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TALOUDELLISEN TASAPAINON
ONGELMAT.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen

Yhdistyksen

kokouksessa

marraskuun 27 päivänä 1951 piti

Teuvo Aura.
Linnarauhan
päättymistä silmällä
tamisohjelma,
jonka
toteuttamisvaihe

pitäen laadittu vakaut,on
parhaillaan
käyn-

nissä, sisältää joukon toimeni)ide-ehdotuksia,

mitkä

lopullisesti

toteutettuina tulevat muodostamaan uuden ja monessa suhteessa
toisenlaisen

läht,ökohdan

vastaiselle

talouspolitiikallemme

kuin

se tilanne, joka vallitsi ennen viime toukokuun 2 päivänä solmittua linnai`auhaa. Vuoden 1950 aikana alkanut taloudellinen ke-

hitys oli tuonut maamme talouselämään tasapainottomuusi]miöitä. Yleinen tulotaso oli vuoden 1950 alusta linnai`auhan alkamiseen mennessä noussut n. 50°/o. Eliiikustannukset olivat kohon-

neet n. 26°/o, tukkuhimat, miii. liikevaihtoveron kohoamisen vaikutuksesta johtuen, kokonaista 52°/o ja maatalouden luovutushinnat n. 32°/o. Samanaikaisesti olivat poikkeukselliset vientisuhdanteet aiheuttaneet n.100°/o:n nousun kantohinnoissa. Niinikään
oli vientihintojen kohoaminen oleellisesti muuttanut maksutasetilannetta. Näin huomattavat muutokset taloudelliseen kehitykseemme määi`ääväst,i vaikuttavissa tekijöissä olivat saat,taneet
kansantaloutemme kåymistilaan, mikä sellaisenaan jatkuessa olisi
voinut viedä erittäin vaai`alliseen kehitysvaiheeseen ja melkoisella varmuudella tuonut mukanaan uuden voimakkaan inflaat,ioaallon. Talöudellinen linnarauha esti niiden voimien irtipääsyn,

jotka tällaista tilannett,a hyväksi käyttäen olisivat keskinäisessä
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etutaistelussaan voineet johtaa talouselämämme onnettomuut,een,
minkä vaikutukset olisivat tuntuneet vielä pitkälle eteenpäin.
Niitä toimenpide-ehdotuksia, joihin vakauttamisohjelmassa

päädyttiin, on ai`vosteltava huomioon ottaen tämä lähtökohta.
Ohjelma oli pitkäaikaisen sovit,telun tulos, joten kaikki sen sisältämät toimenpiteet eivät suinkaan muodosta kokonaisuutta, mikä
soveltuisi talouspoliittiseksi ohjelmaksi pitemmällä tähtäimellä.
Vakauttamisohjelmaa laadittaessa on kuitenkin yritetty pyrkiä
siihen, ettei esitetyillä toimenpiteillä vaarannettaisi mahdollisuuksia vastaisen ta]ouspolitiikan hoitamiseen.

Sii oitus potiittiset hysyrrbykset.
Vakauttamisohjelmaan
rrl._€EHi.t_9il±

sisältyvillä

investointipoliittisilla

kulutuksen_

ritään si oitustoiminnan

hnLELpikä onkin johdonmukaisena

toi-

seui`auksena mainitun oh-

jelman lähtökohdast,a: kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon
palauttamisesta.

Sijoitustoiminta

on

maassamme

muutoinkin

paisunut scllaiseen laajuuteen, että se ylittää reaaliset mahdol]i-

suutemme. Se on aiheuttanut työvoiman ylikysyntää siitä johtuvine häii`iöineen työmarkkinoilla sekä pääoman puutetta, mikä
on ilmeiinyL varsinkin normaalin käyttöpääoman vähyytenä kotimai`kkiiiat,eo]lisuuden ja kaupan piirissä. Sijoitustoiminnan supis-

taminen on tärkeä rahanarvopoliittinen toimenpide, mitä ei kuitenkaan voida pitää jatkuvana ohjeena vastaiselle talouspolitiika]le, vaan väliaikaisena toimenpiteenä, joka käy tarpeettomaksi
sen jälkcen, kun ta]oudellinen tasapaino on saavutet,t,u.
Sijoit,ust,oiminnan supistamistavoitteen saavut,tamiseksi
Talouspoliittinen suunnitteluneuvosto on ehdottanut rakennussäännöstelyn laajentamista koskemaan rakentamista kokonaisuudessaan sekä esittänyL toimenpiteitä säännöstelyn valvonnan tehostamiseksi. Joskin pääoman puute jo sellaisenaan ilmeisest,i tulisi

ensi rakennuskautena johtamaan rakennustoiminnan supistumiseen, ei se kuitenkaan voisi poistaa sijoitustoiminnassa ilmen-

nyttä vinosuuntaisuutta.
Tiukalla rakennussäännöstelyllä voidaan vaikuttaa investointitoiminnan suuntaukseen terveellä tavalla, jos säännöstelyn toimeenpanossa
noudatet.aan
sellaista
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tämän het,ken vakaut,tamist,ilanteen vaatimiin hinnantasausjärjestelyihin. Kokonaisostovoiman vähentämisen kannalta tällä osuudella ei näin ollen ole merkitystä.

Esitetty ylimääräistuontiohjelma sekä varmuusvarastojen hankkiminen tarkoittavat maksutaseen ylijäämän inflatorisen vaikut,uksen estäinistä samalla kun tuontiohje]ma täht,ää kulut,ustavarain tarjonnan lisäämiseen.

Hi,nta- J a, pal](hapolitiiJcka,.

Esitetyt hinta-ja palkkapoliittiset toimeni)iteet tähtäävät koLimaisen hint,atason vakaut,tamiseen sille tasolle, jolle maailman-

mai`kkinat Korean sodan i)uhkeamisen jälkcen tapahtuneiden
hintaheilahtelujen päätyt,tyä ovat tasaantunect. Maataloustuoti eid_sp...hin.iojen määräämisperusteista ai.inettavalla lai|la p+£±±±äLän
vakiinnuttamaan maat,aloustuoLt,ciden hinnat nykyiselle tasolle
sekä__säåii_rii±iiaa_n _' niaanvilieliiäväestön tulo vastaisuudessa seuraamaan \`leiscn tulotason muutoksia. Sen jälkeen kun ei)ätcrveet

hintasub`Jeiit,iot
i)oistetuiksi ja

vakauttamisohjelman
m`iut hintoja

mukaisesti

ovat

tulleet

alentavat toimenpiteet suoritetuiksi,

9__tLs.qavutctt.i±sehiptates9Lzj~9Jig.nvallitsey_a~rq±aLp3±T!s!saLt3_s.o~uudgn

est,c]män mukaan on tullut k
ksi. Tämä J ärJ es
ielmä luo ent,ist,ä paremmat rahataloudelliset mahdollisuudet vai-

indcksi

kut,taa kului_uskysyntään, koska uuteen elinkusLannusindeksiin ei
sisälly _l.a,p_s_i_lis^iä_.Qi.k,ä`_yerQja.__ .T\Tyt hyväksytty järjesLelmä edellyt-

Lää,

ett,ä

vast,aisessa

talouspolitiikassa

pyritään

säilyttämään

clinkustannuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelusten nykyinen
keskimääräinen hintataso muuttumattomana.
Val{auttamissuunnitelmää~T;;Iäl€t-ä-es`s`å ` ]ähdettiin siiiä, ettei
maassamme ollut init,ään reaa]isia mahdollisuuksia luopua palkannauttijain elintason t,ui`vaamiscksi sotien jälkeen käytäniöön
tulleesta

palkkojen

indeksisidonnaisuudesta.

Uusi indeksijärjes-

telmä, joka t,uli voimaan lokakuun 1 päivästä lukien, mci`kitsee

kuitenkin kieltämättä huomat,tavaa parannusta aikaisemmin käytännössä

olleisiin

indeksijärjestelmiin

vei`rattuna.

Arvostelt,aessa

sitä, tarjoaako tämä uusi järjestelmä mahdollisuuden tasapainon
ylläpitämiseen,

on tai`kasteltava niitä tekijöitä,

mit,kä

vastaisuu-
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dessa tulevat vaikuttamaan uuden elinkustannusindeksin kehitykseen.
Lyhyellä täht,äimellä voidaan arvioida, että mikäli eliiikustannusindeksiiii vaikuttavissa muissa hinnoissa cj tule tapahtuinaan huomattavia muutoksia, niin huomioon ot,Laen suoi`itctut
hintojen alennukset, ei uusi iridcksi maata]oustuolteiden hintasubventioiden poistamisesta huolimatt,a tule nouseinaan se]laisessa
niääi'ässä, eLtä se edellyttäisi palkkojen yleisiä järjestelyjä. Voi-

daanko myös `asl,aisuudessa cstää csimerkiksi ma:ii]manmai`kki-

noilla tapahtuvien hintaheilahtelujeii vaikutukset (}linkustannuksiin, on kysymys, jonka vastaus riippuu siitä, miten t,ärkcä merkitys t,älle i)äämäärälle halutaan antaa. Jos elinl{ustannusindeksin
vakaana r` itäminen otetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi, voidaan \
ainakin t,eoreettisesti pitää mahdolliscna, cttä Luoniipoliittisin
toimeni)itein, hinnantasausmenettelyyn turvautumalla sekä muita
elinkust,annuksiiii vaikut,tavia tekijöitä sääteleinällä voidaan eli-

minoida tuontihiritojen vaihtelujcn vaikutukset.

Kun karvaat kokemukset ovat vihdoiiikin oi)cttaneet myös
palkannauttijoille, ettei yleisestä rahapalkkojen korotuksesta koi-

du hyötyä kenellekään, vaan että ne ainoastaan aikaan saavat
inflatorisLa kehitystä, minkä pysäyttäminen on, niinkuin olemme,
todenneet, miltei ylivoimaisia po]mistuksia vaativa tehtävä, onkin realistista lähteä siitä, että myös vastaisen talouspolitiikkamme ohjenuorana on oleva elinkustannusten vakaana pitäminen.
Samalla kuin tämä lähtökohta t,ulee ant,amaan leiman myös kaikel]e pitkän tähtäimen talouspoliittiselle suunnittelulle, se tekee
I`atyhä q.j,_?pkohtaisemrna.ksi j? tärkeäppiäks`i Se,p
kaisemisen, millä tavalla tuotannollisen toiminnan tuottavuuden

kasvua vas.Laavasti +oidaah reaalipalk-koja koroLtaa, ilman et,tä

uudellecn

vaarannetaan

n.yt

luodun

järjesi,elmän jatkuminen.

Maamme työmarkkinajärjestöille, jotka Lalousi)olitiikkamme viimeisessä

vaiheessa

ovat

osoit,taneet

kunnioitettavaa

itsekui`ia,

tulee tästä muodostumaan vastuunalainen tehtävä, mikä voi
merkitä käännett,ä työmarkkinapolitiikassamme. Jos työmarkkinajärjestöt, niinkuin nyt tällä kertaa on tapahiunut, vastaisessa
i)olitiikassaan ottavat huomioon rahanarvopoliittiset tavoitteet
ja pyrkivät suorittamaan rahapalkkojen järjestelyjä vain niiden
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käsi.ticl`'n

mi.(l.

sa]iotu`sa

ohjel-

i)oistaniimm

i)uo-

su]tist`ista,

v€`1iionialt)`i(lcn

kä.\.täniöön

ot-

markan lisåmenoa

\.hie`'dessä

iapaht`iiiut

val-

.\ra`.an

ja ASO:n määrärahojen koi`oi,us, k`iimiiankin osalia 1 mi`(l. iiiai`k-.
kaa, enempää kuin iit` iiiuutkaan lisä}.ksei, joita b`icljeLtiin on

eduskuiilakäsit,tel\'ssä

al`ista`J.asti

missuunnit,elmasta. :\i`\.osieltaessa

laa

on

ehkä

sopivinta

lähteä

Leht}-,

eiväl

johdu

valtiontalou(len ensi

kokonaistu]ojeii

`-akaut,ta-

`'uo(1en

ar\i.ioinnisia,

ti-

joLka

ilman uusia lainoja nousevaL jonkin v(`i`ran koi`keamniiksi kuin
budjettiesitystä

iehiäessä

on taas vai`altu n.

vielä \.oitiin laskea.

20 iiird.

Menojen i"iolclla

iiiai`kkaa valtionvelan kuoletuksiin

sekä korvauksiin kä`vLett}rjeii ve]kai)apereiden korkoihin,
tuksiin ja indelöih}.vit}.ksiin.
i)eittää

y]imääräisi[lä

tuloi]la

}Iikäli
iaikka

vuoden valiiontalous };-Iijäämäinen.
erityiscsli

inveslointitoiminnnan

näinä

menoerät

uusilla

kuole-

saatettaisiin

lainoilla,

olisi

cnsi

Vakauttamistoimenpiteiden ja

supistainisen

\-oi(laan

olettaa

johtavan rahamarkkinoidc.n kevent}.miseen ensi vuoden €`ikcana.
Ajatus, että valtio \'oisi saada }-ksityisiltäkin luottomarkkinoilta
siinä

inääi.in

t€irvitsisi

luott()a,

tui.vautua

ettei

i`-altiontalouden

`.eronkor()tuksiiii,

iasapainoiiamiseksi

pakblainaan

tai

luoton-

i`\l.Orl)Ll,l.IS1:`.

ot,t,oon

Suomen

Pz`]ikisla`

Tällaist,a kehit}-stä
vuoksi

T.\S\l.\I.\.t>.\.

oii

koskcvien

ollen

ei kuitenka€`n vojda

\TakautLamisohje]man

meno€`i``,.ion

näin

O`'Ol.;I,`L\.l.

}'lijäämäis}'}.s

toim('ni)iteiden

mukainc]i
jää

hy-vinkin

inahdo]lincn.

pitää varmam`,
la\'oite,

ohjeeksi

suuniiitte]ull(`.

valtion

vasiaisten

Tämän

minkä

tulo-

ja

valtiontaloutta

tavoitteen

saa-

vuttamincn käy jo vuonm 1953 huomaiiavasti helponimalui sen
johdosta, et,iä sot€`korvausmenot, jotka ensi vuod(m budjetissa
on mcrkitt}- 8.8.
mi.d.
markaksi, jääväL silloin i)ois ja m}.öskin
€`s`iiusmcnoL t`ilc\.at cdelleen vähentymään ainakin 2 mi.d. mar-

kalla. Vielä piLemmällä tähtäimellä voidaan lähteä siitä, että jos

asunto-ja vuoki`akysymys kyettäisiin hoitamaan siten, ettei uuden
asuntot`iotannon

ylläpitämiseksi

varoj€\, syntyisi siitä 6 mrd.

ciiää

t,arvitsisi

uhi`ata

valtion

iiiai`ka]i kevennys valtion budjettiin.

Vuodesia 1956 lakkaa m}'öskin korvausobligaatioiden kuoletus-.
t,en

ja

lähes

indcksih}-vit}'slen

12

inr(l.

suoritus,

markan vuositt,aist,:`

inikä

tällä

hctkellä

i`ierkitsee

]nenoei`ää.

Vuokra- ja cmuniopolittikka.
Sellaiset toimenpiLeet,

joilla

huoneeiivuokrien korotus

kulu-.

vana vuonna joudutaan est,ämään, eivät ole vastaisen talousryoli-.
iiikan

kannalta

suositelta\'ia.

Noi`inaaliin

tilanteeseen

vuokra-

mai`kkinoilla ja asuntotuotannossa ei voida päästä, jollei huoneen-

vuoki.ia koroteta n}.kyistä rahanai`voa paremmin vastaaviksi. Mitä

cnemmän tuotetaan kohonnutta kustannustasoa vastaavilla ra-_
kennuskustannuksilla uusia asuntoja, sitä ajankohtaisemmaksi ja
välttämättömämmäksi tulee vanhojen talojen vuokrakysymyksen

hoitaminen. Jo rahanarvon p)-syvä vakaantuminenkin edellyttää,`
ettei maassa vallitse useita toisistaan suui`esti poikkeavia vuokra-.
tasoja.

Vanhojen talojen huoneenvuoki`ien korottaininen n}.k}'i-_

sestä indeksi})isteluvusta normaaliksi kalsotr,avaan lukuun 1100

merkitsisi elinkustannuksissa 7-8°/o:n nousua. Yhdellä kertaa toLeut,et,Luna se

aiheut,taisi siis käytäntöön ot,etun iiideksijärjestel-

inän mukaan yksinään yleisen i)alkankorotuksen. Tällainen koi`ot,us realisoisi m}-ös }-hdellä kert,aa velkaantuneiden kiinteistön-.
omistajien

inflaatiovoiton.

Kun

i)olitiikan

ier\.ehd}.ttäminen

näin

o]lcn

edell}rttäisi

asiinto-

\`'anhoj`en.

j€`

vuoki`a-

talo,{en

\'uok`
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i`ien nostamista uusien talojen tuotanto- ja ylläpitokustannuksia

vastaavalle t,asolle, mutta tämä ei voi tapahtua yhtäkkisesti, sen
aiheuttamatta samalla yleistä palkankorotusta, jäänee ainoaksi
mahdollisuudeksi suorittaa vuokrajärjestelyt asteittain, sitä mukaa kuin toisaalt,a voidaan aikaansaada elinkustannuksissa alenemista. Asuntopolitiikan kannalta vuoki`ankoi`otukset olisi suo-

ritettava niin pian kuin mahdollista. Kiinteistön omistajille tästä

aiheutuvat mahdolliset inflaatiovoitot olisi esim. verotuksella otettava valtiontalouden hyväksi. Niistä täten valtiontaloudelle saatu
kevennys olisi luonnollisesti pieneltä osaltaan omansa lisäämään
mahdollisuuksia vähentää joitakin nykyisiin elinkustannuksiin

vaikuttavia veroja.

Nykyirm tasapair.ottianne.
r\Tykyistä tasapainotilannetta tarkasteltaessa kiintyy ensisijai-

nen huomio ulkomaankaupan näköaloihin. Viime vuoden tuontija vientio]osuhteet aiheuttivat koko vuoden osalta lähes 6 mrd.
markan maksutaseen alijäämän, jota tosin vastasivat sotakor-

vaukset ja muut siii`rot ulkomaille, mitkä nettoinäärältään nousivat noin 7.5 mi`d. markan vientiin. Kuluvan vuoden aikana on
tilanteessa tapahtunut sangen huomattava muutos. Ulkomaan-

kaui)pa on niin suui`esti vilkastunut, että sekä tuonnin että viennin volyymin voidaan arvioida nousevan }.li 20°/o viimevuot,ista
suuremmaksi. Tuont,ihinnat ovat viime vuoden keskiarvoon veri`attuina nousseet yli 50°/o. Koko viennin osalta on vastaava keskimääi`äinen hinnannousu vielä paljon suurempi eli mai`raskuun
tilanteen mukaan arvioituna yli 120°/o. Jos otetaan lähtökohdaksi

ulkomaankaupan tämänhetkinen volyymi ja nykyinen hintataso,
nousisi yhden vuoden kokonaistuonnin ai`vo, mukaan luettuna
muutkin vaihtotaseeseen sisältyvät erät, yli 190 mi`d. mai`kkaan ja
viennin arvo yli 250 mrd. markkaan. Edellyttäen, että nykyiset
edulliset vientisuhdanteet sellaisinaan jatkuisivat vielä vuoden
eikä tuontia nykyisestään lisättäisi, syntyisi täten yhdessä vuodessa yli 60 mrd. markan vientitulojen enemmyys.
Edellä selostet,ulla kehityksellä ori huomat,tava vaikutus koko
talouselämäämme. Vakaut,tamisen sekä tavai`amarkkinoilla val-
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litsevan tasapainotilanteen kannalta siihen on syytä kiinnittää
erityistä huomiota. Jos arvioimme, kuten valtiovai`ainministeriön
kansantalousosaston budjetin liitteenä julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa on tehty, että kuluvan vuoden bruttokansantuote tulee olemaan noin 10°/o korkeampi kuin viime vuonna, ja
jos lisäksi otetaan huomioon viime vuoden jälkeen tähän mennessä tapahtunut keskimääi.äinen hintatason muutos, päädytään laskelmaan, jonka mukaan bruttokansantuote nousee yli 800 mi`d.
markkaan, viime vuoden vastaavan luvun oltua 529 mrd. mai.kkaa. Tuotannol]isen toiminnan ja tuonnin yhteenlasketuksi yhden
vuoden. arvoksi kuluvan marraskuun tilanteen mukaan saadaan
täten yli 1000 mrd. markkaa, kuten seuraavassa taulukossa esitetään.

Kokonaistarjonia,a ia -kysgntää osoi,t,t,ava tase.
1950

1951

Arvioituna marraskuun
tilanteen mukaan
mi`d. mk

mrd. mk

Bruttokansantuote
Tuonti

529

815

102

192

Kokonaistarjonta

631

1007

Bruttoinvestointi
Vienti
Siiri`ot ulkomaille., netto

Yhteensä

Kulutus
Kokonaiskysyntä

631

Aset,elmassa on bi`uttoinvestoinnin arvoon, 253 mrd. mk, päädytty ai`vioimalla investoinnin volyymi tänä vuonna n. 12°/o suuremmaksi kuin viime vuonna ja investointimenojen hintaindeksi
n. 40°/o korkeammaksi. Sotakoi`vausten määi`ä on tänä vuonna

yli 20°/o suurempi kuin viime vuonna, johtuen lähinnä ei.äistä
4
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ennakkotoimituksista. Tällä tavalla laskien päädytään kulutuksen arvoa osoittavaan lukuun 483 mrd. markkaa. Kun hintatilastojen avulla voidaan tällä hetkellä ai`vioida kokonaiskulutuksen keskimääräinen hinnannousu 20-25°/o:ksi viime vuoteen
verrattuna, päädytään siihen, että tasapainon vallitessa kulutuksen volyymin lisäys viime vuodesta olisi ainakin noin 6°/o.
Edellä esitetyn mukaiseen tasapainolaskelmaan on kuitenkin
telitävä ei`äitä varauksia ja huomautuksia. Erityisesti investoinnin ja bruttokansantuotteen volyymin muutoksen osalta ovat arviot luonnollisista syistä varsin epävai`moja. Tulevaisuutta silmällä pitäen on lisäksi otettava huomioon, että vienti- ja t,uontiai`vot sekä niistä johdettu maksutaseen ylijäämä ovat kokonaan
riippuvaiset maailmanmarkkinoiden tulevasta hintakehityksestä.
Vaikka oletettaisiinkin laskelmien oikein osoittavan tähän asti
tapahtunutta kehit}'stä, ei niiden perusteella voida ilman muuta
päätellä, että nyt vallitsisi tasapainotila. Kokonaiskysynnän määrää lähinnä tulonmuodostuksen kehitys. Kulutustavaramarkkinoiden kulloinkin vallitsevaan tasapainotilanteeseen vaikuttavat
sen lisäksi ratkaisevasti investointihalun ja säästämisalttiuden
muutokset. Lisäksi on huomioon otettava, että ei`i tulonsaajaryhmien tulojen kasvu vaikuttaa ei`i tavalla kulutuskysyntään.
Esimerkiksi i)alkkojen yleinen koi`otus aiheuttaa toisenlaisen muutoksen kulutustavaroihin kohdist,uvassa kysynnässä kuin kantoi`ahojen kasvu tai puunjalostusteollisuuden voittojen lisääntyminen. Jonkin määrätyn hetken tasapainotilannetta ai`vosteltaessa
on lisäksi syytä ottaa huomioon varastoissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Edellä suoi`itetuissa lähinnä kansantulolaskelmiin perustuvissa arvioinneissa ei ole näitä muutoksia lainkaan
huomioitu.
Kysyntään vaikuttavien kokonaistulojen muodostusta viime
vuoteen verrattuna tarkasteltaessa havaitaan, että eri tuloryhmien kohdalla on kehitys ol]ut varsin erilainen. Työllisyyden lisäyksen huomioon ottaen voidaan arvioida, että i)alkkatulot, jotka
kaikista tuloista vuoden 1950 aikana muodostivat n. 55°/o, ovat
viime vuoden keskiarvoon verrattuna kasvaneet noin 35°/o. Kantorahoista saadut tulot ovat nousseet kenties aina 100°/o, ja yhtiöiden voitot, vientiteollisuuden suhdanteet huomioon ottaen, to-
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dennäköisesti vieläkin enemmän. Jos ai`vostelu suoritettaisii.
sinomaan tällä perusteella, näyttäisi siltä, kuin kokonaistarjoiL

ja kysynnän välillä edelleen vallitsisi melkoinen tasapainottomu`
Vallitseva .jännitys tulee kuitenkin pienenemään, jos vakautta

mistoimenpiteet johtavat säästämisalttiuden lisääntymiseen.
Rcbhalaloudel,l,inen ttl,arme.
Tasapaino-ongelman kannalta on mielenkiinLoista tai`kastella,
miten rahataloudellineii tilaniie on viimeksi tapahtuneen inflaatiovaiheen aikana kehittynyt. Liikkeessä olevan setelistön määrä
kasvoi vuoden 1950 aikana n. 28 mrd. markasta vuoden alkaessa
n. 34 mrd. markkaan sanotun vuoden päättyessä. Lokakuun lopussa v. 1951 o]i sctelistön määrä n. /±2 mrd. mai`kkaa, joten
nousu viime vuotccn verraLtuna oli 9~-1`J. mrd. markkaa eli n.

30%. Iluomioon ottaen edellä esitctyssä kokonaistarjontaa ja kysyntää osoittavassa taseessa olevat luvut, joiden mukaan tavaroidcn, ja palve]ustcn yhteenlaskettu aL=}zg on viime vuoden keski-

arvoon verrattuna kuluvaan marraskuuhun mennessä kasvanuL
lähcs 50°/~ on tätä kehitvstä Didettävä tavallaan luonnollisena.
aupan- ym.
alojen maksusuoritusten yhteenlasketun ai`von muutoksiin. Tämä
on ollut mahdollista sen johdosta, et,tä valtio on voinut varsin
yhentää velkaansa Suomen Pankille,
eli csim. viime vuoden syyskuun 1 päivästä kuluvan vuoden lokakuun loppuun 7 mrd. markalla. Myöskin Suomen Pankin luotot

'#issu5v°äi;°:e£°dnentäiäaa*reähn£i¥:täo:[i#

yksityisille ovat samana aikana vähentyneet yli 2 mrd. markkaa.
Viiineaikaiseen kehitykseen on myös huomattavasti vaikuttanut
Suomen Pankin i`ediskonttausten rajoituspolitiikka. Mainittu 9T
11 mrd. markan setelistön kasvu on tapahtunut siten, että Suomen
Pankki kasvattaen va]uuttavarantojaan on ostanut viejiltä ulkomaan valuuttoja enemmän, kuin mit,ä se on maahan tuojille myyuyt. Jollei Suomen Pankin muuta luotonant,oa olisi samanaikaisesti vähennetty, olisi koko valuuttavarantojen kasvu, mikä viime
vuoden vaihteeseen vei`rattuna on n. 20 mi`d. markkaa, vastaavasti.lisännyt käytössä olevien maksuvälineiden määrää.
Jos edellä määrätyil]ä edellytyksillä tehty laskelma toteutuisi
ja maksutaseessa todellakin pääsisi muodostumaan lähimmän vuo-
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den aikana yli 60 mrd. markan }'lijäämä, jouduttaisiin .i`ahataloudellisesti varsin erikoislaatuiseen tilanteeseen. Jollei näin suur-

ta maksutaseen ylijäämää voitaisi rahataloudellisesti neutralisoida,
voi-sffiå-.iiiräFdäTt-u-ä rahanarvoi)oliittinen vaaratekijä. Mahdolli-

suudet tämän tekijän neuti.alisoimiseen tulisivat tällöin riipp-umaan siitä, voitaisiinko esim. suhdannei)idätysjärjestelmän avulla
sterilisoida osa vientituloista, toisin sanoen pidättää viennin suhdannerahastoon kertyvät varat joutumasta uudelleen maksuvälineliikenteeseen. Toinen vaihtoehto olisi se, että valtio samanaikais£_s_ti____k:±±±±±:!±iiäpän avulla ±2:±±Ln±äisi velkaansa

Suomen_±±±i-

kilta. Viimeksi mainittu mahdollisuus ei tunnu kuitenkaan todennäköiseltä, huomioon ot,taen valtiontalouden näköalat.
Kulutustavaramarkkinoiden tasapainoa ajatellen olisi sen si-

jaan käytettävissä se mahdollisuus, että sikäli kuin kaikki muut
tekijät pys},.vät muuttumattomina, pyrittäisiin aikaansaamaan
maksutaseen ylijäämää vastaavan suuruinen volyymin lisäys kulutustavarain tarjonnassa.
Jos
valuuttavarantojen
kasvattamista 60 mrd. markalla pidettäisiin jonkinlaisena tavoitteena,
eikä siis tuonnin volyymin sallittaisi nousta ainakaan enempää,
kuin mitä viennin volyymin voidaan odottaa kasvavan vielä nykyisestään, pitäisi jatkuvan tasapainon ylläpitämiseksi voida su-

pistaa investointeja. Sikäli kuin tämä supistus tapahtuu työvoimaa kysyvien investointien osalta ja sanottu työvoima näin ollen
voisi siirtyä kulutustavaroita valmistavaan tuotantoon, voitaisiin
olettaa tasapainon säilyvän. Jollei sanottua työvoiman siirtoa
saataisi aikaan, olisi toimenpiteestä seurauksena työllisyyden vähentvminen.
V i,ent;i,suhdaitiei,den mahdol,l,iset muutokset.
Kuten edellä suoritet,t,u tarkastelukin on osoittanut, t,ulee vientihintojen vastaisilla muutoksilla olemaan huomattava vaikutuksensa myös taloudellisen tasapaiiion ylläpitämiseen. Koi`ean sodan

syttymisen jälkeen tapahtuneen kehityksen perusteella arvostellen on puunjalosteiden hintojen jatkuvaa nousua tuskin pidettävä enää todennäköisenä. Päinvastoin on jo ollut havaittavissa
merkkejä a]aspäin suuntautuvasta hintakehityksestä. Jollei uutta
vaihetta inaailmanpo]iittisessa tilanteessa satu, on ainakin tällä

TALOUDELI,ISE`-
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het,kellä lähdettävä siit,ä, ettävientihiniiat Lulevat laskemaan Ja

mahdollisesti jo vielä vuoden 1952 aikanakiii. Lähituiffiffi;=nja pitkän tähtäimen talouspoliittisten toimenpiteiden suunnit,telun
kannalta on sen johdosta syyt,ä tarkastella, mitä vaikutuksia
mahdollinen vientihintojen lasku toisi mukanaan.
Vielä kantohintojen viimeaikaisen nousun jälkeenkin on tämänhetkinen vientihintat,aso )'Ieisest,i ottaen huomatt,avast,i puunjalostusteollisuuden kustannustason yläpuolellä. Tosin puunjalost,usteollisuuden eri aloilla ]ienee tilanne t,ässä Suhteessa varsin

erilainen. Vientimarkkinoi(len heilwntymisen vaikutukset tulevat
sen johdosta riippulnaan paitsi suhdannemuutosten voimakkuudesta,

iriyös siitä, miLen se kohdisLuu ei`i vientialoihimme.

Jos

alaspäin tapahtuva suhdannemuut,os voisi kohdistua viennin eri
aloihin samal]a tavoin ja samassa suhteessa kuin viimeksi tapahtunut hintojen nousu ja edellyttäen, että hintojen lasku i)ysähtyisi siis sille tasolle, mit,ä vientiteollisuuden ei`i alojen nykyi-

nen kustannustaso e(lellyttää, ei t,ällainen muutos vielä aiheuttaisi häiriöitä rahanarvopolitiikan kannalta.
On

it,sestään

se]vää,

cttä

iällöin

olisi

luovutiava

kaikista

niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai joita on suunnitelt,u
suhteettomien hinnannousujen rahanarvopoliittisesti haitallisten
vaikutusten poistamiseksi. Luonnollisesti näin synt,ynyt tilanne
vaikut,taisi vient,iteollisuuden investointitoiniintaan ja aiheuttaisi
muutoksen vastaisiin suunnitclmiin. Niinikään se entisten kokemusten inukaisesti tulisi aiheuttamaan välit,öntä supistusta metsänhakkuuohjelmissamme. Seurauksena olisi nykyisen ylityöllisyyden vähentyminen rakennus- ja metsätyövoiman osalta. Niin
vähän toivottavaa k.uin tällainen suhdannemuutos muuLoin olisi-

kin, niin yksinomaan rahanarvopolitiikan kannalta sillä ei olisi
epäsuotuisia vaikut.uksia. Kielt,ämättä se vähentäisi mahdollisuuksiamme tuonnin lisäämiseen ja siten kulut,uksen parantamiseen
tai koneellistamisen edist,ämiseen samoin kuin se tekisi mahdot-

tomaksi valuuttavarantojen kai`tuttamisen. Niinikään olisi seurauksena kantohintatason jossakin määrin aleneminen, mikä se-

kin puhtaasti vain rahanarvopoliittiselta kannalta olisi vaikutuksiltaan suotuisa.
Reaalisena on ot,ettava huomioon myös se mahdollisuus, että
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vientihintojen lasku ei rajoittuisikaan edellä kuvitellulle tasolle,

vaan tapahtuisi hintojen romahdus. Tällaisen kehityl#en vaikhtus
ulkomaankaupan maksutaseeseen tulisi ratkaisevasti riippumaan
siitä, alenisivatko tuontihinnat yhtä nopeasti ja samassa laajuudessa kuin vientihinnat. Kustannustasomme mukauttamiseen tällaista kehitystä vastaavaksi ei ole mahdollisuutta, sillä yl#istään
palkkojen indeksisidonnaisuus sen estää. Tästä syystä maamme
joutuisi vientihintojen romahduksen sattuessa todenäköisesti huomattavasti aikaisemmin kuin muut puunjalostusteollisuutemme
kanssa kilpailevat maat sen kys}.myksen eteen, että valuuttakursseja olisi tarpeellista muuttaa. Viimeksi tapahtuneiden in- .
flaatiovaiheiden johdosta on maamme kustannustasoa jouduttu
nostamaan koi`keammalle kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tällaisen
tilanteen johdosta joutuisimme siis huonontamaan mai`kkamme
arvoa ulkomaihin verrattuna.
Vientihintojen romahtaminen toisi mukanaan myös työllisyy-

den ylläpitämisen kannalta omat ongelmansa ja joutuisimme muutoinkin tilanteeseen, joka olisi huomattavasti toisenlainen kuih
esimei`kiksi ennen linnarauhaa ja sen aikana vallinnut. tilanne.

Linnarauhan aikana ja sen jälkeen tapahtunut vakautuminen
on kuitenkin tehnyt meille mahdolliseksi suunnitella toimeni)iteitä pitkän tähtäimen talouspoliittista ohjelmaa silmällä pitäen.
Niinkuin edellä olevista ai`vioinneista käy selville, on tällaista
ohjelmaa laadittaessa pakko ottaa huomioon monia eri vaihtoehtoja vastaisen kehityksen erilaisten tilanteiden varalta. Ns.

pitkän tähtäimen talouspoliittinen suunnittelutyö ei maassainme
voikaan johtaa ohjelmaan, jota sellaisenaan voitaisiin i`yhtyä toteuttamaan, vaan siinä tulee rajoittua talouspolitiikkamine suuntaviivojen määrittelyyn ja vaihtoehtoisten keinojen suunnitteluun,
jotta eri tilanteiden vaatimat talouspoliittiset toimenpiteet tulisivat kulloinkin riittävän ajoissa suoi`itetuiksi siten, etteivät ne
muodosta estettä jatkuvalle, terveelle taloudelliselle kehitykselle.
Niitä suunniteltaessa on samalla pyrittävä siihen, ett,ä voisimme
välttyä suhdanteiden muutosten aiheut,tamilta liian suurilta heilahteluilta, jotka, vai`sinkin jos ne aiheuttavat vakavia häii`iöitä
työmarkkinoilla, voisivat kaataa sen yhteistyön, johon taloudellisten ja poliittisten eturyhmien kesken talouspolitiikan hoidossa
on nyt pääst}-.

KANSANTALOUSTIETEEN ASEMA ERI
TALOUS]ÄR]ESTELMISSÄ..
Kirjoittanut
Vil,ho Annata.

Kansantaloustieteen tutkimuskohde, talouselämä kaikkine ilmiöineen, on lakkaamattomien muutosten alainen. Tästä johtuu,
että tämä tiede ei milloinkaan eikä miltään kohdalta ole valmis,
jos sitä yleensä mikään muukaan tiede on. Tosin on ollut tutkijain joukossa joku, joka on kuvitellut päässeensä ainakin joltakin kohdalta pei.ille. Niinpä englantilainen varsin huomattu ja
monipuolinen tutkija,

John

S!zÅa)rt A4i.Z!, sanoo vuonna 1848 il-

mestyneessä tutkimuksessaan, jossa hän erikoisesti kehitteli arvoteoriaa: »Onneksi ei ole mitään, joka jää tämän kirjoittajan tai
kenenkään vastaisen kirjoittajan selvitettäväksi; kysymyksessä
oleva teoria on täysin valmis». On sanomattakin selvää, että monen monella kirjoittajalla on ollut tekemistä tämän kysymyksen
kanssa. Arvoteorian ympärillehän syntyi myöhemmin kokonainen
koulukunta.
Tällaiset hai`hakuvitelmat eivät tietenkään merkitse tieteen

kypsyyttä, vaan inhimillistä rajoittuneisuutta. Talouselämän ilmiöitä koskevissa päätelmissä joudutaan helposti harhateille, elleivät ne pohjaudu realiteetteihin, ts. it,se talouden tapahtumiin.
Ja sittenkin teoreettisissa johtopäätöksissä on ylen tärkeä asema
sanalla »josi). Jokin päätelmä on yleispätevä vain, jos olosuhteet,
ts. talouselämä ja sen edellytykset pysyvät ainakin suurin piir-

tein muuttumattomina.

Mutta

kokemus

on riittävän

selvästi

1 Helsingin Yliopistossa 26. 9.1951 pidetty virkaanastujaisesite]mä.
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että

tällaista

alituisen

muuttumattomuutta

muuttumisen

aiheuttaa

talouselämä

ei

yksityisyritykseen

pohjautuvassa talousjärjestelmässä ennen kaikkea kaksi toisilleen
aivan viei`asta tekijää, nim. teknillinen kehitys ja politiikka. Kansantaloustieteen )}josi) on niin väistämätön sen takia, ett,ä näistä

kummastakaan tekijästä ei voida sanoa, mitä huominen päivä
tuo tullessaan.
Talouselämää mullistanut tekijä, tekniikka, on tieteellisen tut-

kimuksen seurausilmiö. Voidaan sanoa, että taloudellisen kehityksen voimatekijänä on puolentoista vuosisadan aikana ollut
tiede, mutta ei suinkaan kansantaloustiede, vaan luonnontieteet.
Nämä t,ieteet ja tekniikka ovat kuin kaksoisveljiä, ].otka syntymästään saakka ovat seuranneet toisiaan. Minkä tieteellinen tutkimus löytää, sen tekniikka soveltaa tyydyttämään käytännön
tarpeita. Tieteellistä saavutusta ja teknillistä keksintöä ei aina
voida edes erottaa toisistaan. Näin on vai`sinkin laita kemian
alalla: uusi tieteellinen ratkaisu merkitsee samalla teknillistä keksintöä.

Se talousjärjestelmä, joka on aktiivisesti kehittänyt tekniikkaa ja joka itse on ennen aavistamattomassa määi`in kehittynyt
tekniikan mukana, on jo mainittu yksityiseen yrittäjätoimintaan

pohjautuva järjestelmä, jota nimitetään kapitalistiseksi järjestelmäksi, vaikkakaan nimitystä ei pidetä täysin onnistuneena sen

poliittisen sivumaun takia. Tämän järjestelmän viehtymys tekniikkaan, keksintöihin, johtuu siitä, että se on kohottanut taloudellisen toiminnan päämääräksi pyrkimyksen mahdollisimman
suureen voittoon,

profiittiin,

siis

mahdollisimman suui`een yli-

jäämään, kun toiminnan aiheuttamat kustannukset vähennetään
kokonaistuotosta. Kun tämä ylijäämä riippuu i)aitsi i,uotettavien
hyödykkeiden hinnoista myös tuotantokustannuksista, seui`aa tästä pyrkimys painaa kustannukset mahdollisimman alhaisiksi. Juuri
tässä on tullut avuksi tekniikka, joka sitten on vaikuttanut mul]istavasti ei vain tuotantoprosessiin, vaan myös kuljetuksiin.
Jos kansantaloustiede ei ole ollut mullistavana tekijänä tässä
talouden jättiläiskehityksessä, se ei ole sittenkään ollut merki-

tyksetön, vaikka tämä tiede, enempää kuin muutkaan humanis-
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tiset tieteet, ei ole pyrkinyt vai.sinaisesti käytännöllisiin i)äämää-

riin. Tämän tieteen vanhin oppisuunta, klassillinen koulukunta,
toi talouselämään vapauden vaatimuksen. Vaat,imus oli siis talouspoliittinen, mutta ei merkinnyt talouspoliittista ohjelmaa?
jollainen oli merkantilismin valtakaudella kehittynyt monipuo]iseksi ja yksityiskohtaiseksi, vaan vaatimuksen ydin o]i varsinkin
tämän koulun ääi`immäisellä suunnalla: ei mit,ään talouspolitiikkaa
ensinkään. Vapauden vaatimus ei siis koskenut vain ulkomaankauppaa, vaan se koski kaikkea taloudellisLa toimintaa. Selitettiin, että talouden tarkoitus, mahdollisimman suuri tarpeiden tyydytys, saavutetaan parhaiten, jos jokainen yrittäjä saa toimia
ilman kielt,äviä ja käskeviä määräyksiä, ilman mitään rajoituksia,
edellyttäen tietenkin, että toiminta ei ollut rikollista. Teoi`iassa
luotiin oikea taloudellincn malli-ihminen, homo eco7tom;cL4S, joka

toimii aina oman etunsa mukaisesti. Yrittäjä, joka parhaiten hyödyttää itseään, hyödyttää parhaiten myös kansantaloutta kokoiiaisuudessaan.

Tämä kansantaloustieteen todistelu, joka ei suinkaan aina
täyttänyt tieteellisen ki`itiikin vaatimuksia, vaikutti vähitellen
talouspolitiikkaan ja sitä tietä myös itse talouselämään. Eräitä
vuosikymmeniä ennen ensimmäistä maailmansotaa elettiin taloudellisen liberalismin valtakautta ulkomaankaupassakin. Tosin
täydellisen vapaakaupan kannalle pääsi vaiii Englanti. Mutta ta1ouselämää i`ajoittavat kahleeL kirposivat suureksi osaksi muual-

1akin Euroopassa. Mutta taloudellisen vapauden mui`skasi alussa
mainittu toinen talouselämää mullistava tekijä, politiikka, eri-

koisesti sen kärjistynein ja jäi.kyttävin inuoto, sota.
Tämä vapaaseen yksilölliseen toimintaan pohjautuva talous-

järjestelmä on luonut ne suui`saavutukset, jollaisia i,uskin mikään
järjestelmä pystyy aikaansaamaan, sillä on vaikeata kuvitella,
että jokin järjestelmä pystyisi kehittämään samanlaisen valtavan
taloudellisen dynaamisuuden. Talouden jättiläiskehityksestä on
ollut kaksi seurausta: ensiksikin.tarpeiden tyydytyksen lisääntyminen ja monipuol;stuminen ja toiseksi väestönkasvu, joka oikeastaan on seuraus edellisestä. Tiedetään, että Euroopan väkiluku pysyi keskiajalta lähtien aina 18. vuosisadalle suurin piirtein
muuttumattomana. Syntyneisyydessä ei ollut vikaa, se oli pysy-
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väisesti suuri, vika oli suuressa kuolleisuudessa. Kun kuolleisuus
rupesi 19. vuosisadan alusta alkaen nopeasti vähenemään, on

syyksi joskus selitetty terveydenhoidollisten olojen parantuminen.
Tämän käsityksen mukaan suuren kuolleisuuden syynä noina
vuosisatoina olisi siis ollut tei`veydenhoidon alkeellisuus ja suuri

tietämättömyys. Niin ei kuitenkaan ole. Suuren kuolleisuuden
aiheuttajana oli yksinkertaisesti nälkä. Se loi otollisen maapei.än
kulkutaudeille, jotka sitten toimittivat välttämättömän apuhar-

vennuksen, välttämättömän, koska talouden kyky tyydyttää tarpeita oli ankarasti i`ajoitettu. Vasta tekniikan, ei yksin tuotantotekniikan, vaan myös kuljetiJstekniikan kohottama talous on luo-

nut mahdollisuudet yhä laajenevalle tarpeiden tyydytykselle, siis
myös väestön kasvulle.
Ja kuitenkin se talousjärjestelmä, joka on kohottanut tuotannon kykeneväksi lakkaamatta kasvavia tarpeita tyydyttämään,
on täysin ii`i.ationaalinen järjestelmä. Tuotanto tapahtuu niin sanoakseni sokeasti, ilman taloudellista yleisjohtoa, ilman koko-

naisuutta koskevia ennakkolaskelmia, ilman tuotannon kokonaissuunnitelmia. Ja kuitenkaan tuloksena ei ole taloudellinen anai`kia,
vaan tuotanto on mitä suurimmassa määi`in sopeutunut esiintyvien tarpeiden mukaiseksi. Järjestelmällä on näet oma sisäinen
järjestelijänsä. Ja se on hinnanmuodostus, joka on sitä tehokkaampi, mitä vapaampi taloustoiminta on. Tätä vapautta näet
uhkaavat ei vain ulkopuoliset, vaan myös talousjärjestelmän sisäiset voimat, ennen kaikkea monopoliin tähtäävät pyrkimykset,

jotka, ovat lähtöisin järjestelmän perusperiaatteesta, tuosta edullisen yrittäjävoiton periaatteesta.
Tämän itsestään kehittyneen, itsesääteisen talousjärjestelmän
sijalle on pyrkimässä valtion johtama suunnitelmatalous. Jos
kansantaloustieteellä oli vaikutusta siihen, että talouselämä pääsi
kirpoamaan valtiovallan holhouksesta, niin sama kansantaloustiede on riykyisin johtamassa talouselämää uudelleen valtion holhouksen alaiseksi. Eikä tässä suhteessa tarvita suuriakaan yllykkeitä, sillä valtio on ollut kautta aikojen milloin mistäkin syystä
kärkäs puuttumaan talouselämään. Ensimmäisen maailmansodan

puhkeaminen teki tämän va|tion puuttumisen jopa välttämättömäksi, koska sota asettaa sotaa käyvissä maissa taloudelle aivan
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poikkeuksellisia vaatimuksia. Tämä puuttuminen ei kuitenkaan
tähdännyt varsinaisesti talousjärjestelmän muuttamiseen, mutta
pitkä sota ja sitä seurannut kansojen keskeinen luottamuksen
puute ja taasen uusi sota ovat aiheuttaneet säännöstelevän toiminnan pitkittymisen, jonka me toteamme omakohtaisesti tänäkin päivänä. Seurauksena tietenkin on ollut tottumus valtion
holhoavaan toimintaan, tai oikeammin paklm alistua siiheri, sillä
kansat ovat tempautuneet kansainvälisten ei)äluulojen ja epäluottamuksen noidankattilaan, josta poispääsyn mdhdollisuuksia ei
ole näk}'vissä. Mutta, kuten jo viitattiin, itse kansantaloustiedekin
on kehittämässä valtiojohtoista järjestelmää aivan teoreettiselta
pohjalta. Tämän päivän kansantaloustieteellä on suurena ongelmana kysymys täystyöllisyydeii aikaansaamisesta. Sysäykseii tälle
teoi`eettiselle keskustelulle antoi vuoden 1929 lopulla puhjennut
talouski`iisi ja sitä seui`annut talouselämän lamaantuminen kautta
maailman kaikkine onnettomine seurauksineen. Edellä mainitun
yksityistaloudellisen eli kapitalistisen järjestelmän ominaisuuksiin
kuuluu, että talous toimii aaltomaisesti, alituisena nousuna ja
laskuna. Nousu eli hyvä aika ei huolestuta ketään, mutta lasku

ja lamaannus sitä enemmän. Tämän seurauksena on mm. työttömyys, sitä suurempi, mitä täydellisempi talouden lamaaimustila on. Tältä sosiaaliselta ijohjalta on lähtöisifi se teoi`eettinen

suuiita, joka on kiiiinittänyt ensiarvoisen huomion kysymykseen,
onko mahdollista poistaa talouselämästä tämä nousu- ja laskuilmiö, tämä talouselämän rytmillisyys, joka tosin on ollut mitä
suurimmassa määi`in taloudellista kehitystä edist,ävä tekijä, miitta

joka samalla on tuonut mukanaan paljon oniiettomuutta. Eräiden
mielestä tasainen täystyöllisyys onkin mahdollista ilman että luovutaan yksityisestä yrittäjätoiminnasta. Mutta se edellyttää i)itkälle menevää valtion valvontaa, säännöstelyä ja ohjausta, ts.
se merkitsee periaatteellista ]uopumista vanhasta vapauteen pohjautuvasta talousjärjestelmästä ja siirtymistä uuteen järjestelmään, jossa on tuo puuttuva yleisjohto. Se on tietenkin valtiolla.
Valtion talousi)olitiikka saisi tässä järjestelmässä keskeisen aseman, jopa siinä määi`in, että siitä lähinnä riipi)uisi, miten tai`-

peet tulisivat tyydytetyiksi. Lisäksi olisi valtion asiana täyttää
yrittäjätoiminnassa mahdollisesti syntyvät aukot, joten valtio
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muut,tuisi ei ainoastaan talouden ohjaajaksi, vaan vähitellen myös

yhä suuremmassa inäärin yrittäjäksi.
Sen suuntaista talousjärjeste]mää, joka on tä}/.styöllisyysteoreetikkojen päämääi`änä, on jo käytännössä kokeiltukin. Ensiksikin sellainen talousjärjestelmä, jossa valtio ot,t,i talouden yleis-

johdon ja t,oteutti pitkälle menevää säännöstelyä, mutta salli yksityisen yrittäjätoiminnan, oli kansallissosialistisessa Saksassa 1930luvulla. Samanaikaisesti synt}.i valtiojohLoinen järjestclmä myös
U.S.A:ssa, jossa se t,oimi demokraat,tisella ja suhteellisen vapaamielisellä

pohjalla.

Tämä

Yhd}'svalloissa

paljon

mielipiteiden

vaihtoa aiheuttanut järjestelmä, j?oosevez£L.Jt i)new deal>), uusi jako,

merkitsi joka tapauksessa periaatteellista siirtymistä valtiojohtoi-

suuteen. Tämä t,iesi t,äälläkin valtion säännöstelevää puuttumista
talouselämään. Säännöstel}r u]ottui mm. hintoihin ja palkkoihin,
edellisten piti olla mahdollisimman alhaisia, työpalkkojen mahdollisimmaii koi`keita, jotta o]isi saatu ruiisaast,i ostovoimaa mark-

kinoillc ja sen kautta tuotanto kohoamaan. Tuloksena oli - lähinnä valtion vajaabudjettipolitiikan ansiosta -tilapäinen nousu
vuosikymmenen puolivälissä siitä onnett,omast,a aallonpohjasta,
johon 1929 puhjennut ankara kriisi ja sitä seurannut lamaannus
oli talousolämän painanut. Tämä valtavat mittasuhteet saavuttanut depressio olikin aiheena valtiojohtoisen järjestelmän kokeiluun Amerikassa. P\'ousu oli kuitenkin tilapäinen ja lopullinen

tulos oli kaikkea muuta kuin tyyd}-ttävä. Työttömyys, mikä kaikissa Euroopan maissa, joiden taloudelliset mahdollisuudet ovat
mit,ät,tömät Amerikan mahdo]lisuuksiin verrattuina, oli voitettu
jo 4934, muodostui U.S.A:ssa suorastaan krooniseksi. Vielä 1939
sie]lä oli n. `10 miljoonaa työtönt,ä. Tämä pitkällinen ]amaannus

antoi aiheen puhua talouselämän stagnaatiosta, paikalleen jäho]i, ett,ä invest,oinnit eivät k}'enneet nielemään säästöjä. Ei ole ihme, että tänä aikana
syntyi ei`ikoinen stagnaatioteoria, jonka mukaan koko kapitalistinen järjestelmä on saavut,tanut kypsyytensä. Ja mikä on kypsä,
se on saavut,tanut myös määränpäänsä.
Saksassa taloust,oiminta saavutt,i valtiojohtoisuuden aikana entistä suuremman intensiivisyyden ja tuotantotehon. Kun tulokmettymisestä, jolle ominaisena piirteenä

set olivat kokonaan toiset kuin U.S.A:ssa, on joskus vei`tailussa
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tahdottu väittää tämän osoittavan amerikkalaisen järjestelmän
huonommuutta: sainaan aikaan näet kuin Amei`ikassa kamppailtiin työttömyyden kanssa, Saksassa vallit,si suoranainen ylityöllisyys. Tulokset eivät kuitenkaan ole ilman muuta toisiinsa verrattavissa. Saksan talouden nousu johtui ensiksikin siitä, ett,ä
Saksassa kä}J.tettiin valtion kaikki mahtikeinot yrittäjätoiminnan
kiihottamiseksi. Tähän verraten Amei`ikassa jäätiin puolitiehen.
Täi.kein t,aloudellisista kiihokkeista Saksassa oli menekin jatkuva
takaaminen riittäviin hintoihin. Mutta voimakas nousu johtui myös
siitä, että Saksan t,alous keskittyi vuosi vuodelta yhä lisääntyvässä määrin sotavai`ustelutuotantoon. U.S.A:ssa tätä tuotantoa
ei ollut ennen kuin 1940. Ja tällöin siellä myöskin hävisi työttömyys.
Valtiojohtoisessa järjestelmässä, jossa yksityinen yrittäjätoiminta on säilytetty, on kansantaloustieteen asema toinen kuin
kapitalistisessa järjestelmässä: sillä on huomattava käytännöllinen
merkitys, sillä vain sen luomalla pohjalla taloutta ohjaava ja
säännöstelevä talouspolitiikka voi muodostua sellaiseksi, että toimenpiteet eivät jää täysin sattumanvaraisiksi. Näin oli laita Saksassa, näin U.S.A:ssa. Täst,ä osoituksena on Rooseveltin »aivo-

ti`ustii), johon tosin kuului kansantalouden tutkijain lisäksi myös

käytännön miehiä.
Kolmas täysin toteutettu talousjärjestelmä on se, jossa talous
on kokonaan valtiollistettu. Valtion hallussa on siis ei vain talouden yleisjohto, vaan myös koko yhteiskunnan tuotantokoneisto.

Tämä järjestelmä on vapaaseen yksityiseen yrittäjätoimintaan

pohjautuvan talousjärjestelmän vastakohta. Yhtä vähän kuin viimeksi mainittu järjestelmä halusi valtion puuttumista talouselämään, yhtä vähän yhteiskunnallistettu talous sietää yksityistä
yrittäjätoimintaa. Kun valtio ratkaisee, mitä hyödykkeitä tuotetaan ja miten tuotetaan, mitkä tarpeet tyydytetään, mitkä jätetään tyydyttämättä, samoin miten tavai`at hinnoitetaan, sisältyykö hintoihin vain tuotantokustannukset, vai sisältyykö niihin
valtiolle yli kustannusten tuleva osuus, joka silloin on välillistä
vei`oa, niin huomataan, että koko nykyisestä järjestelmästä ei ole

jäljellä muuta kuin tuotantotekniikka. Eräs taloustoiminnan ala,
joka kaikissa järjestelmissä pysyy periaatteellisesti muuttumat-
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toinana, on ulkomaankaupi)a. Talouspolitiikasta sanan vai`sinaisessa merkityksessä onkin jäljellä vain ulkoinaankaupi)apo]itiikka,

joka sekin muuttaa kokonaan ]uonnettaan.
Kun

ede]lä

maiiiit,ussa

valtiojohtoisessa

oli valtaiekijänä talouspolitiikka,

talousjärjestelmässä

on sen sijalla sosialisoidussa ta-

loudessa laskelmien teko.
On

itsestään

selvää,

että

sellaisessa

jäi`jestelmässä,

jossa

val-

tion on yksinään vast,attava tai`peiden tyydyttämisestä, valtion
viranomaiset ot,tavat avukseen kaiken sen, minkä tiede suinkin
voi tarjota. Muita se tiede, joka tässä voi t,ulla avuksi, ei kuitenkaaii
ole teoreettinen kansantaloustiede. Kun t,ämän tieteen tutkimuskohteina ovat }r'ksityisomistukseen ja yksityiseen }.rittäjätoimintaan pohjautuvan talouselämän ilmiöt, ovat sen saavuLukset valtiollistetun

järjestelmän

vallitessa

vailla

todellisuuspohjaa.

Jos

tämä uusi talousjärjestelmä leviäisi yli maailman, silloin nykyisellä kansantaloust,iei,eellä olisi vain historiallinen inerkitys. Tämä

ei kuitenkaan tiedä sitä, etteikö uusi talousjärjeste]mäkin tar-

joaisi tutkimustehtäviä. MutLa ne ovat t,oiset kuin nykyisen kansantaloustieteen tehtävät. Se tiede, joka voi tarjota uuden järjeste]män johdolle ai`vokasta apua, on kansantaloustieteen haarake, tilastotiede. Tämän tieieen asema muodostuu aivan kes-

keiseksi niiden laskc]mien teossa, jotka ovat välttämättömiä, jos
tah(1otaan välttyä jouLumasta täydelliseen kaaokscen.

KESKUSPANKIN ASEMASTA ]A
TEHTÄVISTÄ1.
Kirjoittanut
Rei,no Rossi.
Keskuspankki on instituutiona libei`alistisen aikakauden lapsia.
Ensimmäiset keskuspankit, Bank of England ja Sveriges Riksbank,

perustettiin tosin jo 1600-luvun lopulla, mutta vasta 19. vuosisata
merkitsi keskuspankkiajatuksen leviämistä kautta koko sivistyneen maailman ja vasta tällöin voidaan sanoa varsinaisen keskus-

pankkipolitiikan oikeastaan saaneen alkunsa.
Keskuspankkien perustaminen itsenäisiksi ja rahapolitiikkaa
jotakuinkin autonomisesti hoitaviksi elimiksi 1800-luvulla pohjautuu tiettyihin taloudellisiin ja poliittisiin edellytyksiin, jotka nimenomaan silloin olivat olemassa, ja tiettyihin katsomuksiin, jotka
niinikään olivat tuolle ajalle ominaisia.
Teoreettisena pei`ustana oli ajatus, ett.ä t,alouselämä hinnan-

muodostuksen ja vapaan voitontavoiLtelun
välityksellä
automaattisesti aina hakeutuu kohti optimaalista tasapainotilaansa`.
Tämä olettamushan on ollut eräänä liberalistisen teorian ydinkohtana kautta aikojen. Tähän teoreettiseen perusteluun liittyi poliittisena edellytyksenä ja samalla sen korollaariona vaatimus valtion
mahdollisimman suuresta puuttumattomuudesta talouselämään
muuten kuin koi`keintaan vapautta varjelevassa tarkoituksessa.
Keskuspankkilaitoksen itsenäisyyden historiallisena taustana taas
ovat olleet itsevaltiuden ajan kokemukset, hallitsijain häikäilemätön rahanhuononnuspolitiikka ja säätyjen pyrkimys monark.in
1 Helsingin Yliopistossa 12.12.1951 pidetty Zccf{.o prcrccu/.sor.[.a.
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vallan rajoittamiseen sekä oman merkityksensä lisäämiseen i.ahaasiain hoidossa. Tästä s}rystä mm. Ruotsissa niin kuin Suomessakin

keskuspankki alun i)itäen on toiminut nimenomaan säätyjen takuulla ja niiden val`.onnassa. Ihanteena oli joka tapauksessa mahdollisimman itsenäinen elin, jonkinlainen neljäs valtiomahti, joka
poliittisista tekijöistä riippumattomana huolehtisi »maan rahalaitoksen pitämisestä vakavalla ja turvallisella kannalla» ja mahdol1isimman vähän puuttuisi asioiden >)luonnolliseen kulkuuny).

Käytännössä keskuspankin rahapolitiikka tuli ennen kaikkea
olemaan kult,akannan politiikkaa. Tällöin on huomattava, ettei
kultakanta teoriansa mukaan alkuaan edellyttänyt oikeastaan
mitään aktiivisia toimenpiteitä keskuspankin taholta. Tämän rahajärjestelmän, niin kuin yleensäkin puhtaan metallirahakanhan,

perusajatuksenahan
oli,
että kullan virtaaminen maahan
maasta pois automaat,tisesti aiheutti ensin rahamarkkinoilla
sitten taloudellisen toiminnan eri aloilla reaktioita, jotka puolestaan olivat omiaan palauttamaan häiriintyneen valuutta- ja vaihtotasetasapainon. Keskuspankin tarvitsi korkeintaan todeta vaihtotaseen kehitys ja diskonttoaan muuttamalla vain vahvistaa
sitä vaikutusta, mikä valuutan liikkeiden seurauksena joka tapauksessa oli nähtävissä raha-ja luottomarkkinoilla. Näin toimimalla, toisin sanoen ennen kaikkea antamalla luonnollisille voimille vapaan liikkuma-alan, keskuspankki täytti tehtävänsä ja
kultakannan välitön tavoite, valuutan ulkomaisen arvon vakavuuden säilyttäminen, tuli saavutetuksi.
Joka tapauksessa on syytä erityisesti muistaa, että rahan ai`von,

nimenomaan sen ulkomaisen arvon, vakaana säilyttäminen oli
kultakannan vallitessa se peruspäämääi`ä, jonka i`innalla kaikki
muut tavoitteet saivat ja niiden pitikin väistyä. Valuuttakurssien
vakavuus oli oleva se kulmakivi, jonka varaan talouspolitiikka oli
rakennettava. Tällöin oli myös ilmeistä, että vain erityisen suotuisissa olosuhteissa tämä päämäärä oli saavutettavissa ilman työllisyyden ja ylipäänsä taloudellisen aktiviteetin vaihteluja. Nämä
kuuluivat kuitenkin liberalistisen Zc*jssez /cbjrG-ajattelun mukaan

asioiden luonnolliseen kulkuun ja heijastivat taloudellisia lakeja,

joiden vaikutusta ei käynyt kiistäinincn eikä myöskään eliminoiminen. Voidaan mvös materialistisen historiankäsitvkseii huono-
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maineisesta, mutta usein silti sangen mielenkiintoisia maisemia

avaavasta näkökulmasta katsoen väittää kultakannan valuuttasuhteiden vakavuuden varsin hyvin soveltuneen tämän i`ahajärjes~
telmän »emämaanJ), Englannin, kauppapoi`variston kansainvälisen
kaupan laajentamiseen tähdänneisiin pyrkimyksiin. Tästä vapaakaupan ja kansainvälisen työnjaon aatemaailmastahan tosiasiallisesti onkin löydettävissä kultakannan syvempi tarkoitusperä, sen
todellinen rcL£sort cZ'€Cre.

Todettava on kuitenkin, että viime vuosisadan voimakas teollistuminen ja teollisuusväestön kasvu samoin kuin ylipäänsä liiketoiminnan vilkastuminen tekivät ennen pitkää suhdannevaihtelujen ongelman yhteiskunnallisesti siinä määi`in vakavaksi, ettei
sitä käynyt sivuuttaminen pelkästään asioiden luonnolliseen kulkuun vetoamalla. Keskuspankin kohdalla tämä mei`kitsi sitä, että

pankin tuli politiikallaan mahdollisuuksiensa mukaan pyrkiä ennakolta estämään rajujen heilahdusten syntyminen valuutta-ja rahamarkkinoilla. Automaattisesta ja mekaanisesta, puhtaasti toteavasta kultakanta- ja diskonttopolitiikasta astuttiin siten aimo
askel kohti todellista harkinnanvaraista talouspolitiikkaa. Tällöin
vasta syntyi ))£Åe a}r£ o/ cer®trcL! ba}nÅ£rigi), pyrkimys korkokantaa

apuna käyttäen vaikuttaa suhdanneaaltojen tasoittumiseen.
0lisi kuitenkin liioittelua väittää tällä tiellä ensimmäiseen
maailmansotaan mennessä päästyn juui`i alkua pitemmälle. Englannissa, jossa niin hyvin kansantaloustiede kuin ))keskuspankkitaitokin» olivat saavuttaneet aikaansa nähden korkeimman tasoii,
edettiin vaivalloisen j)koe-ja erehdys))-metoodin avulla pulmatilanteesta toiseen edellisistä kriiseistä aina jotakin oppien ja viisastuen.
Mitä loitommas tästä kiistattomasta raha-ja pankkitiedon keskuksesta, Lontoosta, poistuttiin, sitä mekaanisempaa oli edelleenkin
keskuspankin toiminta. Näin oli laita Suomenkin osalta. Todettava
on myöskin, että keskuspankkipolitiikankin kohdalla vallitsi sama

jatkuvaisuuden ja »viivästyksen laki)), joka niin harmillisena vaikuttaa kaiken taloudellisen ja yleensä sanan laajimmassa mielessä
sosiologisen tutkimuksen alueella. Sitä mukaa kuin opittiin entistä

paremmin analysoimaan keskuspankkipolitiikan vaikuttavuutta,
sitä kauemmaksi päivä päivältä edettiin näistä teorian pohjaksi
asetetuista ns. J)olevista oloista)). Maailma muuttuu lakkaamatta,
5

314

RF.`iNO Rossi

ja eilispäivän viisaus ei koskaan täysiri sovellu t,ämän päivän ongelmien ratkaisemiseen.
Keskuspankin kiist,aton johtoasema, etten sanoisi monopoli,

talouspolitiikan alalla säilyi silti ennallaan. Vasta maailmansota
merkitsi tässä suhteessa ensimmäist,ä järkytystä. Ei kuitenkaan
niin, että keskuspankin asema olisi välittömästi sen jälkeen olen-

naisessa määi`in muuttunut. Päinvastoin voitaneen väittää, että
1920-1uku tavallaan oli perinteellisen keskuspankkipolitiikan ulkonaisesti kenties merkittävintä ja vaikutusvaltaisinta aikaa. Sota
oli silti jo kylvänyt heikkouden ja epäuskon siemeniä, jotka seuraavalla vuosikymmenellä i`upesivat itämään. Maailmansodan vuodet tiesivät ensinnäkin kansallisen talouspolitiikan vaatimusten
esiin mui`tautumista vastakohtana kultakannan yleismaailmallisille tavoitteille. Samalla sota toi mukanaaii syvällisiä muutoksia
maailmantaloudelliseen kokonaiskuvaan, muut`oksia, jotka voimakkaasti heikensivät kultakannan t`oimintamahdollisuuksia. Kolmanneksi sodan ja sen jälkeisten vuosien erityiset olosuhteet osoittivat perintee]lisen keskuspankkipolitiikan keinojen i`iittämättömyyden voimakkaiden järkytysten aikoina, samalla kun sota omalla

ja kovalla tavallaan havahdutti näkemään vielä paljon rahan arvon
vakavuuden yläpuolellekin asetettavia Lalouspoliittisia arvoja ja
tavoitteita.
Ei ole ihme, että 1920-luvun jälkipuoliskon prosperi.£yn päättyminen maailmanhistorian kenties voimakkaimpaan taloudelliseen
kriisiin ja syvimpään lamaan näiden edeltäneiden kokemusten

jälkeen ratkaisevalla tavalla järkytti uskoa niin hyvin ahtaasti
rahataloudellisten tavoitteiden tarkoitukscnmukaisuutcen kuin
myös rahapolitiikan mahdollisuuksiin ylipäänsä. Keskuspankkien

johtama rahapolitiikka ei ollut pystynyt näkemään, mihin oltiin
ajautumassa, ja missään tapauksessa se ei ollut kyennyt torjumaan
tulossa olevaa kriisiä. Yhtä heikko oli i`ahapolitiikan menestys
myös taistelussa laman voittamiseksi. Huolimatta erinomaisen
voimakkaista to].menpiteistä, enneii näkemättömän alhaisiksi painetuista koroista ja avokätisestä luottopolitiikasta, talouselämä ei
ottanut täysin elpyäkseen. Työttömien miljoona-armeijat olivat
epämiellyttävänä muistutuksena perinLeellisten tavoitteiden ja
keinojen riittämättöinyydestä, samalla kun idän taivasta vasten
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nouseva punainen Neuvostoliitto jo pelkällä olemassaolollaan ja
vielä enemmän propag.andallaan antoi oman kumean ja pahanenteisen säestysäänensä tä-hän länsimaisen individualist,is-liberaalisen
elämänmuodon kohtalonsinfoniaan.
Näiden vuosien kokemusten ja järkytysten ahjossa muovaut,ui
uusi talouspoliittinen ideologia, joka niin hyvin päämääriensä kuin
keinojensakin suhteen varsin jyrkästi erosi perinnäisestä liberalistisesta ajattelutavasta. Talouspolitiikan päätavoiLteeksi oli asetettava jatkuvan täystyöllisyyden ylläpitäminen. Tärkeimpänä
keinona ja välineenä tämän tavoitteen saavut,tamiseksi oli o]eva

joustava finanssipolitiikka, jonka oli astuttava kelvottomaksi ja
tehottomaksi osoittautuneen kcshspankkipolitiikan, ennen kaikkea perinnäisen diskonttopo]iliikan sijaan. Voidaan sanoa, että
keskuspankki järjestelmänä, talouspolitiikan johtajana oli täten

yhden vuosikymmenen kuluessa suisiunut tämän politiikan teoreettisten muovailijoiden ajatuksissa kunniasta kadoLukseen. Se
alistettiin, jollei muodo]]isesti niin ainakin asiallisesti, valtiovarain-

ministeriön alaisuuteen, pelkäksi rahavirasLoksi, joka vain pani

toimeen sen, mitä talouspolitiikan uudet johtajat päätLiväi. Keskuspankin hegemonia ja itsenäisyys oli i]iennyt, sen parhaat

päivät näyttivät peruuttamattomasti siirt}'neen historian lehdille.
Vie,lä tällä hetkelläkin kent,ies ang.1osaksisten rahateoreetikkojen

enemmistö on sitä mieltä, että näin on todellakin käynyi.
Ei olisi kuitenkaan peräti hämmästyttävää, vaikka vanhus
osoittautuisi odotettua elinvoimaisemmaksi. Ei`äitä tähän viittaavia
merkkejä on jo havaiLtavissa.
On tietenkin selvää, et,tä jos talouspolitiikan i)eruspäämäärä

~ niin kuin näyttää -ratkaisevasLi on siirtyn}J't vakaasLa rahan
arvosta pysyvän täystyöllis}'ydcn iiuolelle, tästä on väistämättömästi seurauksena myös keskuspaiikin aseman ja tehtävien muutiuminen. Mutta olisi ilmeisest,i liian hät,äistä arvella, että pankin
merkitys tämän johdosta tyystin katoaisi. Keskuspankin asema

on vain uudelleen ai.vioitava, samalla kun sen tehtävät on tarkistettava muuttuneen kokonaistilanteen vaatimusl,en mukaisiksi.
Ensinnäkin on todettava, ettei keskuspankin perinteellistenkään keinojen kilpailukyky finanssipoliittisiin toimenpiteisiin verrattuna vielä ole tullut läheskään kiistattomasti selvitetyksi ja ke-
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vyeksi havaituksi. Päinvastoin voidaan todella joustavan ja tarkoituksenmukaisen finanssipolitiikan mahdollisuutta kohtaan tunnetun skeptillisyyden sanoa viime vuosina hyvinkin voimakkaasti
lisääntyneen. Puhumatta siitä, että erilaatuisten finanssipoliittisten
toimenpiteiden kansantaloudellisen merkityksen analysoiminen
on vielä aivan alkuasteellaan, ].opa itse budjetin tasapainokäsitekin
kiistanalainen, on myös ilmeistä, että finanssipolitiikka parhai-mmi]laankin on raskasta ja kömpelöä perinteellisen keskuspankki-

politiikan rinnalla. Sanottakoonpa rahapolitiikan tehokkuudesta
ja tarkoituksenmukaisuudesta mitä tahansa, on joka tapauksessa
myönnettävä, että se on nopeasti ja kuin nappia painamalla käyi
tettävissä. Tämän seikan merkitystä ei ole syytä väheksyä pyrittäessä ylläpitämään aina horjuvaa täystyöllisyystasapainoa ja vakaata rahanarvoa. Finanssipolitiikka lienee sittenkin jäävä raskaaksi ja aina suhteellisen pitkätähtäimiseksi aseeksi, johon on
pakko turvautua silloin kun, niin sanoakseni, keskuspankkipolitiikan tulivoima ei yksinään ole riittävä.
Edelleen on ilmeistä, ett,ä keskuspankin käyttämien keinojen
täi`keysjärjestys enempää kuin niiden valikoimakaan ei ole tuomittu jäämään muuttumattomaksi. Viimeaikaisten kehitystendenssien perusteella uskaltanee väittää, että keskuspankin vanha
pääase, diskonttopolitiikka, joka aikoinaan tavai`avekselien valtakaudella oli yksin hallitsevana, on yleismaailmallisesti katsoen selvästi menettänyt merkitystään. Sil]oinkin kun liikkuvaan koi`koon

on turvauduttu, tämä on pikemininkin seurannut keskuspankin
likviditeettipolitiikan lisäiliniönä kuin aiheutunut luottamuksesta
koi`on muutosten tehokkuuteen sinänsä. Voidaankin epäilemättä
sanoa, että nykyään luottopoliittisesti tärkeimpänä vaikutustienä
pidetään keskuspankin eri tavoin aikaansaamaa i`ahalaitosten kassaaseman muuttumista. Tämä voi tai)ahtua ].oko suoi`anaisesti
avomarkkinaoperaatioin lisäämällä tai vähentämällä yhteiskunnan
kassaa ja pankkien maksuvalmiutta tai myös välittömästi muuttamalla rahalaitosten kassareservimääräyksiä. Näiden toimintamuotojen ohella keskuspankkien luottopolitiikassa on viime vuosina
kiinnitetty erityistä huomiota mahdollisuuksiin joustavan ja tarkoituksenmukaisen selektiivisen luotonsäännöstelyn toteuttamiseen, niin että luottorahoitus voitaisiin ohjata niihin sektoreihin,
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joissa sitä tarvitaan, ja kieltää aloilta, joilla ylieksi)ansion vaai`a
on olemassa.

Sanomattakin on selvää, että valuuttakurssien ehdottomasta
kiinteydestä luopuminen on myös omiaan tekemään keskuspankin
harjoittaman valuuttapolitiikan yleistaloudelliselta merkitykseltään entistä suuremmaksi ja rahanarvopoliittisesti ensiluokkaisen
tärkeäksi tekijäksi. Samalla multilateraalisen maailmankaupan
pirstoutuminen ja kansainvälisen valuuttatasapainon häiriöt niinikään ovat pikemminkin lisänneet I"kuspankin vaikutusvaltaa
kauppaiiolitiikan ja kansainvälisen maksuliikkeen alalla.
Toisaalta ei tietenkään ole kiistettävissä, etteikö keskuspankin

toimintavapaus useissa suhteissa olisi entisestään huomattavasti
kaventunut. Näin on käynyt nimenoinaan siinä mielessä, ettei

pankki rahanarvopolitiikassaan voi noudattaa äärimmäistä tiukkuutta, jos sen toisaalta on aina oltava ehdottoman täystyöllisyysvaatimuksen sitoma.
Tosiasiallisesti voidaankin sanoa, että keskuspankin alkuperäinen perustchtävä, rahan ai`von vakavuuden vaaliminen, sekä
i)maan rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla)},
niin kuin asia Suomen Pankin ohjesäännössä on ilmaistu, on näissä
muuttuneissa oloissa uudelleen voimakkaasti ajankohtaistunut.
Samalla kysymys keslmspankin itsenäisyydestä ja suhteesta valtiovaltaan ja poliittisiin voimakomponentteihin on niinikään muodostunut ensiarvoisen tärkeäksi. y)Säädyt)), ts. kansaneduskunta,

jotka aikoinaan loivat keskuspankin rahan arvon vaalijaksi ja suojaksi itsevaltiaan hallitsijan i)yyteitä vastaan, ovat nyt itse saavuttaneet vallan täydellisyyden, jonka vastapainoksi keskuspankilla
ei ole asettaa mitään ns. ))poliittisia realiteetteja)}. Ja toisaalta täystyöllisyyden ylläpitämisestä on tullut se y]in ohje, z4Z£jmcb rc*i.o,

jonka mukaan muut taloudelliset suureet, rahati ai`vo niihin luet-

tuna, saavat määräytyä.
Näissä oloissa I"kuspankin toiminta perustehtävänsä Läyttäiniseksi, rahan arvon vakavuuden Lurvaaminen, on käynyt aivan
erityiscn vaativaksi ja vastuulliseksi työksi. Miten ja mil]aif>in toi-

menpitein rahan arvon vakavuudesta tai ainakin tiettyjen jakaantumissuhteiden, so. tulon ja omaisuuden jakaantumisen, pysyvyydestä voidaan huolehtia? Mitkä ovat rahapoliittisesti tarkoituk-
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senmukaisimmat keinot näiden tavoitteiden saavut,tamiseksi kussakin ajallisessa ja institutionaalisessa tilantecssa sekä talouspolitiikan
yleispäämäärän, täystyöllisyyden,
asettamissa rajoissa?
Nämä ovat kysymyksiä, jotka kaikkialla maailmassa nyt askarruttavat ja joiden tulee askari`uttaa niin hyvin keskuspankkien johtohenkilöitä kuin iiäitä asioita teoreettisesti analysoivia tutkijoitakin.
Miten tyydyttävä selvyys näihin kysymyksiin saadaan, siitä tulee
nähtävästi olennaisessa määrin riipi)umaan keskuspankkilaitoksen
itsenäinen talouspoliittinen inerkitys ja tulevaisuus.

KIR]ALLISUUTTA.
`NEi.o `NAL"io, Tut,ki,mus finanssipobitiikan soveltuvuud,esta välineeksi työlLisyus- ia rahanarpopolitiikassa. Kansantaloude"s±8`
Tutkimuksia, julk. Kansantaloude"nen Yhdistys, XVI, Helsinki 1951. Siv. 167.

Toukokuun 26 päivänä 1951 Helsingin Yliopiston Valtiot,ieteel1isessä tiedekunnassa hyväksyttiin WEiJo WAiNion väitöskirja
Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta välineeksi työllisyys-

'```

ja rahanarvopolitiikassa.

"uc1
_,=ålffläå:å:.:iit:e:;jl:ä?är;:stit:.t:åååaå:e¥..nfj#::
teoreettinen ajattelutapa asetetaan aikaisemman kvantiteetti=reettisen ajatLelun vastakohdaksi. Tekijä kiinnittää sekä julkisen
talouden menotalouden et,tä sen tulotalouden puolella huomiota ns.
multiplikaatiovaikutukseen. Kysymys on käytännössä lähinnä siitä,
missä määrin tietty julkisen menon lisäys muodostuu todella kysynnän lisäykseksi tai veron korotus kysynnän vähennykseksi.
ntää lisäävää
EsiErij±!l{.is_e__n__v|±± kuoletuksilla ei leensä ole k
eikä_vLaLL.io.n..o_t_tamilla.l_aj_po.ill.a_`kyåya±ää_y~ä_bg~nlä.¥.ää
Erityisesti on sy.ytä korostaa Wainion tutkimuksen kolmannen,
neljännen ja viidennen luvun ansioita (Keynesin teorian kehykset;
Säästämjnen ja investoinnit; Ex ante ja ex post). Niissä esitetään

yksinkertaisesti ja havainnollisesti uudemman ajattelun läpimurtautuminen ja sen voit,toisa tunkeutuminen aikaisemman maksuvälineajattelun ja kassa-ajatte]un alueelle.

Siirtyessäni työn puutteellisiin puoliin haluan kiinnittää huomiota teoksen jäsentelyn heterogeenisuuLeen. Itse esityksen kulku
on epätasaista. Havainnollisten ja selkeiden kohtien välissä joudumme usein epämääräisesti ja ristiriitaisestikin laadittuihin jaksoihin. Esitystapa on toisinaan hämärää. Esiinerkkinä tästä viitat,takoon stagnaatioteorian erittelytapaan ja siinä erityisesti sivun
65 kolmannen kappaleen näin kuuluvaan alkuun: ))Mikä sitten
olisi uusien alueiden valtaamisen ja kehittämisen sekä teknillisen
kehityksen välinen suhde? Käsittääksemme tapahtuu tekiiillisiä
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parannuksia jatkuvasti, mutta niiden hyväksikäyttö vaat,ii luottamuksellista ilmapiiriä, jonka edellytyksenä on suurempi hyvinvointi. Tämän taas voi aluee]linen ekspansio tehdä mahdolliseksi.
Mutta ekstensiivisellä ekspansiolla täytyy olla riittäväst; kohteita.
Muutoin aiheuttaa jatkuva väestön lisääntyminen reaalitulon vähenemisen asukasta kohti, jolloin syntyy voimakas emigraatiohalu . .»
Ajatus siirtyy pois asiasta uusiin seikkoihin jatkuvasti, ennen kuin
entinen kysymys on tullut lukijal]e selväksi.
Ymmärtääkseni tällä teoksella on huomattaviakin puutteita,
joista eräisiin tässä olen viitannut. Toisaalta sen ansiot, joiden
merkitystä alussa korostin, ovat huomion arvoisia. Kansantaloustieteen teorian ongelmista ja myös talouspolitiikan päämääristä ja
keinoista kiinnostuneelle lukijalle maassamme on syytä suositella

tutustumista tohtori Wainion tutkimukseen ja varsinkin siinä
oleviin uudemman työllisy}.s-ja rahateoreettisen ajattelun analyysia koskeviin jaksoihin, jotka sisältyvät teoksen alkuun, suunnilleen sen ensimmäiseen kolmannekseen.
Matt'i Lel)Po.

EKONOMisKT LÅNGTiDspROGRAM 1951-1955.1950 års långtidsutred-

ning. Statens offentliga utredningar 1951:30. Stockholm 1951.
Siv. 200.

Kansantaloudellisten prognoosien laatiminen on vuosi vuodelta
tullut yhä yleisemmäksi; hallitus toisensa jälkeen on katsonut
tuollaisen ennustuksen vastaisesta taloudellisesta kehityksestä
tarpeelliseksi pohjan saamiseksi valtiontalouden tulojen ja menojen mahdollisimman täsmällistä arviointia vai`ten. Tavallisesti
nämä kansantulolaskelmiin liittyvät arvioinnit kohdistuvat vain
lähimpään edessä olevaan vuoteen, jota varten valtion talousai`vio on laadittava. Prognoosin tekeminen pitempää vuosijaksoa

:.;lnmgä:liäaE;tei::,aovnakiynr,it?,l:i.nJ:y#:lin:nuoå:ina:åasåantts:å's{iinpi:klå;
että suhdannekehityksen et,ukäteen ai`vioiminen on melko heikolla

pohjalla, puhumatta siitä, että ulkopuoliset valtiolliset ja taloudelliset tapahtumat voivat antaa kehitykselle odottamattomia
käänteitä. Mutta vaikka näin ollen täytyykin suhtautua suurella pidättyväisyydellä tällaisiin laskelmiin, ei toiselta puolen voi
olla tutustumatta suurella mielenkiinnolla tuollaisiin yrityksiin,
milloin niitä on tehty.
Esiteltävänä on nyt Ruotsissa tehty tämänsuuntainen yritys. Sanottakoon heti, että se perustuu määrättyihin edellytyksiin ja
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että päätarkoituksena on laatia ohjelma, millä tavoin niiden pohjalta syntyvä kansantulon lisäys olisi jaettava eri käyttötarkoitusten kesken. Laskelma nojaa olennaisesti niihin ohjeisiin, jotka
toimikunnalle on annettu. Näin muodostuvat seuraavat neljä pe-

å:;|eiå:1:y:rss:ä:aif;;J3?tbuataaat:råtaynöl:irsvy.ysj;a2i.Yvhatfisuk,::tmaitsapl:|i:
tiikka yleisesti vaikuttavine keinoineen. Tutkittuaan talouselämän
eri alojen uusinta kehitystä ja ottaen huomioon tuotantokoneiston
jo tapahtuneet samaten kuin suunnit,ellut laajentamiset toimikunta päättyy siihen yleiseen laskentaperusteeseen, et,tä bruttokansantuote vuosina 1951~55 lisääntyisi 3°/o kunakin vuonna.
Tämä lähtökohta on sikäli varovainen, et,lä nousu viime vuosina
on ollut tuntuvasti suurempi nimittäin 4°/o, jopa 5°/o. Mutta
toiselta puolen toimikunta ei, saamiinsa ohjeisiin katsoen, ole ottanut huomioon esim. sitä mahdollisuutta, et,tä »Koi`ean suhdandanteet» päättyisivät yleiseen hintainlaskuun ja lamaan.
Erittäin mielenkiintoiset ovat toimikunnan suunnitelmat Ja
suositukset tulonlisäyksen käyttämiseksi ja siihen liittyvät ajatukset. Ennen kaikkea olisi toimikunnan mielestä investointeja
vähitellen lisättävä, jotta vai`mistettaisiin tuotannon ja kansantulon jatkuva nousu ja siten elinkannan paraneminen tulevinakin
vuosina. Niinikään olisi - maailmantilanteeseen katsoen - lisättävä toisaalta ei`äitä reaalivarastoja, toisaalta ulkomaisia saatavia eli valuuttavarantoa. Edelleen toimikunta arvioi, että julkinen kulutus tulee vaatimaan entistä suuremman osan kansantulosta, vaikka otettaisiin huomioon vain tavanomainen laajenemistendessi ja jo päätetyt sosiaaliset toimenpiteet. Jos hyväksytään uusia sosiaalimenoja, ei toiinikunnan laskelma enää pidä
kutiaan. Tämän suunnitelman tuloksena on, että yksityinen kulutus ei pääse nousemaan yhtä voimakkaasti kuin juuri menneinä
aikoina. Nousu olisi näet toimikunnan laskelmien mukaan noin

peunotlti|?aoisetåe|]:soisneänt;iuaosv|:å?essavastatenkeskimäärinkolmeaproTämän jälkeen toimikunta tehostaa välttämättömyyttä valita, mitä yksityisen kulutuksen parannuksia halutaan ja mitä
keinoja käytetään. Jos esim. halutaan vähentää työaikaa - pidentää loma-aikoja tai lyhentää työpäivää tai työviiklma -merkitsee se määi`ättyä elinkannan nousua, joka samalla tekee esim.
kohoavan ruokatalouden tai pukeutumisen mahdottomaksi. Samalla tavoin on suoritettava valintaa tulojen muuhun käyttöön
nähden. Jos esim. .pidetään verojen alentamista tärkeänä, jää
vähemmän mahdollisuuksia sosiaalisiin uudistuksiin, ja jos pidetään esim. puolustuslaitoksen tehostamista välttämättömänä, se
rajoittaa mahdollisuuksia sosiaalisiin uudistuksiin ja veronalen-
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nuksiin sekä mahdollisesti yksityisen kulutuksen kohottainiseen.
Toiselta puolen voidaan panna pääpaino juuri viimeksi mainitulle
seikalle, yksit}.isen kulutuksen kohottamiselle, mutta silloin on
pakko tinkiä inuissa suhteissa seui`auksin, jotka kenties eivät ole
miellyttäviä, jos asioita tai`kastaa vähänkin pitemmästä näkökulmasta.
Toimikunnan esityl#et ovat näissä suhteissa huomion arvoisct. Lukijalle jää kuitenkin kysymysmerkiksi, millä tavoin tuollainen jako-ohjelma olisi totcutettavissa. Toimikunta suosittelee
tosin kiinteätä talouspolitiikkaa näiden päämäärien saavuttamiseksi, ja eräiltä osiltaan se epäilemättä on hallituksen ja edeskunnan järjestettävissä. Mutta yleisen kulutuksen pitäminen aisoissa kansan tulojen kasvaessa vaatinee pitemmälle inenevää
säännöstelyä, kuin mihin Ruotsissa nykyoloissa tuntuu olevan
edellytyksiä.
Näin ollen i,äytyy tul]a siihen tulokseen, että tuollainen viisivuotisohjelma on jossain määrin numeroleikkiä, johtopäätösten
tekoa lähtien määrätyistä edellytyksistä, jotka eivät todellisuudessa voi pitää tarkalleen paikkaansa, ainakaan kaikilta osiltaan.
Jos kehitys on oletettua edul]isempi, asia järjestynee helposti.
Mutta on toisaaha olemassa se vaai.a, että yleisö jää odottamaan
suurempaa kakkua, kuin mikä lopulta tulee olemaan jaettavana.
On siten mm. pclätlävissä, että tuollaisen suunnitelmaan noja-

ten vaaditaan -ja saadaankin -palkankoroLuksia, jotka eivät
sit,ten vastaakaan todellista lmhitystä. Niin tuollainen tulevan kehit}'ksen ennustelu, 'joka näyttää pei.ustuvan t,ieteelliseen pätevy}.teen ja asiantunt,emukseen, saattaa olla omansa johtamaan
monenlaisiin vaikcuksiin. Mutta toiselt,a puolen ei sovi kieltää
sitä melkoista hyötyä, mikä saavutetaan tämänlaatuisten laskelmien tekoon tarpeellisten tilastonumeroiden ja muiden tosiasiain
keräämisellä ja niihin i)erustuvalla analyysillä. Todettava onkin,
että Ruotsin taloudellinen tilasto täyt,tää aika suuret vaat,imuk-

set - esim. verrattuna oman maamme vastaavaan tilastoon ja että tutkijakunta nyt esitet,tävänä olevassa tutkimuksessaan
on osoittanut tarpeellista vai`ovaisuutta johLopäätöstensä teossa.
Monessa suhteessa tämä tutkimus kcli)aa ma"ksi meillekin.
A. E. Tudeei..

E.Rr+sT W A.GEM^T<r`,

Bei.ij,hmte Denk|ehlei` Der

Natioiwlökonomie.

Bei.n 1951. Siv. 272.

Narrensriieg.cl Der SLat,isLik-t,eoksellaan kuuluisaksi tullut prof.
W¢gemci7tr} toimii n}.k}J-isin Chilcn yliopiston taloustieteellisen lai-

I{ IRJALLisuuTTA

323

toksen johtajana. Pitkän elämänsä aikana liän on joutunut sekä
oi)iskelemaan että vaeltamaan maasta maahan, tutustumaan sekä
oppineisiin että heidän oppeihinsa ja myös näkemään, millaisia vaikutuksia t,aloustieteen saavutuksilla ja erehdyksillä on ollut sekä
tieteellisille i)yrkimyksille ett,ä käytännön elämään. Onhan kansanta]oustiede arkipäivän filosofiaa, jonka käsitteet ja huomiot, eivät
jää vain tieteen piiriin, vaan joutuvat verraten nopeasti sekä julkisen sanan ett,ä talouspoliiiikan käyttöön - huonommin tai i)a-

reminin ymmärrettyinä.
Ikuisessa i)yrkimyksessään tieteelliscen totuiiteen ihmishenki on

tehnyt ja te,kee jatkuvasti erehdyksiä ja kömmähdyksiä, ja tämän
hetken tutkijoilla onkin i`iittävästi työt,ä r)aljastellessaan edeltä-

jiensä virheitä ja erehdyksiä. Mut,ta onko tehtyjä ajatusvirheitä
pidettävä vain vahingollisina myrkkykasveina tieteen vainiolla?
Eivätkö ne pikemminkin oikein säilötiyinä ja oikeilla ctiketeil]ä
varustettuina ole sekä hyödyksi että varoitukseks; taloust,ieteelle
ja etenkin opi)ihisLorialle? Tällaisen asenteen on professori Wage-

mann ottanut lähtökohdakseen yrittäessääii kei`ätä yhtenäiseen
loogiseen esitykseen kansantaloudellista virheajattelua. Kansantaloustieteen suunnaton aineisto e,i tietenkään tee mahdolliseksi
niin perinpohjaista esitystä kuin Narrenspiegel Der Statistik. Sen
tähden sanoo kirjoittaja rajoittuneensakin käsittelemään kuuluisia
erehdyksiä, kuiiluisia joko siksi, että ne ovat syntyneet suui`miesten aivoissa tai siksi, että niiden vaikutus on ollut erityisen
huomattava joko tieteelle tai käytännön politjikalle.
Vetäväst,ä iiimestään ja aihevalinnastaan huolimatta kirja ei
kuitenkaan ole pelkkä kuriositeettikokoelma. Siitä
muodostuu
omintakeinen kal,saus kansantaloustiet,een kehit}/.kseen ja ongelmiin.
Vaikka kirjoittajaa teosta laat,iessaan onkin elävöiitänyt ajatus,
että vahingonilo on puhtainta iloa, ja vaikka kirjoittaja tapansa
mukaan onkin höystänyt esitystään sopivilla sanankäänteillä ja
vertauksilla, tcos ei ole vallan vaivatta sulatettavissa. Allekirjoittaneen mielcstä se on lähinnä ei`ikoislaatuinen oppihistoria, kansant,aloudellinen inuistelmateos, jossa uusimmat virtaukset ja pulmat
ovat jääneet iniltei huomiotta. Kieltämättä teos on tekijänsä suuren lukeneisuuden, terävyyden ja kokeneisuuden osoitus, inutta
varsin mullistavaa lisää kansantaloudelliseen tietämykseen se ei
tuo, vaikka se oi)ettaakin tarkastelemaan asioita niiden »nurjalta))
puolelta.

Kirjoittajan käsityksen mukaan kansantaloustiede on syyllistynyt neljään virheajatteluun, nim. individuaaliseen, inonistiseen, absoluuttiseen ja oikeita mittasuhteita ymmäi`tämättömään ajatteluun.
Teoksen alkuosassa käsitellään mm. arvo- ja
rahaopin perspektiivejä, taloudellista periaaLetta teoriassa ja käy-
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tännössä, kapitalismin menneisy}'ttä ja tulcvaisuutta, Karl Marxin
oppeja, kustaniiusperiaatetta ja kriisit,eoi`ioita. Kirjan loppuosassa
tekijä sclit,tc]ee mm. sosi€ialisten lainmukaisuuksien olemusta, suhdanneliikkeitä, eri talouspoliittisia järjestelmiä, valtion- ja verotaloutta, kansantulolaskelmia, tilastoinenetelmiä, koron tehtäviä
ja kei`roinmenetelinän erehdyksiä. Kirjan loppuun liitetty 10sivuinen asia-ja henkilörekisteri ant,aa jo hyvän käsityksen teokseen ahdettujen \.irheajatusten ja -kokemusten määrästä.
Yksilöllisen kauppiasajatte]un sy}Jksi Wagemann lukee min.
sen, ettei kansantalousliede ajoissa }rmmäi`tän}7t julkisen luoton

merkit}-stä pu]ien torjunnassa, ja että se siten osaltaan vaikutti
toisen maailmansodan s)/-ntymiseen. Moiijstiscn ajattelun edustajat
paljastivat tosin yksii)uolisen klassil]isen oppisuunnan virheitä,
mutta sy)'llist},'ivät samalla itsekin konstruoimaan homo sapiensin
tjlalle homo economicuksen. Taloushistorioitsijat alkoivat oivaltaa,
et,tei tä}'sin absoluuttisia luonnonlakeja ta]ouselämässäkään ole
olemassa k]assillisessa mielessä. Rakennemuutokset, ympäristötekijäL ym. on aina ]nuistet,tava ottaa huomioon. Kä},-tännön esimerkkinä Wagemann mainitsee, ett,ä `iseissa pääomakövhissä
maissa, mm. Chilessä, on p}'ritt}. koi`ot,tamaan i)alkkataso.ä jyrkemmin kuin luonnolliset cdellyt}tksct sallisivat. Oikeitten iiiit,t,asuhteittcn käsit,tämiseksi on tarpeen riittävä tilasto, joka antaa

pei`ustan taloudellisille

arvioinneille.

Tilastokaan ei

kuitenkaan

anna mitään valmist,a mittapuuta. Kansantaloustieteessäkin on
ensin pystyttävä määrittelemään J)normaalitt) suhteet aivan kuin
lääketieteen on tunnett,ava inhimilliselle organismille soveliaat
lääkeannokset. On tiedettävä mm. t,yö-ja omajsuustulojen suhteet,
setelistö ja kansantulo, varasLo-ja tuotantotilanne, toisin sanoen
kansantalouden rakenncsuhteet, ja niiden perusteclla pyrittävä
arvioimaan suhdanteideii liikkeitä ja talouspolitiikan \/-aikutuksia.
Virheellisen,
oikeita
mittasuhteit,a
ymmärtämättömän
massaajattelun syyksi lukee Wagemann mm. Versaillesin sotakorvaukset
1919, toisen maailmansodan (Hitler ei ymmärtänyt i)elätä 10-kertaista materiaaliylivoimaa), Morg`enthaun suunnite]man ym. viime
aikaiseen maailmanr)o]itiikkaan ja inaailmanta]outeen vaikutta-

neet tapahtumat.
Teoksen

loppuluku

»test,amentin».

Hänen

sisält,ää

tavallaan

käsitvksensä

tekijänsä

mukaan

iieteellisen

valtavat

tehtävät

odottavat sosiaalit,ieteiden .tutkijoita.
Kansant,alousticde esim.
on monist,a edist}'sasldeistaan huo]imatt,a toistaiseksi vain harvoin

pystynyt auttamaan ihmiskuntaa ratkaisevalla het,kellä. Monasti
kansantaloustieteen >)parhaimmatkaant) oivallukset eivät näytä
säilyttävän arvoaan sukupolvea kauemmin, ja toisaalta voivat
vanhatkin ajatukset osoittautua uudelleen käyttöke]poisiksi. Tästä
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on hyvänä esimei`kkinä i`aha-, luotto- ja valuuttakysymyksistä
parhaillaan kaikkialla käytä`.ä keskustelu. t)On syytä kuitenkin
vai`oa liian ankaria tuomioita, sillä useasti ovat tehdyt ajatusvii.heet koituneet hyödyksi tieteelle, aivan kuten Kolumbus tietä
lntiaan etsiessään löysikin Amerikan». Mitä sjtten lienee sanottava
siitä, ettei prof. Wagemannin laatimaan kansantaloudelliseen

;yoTittiikeat:el;:Ei=1iä;lsltya:åFntå,ka:saenst:,anian:|ataä;roåtna.hetkentalousKal,epi Lagus.

SUMMARY.
Problems of the lnternational Money Mai.ket.
By Per J¢cobsson, Economic Adviser to the Bank for
lntei`national Settlements.
The author deals with the i)resent tendencies of the money
and credit policy and the outcome of the stabilization measures
in vai`ious Eui`opean countries. He finds that in the 1930's nearly
all economists recommended the cheai) mone}/-po]ic}r and generous

credits. The govei`nments of most countries applied an expansive
po]icy in oi`der to check the depression and inci`ease the employ-

ment.

Contrary to belief thei`e was no serious deflation in any counti`y after the wai`, but the inflation has become a permanent
problem. In spite of this most economists and i)oliticians have
persistently stuck to the Keynesian ideology of the 1930's, its
cheap money policy having apparently become a dog`ma to them
and an indicat,or of social-mindedness. The author. believes that
Keynes would not have been »Keynesian» any more. Apparently
the present conditions demand the i`eturn to a moi`e i)orthodox»
economic i)olicy. The sti`ict budget and interest. polic}- applied in
countries such as ltal}T, Belgium, Germany and Hol]and, combined
with credit restrictions and a liberal import po]icy has permanently
improved the balance of payments and the proportion of money
to goods, stabi]ized prices and established confidence in the value
of money. The ret.ui`n of confidence has inci`eased private savings,
which the experience of the last few years has again shown to be
the corner-stone of prospei`it}-.
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Privato Owiiership and Economic Policy.
By

LatLi.i

0.

af

lleui.lin,

doct. ph±\.

Private ownership means that the owner may increase and
maintain as well as consume and destroy his property. If trade
and industry are based on private owncrship, economic policy
shou]d make the increase and preservation of pi.opert,y more
profitable to ihe owner than t,he reduction of it, becausc thus only
private ownership benefits the economic whole. For th].s reason,
while thcre is private ownership, the prjnciple of economic policy
shou]d be to offer thc ownei`s ]egal protection of their iiropcrty and
jusLified hopcs of its productivit}'.
It is to be reg`rettecl that economic i)olicy has becn inconsistent

in allowing private ownership while not taking the inevit,able consequences of t,his i)rinciplc. In t,he tast few years,jn i-jarticular,
Finnish economic i)olicy has been fumbling and inc`onsistent.
Inflat,ion has violated important economic principles of private
ownership by depriving` the nioney owners of n`ost of thc real
value of their proi)ei`t}'. Taxation has also turned confiscatory in
that the income from pi.opcri}- oft,en docs not equal the taxes
on the

pi`oi)erLy.

Considering the priricii)lc of private ownershi), thc gi`ave aspect
of Finnish economic polic},. has been t,hc severe control of housing`

which has prevented house owners from charging rents high cnough
even to cover maintenancc costs.
The aut,hor finds the exi)ropriation of land in favour of the
displaced population a serious matter although, being an onc time
measui`e, it does not violate the important cconomic principle of

private ownership. Yet, to base normal building on expropriation
in the future would be det,rimenial to private ownership and t,hus
to the economv as a whole.

The Problems of Economic Equilibrium.
8}. 7T€i{tJo .£1ur¢, General Manager.

The author g.ives an accounL of the stabilizat,ion programme

prepared at the instig.ation of the Government in the summer and
autumn of 1951, the re€`lization of which is in progress.
®
The measures proposed may g.ive a new and sounder starting`

point for the economjc i)olicy in the future. Yet, it is not one coherent general pi`ogramme to be realized as such, but the i`esult of a
long process of comi)romises. More important still, the economic
movement can in parL only be determined at home. That is why
in Finland long-term economic planning must be limited to defining`
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general outlines and suggesting` alternat,ive measures to be carried
out in time as each situation demands so as not t,o break the sound
economic progress. The plans should also consider how to escape
too violent business fluctuations.

The Position of Eoonomio Scienoe in Various Econoinio Systems.
By Professor Vjzho AnJ?cb!cb.

The position of economic science varics with the cconomic

system. Even though this science no more than any other humanistic science aims at practical goals, it has nevert,heless influenced
trade and industry. The classical school developed the principle
of economic liberalism, which had a decisive effecL on economic

policy, making. freedom its leading principle. Freedom, in particular,
made i,he capitalistic system based on private enterprisc capable
of such great achievements as no other sysiem will probably ever
accomplish. Although economic theory is only iieripheral in this
syst,em, it has had a great indirect influence.
The system in process of replacing. liber`alism is the one dii`ected

by the state and allowing. private enteri)rise. The very newest
school of economic theory actually favoui`s it in trying to solve
the question of how to get full employmenL permanenLly. Economic
theor}' moves int,o the centre providing the basis of the policy of
directing and regulating economic activity.
The thii.d system is the one where economic activity is entirely
nationalized. Thc economic science that studies the ecor`omic
rules governing private enterprise is of no consequence. In the
present sense it has no foundaLion: its importance is hjst,orical
only. The central position is occupied by statistics.

On the Position and Tasks o£ the Centi.al Bank.
By Be£7m f3oss£, doct. phil.

The author reviews the changes of the last few decades in the

position and tasks of central banks. They used to be mainly concerned with keeping the value of money, particularly its foreign
value, stable. They were furthei` the undisputable leadei`s of Lhe
economic policy. Between the two woi`ld wai`s i,here was a chang`e.
Economic policy turned its chief interest to the maintenance continuously of full employment. At the same time t,he central banks
were subordinated, formally or in fact, to the ministi`y of finance
as mere money offices. Yet, it is evidently too early to predict
that the central banks will in this way lose their importance, but
only the future will show what their tasks and manner of activity
will be.

Tä,3ä "7umenoa seurqa ti;i,tceenä v-uosisisällys.
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Kun omistatte dman SäLästötmn pankissamme tai kotiseutunne säästöpänJkissa, Teitä

ympäröi turvallinen riippumattomuuden
tunne. ,Kup7 ette tarvitse säästörahojanne,
ne kasvavat jat'kuvasti korkoa.

H e 1 s i n k i, Aleksän,terinkatu 46,

Helslnki 1961. Sanama Oy.

+

L+

