpiLeet  oli-
vat  tarpeen  ti]anteen  parantamiseksi.  Näin   voimakkaan   hintojen
nousun  tapahdulLua  ei  korkokannan  noslainincn  yksin  i`iiLä,  vaan
Larvitaan myös i)ankkien luotonannon rajoitusta  ja  erikoismääräyk-
siä,  jotka   itakoitavat   pankit   pitämään   hallussaan   hankkiinansa
valtion ve]kasit,oumukset ja  joi)a käytiämään osan  yleisön talletuk-
siakin   uusien   velkasitoumust,en   ost,oon   budjetin  rahoiLuksen   hel-

pottamiseksi.    Samalla   on   ]uonnollisesti   p}.rit,tävä   vahvistamaan
valtiontalouttti.

Italiassa   ci   kuit,enk£`{iii   ollut   mahdollista   saada   `/'ahion   Luloja

ja  menoja  tasapainoon,  s€`ati  sit,tci]  ylijäämää  osoit,tavi`a  budjettia.
Einaudi,  joka  tällä välin  oli tullui  \raltiovai`ainministcriksi,  havaitsi
välttämäLtöniäksi  poistaa  budjetista  kaikki  hintasubventiot,   sillä
inflaat,ion    tukahdutt,aminen     edellytti     Liukkaa     rahapolitiikkaa.
Muistan,  initen  Milanon  liikemiehet  vuoden  1948  alussa  väittivät,
et,t,ä    Eini`udin   luoitopolitiikka,   joka    pakotii   heidät    myymään
tavaravarast,onsa   laskeviin   hinLoihin,   saattaisi   vararikkoon   sekä
heidät   että   koko   ltalian   talouselämän.   Mutt,a   vähitellen   ltalian
hintataso   saavutti  tasapainotilan  ].a  hinnat   pysyttelivät   verraten
vakaina muihin maihin verrat,tuna -eikä kulunuL kuin alun loista
vuott,a,   kun   Einaudi   melkein   yksimielisesti  tuli   valituksi   ltalian

presidentiksi.  Einaudi  itse  kertoi  minulle  pari  vuotta  myöhemmin,
että diskonton korotus ja luoton rajoittaininen eivät suinkaan olleet

poliittisesti   vaikcimi)ia   toimenpileitä,   sillä   iiehän   koskivat   vain
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rajoitettuja   piirejä;   vaikeampaa   oli   ollut   subvent,ioiden   poista-
minen,  sillä  siitä  johtuva  leivänhinnan  nousu  koski  me]kein  kaik-
kia   kansalaispiirejä.

Tärkeintä  on  kuitenkin  muistaa, että  niin voimakkaan  hintojen
n(>usun  jälkeen  kuin  ltaliassa  oli  koettu,  tarvittiiii  !oc!e!!jnen  s/ioÅÅi.,

voimakas  jäi`kyt}/.s,  lopetLamaan    kansan    keskuudessa    vallinneen
inflaatiomielialan.  Kaikki  kansalaispiirit  on saatava \J'akuutt,uneiksi
siitä,   et,Lei   tilanteesta   selvitä   ottamalla   luottoa   ja   hankkimalla
ta`'aroita   vastaisten   hintojen   nousun   ja   voittojen   toivossa.    Jos
i,ässä  yrityksessä  onnistutaan,  merkitsee  se,  että  yleisön  liiot,tamus
rahcm  arvoon  palautuu. Täinän  johdosta  ei  ole  s}-}-tä  pelätä  liikaa
sit,ä    arvostelua,    jonka    kohteeksi    vakauttamisohjelma     iiielkein

pakosta  aluksi  joutuu.
Seui`aavassa   selostan   hiukan   kokeinuksia   Belgiasta.   jol{a   jo   \-.

19/+5   alkoi   joustavan   korkopolitiikan   ja   vapaan   tuontipolitiikaii
avulla     p}'rkiä     iiiahdollisimman    \t.apaasecn    talousjärjestelmään.
r\timellispalkat  oli\/.at  sodaii  aikana  nousseet  tiintu\.asti,  ja  Belg.ian
frang`in  vaihtokui`ssi  oli  pidetty  melko  korkeana.  Tästä  johtui,  että
t`Töpalkat  Belgiassa  olivat  verraten  korkealla   tasolla  muihin   mai-
hin   verrat,tuna,  ja  reaalipalkoissakin  oli  havaitta\'-issa  sel\.ää  nou-
siia.   Enncn  sot,aa   Belgia  oli  ollut  alhaisten  palkkojcn  maa,  mutta
vuosien  1943-45  tapahiumien  jälkeen  oli  t}-öpalkkataso  korkeim-

pia    Eui.oopassa.    Belg.ian   t}'öläisten   reaalipalkkojen   pi`osenttinen
nousu   oli   suui`in   koko   Euroopassa.   Työläiset   olivat   tästä   täysin
tietoisia,  ja  koska  he  halusivat  varmistaa  itselleen  jatku\.asti  h}'vät
reaalipalkat,  p}-rkivät  he  i`itämään  huolta  siitä,  että  hiiiiiat   eivät

pääsisi  kohtuut,tomasii  nt)`isemaan,  ja  varsinkin  siitä,  että  frangin
vaihtokurssia  ei  liika€`   i`lennettaisi.   Belgian  sosialistit   iukivat  va-
rauksctta    keskusTtanl{in   harjoittamaa,  ajoittain  h}'\.inkin  tiukkaa
luottopolitiikkaa.  Tämä  ilmeni  siinä,  että  niiden  lähes  iieljän  vuo-
den   ajan   sodan   päätt}.misen   jälkeen,   jolloin   sosialisti   Sr)aak   oli

])ääministerinä,  hallit,us  vai`auksetta  antoi  tukensa  keskuspankille.
I{eskusi)ankin   johiokuiman   sosialistiset   jäsenet   i)uolestaan   ovat
melkein poikkeuksetta  olleet yhtä mieltä porvarillisten kollegojensa
k€`nssa  noud€\tetun i)olitiikan  oikeutuksesta.  Työväki  }'inmärsi,  että

LJi(1ätt}'väiii(`]`   luott,oiiolitiikka,   jok€`    ()[i    otniaan   i)itämää]\   hintt>j:i
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alhaisim   ja   l`ikemami   rahanai`voa,   oli   myöskin   heidän   etujensa
l,,ukaista.

Suomess£\   }iimellispalkal  ovaL  n}'kyisin  vaiht,okurssein  suhteel-
lisen  koi`keai  muihin  maihin `'errattuina,  ja  niin  ollenvoisi  olettaa,
että   tvöläiset   vJnmäriäisivät   varovaisen   luoitopolitiikan   ja   sen
edell}'tiäiiiä]i   `'crraLen   korkean   korkokannan   o]e\'an   heidän   etu-

jensa  mukaista.
Haluan    \rie]ä    mainiLa    loisen    Belgiassa    saadun    kokemuksen.

Belgiassa   niiii.   vapauteitiiii   kotiinaan   kaui)pa   h}-vin   varhaisessa
vaiheess€`,  ja  kys}'nnän  L\-vdvttämiseksi  annettiin  myös  tuontikau-

palle  h}'vin   \'ai-taaL  ohjat.   Minun  mielestäni  Belgia  t,ässä  noudatt,i
aivan    oikeata    politiikkaa.    Belgia    ()li    ensimmäinen    maa,    jonka
onnist,ui  palauLtaa  noriiiaali  suhde  raha-   ja   tavaramäärien   välille

ja  saattaa  vapaa  hintamekanisiiii  kä`'ntiiii.  Kiin  esim.  joku  henkilö
oli  kä\.t,tän\.t  osan  t,uloisiaan  maahaiii,uodun  auton  ost,oon.  hänelle

jäi   entisiä   vähemmän   rahaa   kä}-teLtä`räksi   kotiniaisieii   tavai`oit,-
ten   hankjnlaaii,    .ia    ti.iten    taas    \.z`i)autui    tavaroita    \Jientiin.    On

harhalu`ilo,   t.tt,ä   kaupi)al  ja   v€`luuitarajoitukset   takaavat   parem-
nian  kaur)i)a-ja  iiiaks`ilasee]i.   RajoitLavai  määrä}'kset  voivat  ehkä

johtaa  tilapäiseen  parannukseeii,  }`iuLla  jos  t,arkasicleiiimc  tiukkaa
valuutta-    ja    k€`uppasäämöst,cl`-ä    harjoittamita    maita,   havait,-
semmc,   että   niiden   maksiitasevaikcudet   ei`rät   suinkaan   ole   ollect,

pieneinmät  k`iiii   muitten  maiiten.   Niin  pian  kuin  jossakin  maass:`
aletaan  hai.joitiaa  oikeaa  rahapolitiikkaa,  lisäänt`'n`'t tuonti johtaa
viennin   k€`s\i.amisecn  ja  sittm   ii`aksui,aseen   i€`si`painon  säilvmiseen.

Vaaiii  iosin  aikans:`, ennt`n   kuin  hint,amekanismi  saadaan  kuir

nolla  käyntiin,   inutLa   lois€`alia   \roidaan   iodeta,   clt,ä   maat,    jotka
ovat   harjoittaneet    ankai.ai`    säännöstel}-ä,    ei`.ät    ole    o]mist,uneet
lisäämään  tai`i)eeksi   \.ienliääii.  Toise]ia  eluiia   kaui)an vapauttami-

sesta  oii,  että  kuii   La`/.arojLa  o]i  riittävästi  sa€`tavissa,  paniikkiostot

lakkaavat  ja  säästämi]ien  lisäänL`'\-.

Välittömästi    sää]mösLelyn    lopeLlamiscn   jälkeeii    \'oi    kylläkiii

satt,ua,    että    ostettavissa    olevien    ulkomaisten    tavarain    määi`än
kasvamineii   johtaa   säästäniisen   \.ähenemiscen.   Mutt€`   kiin   tämä
ensi  vaihe  on  sivuutcttu   ja   kaiis€`   ha\-€`itsee  tavaroita  jatkuvasti
olevan   tarjoll€i,    alkaa   säästäminen   tavallisesti   jälleen   lisääntyä.
Tapana  on  säästää  vain  sitä,   init,ä   oi`   ni`ikasti   saata`'issa,  ja   siksi
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}.leisö  alkaa  säästää  vasta  sitten,kun  raha  on  tiukalla  ja  tavaraa
runsaasti.  Vasta  sitten  kun  yleisö  ei  enää  pelkää  tavaroiden  loppu-
van,  ja  se  saattaa  uskoa,  että  noi`maali  suhde  vallitsee  tavarain  ja
rahamääi`än  välillä,  voidaan odottaa,  että raha-ja hintamekanismi
saadaan  toiiniinaan  siten,  että  se  edistää  talouselämän  tasapainon

palauttainista  ja  säil}'ttämistä.
Kolmas  kokemus,  johon  haluaisin  viitata,  pei`ustuu   Hollanniii

tämän   `/.uoden   tapahtumiin.   Vuodesta   19/±0   saakka   Hollanti   on
saanut  kokea  kovia  aikoja;  miehitysaikana  iiiaata  ryöstettiin  ken-
ties  pahemmin  kuin  mitään  inuuta  maata,  sodan  jälkeen  menetet-
iiin  lndonesia,  ja  ulkomaankaupan  vaiht,os`ihde  kehittyi  epäedulli-
seen  suuntaan.   Iiollannin  luonnonrikkaudeL   ovat   iiiitättömät,   ja
inaan  hyvinvointi  on  ei`ittäin  suurcsti  riippuvainen  ulkomaankau-

i)asta,  varsinkin  Saksan  kanssa.  Sitäpaitsi  I-Iollanti  on  joutunut  li-
säämään   puolustusnienojaan   noin   500   miljoonaa   floriinia.

Vuoden    '1951    he]mi--maaliskuun    seitsenviikkoisen,    le\'ouo-
]iiuutta   herättäneen   ja   tuntuvaan   pääoman   pakoon   johLaneen
hallituspulan jälkeen  viranoniaisct  päätti\-ät  todenteolla  vakauitaa
talouse]ämän.   ))Sosiaalinen  ja  t,aloudellinen   neuvost,o>),   jonka  jäse-

nistöön   kuului   ]nni.   eri   opi)isuunlia   cdust,avia   talousmiehiä,   oli
valmistanut   taloudellisen   vakauttainisohje]man.   Ohjelma   hyväk-
s?'ttiin   )T]cisesti   m)'ös   l)'öväen   aimnattijärjcstöjen   piirissä,   ja   se
totcutettiin   kiiictLävåii  ripeästi.   Diskonttokorkoa   koi`otet,tiin   `1  °,'o

(edellisenä  s},.ks);'nä  sitä  oli  jo  korotett,u   1/2 °/o),  invcslointia  sui)is-
tettiin,   eräitä   veroja  lisättiin,   samalla   kun  elinlarvikkeiden  Luki-

i)alkkioita    alennettiin    huomatta\-asti    (aikaisemmasta    400    milj.
floriinista  noin  100-130  iiiilj.  floriiniin).   Elinkustannust,en  lasket-
tiin   nousevan   iioin   10  ?'o,   ja   palkkoja   koroLel,t,iin   animatti}'hdis-
tysten kanssa  so]mitun  sopiinuksen  perusteclla  5  %.  Pitkäaikaisten
lainojen  koi`ko  nousi  /±  % °/o:iin,  mikå  I-Iollannin  kehitt}'neillä i.aha-
iiiarkkinoim  mei`kitsee  vai`siii  korkc`ata  korkok€\nt€\€`.   Kaui)an  va-

paus   ja   tum]iit,to    Belg`ian   kanssa   oniiisluLliin   säilyLtämään,   ja
hollantilaiset  kertoivat  minulle,  että  tällä  scikalla  oli  hyvin  suuri
merkit?'s.   Sillä  kun  yleisö  näki  tavi`roit,a  olevan  runsaasti  Larjolla,
vahvistui  sen  luot,tamus  rahan  ar``oon.   Koko  kcvään  ja  kesän  oli
tilanne  hyvin  jännilLävä,  sillä  eihän  liedett}.,  cnnättäisiväLkö  toi-
menpitect   vaikutt€`a   ajoissti.    \Ia]`shall-ainia   oli   vähennett}r.,   cikä
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merkittävämi]iä  valuuttareservejä  ollut  kä}'tettävissä  maksut,ase(m
vajauksen   pcittämisecn.   Ileinäkuun   kolmannella   viikolla   tilannc
kuitenkin   parani,   ja   elokuussa   llollannilla   oli   Euroopan  maksu-
]iit,ossa  26  milj.   dollarin  ja  syyskuussa  50  milj.   dollarin  ylijäämä.
On  vielä  liian  aikaista  sanoa  (lokakuussa  1951),  saateLaanko   Hol-
lannin    vakauttamissuunniielma    vicdä     onnelliseen    päätökseen,
mulLa  alku  on  ainakin  lupaava.

Kävin    Hollannissa    syyskuussa    1951,    ja    silloin    oli    selväsLi
havaiitavissa,  miten  luottamus  oli  vahvistunut.  Hollannin  talous-
inieheL  olivat  yleensä  siLä  mieltä,   et,tä   niaksutaseen  ylijäämä  säi-
1}.isi   ainakin   vuoden   loppuun   saakka.

I-Iollannin   vakauLtamisohjelmalla   on   yhteisiä   piirteitä.  Suomen
vakauitamisohjelman   kanssa.    Täälläkin   pyritään   subventioiden
vähentämisecn,   invcsLoinl,icn  rajoittainisee]i  ja   palldmjen  ja   elin-
kusLannusten   tasai)ainoitamiseen.   MCTkillävin   cro   koskee   korko-
kanLaa.     I-Iollannissa     korotetLiin     diskont,toa     kaikkiaan     11/2 °/o,
Suoinessa   silä   aiotaan   aleiitaa   2  °,/o.   Pitkäaikaisten  lainojcn   efek-
tiiv;nen   korko   on   Suomessa   alhaisempi,   sillä   I-Iollannissa   valtion
obligaatioiden  L`iot,lo  on  noin  /± 1/2  %,  t,äällä  suunnilleen  7 °/o.  Mutt,a
ineidän  on  muisiettav€`,  ct,t,ä  I-Iollanti  on  onnistunut  säilyttämään
floriinin  kulta-ar\'on  suht,eelliscn  korlu>ana,  jopa  korkeami)anakuin

i)unnan,  kun  vci`tauskohtaiia  on  vuosi  `J 91/±.  Maa  on  lässä  suhteessa
eräs  et,urivin  maita  koko  ri`€\nnermaa]la.  Niinpä  I-Iollannissa  onkin
hyvin  kehiLtyneet  pääomamarkkinat,  jolla  seikalla  on  suuri  mer-
kitys   maan  t,alouseläinälle.  Ne  maat,  joissa  rahan  arvo  on  tuntu-
vammin  huononiunut,   saavat   vielä   monta  vuotta  suorittaa  kor-
keampien  korkojen   muodossa  lisämaksua  siitä  vahingonvaarastat
minkä  horjuva  rahan  ai`vo  kokemuksen  mukaan  tuo  tullessaan.

0lin   hieman   hämmästynyt   huomatcssani,   että   korkokannan
alent,aminen   kuuluu   osana   Suomen   vakauttamisohjelmaan.   Ta-
vallisestihan noudatetaan aivan päinvastaista linjaa. Mutta siinäkin
tapauksessa,  ctLä  suunnitelma  toteutetaan,  on  käsittääkseni  mah-
dollist,a    jossain    määrin    lieventää    koron    alennuksen    haitallisia
vaikutuksia.

Maailmanmai`kkinoilla  hinnat  ovat  jo  jonkin  aikaa  olleet  melko
vakaat,   ja   Suomessakin   ne   ovat   vakaammat   kuin   puoli   vuotLa
sit,ten.   Koron  v€\ikutus  on  siten  entistä  tehokkaampi,  sillä  onhan
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ai`,.an   selvää,   et,tä   korkcakin   koi`kokaiila   mei`kitsee   \'arsin   vähäii

tavaranhintojen   jyrkästi   noustess€`,    i``uU{i    :isian   ]aita    on    aivaii

ioinen,   kun   hintojen   nousu   l€`kkaa.

Sitäpaitsi  Suomessa  maksu[asc  osoitia:`  iällä  h(`tke]lä  }.lijäämää.

Tällaisten   olosuhteid(m    vallil(Jssa   koron   €ilenlamiii(`n  ei   ole  tä\.siii

iiiomiLtavaa,  \'aikka  ilmeisesti  oikeaiiii)aa  olisi  p`/'i.kiå  iiukalla  koti-

m€`isella     l`iottoi)olitiikalla    lisääii`ään    `'aliiuUc"`sei`\-t`jå.     Jos     clis-

konttoa  pääteiään  alentaa,  hei`äå  h(`ii  k}'``}-m}.s,   iiiillä  ia\-alla  alen-

mis   on   i)aiila\-€`   loimec]i.   Ei   liene   e])äi]`-sLäkään   siitä,   eltä   tällöin

oii    noudateitava   sitä   `':`nha:`   sääniöä,   joiika    iiiuk:ian    diskonito-

korkoa    t)n   {ilei`n(]U{`\-a    \-aro\'asii   ja    as{(Jju€`iii.     .\'iiii   oll(m    korkoa

olisi   aleiineLLa\.a   micluimmin    1/2  °:,   kerrallaaii    j:`    kort>n   altm[ami-

]ieii    Lotcutell,a\'a    i>iluiiinån    a.jaiijaksoii    k`ilHess:`    kHiii    joulukmui

;}`1     päivään      L95J      itit`]im`ssä.

Ede]leeii   on  s\.\-iä  jo   ei,ukäL€mi   huolebiia   siiiå`   (`iiä   jos   iiiaksii-

tase    hti()ntmee,    S`ioiii(m     Pankilla    ei    ()Ie    ainoasl:`:`ii    oikt.iis,    \'aaii

\-elvo]lisuus     korkokanmin     korollaiiiis(`ci`.     \liiuisl:`     l`mluH,     et[ä

edcllä    esittämäiii    ]iäkökoli(lai     li}'`räks}-tään    sang.(m    l€\ajoissa    rtii-

]`cissä.  Jos  asian  laita  oii  iiäin`  si`:`t,e[aaii   korkokanm`ii  alentam].mm

toteuttaa    \'akauttamisla    `'aaranl:`iiiaUa.    .\Tissää]i    taita`iks(Jssa    tii

olc   s}'}/'tä   h}'lätä   jouslaTaii   koi.kokami:ui   järjcs[c`lmää.

Mcillä   RuoLsissa   on   ai\'aii   lii.in   ka`ia]i   r>i(lell\-kiinni   kiiiilcäslä

korkokannasta.  Vuosina 1946---/is  Riksbaiiken  kä}-[ii  iiari  miljar(lia

kruunua  valtion  obligaaiioide]i  [uk;osioihjn.   Koska  `'lei.sön  säästä-

minen     ei    riit,län\'L     su`iren     iiivesloinlivolyymiii     ].ahoiu,ainiseen,

valuuLtavaranto  supislui  21/2   \'\ioden   kiiluessa   :}   n`i]j€`rdista  kruu-

nusta   suunnilleeii   600   miljoonaan   kruuiiuim.   'l`äsiå   on   Ruotsillti

koitunut   suui`ia    \r€`ikeuksia.    On    melko    \'aikc`ata    käsitiää,    miksi

Riksbanken   niin  kauan  ai](aa  harjoilii  iäll€\isi,a  ijoliLiikkaa.  Korea]`

sodan   puhkeamisen   jälkeen   Buotsin   diskoiit,toijoliijikkaa   on   kui-

tenkin   muutett,u;   iiiiii.   pitkäaikaist,eii   lainojcn   koron   oii   annett,u

nousta  31/2  °,';:iin.   Tällä  hetkellä,  jolloin  i)uula\'aran  ja  selluloosan
hinnat  ovat  varsin  h}.väL,  tämä  korkokanla  oiikin ]`iilLävän  koi`kea,
inutta   tuleeko   se    oleinaan   i.iiLtä`'än    koi.kc:`    hieman    piteinmällä

tähtäimellä,   on   toinen   k}'symys.
Toivon   hartaasii,   cttä   riippumatta   siii,ä,   millaiseen   tulokseen

korkokannan   alentamisk}.s}.iii}.ksessä   Suomessa   sil,te]i   päädytään-
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kin,  täällä  ei  siiri`yttäisi  kiinteän
inyksessä meillä onneksi on kokeinuksia saatavissa

iän.  Tässä  kysy-
monilta tahoilta.

Meidän  ei  enää  tarvitse  väitellä  ongelmasta  yksinomaan  teoreetti-
sella   i)ohjalla,   vaan  voimme   käyttää   hyväksi   niitä  kokemuksia,

joita  on saatu  maissa, jotka ovat  alkaneet toteuttaa  klassillisempaa
i.aha-   ja   liiottopolitiikkaa.    Uskon,   citä   n)'k}'inen   ajankohta   on
h}'vin   soijiva  vakauLtamisohjelman  l,oLeuLtamiseksi,  sillä  tällä  hL`t~

kellä  hinnat  ovat  vakaammat  ja  luot,t,omarkkinat  lähempänä  tasa-

i>ainotilaa   kuin   yleensä   ]uullaankaan.    Te   olet,te   kaikki   kuullcet
niin  paljon  pessimistisiä  lausuntoja,   eLt,ei   ininulle  luetLane   viaksj,
vaikka  rohkenenkin  esit,tää  optimistisempia   näkemyksiä.

On syytä i)alauttaa mieleen,  millainc`ii ti]anne ()li noin 6 kuuk€\`it-

ia  siiien   nvk\'iseen  vei.i.attuna.   Vielä   t,ämän   `.uoden  alussa  hinnai,

nousi\i-at  inaailinanmarkkinoilla  niin voiiiiakk€`asli` että moneL luuli-

\-at  i`icidän  joutuneen varustelusuhdanLeiden {`ihcut,t,amaan voimis-
tuvaan  inflaaliokierteeseen.  `.iin  ikään  oli  iiionilla  Eurooi)an maim`,

titenkin  Saksalla  ja   Hollannilla,   huomatta\'ia   maksutase`'ajauksia
kuukaudesta    loiseen.    Monet   ciinusli\'at,,   t`ttä   Saksan   olisi   itakko

erota   Eurooi)an   maksuliitosta,   joka   tällöin   olisi   voinui   i.omahta{i
kokonaan.  }'Iutta  miltä tilanm,  n}'t  nä)'ttää?  .\Iaailinanmai`kkinoilla
hinnat  ovat   laskeneet  voimakk€`asii,   noin   `L/+  %   kevääsLä  lähtien,

.ja   Yhd\'svalloissa  hintataso  on  jo  lähes  5  kuuk{`ui,i,a  ollut  veri`aten
\.akaa.   Samanaikaisest,i   säästäiiiinen    `-hd}'svalloissa   on    lisäänt}.-

n}.i,   mikä   seikka   on  jä.11een  osoitus   siitä,   miieii   iiopeasii   hintojcn

aleneininen  vaikultaa  yleisön  asennoitumiseen.   ViL.lä  vuoden  195'1
alussa  olt,iin  huolestuneita  dollai`in  vastaisi`sLa  ostovoimasta,  mutta

jo   ioisella   neljänneksellä   ostoissa   o]i  havait,tavissa   pidäityvy}/'ttä,
inikä  i,odist,i  yleisön  säästöhai`ras[uksen  elpymistä.   Kansantulosia
säästeLtiin    Yhdysvalloissa    vuoden    '1951    toisella    ne]jänneksellä

16.6  °/o    t,ämän    suhbeen    oltua    edellisellä    neljänneksellä    8  %    ja
vuonna  1950 keskimäärin 10  %.  Säästösuhde  16.6  %  on harvina;seti
korkea,   sillä   muista   maist,a   ainoastaan   Sveitsissä   on   saavutetLu
saina  prosenttiinäärä.  Ennen vuot,ta  1914 kansantulosta säästettiin
vauraammissa maissa keskimäärin 10-'12  %, parhaissa tapauksissa
suhde   saatt,oi   nousta   15  °/'o:iin.

Mikä  on  ollut  syynä tällaisee]i  kehit}'kseen?  Tekijöitä  on  useiLi`-
kin. Niinpä t,ämän vuoden alussa relättiin, ett,ä t,ärkeät, raaka-aineita
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tuottavat  ni£`ai  Kaakkois-Aasiassa  joutuisivai  niin  s`iui`iin  poliiiii-

siin   vaikeuksiin,    että   tuoiiti   tästä   osasta    maailmaa   tyrehtyisi.
Mutta kun  I{oi`ean lilannc kevään kuluessa vakiintui, tämän vaai`an
katsottiin   aiiiakiii  tilapäiscsti   hälvennecn,  ja   mm.  teen,   iuiuvillan

ja  luonnoiikumin  hinnat  alkoivai  laskea.  Tämän  lisäksi  Kanadassa
ja    Yhdys\,-all(tissa    saatiin    tänä    vuonna    i)oikkeuksellisen    hyvä
vchnä-,    ]`iaissi-   .i{`    i)uuvill:\sa{o.    B.u]isas    puuvillasato    puolestaan

vaikutti  alcniavasii  villan  ja  i,ällä  tavoin   inyös  t,ckstiilit,avaroiden
hintoihiii.   Ylt`isest,i   usko[acan,   (`it,ä   tuol,antovuonna   1951/52   elinl

t,arvikkeita   ja   Lekstiilcjä,.   joilla   elinkustannusindeksissä   on   huo-
iiiattava   osutis,   tule(`   oliimaan   i`unsaasli   saatavana.    Muista   teki-

jöistä   inainitiakoo]i   Y]i(l\'svalloiss:`   ,ia   monissa   muissakin   maissa
harjoitetiu  cntisiä tiukcnipi luot,t,o-j:\  korkopolitiikka  sckä suurem-
inan   pidäti}'`.}.}.cle]i   no`idatiaminen   st,rategistcn   ra€`ktr`-ainevaras-

tojen   hankinm`ssa.
Maailim`nii`ai.kkiiioilla      [apahtuiiut      hiiilojen     vakautuminen

iilot,Laa  `.aikutuksensa  kaikkiiii  maihin.  Niini)ä  kirjoitcttiin  Suomen

Pankin  Monthl\-  Bul]ciini]`  \'`ioden  1951  hcinä-elokuun  numcrossa:
))Pi.ices   have  lupi   faii'l\'  siablc  thcse   monLhs,  i)artl}/.  thanks   to

foreig`n  prict.s  falling``   i->ai`tl}J'  owing`  to  the  home  prices  having  been

stopped   a]i(l   ihe   piibli(`   co]isequeii[l}-growing.   calmcr,   aiid   finally

io   ihc  i)lcntil'`il  suppl},-ot.  goods   due   io   bi`isk  foreign  ti`ade.>)

Saksalla    on    Pnirooitan   maksuliiiossa    ollui,   huhtikuusta   195L
läht,ien  jatkii\-asti   kasv{\va   ylijäämä.   Toukokuussa   Saksa  maksoi
takaisin  lii[01ta  si`ainansa  120  miljoomm  clollarin  erikoisluoton,  ja

jäljelle  jäänet`siä  320  milj.  do]1arin  vc]asta  suurin  osa  oli  makset,tu

jo    syksyn    kul`icssa.    Näist,ä    suorituksisia    huoliniait,a    Saksa    on
saat,tanuL  luoda  350  miljoonan  dollarin  valuutl,avarannon.  On  mel-
kein  uskomatonia,  ct,tä  maa  näin  l\.hvessä  ajassa  on  iässä  ]iiäärjn

i)}'stynyt  paraniamaan  ascmaansa   Eui`oopan  maksuliiLoss€`.
Syksyl]ä 1950 vajaus  Saksan kaui)p{\tasecssa kasvoi saksalaisten

]iikemicsten  lisätessä  tuntuvasti  ulkomaisten   raaka-ainciden   han-
kintojaa]i.    Euroopan    ni{-`ksuliitossa    Saksalla    oli    320    miljoonan

dollai`in   osuus,   ja   lokakuun   puolivälissä   näyLti   siltä,   että   t,ämä
luotto  tulisi  kä}rtctyksi  muutamissa  viikoissa.  Siksi  oli nopeasti  i`at,-
kaistava,  millä  tavoin  Saksan  juoksevat  maksusuoi`itukset  hoidet,-
taisiin.   Jollei  mihinl{ään  toiineiipit.isiiii  olisi  ryhclytt}',   olisi  Saksa
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jouluiHi\    liiti]nnii:\:m    iti€`ksLiliil,ttsl{`   j:i   ehl{ä   lo]icllaniaan   ii`t`k+uii.`:`.

.\'l€`{`ii   tii`iiist`ii   k`iiii`nkin  s£\a(l€\    L2()   iiii]joomn   dollai`in   erikoisluoito

ehdoll:``  tiitä  iii:`an  hallitus  samalla  esiLLi  OEEC:]le  rahat,aloudellis(`n

jällt.u`i.:`kemuisohjclinansa.    Tämän   ohjelman   pääasialliscm   sisi.`l-
töiiä  (tli  liicttelo  iiiist,ä  toimenpiLcisLä,  joihin  hallitus  oli jo  r).hl}.n}.t.

Nåi*lä   on   eniic`n   muuta   m€`inill,a\-a   diskonlon   koroLtamineii   /[:siå

6  °o:iin.     joka     puolestatm     nosli     i)ankkiluoLtojen     koi.koja     aim

9L---12   °o:iiii.   Nonel   i`iisLå   uusisla   toinieni)itcistä,   jotka   sisältyiväL

hallitukst.n     ohjelniaaii,     tähtäsivät,     valtion    tulojen    lisääiniseeii.

OF,EC,:]i   i`ri   elimet   ei`'ät   koskaan   hyväks}-neeL   ohjelmaa   sellaist+

]i:`:ui`   uuiiia  joka  t€iitauksessa   iämä  ohjeli"`  in}'ötävaikulLi  siihcn,

t>tiå     iuHk``iliit`o     i`i\'önsi    Saksalle    edellä    mainitun    ei.ikoisl`iot(tii.

I.`iol(tii   Hi}.önläminen   edcll}'Lli   lisäksi,   ct,tä   Saksan   hallituksen   l`ili

l{`uiki``i`il  1 f`in  antaa  maksiiliitollci  seloiiltiko  maaii  i`eaalist`ii  j:`  i`ali:`-

ialou(lt`lli`t`n   kchit}'ksen   t,ilast,a.   Aluksi   lul`it}.s   `/'eikin   parciiii)aan

siiiiiil:`:iii.     iiiultzi    helmikuussa     1951    s\-ii(\.i     uusi    kriisi.    'l`uonni]i

sääHnt.isit`l`-oli   sa€`t,cttava   jällcen   voiiiiai`n,   ja   monet   alkoivat   jo

usko:`     S!iksan     i>omislusten    epäonnistuiieen.     TammiLhelmikuun

s`iiii.t``    m:iksuiasevajaukset   osoittaut,uivat   kuitenkin   luont,eeltaan

til{`pi.iisiksi.   sillä   jo   muut,amaa   viikkoa   myöhemniin   saat,et,t,iin  t,o-

dt`i:`,   t`ii:.i   l<iristetty  luottoi)olitiikka   oli   vakii`iiia`'alla   tavalla   on-

iiislim`il   i)ai`antamaan  maan   laloudellista  as(`ii`a€i  j€`  iiiaksut,asetta.

I-Toll€`i`i`issa   vuoden   1951   alussa   valmisieii`i   vahiiu,amisohjelma,

josl:`  jo  €iiki`isL`imiiin  on  ollut  puhe,  oli  osaksi  si`ksalaisen  jäljeiinös.
Saiigm  ini(`hiikiintoista  on  tutkia,  milltiisisla  tchlävist,ä  Euroo-

it€\i`   i`i€`ksuliii iti  ]i}'k}.jsi[i  huolehtii.  Tämä  maksuliitLo  ei  airioastaan
h`iolt`h(li   jästinmaitltm   välisten   saatavien   ja   velkojen   tilityksistä

stikä    liiio]i     i)uitie;ss:i     iii\-ömiettävistä    luotoista,     vaaii    siitä     on

s{`malla      lHlliii      k`illoinkin     v€`llit,sevaan     t,ilanteeseen     sovelt,uvan

liioito-     j:`      1'im`iissiitoliiiikaii      keskus.      }Iaksuliitossa     noudatetui

]M`i'i:\:`i(t`t`l     m\iisl`i`li\\':\l    L+\v+ill;i€\n   v€\i`h:u\k\LILal")(€\järjcsl(?linän

sii:.u`Llt.ii`:     k\ii\    jt>ll:\kii`     ]`i:\{\]]{i    t>li    jt`ll"\':\     ninksut:\s(>\':`j:\us,   Li.i]tii.Lti

l`ili      ktti`till:\{\      clisktiiillt7:\:\ti      j:\      i':\joilL,:i:\      ii``Lilli\kii`      l{\\'(ti]\      luoloit-

a)ili>:\:\i`.      'J`:lll:\isii\      \()iiii(miiit(`iLi.i     ]i`€`ks`Lliillokin     ()i`     siLosi(t`lluL,     jii

n!-`i`i:.\    kt`i[`t)(    o`'{\(    t]s()iii:\`ii`ti`(>('i    kä.\'i`(;kt`,Iii(>isiksi    ii`.\'ös    ti`\'k\.isissä

oloiss:`.      .\Iikäli      i:`{`s     jitkiii     ii`a:i    oli    jouiiimit    it\.s\.\'åsti    velkoj:in

i`s(`ui:`a]i.`    s(in    oli     {`l(mii(`Ui`\':i     (liskoiiuokoi`koai`i`.     .\-i.`in     Belgiass:i

2
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onkin  tänä  syks}'nä  tehi}'.  Sekä  velkoja-että  velal]isinaat  noudat-
tavat   siis   maksuliiton   puitteissa   vaiihan  kultakantajärjestelmän
sääntöjä.   On  syytä  panna   merkille,   e!iä  useimmat  mannei`maa~n
ipqf£±.q   ovat   alkaneet   harii£!±±3__kJ|ss_il~lis.9±PLj3±±LL±P_9+iti.i.kk~e=a>
lrimLOLn~saatQltiu_adoltLaal{.aLa_nL_Ja_m_elk_e.>inp_ä..ih_mQLe_nä.on_p_id.että.v_ä,
ettLä_näidenmaidenkeskuspankitsi±en_o¥.a.t_h_aiig_i|t_a_n.e_eL|]2Loii_t±!s-
kL±jls£_a_
kuvana.

•1osaksisten  maiden
fi±gLnLS±jpiolitiikka   ei  ole_ ollut   esi

Niiden  kolmenkymmenen  vuoden  aikana,  jolloin  olen  osallistu-
nut  kansainväliseen  talouspolitiikkaan,  tapahtuu  nyt  ensi  kerran,
ett,ä  mannermaa  on  tohtinuL  noudattaa  itsenäistä  rahapolitiikkaa

ja   tosiaankin   onnistunut   saavuttamaan   tai.koituksensa   tavalla,
joka    on   herättänyt   kunnioitusta    myös    ang]osaksisissa    maissa.
Rohkenenpa   vielä   väittää,   että   viime   aikoina   anglosaksisetkin
maat  ovaL  ottaneet  esimerkkiä  mannermaalla  harjoitetusta  raha-

politiikasta.
Saksa  on  onnistunut  saattamaan  maksutaseensa  tasapainoon,

Be]gialla,  Hollannilla,  Italialla  ja  Portugalilla  on  ylijäämää  Euroo-

pan  maksuliitossa,  ja  Suomi ja  Ruotsi ovat  viime  kuukausina  pys-
tyneet   lisäämään    valuuttavarantojaan.    Huomaamme    siis,    että
sangen monien Euroopan maitten on onnistunut parantaa valuutta-
asemaansa.  Mutta  jos  sitten  tarkastellaan,  mihinkä  maihin  nähden
esim.  Saksalla  ja  Belgialla  on  ylijäämää,  havaitaan,  että  velallisen
asemaan   ovat   yhä   kasvavassa   määrässä   joutuneet    Ranska   ja
Eiiglanti.  Tietyin pelon tuntein joutuu kysymään,  missä  määrin  ne
edistysasldeet, joita voimme havaita maissa, joiden talous  on tällä
hetkellä hyvällä  tolalla,  kuvastavat niitä  vaikeuksia, joiden kanssa
Englanti  ja  Ranska  nykyisin  kamppailevat.

Veisi  liikaa  aikaa  tarkastella  yksityiskohtaisesti  niitä  toimen-

piteitä,   jotka   olisivat   tarpeen   Englannissa  ja   Ranskassa,   mutta
varmaa  on,  että  näiden  maiden on joka  tapauksessa tiukennettava
luottopolitiikkaansa.  On  syytä  muistaa,  että  maailmansodan  hävi-
tysten jälkeen maan asema ei ole käden käänteessä parannettavissa.

Syksyllä    1946   eräs   pankinjohtaja,   joka   asui   20   mailia   Lon-
toosta,   kutsui   minut   kotiinsa.   Pankki   lähetti   erään   yksityisen
liikkeen omistaman auton viemään minut perille.  Istuin kuljettajan
viei`essä   ja   keskustelumme    aikana   tulin   kys}'neeksi,    mitä   hän
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ajatteli  sen  hetken  Englannista.   I-Iän  lausui  silloin  ajaLuksen,  jota
usein   jälkeenpäin   olen    mietiskellyt,.    >)}Ieidän    maassamme)),    hän
sanoi,  ))luultiin   1938-39,   siis   juuri   enncn   sodan   syttyniistä,   että
ensimmäisen   maailmansodan   seuraukset   oli  vihdoinkin   voitcLtu,

ja  silloin  alkoikin  taas  uusi  sotay).   Ilän  oli  aivan  oikeassa.   Kestää
kauan  ennen   kuin  suursodan  jälkeen  talouseläinä   voidaan  saada
tasai)ainoon.   Mutta   emme   voi   kicltää,   etteikö   paranemista   olisi
tapahtunut.  Vuonna  19/±9  Englannin  kulta-ja  dollariresei`vit  olivat
1.7  miljardia   dollaria,  ja  kesäkuun  ]oi)ussa   1951   ne  olivat  3.7  mil-

jardia   dollaria.    Ranskalla   ei   vuonna   1948   ollut   käyLännöllisesti
katsoen    minkäänlaista    valuuiLavarantoa,    mut,ta    keväällä    1951
käytettävissä     olevat    kulta-    ja    dollarivarat    olivat    ainakin    1.2
miljardia   dollaria.   Kesän  ja   syksyn   kuluessa   sekä   Ranskan   että
Eng.lannin   valuuttareservit   ovat   kuitenkin   ehtyneet   h).vin   huo-
mattavasti.  Näin  ollen  tu]ee  vastainen  kehitys  riippumaan  ratkai-
sevasti   siitä,   pystyvätkö   keskusi)ankit   rajoittamaan   luotonantoa
siinä  määrin,  et,t,ä  iasapaino  saadaan  palautetuksi.

Ennen  vuotLa   1914   Ranskalla   oli  tavallisesti   suureinpi   kulta-
vai.anLo  kuin  Eng.1annilla.   Nyt  on  asia  päinvastoin,  ja   muidenkin
Euroopan maiLten valuuttareservii  ovat  )-hä  mitä  niukimmat.  Tuo-
tanlo  on  noussut,  mutta  valuuttavarannot    ovat    useimmissa    ta-

i)auksissa   jatkuvasti   riittämättömät,  jotta  niitä  voitaisiin  jousta-
vasti  käyttää  raha-arvopolitiikan  välineenä.   Mutta  eivät  vain  va-.
luuttareservit  ole  niukkoja,  niukkaa  on   myös  säästäininen.     Kol--
men  viime  vuoden    aikana    on   Länsi-Eurooppa    saanut    nauttia
Marshall-apua.    Maksutasetta   ajatellen   tämä   merkitsi,    että  Yh-
dysvallat  rahoittivat  huoinattavan  osan   Euroopan  dollarimääi`äi--
sestä   elintarvikl%iden,   raaka-aineiden  yms.  tuonnista.  Mutta  kun
sanotut tavarat  myytiin  kotimarkkinoilla,   saivat   ostajat    maksaa
ne   oman   maansa   rahassa.   Tällä   tavoin  kertyneet  vai`at  muodos-
tivat  ns. -»counterpart  fundsi),  joita  saatettiin    käyttää    investoin-
teihin   tai   esim.   velkojen   lyhentämiseen.

On   mielenkiintoista   tutkia,   miten   eri   maat   ovat   käyttäneet
näitä   kotimaan  i'ahan  määräisiä   rahastojaan,   jotka   itse   asiassa
ovat  eräänlaisia  säästövaroja.   On  laskettu,   että   Marshall-maiden
viime  vuosien  aikana   saama  apu  on  vastannut  31/2 °/o  a.o.  maiden
kansantulosta  ja  että  ~ tämä  apu  mukaan luettuna ~koko  käy-
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tctt,ävissä     ol(.\.:`     iictt()säästämincn     on     keskiiiiääi`in     olluL     `12   °,t

kansantulosta.      \I:irshall-aiJu     käsiu,i     siis     noin     J/3    `/'uotuisesta

ncttosäästäiiiis(istä.     Kuii    Mai`shall-ai)u    n}-t    loitiuiu,    koituu    siit,ä

eteiikin   \'liii`tii`ok+`ute]ia    monillc   maille   suui`ia    \'aikcuksia.    }Iutta

eihän   \.oida   otlottaa,   citä    Amci`ikan    \.croimaksajat    r`.htvisivät
lahjoituksill"ii   j:`tku`-asti   t}.}-d}.ttämääii   li`iomalla\-an   osan   Eu-

i`oopan    sääslöpåäomaii    tarpcest,a.

Läiisi-Eui`ooitan   leollisuust,uotant()   on   n}-k}.isin   30--/i0%   su`i-

rempi   k`iiH    t`iiii(`ii    sot€`a.    Tällaisen   `.aui`astumiscn   ansiosta    pit,äi-

sikin  näid(`ii   i`iaid(.n  p}'sl}'ä  liuolehtiim`an  kolimaisin  säästö`'{iroin

omien  invt.sioiiilit:`ri)eittensa  t}.}'d}-ttämis(|stä,   inutta  iiäiii  piikällt`

ei    `Jielä    olt`    itåäsl}'.    ^\Ionissa    maissa    oii    lain`iiil}'öt}'    i`ahanai`voii

vakaut,lam;mm  .i;i   iiormaalilla  ta\.alla  toiii`i\-{`iii  pääomaiiiarkkiiiaiii

luomineii.    \'tii`olu`l:`iiisäädäiinössä     ei     iii`-öskääii     ol(`      kiimiitctt\-

riit,tävää     liiiomiola     sääst,ämisen     kaniiustaiiiist`tiii.     t-st.iii     kuu|titi

sanot,tavaii.  tlUå  ]`ahaa  on  niukasti,  vaikka  ilst.  :`si:`s`:i   k\.`\.iii\.s  on

i`iittämåttöi``äst:.i    säästämisestä.     Sääslämi]i(`]i     la{`s    (.i     \Joi    elpyä

enncn   kuin   luoii:uiius   i`ahan   ai`voon

olisikin   E\n.t>ti]>;u`    ii`{`idcn   sy}.tä  kai

oii   i>alautu]iul„   'l`ämäii   Lakia

voimin  p}'rkiii   i`:`[`{ui   €Lrvon

\'akaut,taiui`(`(`ii    ,i:i    pitää    iällöin    kon`.ci.ttauskclitoisuuu:`    \.bt.iiä

tavoit,t,eeiia.

Italiass:`   i  it`il(.i  :..`:.ui   sangen   h}.viii,   ei  [ä   jos   inv(`t`i oiiii  it.ii   i.:`Iioi i  i :`-

minen    hoitl('tl{`i`iiH    k(it,imaista    luot,oii{iiitoa    L`iii(,u\.:\sli     lis:..\:..uii:..illi\,

se   johtaisi   (`[imn    ]iilki\il    itii\ksutase`'ajaiikseeTi.    Siksi    [i:\li+u`    :\iii(i{\

mahdollisu`is    oi`    p}-i`kiä    lisääHiåän    luot,tainusta    liii`:`aii     j:`      iällä

Lavoin      el`'\.Ui.i€.i      koLiiiiaist{`      sä!.`slämislä.      \`yk}.ineii      lilamie     ()ri

täysin    ei.ilaiH(`i`     kuin     J();}0-lu\.`ill{`.     Silloin    voitiin    h}.vällä    s}'}.llä

i)uhua   kä.\.lti."ii.`Hömislä   sääsl(..)islä  (i.dJe  scbpi.ngS).   N}'l   i)äinvastoin
vaikcuttma  on  sc,  t.Uä  iiioii('i   ii`:`al   i)}.i.ki\/'ål,  iiivt`sioimaan  enciim`än

kui]i   sää`löv:`i`ai,   (i(ltill\.iiäisi\.äi.   .\' ssä   oloiss:`   ei   sii`   t.i`ää   olt`

kys.ym}'s_sriiå,.+`LiijiiLt:!\.j`i`±`iH.k`}.j|i_t`iä;.i.}.o.i.it`j.siji!.kiihou:ui.\.:u\n

s{ä£±iaj±±£±±:±±Lj±£Lä~sjjL[t_`j+`j`£:`:`:±±+Lt„_,±t;,:;`[]±+jLätjL±`_[j,±].`{:[TE£;,HLtt,„+t=[j`Lä+:±±±;H

k\.s\-niä    kas`.ais;    ]iika{`.    Tässä    \.litt`\.tlt.ssä    oii   `\'\-iä    koi.osi:`a   sitä

seikkaa,    (`Liä    i,ar\/.jia:\ii   j{\tku\.:\:\    säi\*li.\ii\isii.\`   jtjiia    `;jtjii\iiitiiiiiii\-

taa     voil,aisiin     l"`j()itl:`:\     ili``:\n     iiifl:\:ilit>]`     i>i`1kt>:\.      Ti`\.t:*l()inlt`j{i     t`i

voida   ra]`t7iit:`:\   j{\ik\i\':`[`   i]irl:i:\lit>n    lui`\.iii`   sillä     `€iTi{`i`    kit`rlttiniittu-

den    noTw`:\sLi    k:\s\':`(``t`:i    (`i    ](>]uill:i    \-(titl{i     iiiilli.\{.\7\    »ii:\klms:.\{.\si:.m`is(il-
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Ii.`kään>)   loihtia   esiin   iai``'ittavia   rahavaroj€`.    \'arta:u.htoiiien,   }.ksi-

i`'inen    t:äåstämin(m    siis   ]isää    ;nveslo;ntimahdol]isutiksia   ja    siten

ii``'ös     `\.övoiii`an    k`.s\-nlää,    kun    laas    säästämis(m    väher`emineii

j()btaa  `'i`hiicllcn  `.äistämäti,ä  sekä  invesiointicn  suitistumis(.eii  ct,tä
t\.öttöm`'`'tecii.   01c']`i]nc  siis  jälleen  t,oclennccl  oikei`ksi  John  St`iai`L

}li]lin   `isein   kiistet`'n  \'äitleeii,  ellä  >)la\ai.ain  k\.s\'iitä   ci    m(`t.kits(`

si`]i`aa   kujn   i\'övoim€in   k`.s`.niä)).

Kuter`.   KnuL  \\i'icks(`ll  aikoinaaii  oii  kor()staiiu[,  sääsläjä  on   i}.ö-

iuiehen   p€n`as   `.slä`'ä.    Säästäi``incn   ja   in`'`'`sloiiiti   lisää`'äL    l`'övoi-

ii`,::i:    k`,.s`\.ntö`ä    ja     l(..k(`väl     i}i€`hclolliseksi    kiil`itiisitivar{iin     t`ioiaii-

i``(m    lisää]i`isi`n.

Tcislä    saattaiiee    l`ii`lua    kimui`allis(`tta.    t'Ui.i    olen    iiseami)aan

oiieesec`n    kor(tst,€`n`it    näitä    \.miho.i{\    lotii`il{si€`.    .\'1ii)ulla    on    siihen

kuitenkin   mieh.stäi}i   t{.`\.si   s\.\-.   }Ie   (`ninie   cnää   (`lä   kolniek\.miiieii-

1u`'uii  poikkcusoloissa.  jolka  s`.m}.t,i,ivät  m  ong.eln'iai,  joii,a  Kc}'iies

i`jin  liiehiovalla  ta`-alla  käsiit,eli  `J-.   ]936  iliiiest\.rii.cssä   teoksc`ssa.an

>)The   Gc`ncral    Theor}.   ol.   EJi`i)lo}'mcnl,    Inlercst   and    i\Tone}')).    Eii

s€ti`(:isi     Kci}msiTi    lö`'läneen    lamaongelman     loi)ullista    i`atkaisua.

`'aikka   liän   ju`iri   tähäii   kirjassaan   p\.rkii.   Kirja   käsitteli  siis   vain

(.rästä     l,a]ousclämän     crikoislapausta,     mtitta      Lästä     h`ioliiiiatta

]`'c.`.ncs   anioi   sille  niiiicksi  >)Yleinen  i,eoria)).

Ke)'riesin   vaikutus   alkaa   kuitenkiii   \'ähii(`llen   heikciä,   ja   itse

kukin   oivaltaa,   eltä   nL`   ong`elmal,   jotka   mi`   tänään   k(>litaamme,
(Jivät   olc   samat,   kuiii    kolii`ek\'miiienlu`'iill{`.    Siksi    usl{onkiii.    ctt,ä

voiiTime   -   moriien   hu(jltei`   ja   crchd}rslen   jålkeen   ---jo   odottaa

kansanlalousniicsteri  lö}.tävän  ).htei)äisc.mmi.`ii  linjan  ja  i(ti`'oa  täl-

l€`isei}     i)(`rusk}.syii']}'lHisså     saa\'uteluii     }`ksimielisy\'den     jo]itavan

Hi}.öskin    lalouspolitiil`aj`,   };'htc]iäisL}'miseeii   sen   sek+`sorroii   ja   epä-

`Jai`imiuden   sijasta,  joka  ii;in   suiii.essa   määi`in  or.  `.ai\'annul   sodai`-

jä]kcjsiä    ]'ahi)()]i[,iikl{ziz\.



YKSITYINEN  OMISTUSOIKEUS ]A
TALOUSPOLITIIKKA.

Esitelmä,   jonka    Kansantaloudellisen   Yhdistyksen
kokouksessa   syyskuun   27   päivänä   1951  piti

Lauri  0.   af   I-IeurLi,n.

Kysyinys   yksityisomisLuksen   oikeut,uksesta   kansantaloudelli-
selta,  cetilliselt,ä ja  poliittiselta  kannalta  on  ollut  ankai`an  väittelyn
kohteena,   mutta  sen  i`atkaiseminen  yksinoinaan  tieteellisin  mene-
telmin  on  osoittautunut  mahdott,omaksi.  Sekä  yksityisomistuksen

puolcsta  el,tä  sitä   vastaan  on  esitetty  painavia   argumentteja.   Sc
]opputulos, johon  kukin  näiden  perustcclla  pääLy}.,  riipi)uu  kuiten-
kin  ratkaisevasti   siitä,   kuinka  suui`en   i)unnuksen  kyscinen  yksilö
kullekin perusteelle antaa.  Tämä puolestaan johtuu kunkin henkilö-
kohi,aisesta    maailmankat,somuksest,a   ja    poliittisesta    vakaumuk-
sesta  sekä   omien   etujen   arvioinnisLa,  joteii   määrätyn   mielipiteen
esittämincn   ainoana   tietccllisesLi   pälevänä   ei   vastaa   silä   vaati-
musta,   jonka   nyk}'ään   asetamine   tieteelliselle   objektiivisuudelle.

Kun  siis  olen  halunnut  oLtaa  käsit,eltäväksi  kysyinyksen  yksi-
tyisestä   omistusoikeudesta   ja   talousi)olitiikasta,   jätän   kokonaan
syrjään   sen   po]iittisen   kysymyksen,   onko   yksityis-   vai   julkinen
omistus tai.koituksenmukaisempi, ja kiinnitän huomiota  ainoastaan
niihin   johlopäätöksiiii,   joita   on   tehtävä   siinä   tapauksessa,   että
talouselämä   rakennetaan   pääasiallisesti   yksityisömistuksen   poh-

jalle.
Omistusoikeus    niin    sanoakseni    sen    i`oomalaisessa    inuodossa,

johon    sisältyy    i.L4s    zÅSL4j   et   cLZ)z{sL4j,    mei`kitsee    lähinnä    seuraavaa:
Se  on  (1)  oikeus  hankkia  omaisuutta  ja  kartuttaa  sitä  säästämällä
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tuloista;   (2)   oikeus   säilyttää   se   itsellään   ja   jättää   se   jälkeensä

perinnöksi;   (3)  oikeus  vähentää  omaisuuttaan  esim.  kuluttamalla
sitä;  sekä  (4)  oikeus  hävittää  se.

Kansantalouden  kokonaisetujen  kannalta  olisi  välttämätöntä,
että   yksityiset   käyttäisivät   omistusoikeutta   hyväkseen   kahdella
ensiksi  mainitulla tavalla,  siis joko  kartuttaisivat  omaisuuttaan tai
ainakin   säilyttäisivät   sen  ennallaan,   kun   sen   sijaan   omaisuuden
vähentäininen  ja  hävittäminen  on  yhteiskunnan  elinehtojen  vas-
taista.  Kaikki  ne,  jotka  puoltavat  yksityisomistusoikeutta  kansan-
taloudelliselta  kannalta,  vetoavatkin  siihen,  että  se  antaa  pai`haat
takeet  siitä,   ett,ä  yhteishnnan  tarvitsema  pääoma  säästetään  ja
hoidetaan  tarkoituksenmukaisella  tavalla.

Koska  ihmiset  käyttävät   oikeuksiaan  omien  etujensa   mukai-
sesti,  on  talouspolitiikka  yksityisomistusoikeuden  vallitessa  järjes-
tettävä  siten,  että  ihmisillä  on  enemmän  etua  omaisuuden  lisää-
misestä  ja  säilyttämisestä  kuin  sen  vähentämisestä.  Näin  ollen  on
aluksi  eriteltävä,  mitä  etuja  yksityisellä  on  kustakin  edellä  maini-
tusta   omaisuudenkäyttämistavasta.   Keyrtes   on   kuuluisassa   pää-
teoksessaan  eritellyt  ne  kahdeksan   päävaikutinta,   joiden  tähden
ihmiset haluavat kerätä itselleen omaisuutta.] Niillä kaikilla on yksi

yhteinen  piirre.  Ne  edellyttävät  nimittäin  kaikki  sitä,  että  ihmiset
tuntevat  varmuutta   siitä,   että  heillä  vastaisuudessakin  on  täysi
omistusoikeus   keräämäänsä   omaisuuteen.   Useimmat   omaisuuden
säästämisvaikuttimet  edellyttävät  lisäksi  sitä,  etLä  kerätty  omai-
suus  on  tuottavaa.  Tämä  mei`kitsee  sitä,  että  omaisuudesta  saatu-

jen tulojen tai siitä  muuten saatujen etujen i,äytyy olla suuremmat
kuin   omaisuuden   aiheuttama   vaivannäkö   ja   suoranaiset   menot
omaisuuden  johdosta  maksetut  verot  mukaan  luettuna.

Vaikka  Keynesin  mainitsemat  motiivit  eivät  aina  johtaisikaan
omaisuuden  lisäämiseen,  riittävät  ne  useimmissa  tapauksissa  sii-
hen,   että   ihmiset   ovat   halukkaita   säilyttämään   omaisuutensa
ennallaan,   jos   vain  tuntevat   vai`muutta   omistusoikeuden  jatku-
vuudesta  sekä  perusteltuja  toiveita  sen  tulevasta  tuottavuudesta.
Omaisuuden  ennallaan  säilyttämisen  vähimmäisedellytyksenä  lie-

L   The   General    Theoru   of    Emploument,    Interest,   and    Moneu.    Suomennos..

Tuöllisuys,  koi`ko  ja  raha,  Porvoo   1951,  s.   136-137.
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nec  kuit,enkin  }-leiscsti  se,  ett,ä  varallisuult,a  omaava  henkilö  i)iläsee
ainakin   samalle   cliiiLasolle,   ilinan   ctLå   hän  käyttää  omais`iuiiaan

kuluiuksecn,   kuin   jos   hänellä   ei   olisi   mitään   omaisuutta.   Tämä
merkitsec  siiä,  eLtei  juuri  kukaan  ajan  niittaan  ole  halukas  korvaa-
maan   ansiotuloillaan   omaisuuLensa   aihcut,t,amia   tappioita.   Omai-
suus   vähenee   siis   silloin,   kun   se   tuottaa   tappiota   eikä   oinjstaja
halua   muutt,aa   sitä   toiseen   muot,oon   siit,ä   syystä,   että   hän   joko
toivoo  t,ulevicn  voittojen  korvaavan  tappiob  tai  pelkää  omaisuuclen
toiseen muot,oon siirt,ämisestä aiheutuvan vielä suurempia tappioita.
Tarve,   saavuttaa   korkeampi elinLaso  kä}'ttämällä  omaisuutta  kulu-
t,ukseen   on   useilla   omaisuudenhaltijoilla,  varsinkin  lapscttomilla,
vaikkakin   omaisuuden  lisäämis-  ja   säil}TLlämisvaikuttimet   voivat
voimakkaampina   kumota   iämän   tarpcen   tyydytLämisen.   Vai`si-
naista   vaikutinta   omaisuuden   hävittämiseeii   ei   kenelläkään   nor-
maalilla   ihmisellä   o]e.   Omaisuuden   hävit,täminen   tuleekin   kysy-
myksccn lähiiinä vain silloin, kun sen säilyttämisestä ei ole iiiinkään-
]aist,a    hyötyä    omistajalle    eikä    sitä    voida    kä)7ttää    ku]utuksecn
edes  i`ahaksimuuton  avulla.,  vaan  omaisuudesLa  päiiivasLoin  aiheu-

tuu  omisLajalle  suhleetLoman  suui`ia  kuluja.

Jos   talousjärjesLelmä  nojautuu  yksit}risoinislukseeii,   on   i,alous-

politiikan  päämääränä  i)idettävä  sitä,  ett,ä  omaisuuiensa järkevästi
sijoittaneet   ja   sitä   huolella   hoitavat   henkilöt   voivat   Luiitea   var-
muutta  omaisuuden  säilymisestä.  Täinä  mei`kitsec  sitä,  eiiei  i`oliit-

tisin  keinoin  oteta heiltä omaisuutta eikä aiheutöta heille tappioita.
Kokonaisuudeksi  kat,soLtuna tulisi tällaislen omistajien  saada  omai-
suudest,aan   Luloja  tai  inuut,en  näihin  vei`rattavia  etuja,   vaikkakin

i)oikkeustapauksessa    saattaa    csiintyä    tapi)ioita,   jotka    johtuvat
sellaisist,a  syistä  kuin  esim.  suhdanne\'aihteluista  ja  ennakolta  ]as-
]\cmattoiiiista  rakeimemuutoksista.  Toisaalta  ei  yksityiscn  omistus-

oikeuden  periaate   suinkaan   merkitse  sitä,   että  valtiovallan  tulisi
taata  omaisuud(m  Luot,l,avuus,  vaan  päinvastoin  se  edellyLtää,  että
omaisuuden   taiLamattoimsta  sijoittamisesta  ja  huonos[,a  hoidosta
aiheut,uu   omistajallc   mcnelyksiä.   Jos   näitä   pcriaatteiLa   noudat,e-
taan,  suurin  osa  ihiiiisisiä  haluaa  kartuttaa  oinaisuuttaan  iai  airia-
kin  säilyttää  sen  ennallaan,  ja  ainoastaan  pieni  väheminist,ö  käyL-
tää  pääomaansa  kulutukseen.  Vain näi]lä  cdellytyksil]ä  yksityisestä



`'i<SiTTi.`-i.:`-o.`IIS'l.Usoli<I.:`-S.L\    T.`I,t)l'SIJol,I.I.Hi<i<.\                                     273

oiiiisiusoikeudesta     `Joi     olla     etu€`     vhteisl{unnan     kokonaisuuden

kanna1t,a.

Vaikka  edellä  inainiLut  },'l{sityisestä  oinisLusoikeudesLa  tchtävät

johlopääLökseL  ovat  iLsesLään  selviä,  ei  niitä  va]itet,tavasli  aina  o]e
otcttu   huomiooii.   S\'it,ä  tähän  ei)äjohdonmukaisecn   talousi)o]itiik-
ki\an  on  ilmcisesti  monta.

Ensiksikin   jokaisessa   dcmokraaLtisessa   yhteiskun]iassa   joiitu-

vai   omisiavat   luokat   vähcmmist,Önä   huomat,t,avan   r)ainostuksen
kohteeksi   niidenkin   omistamallomicn  taholta,  jotka   kannattavaL

yksityistä  omistusoikcutta.   On  aina  ihmisiä,  joth  vaikka  1{aiiriat-
t,avatkin  yksii}.islä  omistusoikeutta,  eivät  soisi  om€tisuuden  säil}rt-

t,ämisestä  mitään  et,ua  omisi{`jillc,  ja  siitä  huo]iinaita  luule`'ai,  eit,ä

yksit,yiscsiä  omis` iisoikcudcsi,a  olisi  )'Iiiciskunnalle t,ässäkin  taptiuk-
scssa  hyötyä.   Tämä  johtuu   siitä,   et,t,å  ihmisct   hai`voiii   erit,ielevät
]iiielipitcitään    inL.,llektuaaliscsti,    vaan    toimivaL    tumici>cräisesti.

Toiseksi     sa€`tii`a    sy}'    t,ähän    epäjohdonmukaisccn     t:ilouspoli-

Liikka£\n  olla  siiiiä  laajallc  levinnecssä  harhakäsityksessä,  t`it,ä  omis-

tavan  luokan  \Jarat  ovat  ehl\'mät,t,ömät.  Tätä  käsii)rstä  \7oisi  ia\7al-
Iaan  verrat,a  siihen  mm.   Wescer7n¢7.c/€in  t,ekcmään  havainloon,  etlä

lntiassa    ja    m`iissa    alh€\isen    elintason    maissa    luullaan    jokaista

curooppali`ista  i)ohjattonian  i`ikkaaksi,  joten  iTiaan  asul{kaat  eivät

Lunne    rjieninLäkään   kiilollisuulLa   esim.   euroopi)alaistcn    l`irislicn

antamista   lahjoisia   ju`i}`i   Lämän   scikan   t,ähdcri.   Eräs   s\-\-siihen,

iniksi  rikkaid(``n  varallisuuLLa   i)idelään  jollakin  t,avalla  cht,\ mäitö-

]näiiä,  on  ilmcisesLi  se,  että  h``iclän  eliiilasonsa  ori  vlccnsä  korkcampi

kuin    omistainattonii.,ii`    silloiii]{iii,    kun    hcidäii    ()inaisiiur,tiiisa    on

i)itkän    aikaa    olluL    esim.    kirisL}Jvän    verotuspolitiikaTi    kobtet`na.
Tällöin   kuiLenkin   uiiohdet:iai`,   e,t,Lä   i`ikkailla   ei   olc   ii\ilää]i   s}.}.lä

inuutt€`a   elintapoj€`an,   silloin   kun   poliittisin   keinoin   väliemictään

heidäii  oinaisuutta.in.  Jos  hc  odoLtavat.  cLlä  konfiskatoi`inen  v('i`o-

tusi)oliiiikka   jat,kuu,   heillä   on   päinvastoin   sy}'tä   kiii.c'htää   ()ii`€ii-

siiutensa    vähentämistä    lisääinällä    kuluLiistaan,    .ioiia    heillä   olisi

rikkaudest,aan   eclcs   jotaki]i   iloa,   enncn   kuin   valt,iovalLa   cniiätLää

`'st,ävällisesti    va]jauLtaa    hcidät    kokonaan    oiiiistamiscn    huolist,a.

Jos  he   taas   käsittä\'äL   konfiskatorisen  verotuksen  tilapäisluontoi-
seksi,     ei    heillä    olc    s`.\.tä    tilai)äisten    menetysten    vuoksi   luopua

to[`il`isLa   e]intasosta.
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Lisäksi   useat,   jotka   yleensä   kannattavat   yksityistä   omistus-
oikeutta,  mutta  eivät  soisi  sitä  joillekin  määrätyille  henkilöille  tai

jossakin   määi`ätyssä   muodossa,   haluavat   i`yhtyä   lainsäädäntöön,
joka   rajoittaa   joidenkin   omistusoikeutta,   perustellen   kantaansa
sillä, että  omistusoikeuden loukkaus koskee niin harvoja. Yksityisen
omistusoikeuden    ehdottomat    vastustajat    käyttävät    poliittisesti
tällaisia  mielipiteitä  hyväkseen  saadakseen  siten  kiertoteitse  yksi-
tyisomistuksen  lakkautetuksi.  Tilannetta  voisi  vei`i`ata  siihen  van-
haan   kansansatuun,   jossa   eri   eläiinet   kuten   kai`hu,   kettu,   susi,
kukko  ja  kana  olivat joutuneet  syvään  kuoppaan  eivätkä  päässeet
sieltä   pois.   Aikansa   siellä   oltuaan  niiden  tuli  nälkä.   Silloin  kett,u
ehdotti,  että  se  syödään,  jolla  on  rumin  nimi.  Sitten  kettu  totesi,
että  kaikilla  muilla  on  kaunis  nimi  paitsi  kanalla.  Kana  päätettiin
tappaa.  Vähän  ajan  kuluttua  tuli  kuitenkin  taas  nälkä,  ja  t,ällöin
kettu  kiii`uhti  toteamaan,  cttä  kukolla  on  ruma  nimi,  ja  näin likvi-
dointi  jatkui.   Joihinkin  omist,uksen  lajeihin  kohdistuvat  omistus-
oikeuden   ]oukkaukseL    levittävät   ei)ävarmuutta    muissa    omista-

jissa   ja   saavat   heidäi   käyttämään   omaisuutensa   kokonaisuuden
etujen  vastaisella  Lavalla.

Tarkastelkaamme  t,ämän  jälkeen,  mit,en  maamme  talouspolitii-
kassa   on  suhtauduttu   yksityiseen   omistusoikeutecn.  Talousjärjes-
telinämine   on   rakentunut   lähinnä   yksityisomistusoikeuden   peri-
aatteelle,   ja   ne   i)uolueeL,   joLka   ovat   ilmoittaneet   kannattavansa
tätä  periaatetta,  ovat  olleet  eduskunnassa  enemmistönä.  Kysymys
on  siis  siitä,  onko talouspolitiikassammc tehty kaikki  ne  välttämät-
tömät   johLopäätökset,   jotka  aiheutuvat  yksityisen  omisi,usoikeu-
den   hyväksymisestä.    Valitet,tavasti   joudumme   toteamaaii,    että
talouspolitiikkamme   on   sodanjälkeisinä   vuosina   ollut   tässä   niin
kuin  niin  monessa  muussakin  suhteessa  taiLamatonta,  hai)aroivaa,
ilman  selviä  suunLaviivoja,  satunnaistcn  päivänratkaisujcn  ohjaa-
maa.

Koskct,tclcn  lyhycsLi  seuraavassa  joitakin  talous.politiikassam-
me  esiintyneitä  toimcnpiteitä  ].a  ilmiöitä, jotka eniten  ovat  loukan-
neet    sitä     periaatetta,    että   omaisuuden   lisäämisestä   tai   ennal-
laan  säilyttämisestä  t,äytyy  olla  omistajalleen   joitakin   etuja,   en-
nen  kuin  siitä  on  etua  myös  koko  kansantaloudelle.  Haluan  kiin-
nittää  huomiot,a  talouspolitiikkamme  vii`heisiin   nimenoinaan   t,ältä
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kannalta,  huolimatta  siitä,  että  samat toimenpiteet   ja  ilmiöt  ovat
olleeL   ankaran   arvostelun   kohteena   myös   sen   tähden,    että   ne
muissakin   suhteissa    ovat  osoittautuneet  taloudellisen  kehityksen

ja  hyvinvointimme   kannalta   vahingollisiksi.
Viime  vuosikymmenen taloudellisista tapahtumista  on kaikkein

eniten  loukannut  yksityistä  omistusoikeutta  inflaatio,  jonka  joh-
dosta   monet   ovat   menet,täneet   käytännöllisesti   katsoen   kaikki
säästönsä.     Kansantaloudelle    tui.miolliset    seuraukset    siitä,    että
rahaomaisuuden reaaliarvo  ei  ole  sen  omistajille turvattu, ovat  nyt
selvästi    havaittavissa.    Säästämishalu    talletusten    muodossa    on

pieni,  joten  rahamarkkinat  ovat  jatkuvasti  kireät  vahingoksi  ter-
veellekin   tuotantot,oiminnalle.    Kun   yhteiskunnassa   kaikki   eivät
voi   esiintyä   yritLäjinä   jo   senkin   t,ähden,   ett,ä   yrityksiä   ei   voida

pei`ustaa  liian   pienellä  omalla  pääomalla,  niin  talletukset  suhteel-
lisen  tuotta`.ina  ja   maksuvalmiina   olisivat  kaikkein   inukavimpia
omaisuuden   sijoitusinuotoja,  jollei  inflaation  vaaraa  olisi.  Jos  tun-
netiaisiin   luottamusta    rahanarvopolitiikkaa    kohtaan,  olisi    pää-
omanmuodostus  maassainme  suuremi)i,  sillä  ne  varat,  jotka  tällöin
säästettäisiin,   nyL  suui`eksi   osaksi   menevät  välittömään  kulutuk-
seen    tai    kulutushyödykkeiden    varastointiin.    Inflaatio    loukkaa

yksityisoikeuden  periaatetta  inyös  siten,  että  se  antaa  ansiottomia
etuja  toisille,   samalla   kun  t,oiset   saavat   siit,ä   syyttömästi   kärsiä.

Toinen  kriit,illinen   seikka   }'ksityisomistuksen   periaatteen   kan-

nalta   viimeaikaisessa   talousi)oliLiikassainme   ovat   olleet   omaisuu-
denluovutusverot.  Kutcn  niiden  nimestäkin  ilmenee,  on  lainsääLä-

jän  tarkoitus,  että  ne  maksetaan  omaisuudesta  eikä  tuloista  siitä
yksinkertaisesta  syystä,  että  ne  ovat  olleet  niin  suuria,  ettei  omai-
suuden Luotto  niitä  ole  yleensä  pystynyt  korvaamaan.  Kuinka tur-
miollinen   vaikutus   omaisuudenluovutusveroilla   on   koko   kansan-
taloudelle,  riippuu  ratkaisevasti  siitä,  kuinka  ankarasti  kertaluon-
toiseksi   omaisuudenluovutusvero   omistavissa   piireissä  käsitetään.
Jos  omistavalla  luokalla  on  se  käsitys,  että  omaisuudenluovut,us-
vero   on  se  kertaleikkaus,  joka  sen  on  omaisuudesLaan  uhrattava
aivan  äärimmäisen   poikl%uksellisissa  oloissa,  se   mukautuu  tähän
omaisuuden   typistykseen   eikä   anna   tekemiensä    uhrausten   vai-
kuttaa  tulevaan  toimintaansa.   Täydelleen  toiseksi  muui,tuu  asia,

jos  oinaisuudenluovutusveroa  yhä  uudelleen  jatketaan.   Kr.iitillistä
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oli  jo   se,   eltä   incillä  jouduLtiin   säätämåi.m   toin(`n   oim`isuudtinluo-

viitusvcro    heii    ensiiniiiäisen    jälkeen.     KuiLcnkiii    se    scikka,    et,tä

toinenkin  omaisuuclenluovut,usvero   käsitettiin  koi`vaukstksi   .iiirto-

väellc   sen   mcnettämäsiä   omaisuudesta,   joien   sc   ikäänkuin   i,oisia
tietä   palvcli   }'ksit\-isomisLuksen   periaat[eidcn   lote`ittaitiista.   huo-

mattavcasLi   lievensi   oiiiaisuudeiiluo\'utusveron   \'htt.iskuiimllo    va-

hingollisia   \.aikutuksia.   Arveluti{`vaa   scn   sijaan   t)h,   ett,ä   om€`is`iii-

denluovut,us\-cro   päåteLtiin   määrätä   kultakin   `.uo(lelta   sen   omai-

suuden     inirusteella,     ,ioka    \'erovel\J.ollisella    silloin    oli,    sen    sijaan,

et,tä   sc    kei`l:`   kaikl{itii`n  olisi   määi`ätt}'  seii  omaisuudcn   iieriistcella

ioka  \.ei`o\'el\'ollisella   oli   toisla   omaisuudenluo\.utus\'eroa   iiiäärät-
`åessä.    Säännös   johlui    siiLä,    cl,tei    \-altio\`-alLa    ;tsekääii    luoi[:`iiut

i.ahansa   €`r\.oii  säil\rmiseen,  ja  oikeassahan  se   olikin,   inut,ta   i`iiclcs-

täiii   veron  i`(`aali€`r\.on  säil`'ttäininen  olisi   i)itän}'t  koctLaa  jäi`j(`+lää

joti,kii,    ,(,isl:,    tietä.

T<`ii(m     s:`iiot,lu`     omaisuudeiiliic)\'uLusvci`ot`iks('ii     kaiis€`iiialou-

t|tillc    \.ahiHg.ollisia    `/'€`ik`iluksia    lie\'(`ntää    i.atkaisc\'asti    niidL`n    tila-

itäisl`ionne.     Yi(`lä    \r€`ai.:`11is(.mi):`a    on    kåsil,`.kseiii    iii`ikaan    kansi`ii-

ialoud(m   k{u`nalt;`  sc,  elrä  oiiiaisiuiden  johdost{`   iiiakseit,avai   vcroL

ovat  t`illti(ii    iiiei(län   nii`:`ssamnic   luonnol,lonim  aiik:`riksi.   Se,   kuin-

k:`   rask:`s   iioi`iiiaalikin   omaisuusvei`olukscmme    lo(l(illis`iiidessa   on,

ei  (`hkä  kaikillc  ole  sel`'ää  scn  johdosta,  cttä  iulo-ja  omaisuiis\.cro-

I.iin    oim`is`i`is\.ci`oi`st,eikko    ei    anna    ku`/.aa    siitä     lodellisesL:i    rasi-

iukscsta.  joiik{`  oinaisu`is\.ei`otus   `.erovel\'olliselle   aihcut,t,aa.   Oinai-

siiusvero[uksen   iodcllisi€`   rasitusta   arvioit,acssa   on   läht,ökohdaksi

oieti,ava   sc.   ctiå   s(`n   \/-ei`onlähtec,ksi   on   katsott{`\/.a   \J-ei`ovelvollisen

iiilo`    ja     oiiiaisuiiita   on   i]id.tiä\.ä   €`iiioastaan   iiiaksuiinpant)ijerus-

leeiia.   =\l`Hii)ei.inhäTi    nieillä   on   i)eriistel[u   ()maisuus\.ei`otusla   sillä,

ctt,ä  sc  olisi   \'€`kauLel `in  tulon  lisävei`otiista,.  ja  `'akautetusta  t`ilosta

ijuhuu   \-iclå   \i'iiineksi    istunul    \.erorasit`iskomiteaimiekin.L    Tämä
l,eoria   olisi   jo   \'ih(loin   siii`retLä`.å   sinnc,   minnc   se   kiiulu`i,   kansaii-

ial()udollist(in    s:`ltijeii    kok()clTT`aan.     .\Iutta    t,ästå    teoi.iasla    riippiil

matt,a  }'ksii }'isoinist`is()ikeuden  i)criaattect  cdellyttä\-ät,  cLiä  oinai-

suusvei`on   lähteenä   on   \J.erovelvolliseii   tulo   eikä   hänen   omaisuul

i,ens€`,   koska  muussa  tapaul#essa  hänellå  ei  ole  iiiii`essiä  eikä  edes

'    Fyi)silli`slen   hcnkilöiden   i.eroi.tisitus   u.1949,   ll.lsi\\\+i   1``\`51,  s.   -13-1-1.
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ni{\hdollisuutLakaan   säil}'tt,ää  oiiiaisuuttaa]i  c]inallaa]i  puhumatta-

k{`an  sen   kartuttamiscsta,  niitä  yht,ciskunnan  edut  edellyttäisiväi.
()niaisuusveron  todellinen  rasitus  on  tulon  olless€i  \'ci.onlähiecnä

suui.(mipi    kuin    omaisuusvcroasteikko    sellaiscnaan    ilii`oittaa,    seii

johdosLa  että  vei`ovelvolli]ien  joiiiu`i   iiiaksainaan   i`ilo`Jt.roa  siiiäkiji
tulo`ia,   jolla   hän  omaisuus`reronsa   maksaa  ja   josia   liänellc   ei   sijs

ol(`    tarpeeni`-},rd}'L}'kscnsä    kannalta    ininkääiilaisi:`    h\.öt`.ä.     Kun

iulo\'i`i`okin  on  i)rog`ressiivjnen.  mei`kit,see  i,ämä  sitä,  että  oniaisuus-

vt.i`on   maksainiseksi   hankittu   tuloiilisä`.s   aiheutla:`   s`iui`en   \.ei`on-

]isäyksen.    Pai.as   käsil`rs   siitä   todellisesta  rasituks.sLa,  jota  omai-

suusverotus  merkitsee  `'erovelvolliselle,  saadaan  g.i`aal.isella  t,avalla.

Voidaksemmc  vei`rata   erilaista  \'.arallisuut,ia   omaa\'ien  ja   erilaist,a

Luloa     nauttivien     \-erovelvollisten     kokonaisveroi`{\si.tusta     Larkas-

tamme   kunkin   \'ei`ovelvollisen   käy[ettäväksi  jää\'ää  eli   ns.   dispo-

niibcliä   tuloa,   siis   sit,ä   tuloa,   josta   kaikki   vei.ol   on   vähennett}T,

kahden   inuuttujan,   lulo]i  ja  oiuais`ui(l(`ii   fuiiktioiia.   \.äin  saadaan

kooi`dinaatisi,oon`    jonka    x-aks(`li    (`tlusia:`    oinaisuuita    ja    `\.-akseli

tuloa,    tasa-arvokäyriä,     iiimitläiH     iiii(l(.n    i)isli`iclc]i    muodost,ainia

ui`it`,   joLka   ilmaiseval,   iiiilloin   disitoiiiil)(`li   lulo   ()n   sama   kokonais-

tulon   ja    oinaisuuden    muut,t,uessa.    Näillä    kä\.i`illå    on    seui`aavai

ominaisuudet.  `Tiillä  i`i  ole  ainoatak€`an  }'hle;slä  itislctlä.  Ylempänä

c`leva   kä}Tä   edusLaa   €`ina   suurcmpaa   disi)oniibeliä   t,uloa.    Kaikki

kä}-rät   alkav€`L   `.-akselin  jostakin   pisteestä,   joka   ilmaisee,   kuinka

suuri  tulon   määrä   on  sellaisen  \'erovelvollisen  sa€`La\/.a,  jolla   ci   ole

]ainkaan  verotetiavaa  omaisuutt,a,  jotta  hänellc  jäisi  käyrän  edus-
taina disponiibeli iulo.  Koska veroteti,avan omaisuuclen lisäänt}'essä
verovelvollis.,en  on  s€`atava  vhä  enemmän  tuloa  voidakseen  maksaa
oi"`isuusveronsi`   ja   Lulon   kasvamisen   aiheutt,aman   tuloveron   li-
sä\'kseii,   joila    clisponiibeli   tulo   säilyisi   samana,   cdellä   mainituL

kä.\.i`äi   koho.ivat„   Sekä   tuloveron   et,tä   omaisuusveron   prog`ressii-
\ri.``iiis   `raikuttaa   siihen,   ei,t,ä   nämä   käyrät   kohoavat   kiiht}'väsli.

Oii\aisuiisveron   aiheuu{`iHana   todellisem`   verorasituksena   on   inie-

l(.siä]`i   i>idettävä   aim`kin   siiä   i`ahamääi`ää,   joka   omisLavan   vero-

`-el\.ollisen  on  saala\-a  e]`itutimän  kuin  omistamau,oman,  joLta  hän

sa:`\'iiitaisi   saman   disi)o]iiibclin   t,ulon   kuin   jälkiminäinen.   Omai-

suiis\Jerotuksen    aih(`iitl,aim`    todellincn    verorasil,`is    liet,vlle    vero-

velvolliscllc     saada;`ii     ed(.llä     mainit,`ista     koorc]iii.iat,isiosta     siten,



278                                                                   I.AURI    0.    AF   HEui`Li`'

et,tä hänen tuloaan ja  omaisuuttaan edustavan pisteen }.-koordima-
t,ista  vähennetään  tämän  pisteen  kaut,ta  kulkevan  kävi`än  y-aksc--`
lil]a   olevan   lähtöpistcen   y-koordinaatti.

Edellä  mainitulla  graafisella  menetelmällä  esitän  seuraavassa
esimei`kin  vuoksi  111  veroluokkaan  kuuluvan  lapsettoman  verovel-
vollisen   vei`orasitusta.   Talouselämämme   epävakaisuudesta   ja   fi-
nanssipolitiikkamme  horjuvuudesta  johtuu,  että  jokaiselta  sodan-

jälkeiseltä  vuodelta  toimitettavassa   verotuksessa   sovellctaan   eri-
laista   tuloveron   asteikkoa.   Valitsen   tässä   sen   tuloveroasteikon,

joka viimeksi on säädetty, nimittäin laissa lokakuun 6 päivältä 1950
ja  jota  on  tai`koitus  soveltaa  vain  kuluvalta  vuodelta  toimitetta-
vassa  vei`otuksessa,   vaikka  todennäköisesti  tätä  vei.oast,eikkoa   ei
tulla  milloinkaan maassamme  soveltamaan.  Kunnallis-ja  kii`kollis-
vei`otuksen   oletamme   esimerkissämme   olevan   10  °/o   kokonaist,u-
loista.   Mainittakoon,   että   verorasituskomiteamme   ai`vioi   ne   yh-
teensä   suunnilleen   11  °/o:ksi   vuodelta   1949  toimitettavassa   vero-
tuksessa.  Esimerkissä  ei  ole  myöskään  otettu  huomioon  sitä,  että

palkkatuloista  saadaan  verotettavaa  tuloa   määrättäessä   valtion-
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verotuksessa   vähentää   10  °/o,   mikä   seikka   sellaisenaan   olisi   vain
omiaan  lisäämään  omaisuudesta  johtuvaa  todellista  vcrorasitust,a.

Niinpä  kuviosta  ilmenee,  että  omistamattoman  vei`ovelvollisen
on   saatava   361000   markkaa   tuloja,   jotta   hänelle   itselleen   jäisi
käytcttäväksi  300 000  mai`kkaa.   Päästäkseen  tähän  samaan  kä}--
tettävissä  olevan  tulon  määrään,  täytyy  esim.   8.6   milj.   markan
omistajan  saada  tuloja  /±50 000   markkaa,   16  milj.   markan  omis-
tajan   600 000   markkaa   ja   48   mi]j.   mai`kan   omistajan   1500 000
mai`kkaa.   Täten   esim.   viimeksi   mainitussa   tapauksessa   vei`ovel-
vollincn  joutuu   uhraamaan  tuloaan   omaisuutensa   aiheuttamaan
veronlisäykseen   1139 000   mai`kkaa   eikä   suinkaan   vain   760 000
markkaa,   mikä   määrä   hänen   on   omaisuusvei'oasteikon   mukaan
makset,tava.  Jos  näistä  1.5  milj.  markan  tuloista  on  361000  mark-
kaa  ansiotuloja,  niin  omaisuudesta  saadut  tulot,  jotka  kokonaisuu-
dessaan  ovat  lähes  2.4  °/o  mainitusta  omaisuudesta,  menevät  tyys-
tin  omaisuuden  aiheuttamien  verojen  maksamiseen.  Kun  näin  on,
täytyy   tällaisen   vei`ovelvolhsen   olla   ranskalaisen   kirjallisuuden
kuvaamista  saitureista  saidoin  tyytyäkseen säilyttämään  omaisuu-
tensa ennallaan ja elämään 25 000 markan kuukausit,uloilla.  Toden-
näköisest,i   hän   ryhtyy   käyttämään   omaisuuttaan   kulutukseen,
sitten  kun  hän  on  käyttänyt  kaikki  lailliset,  ehkäpä  jotkut  laitto-
matkin keinot  veronmaksun  välttämiseksi.  Joka  tapauksessa  vei`o-
t,uksen  ankaruus  on aiheuttanut  sen,  että  hän ryhtyy käyttämään
omaisuuttaan  yhteiskunnan  etujen  vastaisella  tavalla.

Esimerkissämme  on  oletettu,  että  omaisuuden  tuottoprosentti
on   2.4,  joka  sekin  on  melko  koi`kea.  Mutta  suui`ten  omaisuuksien
haltijoille  kannattaa  omaisuuden  vähentäminen  käyttämällä  sitä
kulutukseen  taikka  sen  siirtäminen  tosin  tuottamattomaan  mutta
samalla   verottomaan   muotoon   kuten   koti-irtaimistoksi,   vaikka
omaisuuden keskimääräinen tuottoprosentti olisi mainittua määi`ää
korkeampi.    Järkevä   omaisuudenhaltija   ei   kiinnitä   huomiot,aan

yksinomaan siihen,  korvaako  omaisuudesta  saatu tulo  kokonaisuu-
deksi  katsottuna  omaisuuden  aiheuttamat  vei`ot,  vaan  ennen  kaik-
kea  siihen,  korvaako  omaisuuden  niin  sanoakseni  viimeisen  erän
eli  rajaomais'uuden  aiheuttama  tulonlisäys  sen  aiheuttaman  veron-
lisäyksen,  jolloin tähän luetaan  sekä  rajaomaisuudesta  maksettava
omaisuusvei`o    että   tulonlisäyksestä    makset,tava   veronlisäys.    Se
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kuiiika    ``iiii`i   l,ä)'tyy   i`ajaomaisuu(lt.ii    tuloprosentiii   olla,   jolta    sc

j`uu`i   it}si`.i`i   kor`Jaamaan  aihiiuu:uiiaiisa   \'ci.oiilisäFks(m,   voidaan

jolii a;`  si.ui.:`a`'asta  }'htälöstä,  jossa  cli  oii  rajatulo,  (lk  i`ajaoinaisuus,
d\-,   i.ajalulo\r(.i`oi)i`oseiitti   eli,   kutcii   vcrol,ust(mni  kuuluu,   veroi)ro-

stiiii ti  :`lai.:`.i:ui  `\.li   imiiit.väst,ä  tulon  osasLa,  ja   dvk  i`ajaoiiiaisuusvei`o-

i>i`o`tl\Ui     t.li      \.ti.oiti`o`oiui     {ilar€iji`ii     }-li     meiie`'ästä     omaisuudtlii
Ot;l+l  it .

(1(-
('\,t,;;-li+-d`:oodL

Ti\iii:\     \']`l:llt'.>    \i>i(l:\i\i`     [ii`Lu(,liia     niu()1oon

dt,                d`.k

dk  _ ii5(i _-d\.t

t.li    loisiii   sanoen   rajaoma;suudesla   saaduH   i.aji`l`iloi)rosciitin    lultiti

olla  i`ajaomaisuusveroproseiitti  jaeiium  ei.oi`iksella,  joka  saadiwu,

kim   saclasta   väheniiet,ään   i`ajatuloveroprosenlLi,   jott,a  omajsuudtiii

lisä}.ksen  aiheuttama   tulonljsä}.s  juuii     koi``'aisi.     s(`]i    f`ilitiuiiaim`ii

v(.ronlisä}rksen.

\Tiinpä    äskeis(m    esiinerkkiniiiie    (>iii€`isuu(lcn    hallij:\]i    ]`:ijaom:ii-

suus   ei   lisää   laiiikaan   hänen   disi)oniibeliä   lii[oaaJ`,   v€\ikka   häiien

oiuaisuut(]iisa    jokaincn    erä    l`iollaisi    /i.25  °'t,    korkoa,    sillä   häneii

om:`i.`u`ii(msa   i`aj:`omaisuusvcroproscntti   ()n   .2   jtr`   håiicn   \.li   2   milj.

im`i`kmi  luloiisa  rajatuloveroprosenlti  on  kuniiallis-ja  kii`kollisvci`oL

iiiuktiaii   luct,tuna   53.   Tämä   i.ajaomaisuude]ia   vaadit,iava   korktt-

prosentti  kasvaa  vielä  tästäkin,  jos  omaisiLuden  eri  ei`ien  tuot,lo  ()ii
erilainen,    sillä    se   vaikuttaa   lisää`.ästi   `.ero\.el\.ollis(`n   tuloiliin   j€`

sitä   tietä   rajatuloveroproscntLiin.    Rajaomaisuutl(`k`ihan   on   ain€i

katsottava   se   omaisuus,   joka   tuot,taa   vähiLcii.    \.äl`äisemiiiänkin

omait:uudcn  haltija  joutuu  hai.kitstlm\:m,  sijoiti:iako  rajaomaisuu-
lens{`        liiloa      tuottavaksi      mutt:i     \-(`i`olliscksi     vai      vain     i)s)'y'-

killistä   tuloa    tuot,tavaksi    mutta    \`-tii.ouomaksi.     Niinpä   10   milj.
iiiarkan   oimiisuuden   haltijan   rajaoH`ais`uidcn   on  t,uotetl{`\-:`   lähes

3.2  °;,    koi`koa     111    vcroluokassa,    t`iiii(`n    kuin   vero\/.clvollisiillt`   jää

ii.`tilli.Lii`    iuloa    kä\.i(ittäväksi    oniais`i`i(lt`ii    lisän    ansiosl:``    jos    \-:`iii

l<()koiiaistu[oi  \'lii`ävät  2  milj.   )`ii\i'kk:\:\.   Kuil,eiikin  '1()   tnil.i.   iti:\i`kan

omaisu`is`-(ii.o   on  vain  0.85   °/o  ja  i`€`j:`onioisuusv(.i`o   1.5   ?;.
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Mainitt,akoon  tässä  ohimennen,  et,tä  vähimmäisrajatuloprosen-
tit ovat riippumattomia vei`ovelvollisen lasten lukumäärästä,  koska
lapset   aiheutt,avat   verovelvolliselle  veron  vakiovähennyksen.   Sen
sijaan  1  ja  11  veroluokassa  on  omaisuuden  aiheuttama  veroi`asitus
huomat,Lavast,i   korkeampi   kuin   111   luokassa,   josta   esimei`kki   on
otet,tu.  Yllyke  omaisuuden käyLtämiseksi   kulutukseen   on   1   ja   11
veroluokassa  sitäkin  suurempi,  kun  ihmiselämä  on  lyhyt  ja  useim-
milla  ihmisillä  ei  ole  kovin  voimakkaita  vaikutt,imia  perinnön  jät-
tämiseksi  muille  kuin  rintaperillisille.  Rintaperillisten  perintövero-
tus  ei  meidän  maassamme  ole  vielä  onneksi  saavuttanut  samoja
mittasuhteita   kuin   esim.   Englannissa,   mutta   sekin   on   omiaan
vähentämään   perhecllisten  halua  omaisuuden  säilyttämiseksi  jäl-
kecnsä.

Edellä  on  ollut  i)uhe  yksinomaan  fyysillisistä  henkilöistä.  Jui`i-
•dist,en  verovelvollist,en kohdalla,  kaikkein  vähäisempiä lukuunotta-
mat,ta,  oli pakko  luopua sekä tulo-että  omaisuusvei`on progressiivi-
suudest,a, sitten kun valtiovalta oivalsi sen yksinkertaisen totuuden,
ett,ä  juridiset  henkilöt  eivät  ole  jakamattomia  yksilöitä,  vaan  ne
voidaan  pirstoa  osiin  progressiivisuuden  aiheuttaman  veronlisäyk-
sen   välttämiseksi.   Tästä  huolimatta  ovat  juridiset  verovelvolliset
kuten   osakeyhtiöt   joutuneet   uhraamaan   suuren   osan  tuloistaan
omaisuuden  aiheut,tamiin veroihin,  eivät  niinkään  sen tähden,  että
varsinainen    omaisuusveroprosentti,   joka   on   0.8,   olisi   ylettömän
koi`kea,  vaan  sen  tähden,  että  valtion  tulovero  kahdelta  viimei-
seltä vuodelta on ollut hyvin raskas, vuodelta 1949  50°/o ja vuodelta
1950  45  °/o  osakeyhtiön  tuloista.  Kuinka   suuri  osakeyhtiöiden  to-
dellinen omaisuusverorasitus oli esim. vuodelta 1949 toimitettavassa
verotuksessa,  saadaan  alla  olevasta  yhtälöstä.  Siinä  t  edustaa  sitä
•vähimmäistuloa,  joka  osakeyhtiön  olisi  saatava,  jotta  sen  kaikki
-verot  tulisivat  tuloilla  maksetuiksi,  sekä  k  omaisuutta.  Kunnallis-

ja  kirkollisveron  yhteisen  määi`än  oletamme  olevan  10  °/o.

t  ± 50  0/o  . t  +  10  °/o . t  +  0.8  °/o . k

Mainit,tu  vhtälö  voidaan  muuttaa  seuraavaksi

t                            0.8                          0.8-- =r \ -- 2 0 / o
100 -(50+10)         40

.3
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Tämä    iiit`i`ki[st`ti    sitä,    (.llä    sellais(`n    osake}-hLiöii.    joiika    (;iiiaisuus

t,uot,ti  2  %:ii  koi`oii  pääoma]le,  kaikki  tulot,  menivät  verojcn  ]iiaksa-
miseen.   Sellaisen   osake}.htiön   kohdalla`   jonka   oi)'iaisuuden  tuotto

oli  korkcami)i,  voidaan  kat,soa  näin  olleii  omaisuuden  ailicuttainaii
vcroi`asituksen   olevan   2  °,J;   \.erotetta`'asla   omaisuuclesta.   Lopi)u-

osasta  t,uloaan  oli  osake}-htiön  vielä   maksettava   60  %   veroa,   jota
on  kaLsottava   vai`sinaiseksi  t,ulon  aiheut,tamaksi  \'ci`orasitukseksi.
Vcastaavasi,i   oli  vuodelta  1950  toimitettavassa  veroiuksessa  omai-
suucl.ii   aiheuttama  \'erorasit,us  1.78  °/o  vei`otettavast,a  omaisuudes-
ta.      `'-lcisesii    iämä    i"osenttiluku,     joka    merkitään    p,    saadaan
lasketuksi   seui.aa\.asta  kaa`.asta,  jossa  vk  on  osakevht,iöideii  omai-

suuspi.os(`iiui  ja  `'t  kaikkia  iuloja  kos]{eva  `.eroi)rosentti.

]1  ?//;   -
Vk

100 -vt

Kåsit,}-kseiii   i``uk€`an  ei  taloudelliselle   kchilykselleiimie   olc   i`duksi,

niin  ka`ian  kuin  osakeyhtiö  on  sen  kaikkein  merkit}-ksellisin  }-rit}.s-
muot,o,  ctt,ä  tämä  joutuu  näin  ankaran  verotuksen  kohteeksi,  vai`-
sinkin kiin osakkecnomistajat joutu`-at  maksamaan  osakkcistacm ja
osing`oistaan veron toiseen  kertaan.  Eri  asia sit,ten  oii,  cttä  osal"yh-
tiöille  määrätt}T  verotus,  jos  se  kiristet,ään  liian  raskaaksi,  ei  koko-
naan  voi  tulla  lopullisesti  niiden  maksettavaksi,  vaan  osa  ver()ist€`
väkisinkin  siirty}.  ennemmin  tai  m}'öhemmin  vastoin  lainsäätäjän
tarkoitusLa   hintojen  kohoamisen   inuodossa   kulutiajien   niaksetta-
vaksi,  inikä  merkitsee  uutta  välillisen  verotuksen  muotoa.

Edellä o]evaa vastaan voidaan tietenkin väittää,  et,tei omaisuus-
vei`otus  tule  niin  tehokkaaksi,  kuin  vei`oasteikot edell}rttävät,  koska
nykyinen  ankai`a  \'ei`otus  on  aiheultanuL  niuitaki]i  vastat,oimenpi-
teitä    verotuksen   \-älttämiseksi   kuin   oiiiaisuuden   vähentämisen.
Joissakin tapauksissa `'erovelvol]inen  iosiaankin on]iistuu tekemään
osittain merkityksettömäksi liiallisen omaisuusverotuksen,  niin että
se   ei   enää   ole   \'ahng`ollinen   kansantaloudelle,   ainoastaan   jonkin
verran  verotusnioraalille  ja   valtion   ar`'o`.a]lalle.   Useiminat   omai-
suusvei`on  välttämistoimenpiteet  o\'at  kuitenkin  sen  laatuisia,  etLä
ne  t,osin  ]ieventävät   \-erovelvollist,en  \'erotaakkaa,   mut,ta   silti   va-
hingoittavai    kaiisant{`louden    kohmisei`ija.    Talouselämän    edis-
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t\'mistm    kaiim`lt:`    `is(`iimiiil('ii    L`(lullisiii    (Hiii`is`iuil(ni    sijoiltciniiiien

k`ileri    tuotanlok()]ieisloLi   liu`,ienl,:un;in`ii    liLl(`(`    l{:\ikkeiii    l:`rkimmin

vtli`oicLuksi,  kosk:`  sitä  ci   \.oi(la  s{`lai,:`  ja  kt)sk:`  sii]iä  oinais`iusarvot

ovai    i)ai`hait,m    li(.(lossa.    .\nkaran    \'(_irt)liikst.n    liotikuiit`le"`    ns.

salaisten   resci.vi(`Ti    kei`ääminen   sen   sij:i:ui    mt.i.kiistit`    `-:`liifitti`\,-asti

\'hti`iskuiinaii   kaimall{`   `isein   liikaiiiv(`sloiiil,ia.    Keslä`iiii    kul`it,us-

h).ödykkeisiin     w`in     `rei.o\'L.l\'.olliseii     oim`ksi     h}.ö(l.\.ksi     sijojiettii

omaisuus   lulee   `7leensä   heikominiii   `.'crol(`t`iksi   k``in   l i[ol,€`]iioh\.ö-

tl}7kkeei,.    'räiiii.i   .iolitiui    n`iii.    siitä.    ellä    tts:i    ktis[ä\.islä    l<`iluiiish`-ö-

tl\'k){t`ist,ä    l{ult'ii     koli-ii`t,i\iiiL;sltt    tiTi    ]:\in     i``ul{{\;\7i     \'t`i`tjit>]]i:\    j:\    `iitä:

että    \'erolctt:`\'aiikin     k`il`il`islai`koit`iksi:`     \.{`i.l(`ii    si.ioiieliHi    omai-

s`i`iden  verotiis;`i.\-(),  .ioka  lain  ii`uka{`n  on  stli   kä}'iiä  :ii.\-o,  on  iistiiiii-

iiiilen   i)ieii.mi>i   kiiin   omistajan   siilie]i   oiii{`a    loiHillisl:i    lai.i)eiint`-`.-

(lvt,`;-st,ään     silii]iillä     i)i!äcii     sij(jill,:uti€\ii     nii`i\i*iHLd(`ii     {\i'\'ti.      Kt`skj-

€`il{i`inen    l:ii]:\,    ()ii`{\isii\i(lri`    s`i()r{ii`{iiii(m    kä(k(`)ti;ri(`]`    {\:iT`iL`iksi   t]`iii`.

j;`lojen    metalli(`i`   j:\    ]{(>riij(`n    miio(l(jss£`,    iriisL!.`    \.hlciskLLnmill{`    tii    oltL

i)€`ljonkaan   ilo€`,  ei  \.t`rim`stiki`aii   olt.   \'(mm   \.äluåiiiisi:u.koiiukst`sso

]]ian  harvi)iaimi  ;liiijt.}.
lnflaatioii     ji`      {iiikar€`ii      oi`iaisu`isvtii`or:`sil`ikst`ii      ol`t`ll:`      l`iiiiluii

i:iluisi>oliiiikk:uinne   niih;n   c`i`(.`hd}.ksiiii`   j();ss:`   {`i   ()l(J    it]lii\'   \'ksjt`'j-

st.siä    omistusoike`idesta    vält,läiiiäU,öii`iä    j()liloi>äälöksiä,    iiioiii`st{i

ii``i`isiakin      s\.\'stä      siir`illinen      hiioiieciiv`i()kt.asäåiiiiösi,(`1\..       Kun

\-`ioki`ai    pidetään   \'uo(lesta   t,oiseeii   i,asolla,   .jok€i   t`ihi``iu,a{i   t`siiiito-

kiiiittiisiöihin    ]`ahansa    sijoitlaneille    hcnkilöille    s`iui`i:`    mciiet`.ksiä.

s(m   `ij:i€Hi,   etLä   n:iillc   i)ääoinille   i)itäisi   l`il]:\   k(n.k(){`,   i)ii   sill()in   initä

i`i.`il{t,>ii`iit]ällä    L;\\'€illt\   i`ikotLu   silä   ijcria€`lt?l(,i\`    ('ll:.L   jäi`kc\'äsli   oinai-

suutensa   sijoittaiicen   henkilön   tulisi   saa(la   siilä   Lil`ia.   Vicläkin   o1-

[aan   iiionclla   tahom`   sitä   iiiieltä,   clt,ä   \'uokran   siuiruulta   iiiääi`äi-

iäessä   ei   saisi   ()lli`:\   hiiotiiioon   astiiilo()ri   sijoilcliin   (jtii€\n   iiääoman

koi.koa.   Tässä   \.litc.\.(lt.ssä   oii   usein   våitei,i\.`   t`tt.ä   +`siiiii(ikiintt.isiö-

jtHi   omist€`.i€`l    o\'al,   si`€`\-utlanecl,   inl.la€`liovoil,loja.    'l`ällaiiicii    \.i.`ite

iierustuu    ajat`is`'ii`hu`st`en.     Inl.laatiovoiitoa    `/'oisi    s£`:``.utiaa    \.aiii
se,   jonka   kiiiitcisiöii   i.aha-€`rvo   ]iousisi   i]i[.laaiion    [€ihclissa   ja   joki`

t..iiiien  inflaaiioLa   olisi   oll`il   suur'csti   `-elk€`{`iil`mul.   Todtmisuudcssa

t`i   :isuntokiiiileislöjL`n    l«T`}-pä   hint,a   olc   l:`inkaan   noussut   samassa

siihiccssa   k`iin   r€`h`ii   €`rvo   on   alcnLuiiul,   ]iiikä   oiikin   luonnollista,

kun   niiden   tuouo   on   `':`ltion   toiinesta   pi(lctt}.   \.uosik€``isia  neg€`tii-



284                                                                I.AURi   0.   AF  HEURLiN

visena.   Väite,   et,tä   huoneenvuokrasäännöstely   olisi  tilapäinen,   ei
enää hei`ätä luottamusta  asuntokiinteistöjen omistajissa,  sillä  he jos
ketkään  ovat  saaneet  raskaasti  kokea  sen  vanhan  totuuden,  ettei
tässä  maailmassa  mikään  ole  niin  i)ysyväistä  kuin  tilapäinen.   En
malta  tässä  yhteydessä  kuitenkaan  olla  toteamatta  yhteiskunnal-
lisessa ajattelutavassamme tapahtunutta valtavaa moraalisen tason
alenemista,  jota  mm.  osoittaa  se  monien  vuokralaispiii`ien  käsitys,
että   heille   eikä   säästönsä   menettäneille   tallettajille   kuuluisi   joi-
denkin    toisten    yhteiskuntaryhmien    mahdollisesti    saavuttainat
inflaat,iovoitot.   Päinvastoin   käsitykseni   mukaan   vuoki`atason   ja
sen   mukaan   asuntokiinteistöjen   arvon   pitäminen   luonnottoman
alhaisena on tärkeimpiä syitä siihen, miksi meillä ei ole voitu toteut-
taa  velkojen ja  saatavien  uudel]eenai`vostusta.

Rakennusten  pitkästä  kestoiästä  johtuu,  että  huoneenvuokra-

politiikan  vahingolliset  seuraukset  eivät  ole  heti  selvästi  havaitta-
vissa,    mutta    esim.    Ranskassa   jo    ensimmäisen    maailmansodan
ajoilta    peräisin    olevasta     huoncenvuokrasäännöstelystä     saadut
kokemukset   osoittavat,,   cLtä   vuokrien   pitämincn   keinotckoisesti
alhaisina  aiheuttaa  vanhan  asuntokannan  ennenaikaisen  i`appeutu-
misen,  samalla  kun  se tyrehdyttää  uutta  asuntotuotant,oa.

Huoneenvuokrapolitiikkamme    mei`kitsee    yksityisen    omistus-
oikeuden  loukkaamista  myös  siinä  suhtecssa,   että  se   on   anLanut

joillekin  ansiot,tomia  voittoja.   Ne,  jotka  ovat  sattuneet  asumaan
ennen  vuotta  1939  rakennetussa  talossa,  ovat  saavuttanect  oma-
laatuisen  oikeuden,   joilla  on  kapitalisoitu  ai`vonsa   kuten  kaikilla
eduilla  ja  joka vieläpä  kulkee  perintönä  lapsille. Talouspolitiikassa
täytyisi olla yleensä äärimmäisen vai`ovainen saavutettujen oikeuk-
sien  luomisessa   epäoikeudenmukaisella   tavalla   jo   senkin  tähden,
että niiden poisottaminen saattaa taas tuntua uudclta epäoikeuden-
mukaisuudelta.

Lopuksi viimeaikainen  asutuspolitiikkamme  merkitsee  vaikeat,a
kriisiä yksityiselle omistusoikeudelle.  Maailmassa on eri aikoina suo-
i`itettu monenlaisia  maareformeja.  Kun  nc  ovat perustuneet todelli-
siin  epäkohtiin  ja  muutenkin  yleisesti l,unnusteLtu  kertakaikkiseksi
maanomistusolojen parantamiseksi,  eivät ne ole olleet yksityisomis-
tusoikeuden  periaatteen  kannalta  vahingollisia,  vaan  ovatpa  mo-
nessa  tapauksessa  lujittaneet  yksityistä  oinistusoikeutta  ja  tehneet
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scn  yhteiskunnaii  kannalta  edullisemmaksi.  Niinpä  torpparivapau-
t,uksemme    lienec    onnistuneimpia    maareformeja,    mitä    historia
t,llntee.

MaanhaiikinLa    inaansa    menettäneelle    siirtoväelle    käsitettiin

ylcisesti  niin  täi`keäksi  kunniavclaksi,  että  siirtoväen  asut,t,aminen
ci  oll`it  vahingollinen  yksityisomistusoikeuden  periacitteen  kannal-
ia,  varsinkin  kun  asian  kcrtaluont,oisuus  oli  ilmeinen.  Vaarallisem-

itaa t,ält,ä kannalt,a sen sijaan oli maanhankinnan ulot,Lamincn muita
kuin siirtoväkeä  koskcvaksi.  Enitcn loukkasi maanhankinnassa kui-
tenkin  yksityisomistusoikeuden  periaatetta  se,  ett,ä  koi`vaus  pakko-
lunastet,usta  maasta  iuli  i.odellisuudessa  vain  vähäiseksi  osaksi  sen
todclliscsi,a  arvosta.  Khicn  i,unnettua tämä johtui siitä,  että pakko-
lunast,us tapahtui sen vuonna  1944 vallinnecn hinnan  mukaan, joka
maalle   on   laskeLtava   sen   käyttötarkoituksen   i)erusteella,   ja   että
korvaus  suoritetaan  15  vuodcn  kuluttua  crääntyvillä  oblig`aatioilla,

joiden  reaaliarvosta  ei  t,ällöin  ole  paljoakaan  t,ieLoa.   Jollei  inflaa-
tiota    olisi    tullut,    olisi    maanhankinnan    }7ksityisomistusoikeutta
]oukkaava  luoniie  ollut  paljon  lievempi.

Kuten    sanoiiu,    maanhankintalakiin   pei`ustuvan   maanlunas-
t,uksen   yksityisomistuksen   periaatLeen   kannalta   kansantaloudelle
vahingollisia vaikutuksia huomattavasti vähent,ää lain kertaluonne.
Samaa ei voida  sanoa  ns. maankäyttökomitean suunnitelmasta, jon-
ka  mukaan ensisijaisilta luovuttajilta maa voitaisiin pakkolunastaa
kokonaan ja toissijaisiltakin niin paljon, ettei heille jäisi jäljelle kuin
20 tai  30 ha  peltoa.] On selvää, ett,ä jos tällainen laki tulisi voimaan,
ci   kukaan   maanviljelijä   voisi   cnää  luottaa   siihen,   kuinka   paljon
häncllc  lopullisesti jäisi  maata.  Tämä  on  kansantaloudelliselta  kan-
nalt,a   äärimmäisen   vahingollista,   koska   kaikki   invesLoint,i   kuten
talousrakennukset,   salaojitukset,   tiet,   vieläi)ä   konehankinnat   on
t,ehtävä  maataloudessa  hyvin  pitkällä  tähtäimellä,  joLta  nc  olisivat
kokonaisuuden  kannalta  edullisia.   Asiaa  ei  muuta  vähääkään   se,
että  ]aki  tulisi  todellisuudessa  jäämään   paperille  sen  oman   mah-
dottomuuden  takia.   Se   epäluulo,   joka   sillä   maataomistaviin   pii-
reihin    kylvettäisiin,    olisi    hyvin    vaikeast,i    poisjuurrutettavissa,
varsinkin   kun    miltei   jokainen   vähänkin    suuremman   maatilan

L  Maankåutlölainsäädänlökomitean   mielintö  1-11,   He\sink±  1950,  s.  25,   31.
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ctmj`iuja   o]i   j`imi   läi>il`ä}.ii`\-1    ]`i;1ä   i.askaiiniuan    maa]il`io`.`iiuk`t.]i.

Mi(.i  iiuiöhhä   losin  chdot(.tami,  (.ltä  i)akkolun€``l  iis   olisi   l(`Iilävä  kä\.-

pä{in    hi]il;\{`]i   j€\    (`tl{.i    ]`}aksu    ()l;si    siJ()ril(``(:i\.t`\    i`{`l`{L]`{i    (`ikä    ti]iljg.aa-

tioiu€`,     iiiuua    tåt(`ii     t`i     `r-oilaisi    korval;`     ii;;lä    \'ksil\islalou(lt`lli.`io

eik{.i      I<:\]isa]ii:`1(iiitlt'l]isia     t:\])])ioita,     jotka     :ii]`(`ului`iva(      siitä`     t`i!:.`

ma;u!tinii*l:\,j:u\     i':`kttniiuksii]i      }'i``s.     sijoill:uin      ijäi\o7ii€`     j{i     h:i7it\i\

haiikkjHiaiisi`   aiiuu;`U,il,aito  tulisivat  väht`inii`:.iH   l(`h()kka:`sli  h\.\'äk-

sikä.\  it`i\.jksj.  Sili.`   ])+\itsj    j()]misc]](`,   joll€`    ()ii    ii:\kk(tl\i"*leiiu    o))iai-

suiiu:i`    iåä    it`t.llt`(`]i    sc    käsii}-s,   cttä   häncll(`    (m    ]iial`st`Uii    siiiä    a]i-

hiiii:`,   ii`il`ä  johluu   ]>*}-ko](tg.isista  s`.istä.   Tåm:.`   li(`ik(`iiLää   oiiiaismm

tui`\-:`:`   j:`   sitä    lit`tä   `-iihiiig`oillaa   kaiisa]il:`loull:i,   `':`il`ka    ]takkolu

nastushiiiia   olisi   iodt`llisuutlt`ssa   i`iiti,ävä.

^\].iiä   `.ksi`\.isomistuks(m   in`i`iaatlec]i  kaiim`ll:i   ka]isa]ii:`Ioudtillt`

vahing`ollisia   sL``miiksia,   joita   asutusi)o]iliik:m   j:itkamiHt.n   maiiii-

tun     koii.iilc`an     \/-iil,oil,t,amaan     suunl,aan     ailit`ult{`isi,     (`i     lit`\.c]`täisi

edes  st`,  (.t,lä  siiiiä  i)al\-cltaisii]i  jot€`kin  \.bt,(`isk`iiiiiaii  kokoiiaisuiidm

vaalim{`{i    \.}it(`ish`'vää.     }'Ia€uiime    kaii`sflnl:`lr)usl;cteilijöid(`n     \rksi,

micilist`n    käsil}'kscii    imikam    iiiaan    i)ii`slomiimi    pi(mii]i    \ilj(`liiiiin

ci   ole    kaiisanl€iloud(m   elujc]i   miikaista,   s(`n   jålkf.(m   k`Hi    m:iaiivil-

jcl}'kst.ssä   ov€`i,    l:`ii:`hliimcl   `.ii]iie   {`ikoj(`n   ]iuoi"`tt{i\':`i     [t`knilli.`(.[

edisi}'saskehei.    Kosk{`    koiieita    on    kä`.leu`-jo    kaua]i    ni"m.i]j(`-

l}'kstihsä,   (`i   }i}'k`.isii`   t>il{cin   ])`.sähd.\.lä   {ijall(`l(Jm"ii,   k`iiiiko    noiw`

on  kehiL\.s  maat:`louskonei(l(m  {`Ialla  ollut  ]iim(moma{`ii  \iiiu(`  \'iiosi-

k\'mineiiinä.     V{`si,a     `'iiiiie     aikoiiia     maali`loiisk(tiie(.t      o\.:`i      iulletii

siiiiå  määi`in  lehokkai]`si  jti  käle`'iksi`  el,lä  iic  uscimmilla  imii\i:ilous-

tuotaiiiion    aloill€`     i`icrkilse`'äl     suur`'ilje]`.ksi(m   i`al,k:`ist`\.a:i    i:`Io`i-

de]lisl:`     el,evämiii\'\'llä.     Pjciiviljcl`'kscn     ]uiolusl€`jic`ii      L{`liolta     (m

paljoii    puliut,tu    \']il(`i`islå    kom`asemista,    iiiutta    iiiist,ä    ()]i    ]i\'vin
vähäii    kaiisanl,aloudcllist,a   li}'öl}-ä,   jos   in:`a   on    iH.rstollu   niiii   ])ii`-

niksi  `i]j(hiiksi,  c.1tä  ilman  kon(`itakin  \-il.iclmä  (`i  ])`'st}'  lai.joaniaan

i.iitt,å\-ässä   määrin   t`\.öt,å   omistajap(`rh(.ellc.   Sitä   ]taitsi   (tii   i`iuisict-

t,ava,   ct,lä  pien`.i]jclmien  ii\-k\-incn  luk`iniäärä  on  j()  j()Iil€mut  iiiaa-

lalouilcn   kai`ja\.all:`isiiuLccri   ja   siLå   tict,ä   karjat:ilousluou(iidon   lii-

kat,`iolaimon   \-aaraa]i,   sen  sijaan  cllä  `'iljz`nluoLmiii()ss£`   (`niiiic  vic-

1cäkäåii   ole   lähcskäån   omavaraisia,   mit,å   ii}-k}'imm   h]isaiiivälisijo-

Iiit,tiii(m  tilanne   edell}'itäisi.   Kun  viljclniicn   suuruut,ia   koskevassa

maat€`louspolitiikassa   on  kehit}'s  juui`i  i)äiii\'asti`inen  s(`I\i.i   iiäiscssä
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että   länt,iscssä   naapuriin€i€tssamiiie   kuin   meillä,   pt`lkään   pahoiii,

että  ne  ovaL  t]ikeassa  jfi  iiic  olciiime  vääi`ässä.

Edellä  esitettyä  luel,teloa  voisi  j€itk€`a  `,-ielä  inonilla  muilla  esi-
merkeillä  talousi)olitiikkammc  siinä  suhi,cess!`  t,cke]iiistä  erehdyk-
sislä,  ctLei  yksityisomislusoil%udcn  hyväks\'misesLä  olc  te]ii}r  vält,-
tämättöiniä   johtopäätöksiä.    0len   k`iitenkiii   halunnui   kiinnit,tää
li`iomioLa   vain   nimenomaan   kaikkcin   vahiiig`ollisiiiii)iin  toimeiii)i-
1eisiin.   Kuinka  paljon  nc  i)ääseväl  vahiiig.oitLamaan  `JhteiskuiiLaa,

iii})i)uu   ratkaisevasli   siiLä,    käsiLctäänkö   ]`e    `ilapäisiksi   ilmiöiksi.

Jos  ]aajaL  omistavat  i)iii`il  inenett,äväL  luoLLamuksensa  sekä  oinai-

suut,ensa  varniuuttien  eLLä  sen  t,uott€`vuutecn,   ci  heillä  ole   mitään

`'aikutinta  oiii{iisuutciis€`  säilvttäiiiiseksi,  vaaii  hc  rui)ci`vat  Lavalla

tai  toisella  siLä  vähe]iläiiiään,  mikä  taijaht,u`i  aina  vahingoksi  kaii-
santaloudelliselta   kann€`I1,a.   J.os   sen   sijaaii   ku`J-aamani   talousi)oli-

t;ikan   toimenpiteet   käsiLctään   ohimeiii`viksi   sodan   aiheuLtamiksi
].lmiöiksi, kärsit,yL  omisLusoikeudi`ii  loukktiukseL  unohtuval vähilcl-

Icn  ja  jhmiset  uskalLav€`t  ja  halu€ivaL  1{`:`s  kartutt,{`a   omaisuutta€`n

oni€`ksi  ja  }.hteiskunnan  li}/'väksi.


