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kåteisestå . . .

Kun palveluksessanne on Yhdyspankin shekkivihko, olette riippu-

maton käteisvaroista - missä, ja
mihin aikaan vuorokaudesta liikuttekin.

Kaikki

shekkitilillänne

olevat varat ovat aina kokonaisuudessaan käytettävjssänne - ilman
irtisanomista.

Shekkitilin

käyttö

tuo Teille lisäksi varmuutta, jonka
veroista käteisvarat eivät anna, i
ilmaista tuloa koron muodossa ja
keskitystä raha-asiainne hoi'dossa,
koska ne kaikki hoidatte vaivatto-

mimmin juuri pankin välityksellä.

Pistäytykää

Yhdyspankin shekki -

Thdyspankissa

newottele-

massa lähemrnim slwkkitilistä.

paljon käteistä pienessä tilassa.

vHDyspANKKE< ffi

.

Kun suunnittelette huomispäiväänne, Teitä paima suuri vastuu lagtenne tu]evaisuudesta ja suunnitelmienne toteutumisesta. Te elätte eläriänne "luomiskautta", työn ja toimen aikaa. Mutta se on samalla aikaa,
jolloin suunnitelmien katkeamin>en vaikuttaa tuhoisimmin - jolloin
vastuunne juuri on suurimmillaan.
Miksi kantaisitte "riskinne" yksin? Meidän uu§in vakuutusmuotomme
]olcamiehen Suuruakuutus kz\nta® `os&n siit.å.

|OKAMIEHEN SUURVAKUUTUS
antaa huorkein ma.ksuin suurimman vakuutusturvan silloin, kun sitä
eniten tarvitaan.

]okmielwn SuuTva-

Jokamieher. Suurva-

Jolcamieher. SuiL:rua-

kuunLkseen voidac[n

k~kseen sisäleyy

l,i,ittiiä sai,rausi)akiLiL.

pitkäaikainen indek.

huu€us on osauinen
yhtiön voittoon.

€us.

siehto.

S U O M l iY HT l ö
MAAN

SUURIN'HENKIVAKUUTUSLAITOS

RAHAPOLITIIKKAA
PAISUVAN VALTIONTALOUDEN JA LISÄÄNTWÄN
INFLAATIOPAINEEN OLO SUHTEIS SA.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
marraskuun 30. päivänä 1954 piti

T. jumila.
Rahapoliittiset kysymykset herättävät tällä hetkellä mielenkiintoa
sekä lisääntyneitä inflaationvaaroja ja niiden torjumista ajatellen, että
myös eräiden rahapolitiikkaa sivuavien hallituksen toimenpiteiden tai
suunnitelmien takia. Tämän auditoriumin edessä ei ole aihetta joillakin
mielialan rauhallisena pysyttämisen motiiveilla yrittää salailla sitä tosiasiaa, että yhteiskunnassa on jälleen olemassa ilmeisiä inflaatiotendenssLejä___iap][!öLm_i_el_ialallista levottomuutta, joka tosin ei vielä onneksi ole

puhjennut varsinaiseksi inflaatiopsykoosiksi. Hyvät vientisuhdanteet ja
tuonnin rajoittaminen vientitulojen tarjoamia mahdollisuuksia pienemmäksi valuuttavarannon kasvattamistarkoituksessa - mikä sellaisenaan
on välttämätön ja kaikkea tukea ansaitseva toimenpide Suomen Pankin

taholta -merkitsevät jo tiettyä, vaikkakaan ei vielä ylen suurta, rahanarvopoliittisesti arveluttavaa ta§apainon häiriintymisen uhkaa. Tämä
ei ole kuitenkaan millään tavalla olennaisin vaaramomentti ; saisimme
olla suhteellisen rauhallisella mielellä, jollei meillä olisi muita vaaroja

kuin tämä torjuttavana. Mutta ennen kaikkeahan hallituksen talouspoliittisen ohjelman on pakko vaikuttaa inflatorisesti. Hallitusohjelmaan
sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen rasittaa, kuten tiedämme,
valtiontaloutta joko menojen lisäämisen tai tulojen supistamisen tietä
summalla, joka on lähempänä 40 miljardia markkaa kuin alunperin
aNioitua 30 miljardia markkaa. Julkisesta sektorista aiheutuva osto-
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voiman paisunta siis erittäin vahvasti lisääntyy. Tämän lisäksi antaa
aihetta huoleen kehitys palkkamarkkinoilla. Tämäkin vaaramomentti
perustuu sikäli hallitussopimukseen, että tähänhän sisältyy eräänä ohjelmakohtana uuden, korotuksiin nähden aikaisempaa väljemmän palkansäännöstelypäätöksen antaminen. Tämä hallitussopimuksen kohta
on myös viipymättä käytännössä toteut€ttu. Tämä taas on antanut
SAK:lle tilaisuuden irtisanotuttaa vuoden vaihteesta lähtien n.130 000

keskeisten työalojen työntekijää koskevat työehtosopimukset.

Tätä ei

ole tehty suinkaan vain leikin vuoksi, vaan ilmeisesti siinä vakaassa

tarkoituksessa, että ensi vuoden alusta lähtien saataisiin rahapalkkojen

tasoon - muodossa taikka toisessa, avoimesti tai naamioituna - korotuksia. Valtiontaloutta uhkaavassa epätasapainossa ja uusien palkankorotusten mahdollisuudessa ovat tämän hetken vaarallisimmat, vienti-

ylijäämän

aiheuttamia

vaaroja

painavuudeltaan

olennaisemmat

inflaatiotekijät.
Taistelun näitä inflaatiotekijöitä vastaan pitäisi tietysti olla kaikkien

niiden viranomaisten, elinten ja laitosten velvollisuutena, joilla näihin
kysymyksiin vaikutusmahdollisuuksia on. Ensisijaisesti tämän velvolli-

suuden täytyy tietysti kuulua maan hallitukselle ja eduskunnalle. Näin
jo siitäkin syystä, että näiden käsissä ovat valtiontalouden saneeraamisen
mahdollisuudet, ja myös vaikutusmahdollisuuksia palkkaoloihin ainakin
enemmän kuin varsinaisesta rahapolitiikasta määräävillä elimillä ja
laitoksilla.

Tosin hallitusvallallakaan ei ole tosiasiallisesti suinkaan
näissä kysymyksissä sellaista isäntävaltaa, että se voisi määrätä työmark-

kinajärjestöt tekemään, niin kuin se tahtoo. Ja valitettavasti valtiovalta
näyttää käyttävän niitäkin vaikutusmahdollisuuksia, mitä sillä on,
väärään suuntaan: uusi palkkapäätös esim. on siten formuloitu, että
valtion asiana on oikeastaan vain taata yleiset indeksikorotukset, ja
muuten jätetään SAK:lle vapaat kädet esittää muilla perusteilla vielä
lisää palkankorotusvaatimuksia. Uuden palkkapäätöksen henki ei siis
ole palkkatason stabilisointiin ensisijaisesti pyrkivä.

Mutta vaikka painopisteen inflaatiotendenssien vastaisessa puolustustaistelussa tulisikin, rahanarvoa vastaan kohdistuvien vaaramomenttien
laadusta johtuen, olla muualla kuin niiden elinten ja laitosten piirissä,

jotka varsinaisesti vastaavat rahapolitiikasta, myös rahapoliittisia
keinoja on tässä taistelussa tietysti käytettävä. Sota ei tässäkään
tapauksessa ole vain yhden, vaan useiden eri aselajien sotaa, ja
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mahdollisimman hyvän tuloksen aikaansaamiseksi olisi eri aselajien
toiminta tehokkaasti ko'ordinoitava.
Valitettavasti vain eräät hallituksen suunnittelemat rahapoliittiset
otteet, lähinnä suunnitelma yleisen otto-ja antolainauskoron alentamiseksi, ovat sen laatuisia kuin jos sodan riehuessa päämaja yllättäen kieltäisikin omilta joukoiltaan pommikoneiden käytön tykkänään ja vielä
määräisi heikentämään hävittäjäsuojaa vihollisen pommikoneiden hyökätessä. Suunnilleen tähän voidaan verrata sitä, että inflaatiotendenssien voimistuessa, jolloin korkoasetta pitäisi näiden tendenssien hillitsemiseksi käyttää ja siis pitäisi oikeastaan korkoja korottaa, tästä ei anneta

puhuakaan, vaan päinvastoin vaaditaan korkojen yleistä alentamista.
Tietysti olosuhteet ovat muuttuneet sellaisiksi, ettei korkoaseella ole

tänä päivänä ollenkaan samanlaista ratkaisevaa merkitystä kuin sillä
ainakin katsottiin olevan joskus runsaan vuosisadan takaisissa olosuhteissa, jolloin Englannin currency-schoolit ja muut sen sukuiset koulukunnat uskoivat voivansa 1/2 °/o:n koronmuutoksella hallita nousu-ja
laskukaudet, inflaatiot ja deflaatiot. Sellaista lapsen uskoa ei innokkaimmallakaan korkean koron kannattajalla voi. ainakaan nykypäivien Suomessa olla. Mutta toiselta puolen koronalennuksen soveltumattomuus
nykytilanteeseen on niin itsestään se]vää, että korkokysymyksen voi tällaisessa katsauksessa sivuuttaa jokseenkin vähä.llä.

Ei ole tarpeen virittää väittelyä klassillisen korkoaseen käytön puolustajien ja halvan rahan teoreetikkojen välillä. Luulen näet jälkimmäistenkin myöntävän, että koronalennus nykyvaiheessa ei ainakaan
kiihoita säästäväisyyttä, ei jarruta luotonkysyntää eikä kykene vaimentamaan rahan arvon tulevaisuuden suhteen vallitsevaa levottomuutta.
Kun näin on, ja vaikka toisaalta haluttaisiinkin väittää, ettei koron
korotuksella liioin ole mitään tehoa tämän päivän rahanarvopoliittisessa
viidakkosodassa, koronalennushankkeista pitäisi luopua pelkistä oikeudenmukaisuussyistäkin. Laajojen ja poliittisesti väkivahvojen väestönkerrosten tulotasoa ollaan parhaillaan korottamassa. Annettakoon silloin
inflaation uhkaamien tallettajaparkojen pit.ää edes entisensä, ja jätettäköön korkotaso rauhaan.
Se siitä. Kun ryhdytään pohtimaan kysymystä muiden rahapoliittisesti tarkoituksenmukaisten keinojen käyttämis€stä nykyisten inflaatiotendenssien torjumiseksi, päähuomio kohdistuu tällöin pakostakin Suomen Pankin rahapoliittisten toimenpiteiden tarkasteluun. Keskuspan-
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killehan ennen muuta kuuluu, jo johtosääntönsä perusteella, velvollisuus

pyrkiä pitämään Suomen markan arvo vakavalla ja turvallisella kannalla. Sillä on myös tähän tehtävään tarvittavaa julkista valtaa, joittenkin mielestä liikaakin, Suomen Pankin mielestä tosin aivan liian
vähän. Mutta erityisesti on huomautettava myös siitä tosin jokaiselle
näitä asioita hiukankin pohtineelle itsestään s€lvästä asiasta, että keskus-

pankin luotonanto oikeastaan missä muodossa tahansa - erityisesti
tietysti luotonanto valtiolle, mutta myös suoraan yksityisille luotto-

asiakkaille tai rediskonttauksina - on rahanarvopoliittisesti tulenarempaa kuin yksityisten rahalaitosten luotonanto. Nämä jälkimmäisethän
perustavat luotonantonsa - jos niiden kokonaisluotonantoon nähden
vähäiset rediskonttaukset jätetään huomioon ottamatta - niihin varoihin, joita ne ovat lähinnä ottolainauksen tietä, talletuksina tai shekkitilipanoina, saaneet. Luotonannon laajennusta vastaa siis niiden osalta
yleensä talletusten tai muiden ottolainauserien vastaava laajentuminen.
Luottoekspansion inflatorisia vaikutuksia vastassa, niitä kompensoimassa, ovat siis tässä tapauksessa talletusten lisääntymisen kontraktiiviset vaikutukset. Klassillinen S:n ja I:n, säästöpääomien kertymisen ja
luotonannolla rahoitettujen invcstointien, välinen tasapaino säilyy, eikä
inflaationvaaraa synny. Keskuspankki sen sijaanjakaa luotonannossaan
»uutta rahaa». Ottolainauksen kontraktiiviset vaikutukset eivät siis .
tässä tapauksessa ole luotonannon ekspansiivisia vaikutuksia neutraloimassa. Tietenkään ei Suomen Pankin luotonanto eikä sen laajennuskaan
sellaisenaan vaikuta ilman muuta inflatorisesti, jos se pysyy niissä
rajoissa, mikä vastaa kasvavan tuotantoelämän lisääntyneitä tarpeita.
Mutta tarkkaavaista huomiota keskuspankin luotonanto rahanarvopoliittisesti joka tapauksessa ansaitsee aivan toisessa mittakaavassa kuin
yksityisten rahalaitosten.
Ne luotto- ja rahapoliittiset aseet, joilla keskuspankki tällaisessa
tilanteessa voi koettaa vaikuttaa inflaatiopainetta hillitsevästi, .ovat tietysti lähinnä klassillinen diskonttokoron korotus ja muuten noudatettu

pi!ä!!]=:äi:23:;S Pankin omassa luotonannossa - Silloin kun keskuspankki
ei ole vain pankkien pankki, vaan sillä on teollisia ja kaupallisia yrityksiä luottoasiakkainaan, niin kuin Suomen Pankin tapauksessa tunnetusti on asian laita -sekä pyrkimys rediskonttausten supistamiseen. ]a
näiden keinovarojensa lisäksihän Suomen Pankki on äskettäin halunnut
Hittää arsenaaliinsa uuden aseen, kassavarantomääräysten tiukent.ami-
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sen, joka.kuluneen syksyn aikana on siinä muodossaan kuin se on Suomen Pankin pankkivaltuusmiesten ehdotuksessa esitetty, vaikuttanut

miltei kuin vetypommilla uhkaaminen. - Suomen Pankin muukin
aktiviteetti kuin vain oma luotonanto tai muiden rahalaitosten luotonkäytön kontrolloinnin löysentäminen tai tiukentaminen saattaa tietysti
vaikuttaa ostovoimaa lisäävästi tai supistavasti ja olisi siten otettava
tässä yht€ydessä käsiteltäväksi. Aiheen liikaa laajentumista peläten jätetään seuraavassa kuitenkin käsittelemättä mm. valuuttavarannon kasvamisen aiheuttamat problcemit, näin siitäkin syystä, että tohtori M/l¢rc.f
juuri äskettäin on €sitellyt tässä yhdistyksessä Suomen Pankin valuuttapolitiikkaa, joskin kaiketikin hiukan toisesta näkökulmasta kuin tässä
nyt on tarkoituksena.
Suomen Pankin mahdollisuuksia korkoaseen käyttämiseen ovat lamaannuttaneet paitsi poliittisilta kentiltä henkinyt yleinen vihamielisyys koron korotusta vastaan myös ylen ahtaat liikkumarajat erilaisten
diskonttokorkojen soveltamismahdollisuuksille. Suomen Pankin alin
diskonttokorkohan on ollut 5 3/4, ylin 6 3/4, joten liikkumatilaa on jäänyt
vain 1 °/o. Periaatteellisesti on pankkivaltuusmiesten äskeistä, johtokunnan esityksestä tekemää päätöstä Suomen Pankin luotonannossa sovelletettujen korkojen tähänastista suuremmasta differentioinnista tervehdittävä tyydytyksellä. Alin diskonttokorkohan tulee olemaan nyt 5 °/o,

ylin 71/2, joten liikkumatila laajenee 21/2 °/o:ksi. Tätä päätöstä on
nykyti|anteessa tervehdittävä tyydytyksellä ennen kaikkea tietysti sen
vuoksi, että se tekee mahdolliseksi tilanteen vaatimusten mukaisen koron
korottamisen. Paitsi cttä tämä on sopusoinnussa tämän hetken yleisten
rahapoliittisten tavoitteiden kanssa, se tasoittaa myös sitä luonnotonta
asian tilaa, että Suomen Pankin luottoasiakkaiden korkotaso on ollut
prosenttikaupalla yksityispankkien luottoasiakkaiden korkotasoa alempi.
Nähtäväksi jää, voidaanko tämän päätöksen avaamia mahdollisuuksia
myös käytännössä toteuttaa sillä tavalla kuin tarpeellista olisi.
Mutta vaikka Suomen Pankki yleisesti nostaisikin diskonttokorko-

jaan, tämä ei tehoa riittävästi, vaan lähinnä keskuspankin täytyy kuitenkin toteuttaa luotonantonsa rajoittamispyrkimykset toisia keinoja
käyttäen.
Suomen Pankin oman luotonannon määrällisesti suuriima`h ja myös
rahanarvo oliittisesti vaarallisimman erän muodostaa pankin luotonanto valtiolle. Niin kuin kaikki tietävät, tässä kriitillisessä kohdassa saa-
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tiin asiat viime vuonna sikäli järjestykseen, että aikaisempi vekseli-

luotto vakautettiin obligaatiolainaksi, minkä obligaatiolainan enimmäis-

määrä on 25 mrd mk. Tästä on kuitenkin 5 mrd mk reservinä, johon
toistaiseksi ei ole tarvinnut turvautua. Lainan tosiasiallinen määrä on
siten 20 mrd mk. Valtion luotonoton lisäys ei siis näinä aikoina ole

ollut ostovoiman paisunnan lisäkiihoittaja. Päinvastoin valtiolla on
Suomen Pankjssa ollut pano- ja ottotilillä kuluvan vuodcn kolmen

ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin lähes 9 mrd mk. Tässä
suhteessa asiat ovat siis toistaiseksi olleet järjestyksessä. Mutta kuinka

kauan, on toinen kysymys. Kun talouspolitiikassa on valittu sellainen
tie, kuin tiedämme tapahtuneen, on pelättävissä, että kaikista osa- e-

yhtiöverojcn korotuksista ja muista toim€npiteistä huolimatta jou.lutaan ennen pitkää turvautumaan ainakin siihen 5 mrd:n mk:n rcser-v-iin,
joka vakauttamislainan obligaatioista on toistaiseksi käyttämättä. Täi.iiä
täytyisi tietysti saada estetyksi, mutta paljon toiveita siitä. ei ole. Pelkään
päinvastoin, että sellainenkin tilanne voi tulla ajankohtaiseksi, että aletaan viittailla välttämättömyyteen laajentaa vielä tästäkin valtion luotonottomahdollisuuksia Suomen Pankista.
Suomen Pankin luotonanto yksityisille asiakkail]een tapahtuu lähinnä
vekseliluoton muodossa - vähäistä osaa näyttelevät hypoteekki- ja
kassakreditiiviluotot voidaan tässä jättää huomioon ottamatta. 0ltuaan
viime vuoden aikana keskimäärin kuukausittain n. 16 mrd (15 970.5)
markkaa keskuspankin vekseliluotto yksityisille asiakkailleen on kuluvan
vuoden 9 ensimmäisen kuukauden aikana ollut keskimäärin 12.9 mrd
mk (12 899.6), siis ts. runsaasti 3 mrd mk ja lähes 20 °/o vähemmän.
Suomen Pankki on tosin samanaikaisesti valuuttavarantoa kasvattamalla
lisännyt ostovoimaa suuremmassa määrässä kuin se tätä tietä on sitä
supistanut, mutta silti on todettava, että - varsinkin kun ottaa huomioon rediskontoissa samana aikana tapahtuneen vähennyksen, jota

kohta kosketellaan - Suomen Pankki on kuluvana vuonna noudattanut
omassa luotonannossaaT= Liit-ä pid-ättyväisen rahapolitiikan vaatimuksia,

joita nykyinen tilanne edellyttää. On näet huomattava, että luotonkysyntä o-n tälö-ri-d-el-ri-se-ri aktivit-e-€tin vilkastuessa pyrkinyt kohoamaan,

ja yksityispankit ovat samanaikaisesti lisänneet luotonantoaan - tosin
ottolainauksensa laajentumiseen perustuen ja siis rahanarvopoliittisesti
neutraalissa muodossa. Mutta joka tapauksessa tätäkin taustaa vastaan
osoittautuu, että Suomen Pankki on luotonannossaan yksityisille asiak-
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kailleen pitänyt ohjakset verraten kireällä. Tässä suhte€ssa on kuitenkin
tehtävä eräs hyvin merkittävä varaus, joka koskee eräille metalliteollisuuden tuotteiden vientiä harjoittaville yrityksille myönnettyjä luottoja,
mihin hiukan myöhemmin palataan.
Suomen Pankin luotonanto yksityisille luottoasiakkailleen, pääosalta
eräille maamme suurimmille teollisille ja kaupallisille yhtymille, on
tietysti sikäli Suomen Pankin valtiolle antamaa luotonantoa rahanarvopoliittisesti periaatteellisesti vaarattomampaa, että tämä luotonanto
tapahtuu
tuotannollisiin tarkoituksiin ja on siis vaikuttamassa
tavaravirran paisumiseen. Suomen Pankin omaan, »yksityiseen sektoriin» tapahtuvaan luotonantoon tässä suhteessa rinnastettava on sen
rediskonttausluotto. Myös se suuntautuu yksityistcn pankkilaitosten välityksellä tuotannollisten tarkoitusten toteuttamisecn ja on siis periaatteellisesti tavaravirtaa kasvattavaa. Tämä rediskonttausluotto on kuluvan vuoden aikana alentunut suhteellisesti vielä paljon voimakkaammin
kuin Suomen Pankin oma välitön luotonantc>. 0ltuaan vuodcn 1953
aikana. keskimäärin kuukausittain lähes s mrd mk (7 925.8 milj.) redis-

kontot ovat tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana
olleet keskimäärin vain hieman yli 3.5 mrd mk (3 523.4 milj.). Alcnemincn rediskonttausten k€skimääräisissä kuukausiluvuissa on §iis ollut
lähes 4.5 mrd mk, ja prosenttisesti ne ovat tänä vuonna olleet yli 50 °/o
viimevuotisia pi€nemmät. - Todettakoon tässä yhteydessä, cttä Suomen Pankin oman välittömän luotonannon + rediskonttausten supistuminen vastaa suunnilleen valuuttavarannon samanaikaista kasvua.
»Ekspansiiviset» ja »kontraktiiviset» vaikutukset siis ovat tässä suhteessa
pitäneet toisensa suurin piirtein tasapainossa.
Myös rediskonttausten suhteen kehityksen suunta on siten ollut sellainen kuin nykyisellään, inflaatiopaineen lisääntyessä, toivottavaa onkin.
Suom€n Pankin taholta taivuttaneen ehkä selittämään, että rediskonttausten supistuminen on tulosta keskuspankin noudattamasta ankarasta
reLdiskonttauskoikopolitiikasta. Tosiasialii;esti_ r;ä_iskonttausten alenemi:
ne-h- on paljon suuremmassa määrin yksinkertaisesti vain helpottuneen
råhatilanteen seurausta. vuoden 1951 loppukuukausien aikanahan
rä-diskonttaukset lobptiivat marras-joulukuun ajaksi käytännöllisesti katsoen kokonaan, vaikka rediskonttauskorkoehtoja ei silloin aivan nykyisessä ankaruudessaan vielä sovellettukaan. Kun rediskontot Korean suhdanteiden romahtamisen seurauksena alkoivat vuoden 1952 alkupuolis-
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kolla jälleen kasvaa, Suomen Pankki lähetti kesäkuun 20. päivänä 1952
rediskonttaaville , rahalaitoksille kiertokirjeen, jossa nykyisinkin yhä voimassa olevat, drakoniset rediskonttauskorkoehdot vahvistettiin. Tällä
ei silloisissa ylivoimaisissa olosuhteissa ollut kuitenkaan sen enempää
vaikutusta, kuin että mainitun vuoden loppuun mennessä rediskontot
kasvoivat runsaan 17 mrd:n mk:n ennätysmäärään. Ja vuoden 1953
aikana rediskontot pysyttelivät kovien rediskonttausehtojen voimassaolosta huolimatta keskimäärin kuukausittain lähes s mrd:n mk:n suuruisina, kuten äsken osoitettiin. Tänä vuonna ne sen sijaan rahatilanteen
keventyessä ovat supistuneet yli 50 °/o. Näihin heilahduksiin ei siis
todellakaan rediskonttauskorkopolitiikalla näytä olleen suurtakaan vaikutusta.
Mutta myönnettäköön silti, että tiukkoja rediskonttausehtoja voidaan nykyti.lanteessa perustella. Ne ovat epäilemättä sellaisenaan, vaikkei
niillä käytännöllistä tehoa paljon olisikaan, sopusoinnussa niiden vaatimusten kanssa, jotka nykyinen tilanne rahapolitiikalle asettaa.
Eräässä kohdassa tämä voimassa olevien rediskonttausehtojen ankaruus menee kuitenkin suhteettomuuksiin siitä yksipkertaisesta syystä,
että nykyiset ehdot ovat tietyssä mielessä vanhentuneet. Niin kuin tiedetään, tuon viittaamani, 20. päivältä kesäkuuta 1952 peräisin olevan
Suomen Pankin. kiertokirjeen mukaisesti rahalaitos saa rediskontata
|40 °/o :iin asti omien vaspojenså määrästä samalla korolla, millä se itse
on rediskontattavan vekselin diskontannut, siis ilman lisäkorkoa. jos
rediskontot nousevat suhteessa rediskonttaavan pankin omiin varoihin
140 °/o:sta 150:een °/o:iin, pankin on maksettava lisäkorkoa 1/2 °/o enemmän kuin millä se itse on diskontannut, ja vastaavasti 1 °/o, jos rediskontot ovat yli 150 °/o, mutta enintään 170 °/o omista varoista, sekä 2 °/o
200 °/o:iin asti, ja viimein 3 °/o siinä tapauksessa, että rediskontot ovat

yli 200 °/o asianomaisen rahalaitoksen omista varoista. jos siis pankki
on diskontannut vekselin tavanomaisella 8 °/o :n korolla, sen on Suomen
Pankille vekseliä rediskontatessaan maksettava 11 °/o ja kärsittävä
siten 3 °/o:n tappio.
r\Tämähän ovat ankaria ehtoja, mutta myönnettäköön, että jos rahalaitosten sallitaan 140 °/o:iin asti niiden omien varojen määrästä redis-

kontata ilman sakkokQrkoa, tämä näyttää jo tarjoavan huomattavan
väljästi liikkumatilaa, ja Suomen Pankilla olkoon oikeus rahanarvopoliittisista syistä vaatia sitä suuremmista rediskontoista asteittain nou-
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sevaa sakkokorkoa. Mutta Suomen Pankin nykyiset rediskonttausehdot
tekee suhteettoman ankariksi eräs nyt jo vanhentunut lisäehto, joka
niin ikään sisältyy tuohon Suomen Pankin kiertokirjeeseen. Mikäli
näet rahalaitoksen ottolainaus yleisöltä ja kotimaisilta luottolaitoksilta
nousee siitä määrästä, missä ottolainaus oli 31. päivänä toukokuuta
1952, »sakkokorottoman» rediskonttausoikeuden rajaa alennetaan samalla määrällä, minkä ottolainaus on mainitusta päivämäärästä lähtien
lisääntynyt. Useimmissa tapauksissa pankkien ottolainaus on kuluneina
kahtena ja puolena vuotena kasvanut niin paljon, että sakkokoroton
rediskonttausoikeus on kokonaan hävinnyt, ja pankit joutuvat rediskonttauksistaan maksamaan 3 °/o :n sakkokorkoa. Tämä on liian pitkälle
menevää. Ainakaan aivan tilapäisillä rediskontoilla ei ole minkäänlaisia
vakavasti otettavia inflatorisia vaikutuksia. Mitä taas tulee pitempiaikaisiin, kohtuullisissa rajoissa pysytteleviin rediskonttoihin, jotka saavat selityksensä meidän kroonisesta pääomanpuutteestamme, ne eivät
ole rahanarvopoliittisesti millään tavalla sen vaarallisempia kuin Suomen Pankin oma luotonanto yksityisille asiakkailleen. Tätä omaa luottoaan, jonka määrä kuitenkin on paljon huomattavampi kuin rediskonttausten, Suomen Pankki on, niin kuin tiedetään, tähän asti myöntänyt 5 3/4-6 3/4 °/o:n korolla, ts. korolla, joka on ollut 1 % °/o:sta
21/4 °/o:iin asti käypää 8 °/o:n korkoa alempi. Samanaikaisesti Suomen
Pankki on vaatinut rediskonttaavilta pankeilta yleisesti 11 °/o:n korkoa.
Suomen Pankin täytyy epäilemättä myös rediskonttauksia ajatellen
noudattaa tiukkaa rahapolitiikkaa, mutta samalla tasapuolista politiikkaa. Suosittelisin vakavasti Suomen Pankin johtokunnan harkittavaksi,
että tuo viittaamani lisäehto, jonka mukaan sakkokorottoman _r_e.d_iskonttausoikeuden määrä pienenee sillä mää.räl|ä,..j_Q±|a_ _pankin otto1aihå-us`--o-n-käsvanut 31.-5-..l-ö52-läh`tien,

poistetaan.

SoJellettakoon

sen sijaan edelleenkin mainitun kiertokirjeen miiita rediskonttausehtoja.
jos tuo viittaamani lisäehto poistettaisiin, voitaisiin ajatella sitäkin, että
sakkokorottoman rediskonttausoikeuden raja alennettaisiin esim. 100
°/o:iin omien varojen määrästä nykyisen 140 °/o:n asemesta.

Tämä tietynlainen suhteettomuus Suomen Pankin rediskonttauskorkopolitiikassa näkyy vielä selvemmin, jos sitä verrataan siihen menettelyyn, jota keskuspankki soveltaa myöntäessään etumaksuluottoja
Neuvostoliittoon vientiä harjoittaville teollisuusyrityksille, lähinnä laivatoimituksiin, mutta myös erinäisiin muihin metalliteollisuusalan toimi-
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tuksiin. Nämä etumaksuluotot ovat täysin korottomia samanaikaisesti,

jolloin Suomen Pankki, kuten nähtiin, vaatii redi§konttaavilta pankeilta
jopa 11 °/o:n korkoa, ja kuitenkin ne nousevat nykyisiä rediskonttoja
huomattavasti suurempiin määriin. Kysymyksessä olevia luottoja ei
tosin Suomen Pankin tilailmoituksissa lueta luotoiksi. Pitkiä valmistusaikoja edellyttävissä laivanrakennus- (tai erinäisissä muissakin metalliteollisuuden) toimituksissa on yleisenä tapana, että ostaja suorittaa
kauppahinnan useammassa erässä sen mukaan kuin aluksen rakentaminen edistyy. Neuvostoliiton kaupassa ei kuitenkaan ole päästy varsinaisiin ennakkoihin tässä mielessä. Kun ennakkomaksujen saannin puuttuminen taas olisi estänyt koko laivatoimitukset, Suomen Pankki on
suostunut korvaamaan nämä puuttuvat etumaksut korottomilla luotoilla, jotka pankin tilailmoituksessa tosin sisältyvät »ulkomaisten selvitystilien» nimikkeeseen. Mutta millä nimellä näitä metalliteollisuudellemme myönnettyjä korottomia suorituksia nimitettäneenkään, asiallisesti ne ovat Suomen Pankin asianomaisille toiminimille myöntämiä
luottoja, ja erityisesti on tähdennettävä, että näillä ennakoilla on samat
rahanarvopoliittiset vaikutukset kuin Suomen Pankin muullakin luotonannolla. Tosiasiallisesti tämä luotonanto on rahanarvopoliittisesti
tavanomaista vaarallisempaakin. Jos Suomen Pankki myöntää luottoa
esim. kotimarkkinateollisuudelle tai sellaiseen vientiin, josta kertyvät
vientivaluutat enemmän tai vähemmän välittömästi käytetään tuonnin
lisäämiseen, luotonannon laajennusta on ainakin periaatteellisesti vastaamassa tavaran tarjonnan lisääntyminen, eikä tasapainon häiriötä
tavaravirran ja rahavirran suhteissa siis synny. Mutta meidän Neuvostoliiton kauppamme pyrkii tunnetusti olemaan vahvasti vientivoittoista.
Näin ollen sitä ostovoiman lisäystä vastaamassa, minkä kosketellut etumaksuluotot kansantaloudessamme aiheuttavat, ei ole painoltaan saman
arvoinen tuontitavarain virtaaminen markkinoillemme.
Kuten sanottu, näiden täysin korottomien etumaksuluottojen määrä
on varsin huomattava. Gosbankin tilin saldo Suomen Pankin tileissä
tosin kuukaudesta toiseen vaihtelee, mutta tämän vuoden 9 ensimmäisen
kuukauden aikana se on ollut keskimäärin 8.4 (8 393 milj.) mrd mk, eli
siis hyvän matkaa yli 2 kertaa niin paljon kuin rediskontot keskimäärin
samana aikana, ja lähes 2/3 (65 °/o) Suomen Pankin samanaikaisesta
muusta suoranaisesta luotonannosta yksityisille asiakkailleen.
Niin kuin edellä on osoitettu, Suomen Pankki on kuluvana vuonna
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pyrkinyt noudattamaan suhteellisen tiukkaa rahapolitiikkaa, kuten
nykytilanteessa välttämätöntä on ollutkin. Mutta nämä korottomat
etumaksuluotot muodostavat tässä suhteessa erittäin merkitsevän poikk-euksen, ovat selvässä ristiriidassa Suomen Pankin muun politiikan
kan-ssa-.-Suomen Pankin johto on tietysti, ja on kaiken aikaa ollut, tästä

epäjohdonmukaisuudesta hyvin selvillä. Sen taholta on myös tehty
ulkoministeriölle esityksiä tämän asiain tilan korjaamiseksi. Mutta niin
kauan kuin tähän ei ole päästy, Suomen Pankki on katsonut, että se

ei voi olla toteuttamatta sitoumuksia, joihin Suomen valtion puolesta
on kauppasopimusneuvotteluissa menty. Mutta jos kerran kysymyksessä

on lähinnä valtiovallan asia, ja jos katsotaan, että asianomaiset toimi-

nimet eivät voi - niin kuin asian laita epäilemättä käytännössä onkin kysymyksessä olevia sitoumuksia täyttää ilman puheena olevan kaltaista
tukea, silloin olisi luonnollista, että nämä korottomat luotot annettaisiin
vaitii;-n--b-u-djeti-n kautta. Neuvostoli-i-t-toon suuntautuvan viennin tukem`i-ne-n -täF;ahtuisi -tällöin ensinnäkin aivan avoimesti, eikä Suomen

Pankkia toisaalta asetettaisi »välikäteen», ei pakotettaisi noudattamaan

politiikkaa, joka on aivan ristiriidassa Suomen Pankin muuten harjoittaman rahapolitiikan kanssa. Asianomaisten luottojen antaminen valtion budjetista olisi myös tiukan rahanarvopolitiikan vaatimuksen kannalta »terveintä», niin kauan kuin valtion luotonotolle Suomen Pankissa asetettua »kattoa» ei tähän vedoten ryhdyttäisi horjuttamaan.
Tosiasiallisesti tässä järjestelyssä nykyisin noudatettu menettely merkit-

see - jos kerran katsotaan, että näiden ennakkojen suorittaminen
on lähinnä valtiovallan asia - valtion luotonotolle Suomen Pankista asetetun »katon» kiertoteitse tapahtuvaa varsin räikeätä ylittämistä.
Tämän metalliteollisuud€n viennin tukemisen siirtäminen Suomen

Pankista valtion budjettiin ei vielä muutamia kuukausia sitten olisi
näyttänyt merkitsevän valtiontaloudelle ylivoimaisen ra§kasta lisäurakkaa. Nykyisen hallituksen talousohjelman valtiontaloudelle., asettamat rasitukset tekevät kuitenkin kysymyksen järjestämisen tätä tietä
erittäin vaikeaksi. Kenties voitaisiin ajatella kysymyksessä olevien luottojen siirtämistä asianomaisten teollisuuslaitosten käyttämiin yksityisiin

pankkeihin. Eräitä erikoisjärjestelyjä tällöin tietenkin tarvittaisiin, jos
ei tahdottaisi loukata kysymyksessä olevien yritysten »saavutettua
oikeutta» näiden luottojen korottomuuteen nähden eikä toisaalta pako-
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tettaisi asianomaisia rahalaitoksia tässä yhteydessä yhä vain lisäämään
sakkokorkojaan.

joka tapauksessa on tässä suhteessa saatava, muodossa taikka toisessa, nykyiseen asian tilaan korjaus aikaan. Mainittakoon, että eduskunnan pankkivaliokunta on äskettäin valmistuneessa mietinnössään
Suomen Pai}kin hallinnosta ja tilasta vuodelta 1953 kiinnittänyt tähän
huomiota ja todennut, että nykyinen järjestely ei ole sopusoinnussa
Suomen Pankin harjoittaman muun luotto- ja rahanarvopolitiikan
kanssa. Valiokunta on ilmoittanut pitävänsä tarpeellisena, että Suomen
Pankki ensi tilassa laatisi ehdotuksen »ruplaennakkojen» uudelleen
järjestämiseksi yhdenmukaiseksi Suomen Pankin varsinaisten tehtävien
kanssa, ts. yhdenmukaiseksi Suomen Pankin tehtävän kanssa pitää
Suomen markan arvo vakavalla ja turvallisella kannalla. Myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa on tähän kysymykseen tietämäni mukaan kiinnitetty huomiota.
Suomen Pankin politiikassa tässä kohden osoitettu rahapoliittinen
avokätisyys - josta tosin, sitä uudelleen tähdennettäköön, maan hallitus on suuremmassa määrässä vastuussa kuin Suomen Pankki - ei ole
ristiriidassa vain drakonisen rediskonttauspolitiikan kanssa, vaan mitä
suurimmassa määrin ristiriidassa myös kassavarantomääräysten tiukentamissuunnitelmien kanssa.
Tämän lakiehdotuksen, jonka Suomen Pankin pankkivaltuusmiehet
vuosi sitten, 18. päivänä marraskuuta 1953, jättivät valtioneuvostolle,
perusteluissa lähdetään siitä, että Suomen Pankilla ei poikkeuksellisten
tilanteiden syntyessä, esim. runsaiden vientitulojen aiheuttaman inflatorisen paineen hillitsemiseksi, ole tarpeeksi keinoja vaikuttaa raha-

markkinain kehitykseen rahan arvoa suojaavalla tavalla. Tämän vuoksi
on tarpeen saada valtuudet mm. pankkien kassareservimääräysten tiukentamiseksi. Ehdotuksen mukaan tämä tiukentaminen esitetäänkin
sitten tehtäväksi erittäin perusteellisesti. Rahalaitosten varsinainen kassa
ja kassareservi voitaisiin tuon lakiehdotuksen perusteella määrätä jopa
niin suureksi, että se saattaisi nousta summaan, joka saadaan laskettaessa
yhteen 30 °/o rahalaitosten shekkitileille vastaanottamien varojen määrästä, 20 °/o talletustileille kertyneistä varoista sekä 50 °/o rahalaitosten
shekki-ja talletustileilleen vastaanottamien toisten rahalaitosten varoj en
sekä niiltä saatujen lainojen yhteismäärästä. Viime lokakuun tilailmoitusten tai muiden lokakuulta käytettävissä olleiden tietojen perusteella

RAHAPOLITIIKKAA PAISUVAN VALTI0NTAL. jA I.IS. INFIAATIOPAIN. OLOSUHTEISSA

15

tämä merkitsee sitä, että maamme liikepankit, säästöpankit, osuuskassat ja Qsuuskauppojen säästökassat voitaisiin velvoittaa pitämään, niin
suurta kassaa ja kassareserviä, että sen yhteismäärä nousisi n. 63 mrd:iin
mk:aan. Liikepankeissa yksinään mainittu sumiria olisi lähes 31.5 mrd
mk, säästöpankeissa 18.7, osuuskassoissa lähes 10.5 ja osuuskauppojen

säästökassoissa 2.5 mrd. Jos rahalaitos ei kykenisi kohottamaan kas-

saansa ja kassareserviään vaadittuihin, enemmän tai vähemmän tähtitieteellisiin lukuihin, se voitaisiin määrätä maksamaan tavoitteeksi vahvistetun ja todeilisen kassareservin välisestä erästä erityistä sakkokorkoa
valtiolle. Tämän sakkokoron suuruutta ei ole lakiehdotuksessa kiinni
lyöty, mutta eräässä myöhäisemmässä yhteydessä lienee sakkokoron
enimmäisraja ajateltu jopa niin korkeaksi kuin 12 °/o:ksi.
Kassareserviksi olisi luettava lakiehdotuksen mukaan talletukset
Suomen Pankissa, joista ei, niin kuin tiedämme, makseta rahalaitoksille
korkoa, talletukset toisissa rahalaitoksissa, vaadittaessa maksettavat nettosaatavat ulkomaisilta pankeilta, valtion vekselit ja valtion obligaatiot.
Valtioneuvoston asiaksi jäisi pankkivaltuusmiesten esityksestä päättää,
kuinka suuren osan kassan ja kassareservin yhteismäärästä tulisi muodostaa varsinaisen kassan sekä pano-ja ottotileiltä Suomen Pankissa olevien
varojen yhteismäärän.

Kassareservin erään olennaisen osan muodostaisivat siis valtion
obligaatiot ja valtion vekselit. Niin kuin viime viikkojen keskustelussa jo
on monilta tahoilta osoitettu, kassareserviksi vaadittu
minen valtion obligaatioihin tai -vekseleihin ei merkitse
i9..±y£y_P__¥k9_5.sä
olevien
±t:£:i!9inti_q,,.,_n_,ii.T}_kpii}9li_s>i.y,??.dit_t?y?,._jo§.tgiri:erip_i.d£t_tLä
Perustellaan.._k?±ti:±;_k_t_ii¥.i,S_e_P._m__r:±ip_9_lai±i_k.a~n^y,a?~tT£.TT=k.S_å_L!?_J,<.¥=aåp`t-¥a-åTP:

Sii-r`t`äLmist-å-n-;-.-¥iiF-i=--å=;t-å'--=`-. _it|_|_ki_s_£eL±Sisft_95i-i=Pj±Sice:!_ä__.gqs!_|r??P_:`_?±|_t_t_=

kansantalouden
L Niin kuin tiedetään, ajatus kassareservilainsäädännöstä syntyi aikanaan toimineen valtionlainakomitean piirissä, ja tässä lakiesityksen kohdassa tämä valtion varojen tarpeen tyydyttämisen pukinsorkka näkyy liiankin selvästi.
Tältä osalta ehdotettu kassavarantolainsäädäntö on siis epäilyttävä.
niiden rahapoliittisten tavoitteiden kannalta, j oita nykyinen, lisääntyvän
inflaatiopaineen leimaama tilanne edellyttää. Siltä osalta kuin on kysymys kassavarannoksi pidätettyjen varojen sitomisesta rahalaitosten pano-

ja ottotileille Suomen Pankkiin, lakiehdotuksen tavoitteita voidaan
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rahanarvopoliittisesti paremmin perustella, mutta silti lakiehdotusta on

pakko asettua ehdottomasti vastustamaan.
Lakiehdotus asettaa ensinnäkin kassavarannon suuruudelle niin
pitkälle menevät vaatimukset, että niitä on yksinkertaisesti mahdotonta
käytännössä täyttää. Äsken jo osoitettiin, minkälaiset valtavat summat
maamme rahalaitoksilta voitaisiin, ja ilman mitään ylimenokautta, kassareserveiksi vaatia. Nykyisenkin lainsäädännön perusteella pankkien
tosin on jo pidettävä huomattavaa kassareserviä. Mutta ero tämän ja
kosketellussa ehdotuksessa viitatun kassareservin välillä on silti tavaton.
Otan esimerkin eräästä liikepankista, jonka olosuhteita hieman tunnen.
Pankkilain 18 §:ssä edellytetyn kassareservin tulee tuossa pankissa tällä
hetkellä olla vähintään n. 4.4 mrd. mk. Mutta kassavarantolakiehdotuksen mukaisesti kassan ja kassareservin yhteismäärä voitaisiin vaatia olemaan viime lokakuun taseen perusteella laskettuna n.11.7 mrd mk eli
siis runsaasti 7 mrd mk enemmän. Kuten sanottu, mitään ylimenokautta
tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi ei lakiehdotus edes edellytä, joten
mainittu summa voitaisiin vaatia vaikka seuraavana päivänä lakiehdotuksen voimaan tultua. Siihen ei ole tietysti mitään mahdollisuuksia, ja
muissa rahalaitoksissa asian laita on `sama. Jokainen ymmärtää, minkälaisiin seuraamuksiin, minkälaisiin vararikkoihin ja työllisyyshäiriöihin
joudritt'aisiin, jos pänk,it yleisesti joutuisivat kassavarantotavoitteen saavuttamiseksi vetämään yht'äkkiä kymmenmiljardimääräisesti sisään
luottoja. jos sitä taas ei tehtäisi, jouduttaisiin raskaan erikoisverotuksen

kohteeksi. Tuo viittaamani pankki esimerkiksi voisi joutua sakkokorkoa
maksamaan (runsaan 7 mrd mk:n määrästä, ja jos sakkokoron suuruus
olisi tuo viittailtu 12 °/o) kerrassaan yli 870 milj. markkaa vuodessa eli

pitkän matkaa yli kaksi kertaa niin paljon kuin oli sen koko tilinpäätöksen osoittgma voitto vuodelta 1953.

Nämä esimerkit riittänevät jo osoittamaan, että pankkivaltuusmiesten ehdo¢US kassävarantolainsäädännöksi on yksinkertaisesti mahdoton
käytännössä toteutettavaksi. Voidaan tietysti sanoa, että määräyksiä ei
koskaan, .ole ajateltukaan täytäntöön pantavaksi tässä äärimmäisessä
muodossaan. Mutta ellei tätä ole ajateltu, miksi sitten pyydetään täl1aisia valtuuksia? Viime päivien kokemukset oikeuttavat melkoiseen epä-

luuloon. ,Nehän osoittavat, että viranomaisilta voi odottaa hyvinkin
radikaalisia otteita silloin, kun on kysymys yksityisen sektorin pakottami-
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sesta luovuttamaan varoja suhteettomasti paisutetun valtion menotalouden tarpeiden tyydyttämiseen.
Mutta vaikka kassavarantolakiehdotusta hieman lievennettäisiinkin,
ehdotukseen on tällöinkin aihetta suhtautua kielteisesti. Täytyy yli-

päänsä hyvin tarkkaan varoa joka kerta, kun valtiovallan taholta pyritään lisäämään asioihin puuttumista ja siis vastaavasti rajoittamaan
elinkeinoelämän vapaita toimintamahdollisuuksia. Kokemus osoittaa,
että tuollainen, alussa viattomaltakin ehkä näyttävä asioihin puuttuminen on helppo panna alulle, mutta sen lopettaminen aikanaan on peräti
vaikea asia. Tässä tapauksessa on pankkien oikeutena ja velvollisuutena
vastustaa tällaista niiden asioihin puuttumista, ellei sitä voida hyvin
painavin syin perustella, ja sitä ei voida.
Tahdon näet hyvin painokkaasti väittää, että yksityisten rahalaitos-

ten taholta, niiden luotonannon laajentamisen taholta, ei ole odotettavista sellaista primääristä vaaraa rahan arvolle, että se oikeuttaisi tällaisen
asiaan puuttumisen. Pääasiallisimmat inflaatiotekijät meillä ovat olleet,
siitä oltaneen yksimielisiä, vajauksellinen valtiontalous ja kurittomuus

palkkamarkkinoilla. Näihin verrattuina yksityisten rahalaitosten luotonannon laajennuksesta tulleet .y`llykkeet ovat olleet häviävän vähäisiä,
mikäli niitä on ollut ollenkaan. Vuoden 1951 lokakuusta kuluvan vuoden
lokakuuhun rahalaitosten ottolainaus yleisöltä on kasvanut n. 102 mrd
mk ja antolainaus samanaikaisesti n. 101 mrd mk. Rahalaitokset ovat
siis kolmena viime vuotena lisänneet luotonantoaan keskimäärin vuosittain pitkän matkaa yli 30 mrd mk. Voimakkaasta antolainauksen lisäyksestä huolimatta rahan arvo on näinä vuosina säilynyt suhteellisen vakaana. Ottolainauksen rajoissa pysyvä pankkien antolainauksen laajennus ei ole kerta kaikkiaan mikään ensisijainen inflaatiotekijä.
Epäilcn, että kassavarantolainsäädännön suunnittelijat eiv`ät ehkä ole
tulleet ajatelleeksi -niin itsestään selvästä asiasta kuin kysymys onkin sitä perustavaa eroa, mikä ,rahanarvopolitiikan kannalta on olemassa
tämän rahalaitosten talletuksiin ja muuhun ottolainaukseen perustuvan
luotonannon laajennuksen ja keskuspankin oman luotonannon laajennuksen välillä. Kolmen viime vuoden aikana on, kuten nähtiin, yksi-

tyisten rahalaitosten luotonantoa voitu laajentaa runsaasti 100 mrd mk
ilman, että rahaolojen vakavuus on ainakaan sen takia järkkynyt. Jos sen
sijaan keskuspankin »uuden rahan» luomiseen perustuvaa luotonantoa
olisi samana aikana laajennettu samalla 1.00 mrd:n mkt:n määrällä,
2
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minkälaisen laukkaavan inflaation keskellä me tällä hetkellä eläisimmekään!
Tämä kaikki ei tietysti merkitse sitä, ettei yksityisellä pankkijärjestelmällämme olisi nykyisin inflaation vaaroja ajatellen minkäänlaisia velvollisuuksia. Niiden velvollisuutena on rajoittaa luotonantonsa laajentuminen ottolainauksen laajentumisen määräämiin rajoihin. Tämän
vuoksi Suomen Pankin rediskonttauspolitiikka on pääosaltaan puolustettavissa, vaikka se eräissä yksityiskohdissa meneekin, kuten osoitettiin,
liian pitkälle. Mutta ennen kaikkea yksityisen pankkijärjestelmän vel-

vollisuutena on tehdä kaikki mahdollinen -järkevin keinoin tietysti säästämisen edistämiseksi. Tämän vuoksi niiden on tässä vaiheessa päättäväisesti taisteltava valtiovallan yrityksiä vastaan alentaa korkokantaa

ja puolustettava muutenkin kaikkia säästämistä edistäviä toimenpiteitä.
Tässä mielessä olisi mm. talletusten ja niiden korkojen verovapautta koskeva laki saatava pidennetyksi jälleen 5 vuodeksi eteenpäin. Myönnettäköön, että vcropolitiikan kannalta tämä saattaa tuntua arveluttavalta,
mutta tämän edun lakkauttaminen saattaisi merkitä sellaisia häiriöitä
pankkien talletusliikkeessä, että tätä riskiä ei ole aihetta ottaa. Sen
vuoksi onkin ilolla todettava, että eduskunnan suuri valiokunta on asettunut sille kannalle, että yksityisten henkilöiden talletuksille ja niiden
koroille olisi verovapaus taattava vuoden 1960 loppuun asti. Toivottavasti tämä kanta menee eduskunnassa lävitse.
Edellä olen käsitellyt ajankohtaisia rahapoliittisia kysymyksiä vain
sieltä täältä ja vain viittauksenomaisesti. Palaan vielä lopuksi kassa-

varantomääräysten tiukentamissuunnitelmaan sikäli, että vaikka hankkeen ajajien taholta myönnettäisiinkin, ettei yksityisten pankkijärjestelm.än luotonannosta käsin ole uhkaamasssa sellaisia primäärisiä inflaatio-

yllykkeitä, jotka perustelisivat näin tavattoman pitkälle menevää asiaan
puuttumista valtiovallan taholta, tätä asetta voitaisiin silti ehkä vaatia
käytettäväksi muilta tahoilta tulevien inflaatioimpulssien tukahduttamiseksi. Voidaan ehkä sanoa, että silloin kun valtiontalouteen kohdistuu
hallituksen talousohjelman toteuttamisen seurauksena 3540 mdr:n
mk:n lisärasitus ja kaiken kukkuraksi palkankorotusten aalto on silti
uhkaamassa, tästä kaikesta aiheutuvaa inflaatiopainetta pitäisi koettaa
neutraloida mm. steriloimalla lain pakkoa käyttämällä kymmeniä mil-

jardeja markkoja rahalaitosten ottolainausliikkeen keräämiä - näissä
oloissa epäilemättä painavia - varoja Suomen Pankin pano- ja otto-
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tilille sen sijaan, että nämä varat pankkien luotonannon tietä päästettäisiin suorittamaan varsinaista tehtäväänsä elinkeinoelämän palveluksessa.
Ajatus saattaa olla teoreettisesti puölustettavissa. Voidaan epäilemättä
ajatella esim. vajauksellisesta valtiontaloudesta tulevien, paisuvaa ostovoimaa eteenpäin kuljettavien inflaatioaaltojen leviämisen osittaista

jarruttamista siten, että pankit pakotettaisiin supistamaan antolainaustaan radikaalisesti ottolainausta pienemmäksi. Mutta silti yksityisen
pankkijärjestelmän taholta on tällaisiin ajatuksiin sanottava: ei kiitos.
Pankit eivät luotonannollaan ole aiheuttaneet nykyistä rahanarvoa vastaan suuntautuvaa painetta, eikä niistä ole tehtävä sijaiskärsijöitä vaatimalla, että niiden olisi suostuttava muilla lohkoilla tehtyjen erehdysten
korjaamiseksi toimintavaltansa radikaaliseen rajoittamiseen ja normaalien luotonantotehtäviensä typistämiseen. Kun vuoto on ollut aivan
muilla lohkoilla, tukittakoon se myös siellä.
Pankkienkin velvollisuutena oi}, kuten jo sanoin, varjella toiminta-

vapauttaan. Niidenkin kohdalla pitää paikkansa sama kuin elinkeinoelämässä yleensäkin, se nimittäin, että talouselämä toimii tehokkaimmin
silloin, kun valtiovalta pitää säännöstelynhaluiset, mutta kömpelöt sormensa mahdollisimman kaukana, irti sen mekanismista. Ajan pitäisi
olla vähitellen ,kypsä valtion asioihin puuttumisen olennaiseen supistamiseen muuallakin ; säännöstelyn purkamiseen esim. ulkomaankaupan ja
valuttaolojen piirissä tai taloudellisen valtalain kumoamiseen. Se, joka
yhtyy näihin liberalistisiin tendensseihin muilla aloilla, ei voi olla kannattamassa myöskään sellaista uutta rahataloudellista »valtalakia», jota
kassavarantolain toteuttaminen merkitsisi.

PAL K KAPOLITII KKAMME TARKASTELUA.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
joulukuun 29. päivänä 1954 piti
E. j . Korpela.

Sodan jälkeisen talouspolitiikan luonteenomaisimpana piirteenä voi-

daan pitää palkkakysymysten työntymistä etualalle. Näin on asian laita
miltei kaikissa maissa, mutta aivan erityisesti meillä Suomessa.Tämä
on johtunut osittain talous- ja yhteiskuntaelämän pysyvän luonteisista
rakennemuutoksista, osittain taas tilapäistekijöistä. Edellisistä on mainittava palkkatyöntekijöiden suhteellisen määrän kasvu teollistuvissa
maissa sekä epäilemättä myös näiden yhä tehokkaampi järjestäytyminen. Tilapäistekijöinä taas voitaneen pitää raskaan sodan mukanaan
tuomaa radikaalista ajatustapaa sekä rahan arvon epävakaisuutta.
jos yhdytään siihen käsitykseen, että palkkapolitiikasta on tullut
talouspolitiikkamme keskeisin ja nimenomaan vaikeimmin hoidettava
ala, on sen osaksi julkisessa keskustelussa tullutta huomiota pidettävä
suhteellisen vähäisenä. Näin on asian laita myös Kansantaloudellisen
Yhdistyksen osalta. Niinpä kymmenvuotiskautena 1945-54, jolloin

palkkakysymykset erityisesti rahan arvoa silmällä pitäen ovat olleet
tosiasiallisesti avainasemassa, yhdistyksessämme on käsitelty palkkapolitiikkaa varsin rajoitetusti. Muita taloudellisia kysymyksiä, ennen
kaikkea rahanarvopolitiikkaa, käsiteltäessä on tosin esitetty monia huo-

mion arvoisia ajatuksia myös palkkapolitiikan alalta, mutta silloinkin

vain miltei sivuseikkoina. Kuitenkin voidaan tältä kymmenvuotiskaudelta merkitä muistiin varsinaisen palkkapolitiikan alalta kaksi esitelmöitsijää, kumpikin tekijöitä käytännöllisessä palkkapolitiikassa. Vuoden 1949 alussa piti maisteri j3cz/: Rz.nnc, monivuotinen sosiaaliministe-
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riön palkkaosaston päällikkö, esitelmän »Palkkasuhteiden muuttumisesta säännöstelykauden aikana» ja vielä samana vuonna ministeri C/n¢o
Vmjo7ze% esitti esitelmässään »\Tykyhetken päätehtävät kansantalous-

politiikassamme» näkökohtia myös palkkakysymyksestä - vain muutamia kuukausia ennen kuin hän valtioneuvoston jäsenenä teki paljon
puheenaihetta antaneet palkkapoliittiset ratkaisut.

Vielä enemmän

palkkakysymysten alalla liikkui maisteri Varjonen kaksi vuotta myöhemmin pitämässään esitelmässä, jossa voimakkaasti korostettiin palkkapolitiikan merkitystä sekä arvosteltiin rohkeasti ja terävästi meikäläistä
palkkapolitiikkaa. Tässä yhteydessä on lisäksi mainittava kahden skandinaavisen vieraan (,`"/ JLic7rj`Gnin ja Er/z.ng PefG7.Je%in

esitelmät, joissa

valotettiin palkkakysymystä nimenomaan rahanarvopolitiikan kannalta.
Palkkakysymysten osakseen saama huomio on kuitenkin ollut varsinkin raha- ja finanssipolitiikkaan verrattuna suhteellisen vähäistä,
vaikka sodan jälkeinen palkkapolitiikka on ollut ja ilmeisesti on vielä

tänä päivänä se primäärinen tekijä, jonka yllättäviin äkkikäänteisiin
muu talouspolitiikka on saanut parhaansa mukaan mukautua. Rahaja finanssipolitiikalla ei näissä olosuhteissa ole ollut mahdollisuutta estää

virheellisen palkkapolitiikan aiheuttamia vaurioita, vaan parhaassakin
tapauksessa vain niitä lieventää. Sodan jälkeisen raha-ja finanssipolitiikan epäkiitollisena tehtävänä onkin ollut pelastaa, mitä pelastettavissa on ollut palkkapolitiikan jäljiltä. On }/.mmärrettävää, ettei rahaja finanssipolitiikka ole näissä olosuhteissa voinut välttyä epäjohdonmukaisuuksilta ja pahoiltakin kauneusvirheiltä.

Elinkustannusindeksin mukaan arvioituna rahamme arvosta verrattuna sodan edelliseen arvoon on jäljellä enää vajaa ]/Lo ja tukkuhintaindeksin mukaan laskettuna vain n. ]/r5. Edellinen näistä osoittaa rahan
arvon todellisen alenemisen ilmeisesti liian pienenä, koska mm. asumiskustannus on siinä normaalia alhaisempi vanhojen talojen vuokratasosta johtuen. Samanlaista peitettyä inflaatiota esiintyy siinä, että elintarvikkeiden subventioita on hallitussopimuksen mukaisesti taas voimakkaasti lisätty ja siten keinotekoisesti alennettu elinkustannusindeksiä.
Samaan luokkaan kuuluvana voidaan pitää myös sitä, että valuuttakurssimme pidetään valuutta-ja tuontisäännöstelyllä alhaisempina kuin
ne muuten olisivat. Viimeksi mainittu seikka vaikuttaa tietysti myös
tukkuhintaindeksiin ja tosiasiallisesti vielä enemmän, mutta toisaalta
meikäläisiä tukkuhintoja korottaa edelleenkin liikevaihtovero, joka
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hyvin voidaan rinnastaa kulutustavaroiden subventioihin, joskin päinvastaisella puolella. Kun siten voidaan tukkuhintaindeksin perusteella
todeta, että rahallamme ennen äskeistä sotaa olleesta arvosta on menetetty n. 93 °/o, on syytä tarkastella, mikä osuus palkkapolitiikallamme on
ollut tähän järkyttävään tulokseen. ` Yksistään tällainen tavallaan historiallinen tarkastelu ei kuitenkaan antaisi ehkä riittävästi aihetta asian
käsittelyyn Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä. Käsitykseni mukaan
se kuitenkin samalla antaa pohjan nykyisen palkkatilanteen ymmärtämiselle ja sivuaa siten läheltä myös hinta-, raha- ja finanssipolitiikan
ajankohtaisia pulmakysymyksiä. Samoin riippuvat mahdollisuudet lieventää ja ehkä lopettaa tuonnin säännöstely samoin kuin erittäin ajankohtaiseksi tullut kysymys markan vaihdettavuudesta ratkaisevasti siitä,
miten lähiaikojen palkkapolitiikkaa hoidetaan.

Sodan ai,kai,rien Po;lkkapotitiikka.

Sodan päätyttyä Suomen osalta syksyllä 1944 elinkustannusindeksi
oli kohonnut viimeisen rauhanvuoden tasolta 102 °/o eikä tukkuhintaindeksikään ollut kohonnut enempää kuin 162 °/o. On merkille pantavaa, että viisi raskasta sotavuotta ei ollut järkyttänyt rahamme arvoa
enempää. Erityisen mielenkiintoista on todeta, että viimeisenä sotavuotena lokakuusta 1943 syyskuuhun 1944 elinkustannusindeksi kohosi
ainoastaan 3 °/o. Vaikkapa myönnetään, että ainakin elinkustannusindeksin kohdalla oli lisäksi edellä mainittua peitettyä inflaatiota, oli
rahan arvon aleneminen sodan aikana sittenkin hämmästyttävän pieni

- ainakin jos mittapuuna käytetään sitä, mihin sodan jälkeen on
saatu tottua. Tämän tuloksen arvoa kohottaa vielä se seikka, ettämuissakin maissa, vieläpä sodalta säästyneissä, elinkustannukset ja tukkuhinnat nousivat silloin huomattavasti.
Se, ettei viiden sotavuoden aikana rahan arvo alentunut enempää
johtui useista tekijöistä. Näistä on tärkein se, että Åcz/z/#e.€.n vastustaa

rahan arvon alenemista. Vaistomaisesti tajuttiin, miten tärkeätä se oli
silloisina kohtalokkaina vuosina. Kun sodan rahoittaminen lisäsi

pakosta ostovoimaa, ilman että vastaavaa kulutustavaroiden määrää
oli olemassa, oli sitäkin tärkeämpää rajoittaa palkkojen nousua. Tässä
suhteessa oli pääohjeena se, että palkansaajille oli annettava elinkustannusten noususta keskimäärin 2/3 korvaus, kuitenkin siten, että hei-
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koirimin palkatuille ryhmille oli pyrittävä antamaan täysi korvaus.
Tällainen palkkojen nousua, ostovoiman lisäystä ja rahan arvon alenemista jarruttava periaate oli hyväksytty monissa muissa maissa, erityisen jyrkkänä mm. Sveitsissä, jossa maassa oli aina totuttu vaalimaan
rahan arvoa.
Siitä ohjeesta huolimatta, että palkansaajille oli korvattava keskimäärin vain 8/3 elinkustannusten noususta, todellinen palkkojen nousu
muodostui paljon suuremmaksi, jopa elinkustannusindeksin nousua
vähän suuremmaksi. Eniten nousi palkkataso maataloudessa. Tähän
vaikutti samanaikaisesti kolme tekijää: ensinnäkin maatalouden palkkataso oli suhteellisesti alhaisin, toiseksi maatalouden palkkataso oli sodan

edelläkin työvoiman kysynnästä johtuen varsin jyrkästi nousussa, joten
kysymyksessä oli vain tämän rakennemuutoksen jatkuminen, ja kolmanneksi sodan aikainen työvoiman puute tuntui ehkä enitenjuuri
maataloudessa. Mutta myös teollisuudessa nousivat palkat keskimäärin
enemmän kuin elinkustannusindeksi. Kuitenkin on todennäköistä, että
hallituksen-palkkaohjeilla oli sittenkin merkittävä inflaatiota. jarruttava
vaikutus, sillä työvoiman puute olisi niissä olosuhteissa muuten todennäköisesti johtanut vielä suurempaan palkkojen nousuun.

Keuääh 1945 Palkkavyöry.

Palkkojen nousua jarruttava politiikka muuttui oleellisesti heti välirauhan jälkeen. Niinpä hallitus antoi määräyksen palkkojen yleisestä
korottamisesta 1 markalla tunnilta. Vaikka tätä korotusta nykyisin
pidettäisiin mitättömänä, merkitsisi se monessa tapauksessa yli 10 prosentin nousua silloisiin palkkoihin. Tämä korotus oli sitäkin käsittä~

mättömämpi, kun samaan aikaan laadittiin laajaa ja kallista ohjelmaa
sen työttömyyden torjumiseksi, jonka uskottiin olevan seurauksena
miesten kotiuttamisesta.
0lisi epäilemättä liioittelua sanoa, että tämän jälkeen yhä tiheämmässä tahdissa eri työaloilla tapahtuneet palkkojen korotukset6lisivat
saaneet suoranaisesti alkunsa tästä hallituksen päättämästä palkkojen
korotuksesta. Mutta toisaalta tuskin on kiellettävissä, että hallituksen
mönettely tässä asiassa edisti seuraaville vuosille luonteenömaisen. 'inflaatiomielialan voimistumista. Eri työaloilla ja eri työpaikoilla vaadittiin
pian uusia palkankorotuksia, ja ne johtivat myös poikkeuksetta tuloksiin.
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Koko palkkarintama joutui näin liikkeelle ja kuohumistilaan. Kaikki

näytti tapahtuvan ilman mitään Järjestystä ja suunnitelmia. Mutta
ilmeisesti suunnitelma sittenkin oli olemassa tai ainakin se oli näihin

aikoihin muotoutumassa. Muistamme hyvin, miten keskitalvella 1945
eräs ammattiyhdistysten huomattavimmista johtomiehistä kertoi meille

äärimmäisen vasemmiston taholla syntyneestä suunnitelmasta, jota hän
itse ilmeisesti piti melko järjettömänä, mutta joka sittenkin toteutui
oleellisilta osilta muutamia kuukausia myöhemmin. Tämän suunnitelman perusajatuksena oli se, että korkeimmat palkat oli korotettava
ennen sotaa vallinneelta tasolta kolminkertaisiksi, minkä katsottiin vas-

taavan tapahtunutta elinkustannusten nousua. Suunnitelman järjettömyys ei ollut kuitenkaan tässä, vaan siinä, että markkamääräisesti
saman suuruinen korotus oli annettava kaikille palkansaajille. Tämä
olisi äärimmäisissä tapauksissa merkinnyt elinkustannusindeksillä mitatun reaalipalkan nostamista ennen sotaa olleelta tasolta jopa kolmin-

kertaiseksi - tietysti vain joksikin aikaa.
Joskaan keväällä 1945 annettu valtioneuvoston päätös työpalkkojen
säännöstelystä, joka päätös on ollut koko sen jälkeisen palkkojen sään-

nöstelyn pohjana, ei toteuttanut edellä mainittua suunnitelmaa sellaisenaan, on siinä huomattavasti samoja piirteitä. Korkeimmat palkat
nousivat sen mukaisesti, mutta alimmat palkat, nimenomaan maatalous-

palkat, markkamääräisesti sittenkin vähemmän. Silti oli palkkojen
tämänkertainen nousu maataloudessa tasan 100 °/o ja ns. sekatöissä
todennäköisesti vieläkin enemmän.

Tällainen rahapalkkojen nousu vaikutti nopeasti hintatason nousuun, se oli ilman muuta selvää. Kuvaavaa oli, ettämaataloustuotteiden
hintoja suostuttiin yhdellä kertaa korottamaan kokonaista 93 °/o. Teollisuudessa hinnat nousivat useammassa vaiheessa sen mukaan kuin
hintaviranomaiset ehtivät jotenkuten tutustua kustannuslaskelmiin. Ensi
kerralla otettiin ehkä huomioon vain välittömien työkustannusten nousu,
toisessa vaiheessa puolitarvikkeiden ja kuljetuskustannusten nousu jne.
Ennen pitkää oli otettava huomioon myös ne kustannusten nousut,
jotka aiheutuivat valuuttakurssien korotuksesta. Jo aikaisemmin jälkeen jääneitä kursseja korotettiin nimittäin vuoden 1945 aikana perin
reippaasti, lähes kolminkertaisiksi.

0li ilman muuta selvää, että rahapalkkojen näin suuri korottaminen
lisäsi muutenkin tavaramääriin verrattuna liiallista ostovoimaa. Tälle
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seikalle ja sen tuhoisille seurauksille ei annettu suurtakaan arvoa, niin

kuin näkyy siitä avomieli§yydestä, jolla valtioneuvoston eräs jäsen perus-

teli eduskunnassa palkkojen korotuksen tarpeellisuutta: »Palkansaajat
näkevät ainoaksi keinoksi säilyttää asemansa ankarassa kilpailussa niukoista tarvikkeista siinä, että heidän rahatulonsa nousevat. Taistelu
rahapalkoista on taistelua niistä vähäisistä tarvikkeista, hyödykkeistä,

jotka maassa on käytettävissä.» Tämä sama ajatus voidaan lausua myös
siten, että mitä vähemmän maassa on tavaroita, sitä enemmän tarvitaan rahatuloja. Ihmekö sitten, että rahamme arvon on käynyt niin
kuin on käynyt.
Seuraukset palkkojen näin suuresta noususta eivät viipyneet kauan.
\-iinpä tukkJhintaindeksi nousi huhtikuusta 1945 saman vuoden joulukuuhun 70 °/o ja elinkustannusindeksi vielä enemmän, nimittäin 92 °/o.
Tämä outo suhde johtui ensi sijassa siitä, että tällä välin tuli käytäntöön vähittäiskaupan portaassa maksettava liikevaihtovero. Ei ole ihme,
että palkan saajat olivat pettyneitä ja vaativat uusia korotuksia. Tämä
aika olikin tyypillistä palkkojen ja hintojen kilpajuoksua. Tilannetta
vaikeutti vielä se epäonnistunut tapa, jolla maataloustuotteiden hintasäännöstelyä alettiin purkaa.

Lokakuun 1947 järjestelyt.

Vuoden 1947 puoliväliin mennessä oli rahan arvon alenemisessa jo
ehditty niin pitkälle, että esim. maataloustyöpalkkojen indeksi oli 897,

miesten palkkaindeksi teollisuudessa 750 ja naisten 848, elinkustannus-

indeksi 618 ja tukkuhintaindeksi 662. Mainitussa vaiheessa ammatti-

yhdistysten taholta alettiin taas vaatia huomattavan suuria yleisiä palkankorotuksia. Tätä perusteltiin erityisesti sillä, että säännöstelystä
vapautettujen elintarvikkeiden, lähinnä lihan ja kananmunien, hinnat
olivat jyrkästi kohonneet. Toinen perustelu oli se, että tarvikkeita,

nimenomaan elintarvikkeita, oli ostettava salakaupasta kovin korkeisiin hintoihin. Työnantajat koettivat välttää yleisen palkankorotuksen
ehdottamalla sen sijaan lapsiperheiden huoltajille erityisiä lapsilisiä.

Lopputulos oli, kuten muistetaan, yllättävä: työntekijät saivat SAK:n
vaatimat palkkojen korotukset, mutta sen lisäksi myös työnantajien
ehdottamat lapsilisät, joista lopuksi pääsivät osallisiksi muutkin kuin
palkkatyöntekijät.
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Rahan arvo ei tällöin tullut.uhatuksi vain sen 25-30 prosentin
määrällä, jönka palkat nousivat lokakuussa 1947, vaan sen lisäksi tuli
SAK:n vaatima palkkojen indeksisidonnaisuus. Vaikka en henkilökohtaisesti ole palkkojen indeksisidonnaisuuteen nähden kielteisellä kannalla, olen kuitenkin sitä mieltä, että SAK:n vaatimus oli tässä kohdin
edesvastuuton ja omansa saattamaan indeksisidonnaisuuden tarpeettoman huonoon valoon. Sillä mitä muuta voi sanoa siitä, että palkkoja
korotetaan kerralla jopa 30 °/o ja samalla sidotaan ne sellaiseen elinkustamusindeksiin, joka vastaa .tavaroiden ja palvelusten hintoja paljon
alemman palkkatason vallitessa. Lisäksi sidonnaisuus turvasi palkansaajille elinkustannusten noususta 10 prosentin ylikompensaation, joka
olisi jo sinänsä merkinnyt inflaation vauhdin kiihtymistä, niin pian
kuin »indeksiautomaatti» on pääss-yt kunnolliseen käyntiin. Eikä tässä
kyllin: SAK vaati palkat sidottaviksi uuteen elinkustannLsindeksiin,
jossa otettiin huomioon myös salakaupassa myytävä »mustan»voin
hinta, punnuksen ollessa varsin muhkea,15 kg vuodessa. Tämä oli tietysti arveluttavaa ja monen mielestä lisäksi häpeällistä, koska salakauppa oli. rikollista toimintaa. Asiallisesti vielä painavampi huomautus sitä vastaan voitiin kumminkin esittää siinä tapauksessa, ettäse
saattoi johtaa ainakin teoreettisesti mm. sellaiseen järjettömyyteen,
että palkkoja oli nostettava sen vuoksi, että viranomaiset tehostivat
salakai±pan valvon¢aa. Todellisuudessa salakauppavoin ottaminen elinkustannusindeksiin muodostui kuitenkin nousua ehkäiseväksi tekijäksi.
Seuraavana vuonna 1948 elintarviketilanne parani nimittäin ratkaisevasti, ensinnä tuonnin ja sitten kotimaisen sadon lisääntymisen ansiosta.
»Mustan» voin kysyntä väheni luonnollisesti säännösteltyjen annoksien
lisääntyessä. Sen hinta aleni alenemistaan niin, että se oli lopuksi säännöstellyn hinnan tasolla, mikä merkitsi voin salakaupan loppumista ja
uudessa elinkustannusindeksissä merkittävää säästöä. Lokakuussa tapahtunut palkkojen nousukaan ei sen vuoksi voinut järkyttää elinkustannusindeksiä sen enempää, kuin että palkoissa tapahtui kaksi 5.5 prosentin suuruista indeksikorotusta. Sen jälkeen ei tästä »Hakulisen indeksistä» ollut enempää harmia. Päinvastoin saattaa sanoa, että se loppujen lopuksi rauhoitti palkkapoliittista taistelua.
F-sopiTmLs (malli -50) .

Vuosia 1948 ja 1949 voidaan hyvällä syyllä pitää selvänä vakau-
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tumisen aikana. Elinkustannusindeksin nousu pysähtyi kokonaan, niin
ettei se vaatinut mitään palkkojen korotuksia. Muista syistä tapahtuva
palkkojen liukuminen ylöspäin jäi myös suhteellisen vähäiseksi. Hyvällä
syyllä odotettiinkin, että vanhoista kokemuksista viisastuneina saataisiin aikaan lopullinen vakautuminen ja jo vuosikymmenen jatkunut
säännöstely lopetetuksi. Ensinnä tuli vuoden 1950 alussa suhteellisen

pieni, mutta psykologisesti merkittävä aikapalkkojen korotus. Kun
F¢gerÅo/m3.%

hallitus lopetti samalla palkkojen indeksisidonnaisuuden,

oli tämä omansa herättämään melkoista huomiota. Syystä ihmeteltiin,
mitä merkitsi se, että sosiaalidemokraattinen hallitus lopetti palkansaajilta indeksisidonnaisuuden suoman turvan. Pian saatiin tähän kuitenkin vastaus, kun SAK sai toukokuussa yleislakon uhalla painostetuksi työnantajajärjestöt hyväksymään huomattavan suuret yleiset palkankorotukset ja lisäksi sitomaan näin korotetut palkat uudelleen elinkustannusindeksiin. Ottaen huomioon sekä F-sopimuksen että sitä täydentävän A-sopimuksen voidaan sanoa näiden merkitsevän yhteensä
25-33 °/o korkeampaan palkkatasoon siirtymistä. Ja tämän lisäksi toinen toistaan seuranneet kQlme indeksiko.rotusta nostivat palkkatasoa
edelleen 15 °/o.

Vakauttaminen v.1951.

Sitomalla palkat elinkustannuksiin verrattuna liian korkealle tasolle
F-sopimus uhkasi johtaa asiat lopullisesti umpikujaan. Se pakottiottamaan elintarvikkeiden subventiot uudelleen suuressa määrässä käytäntöön, eikä sittenkään saatu elinkustannusindeksin ja palkkojen välistä
tasapainoa palautetuksi. Onneksi kuitenkin SAK suhtautui tällä kertaa

pulmakysymyksen ratkaisuun myönteisemmin kuin aikaisemmin. Näin
saatiin palkkojen enempi nousu vuoden 1951 alussa vältetyksi, sen jälkeen saatiin aikaan viiden kuukauden taloudellinen »linnarauha» ja
lopuksi lokakuussa ns. vakauttamissopimus.
Vakauttamissopimuksen keskeisenä koht.ana ja sen myönteisenä saa.vutu`k.ser±a _Q_n. pidettävä sitä, ettei linnarauhar} l.oputtu.a`_.tqpabt.¥`n_gLt

paLmg

vaikka elinkustannusindeksin nousu olisi sitä edelsanoa, että miltei kaikki muut
tarsen kohdat =__TP~q+_qg]!i§ip_e_ p_uutt_eineep ja virheellisyyksineen
koittavat välillisesti juuri palkkojen nousun estämistä. Kun näitä koh-

ly¥pzi-±
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tia on osittain hyvinkin ankarasti arvosteltu, on vakauttamissopimuksen
arvosteluun sittenkin enemmän syytä siinä kohdin, ettei sillä saavutettu

palkkojen ja hintojen täydellisempää tasapainoa. Mutta tämä ei suinkaan johtunut siitä, ettei asian merkitystä olisi käsitetty, vaan syynä
oli yksinomaan se, etteivät palkansaajien edustajat katsoneet voivansa
suostua suurempiin myönnytyksiin. Erityisesti se seikka, että elintar-

vikkeiden subventioita ei voitu alun perin suunnitellulla tavalla poistaa
ennen uudeksi perusajanjaksoksi valittua aikaa, siis lokakuuta 1951,

on tuottanut vaikeuksia, jotka tuntuvat vielä tällä hetkellä.
Tarkasteltaessa nyt, kun on kulunut neljättä vuotta vakauttamissopimuksen

solmimisesta,

tällä pohjalla tapahtunutta kehitystä, voi-

daan todeta se eräistä pettymyksistä huolimatta suurin piirtein suotuisaksi. Tämän voi sanoa nimenomaan ajatellen rahan arvoa. Erityisesti
on tyydytyksellä mainittava, että luottamus rahan arvoon on selvästi

parantunut, mistä ilmauksena on mm. talletusten voimakas kasvu
rahalaitoksissa. Toisaalta on kuitenkin todettava, ettei tätä suhteellisen
rauhallista aikaa ole saatu käytetyksi vielä tehokkaammin talouselämän pohjan lujittamiseen.

N))k.viset Palkko;uspulmat.

Palkkauspolitiikka on kaikesta päättäen taaskin - ties monennenko
kerran - työntynyt vaikeimmin hoidettavaksi talouspoliittiseksi kysyi
mykseksi. Ja samalla ilmeisesti tullut myös vaikeaksi sisäpoliittisekskysymykseksi.

Erityisenä huolena on viime aikoina ollut kysymys elinkustannusindeksin kehityksestä ja sen vaikutuksesta palkkoihin. Nykyinen palk-

kojen indeksisidonnaisuushan merkitsee sitä, että elinkustannusindeksin

kohoaminen vuosineljänneksen aikana pistelukuun 105 aiheuttaisi 5 pro-

sentin suuruisen palkkojen nousun. Tällainen vaara oli selvästi olemassa

kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä, sillä ainakin vuokrakustannuksen tiedettiin nousevan tänä vuonna valmistuneiden talojen osalta.
Sen vuoksi lienee yleisesti otettu huomioon se mahdollisuus, että joi-

takin ns. pisteostoja tultaisiin suorittamaan lähinnä liikevaihtoveroa

alentamalla tai poistamalla se eräiltä tavaroilta kokonaan. Tämä ei
kuitenka,an tyydyttänyt SAK:ta, joka vaati elinkustannusindeksin alentamista »tasapainoasemaan», ts. pistelukuun 100, ja nimenomaan elin-
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tarvikkeiden hintoja alentamalla. Todellisuudessa pisteostoissa on menty

vieläkin pitemmälle, niin että indeksi on saatu alenemaan kokonaista
6 pistettä eli lukuun 98. Vaikka pisteostoja laajassa mielessä käsitettynä
on käytetty sodan jälkeen monissa maissa runsaastikin, on ne tarkoitettu elinkustannusindeksiri nousun ehkäisemiseen eikä ainakaan näin

huomattavaan alentamiseen. Mitään muodollista perustetta ei vaatimuksella indeksin palauttamisesta pistelukuun 100 ollut olemassa ja
vielä vähemmän tietysti sen painamiseua alle loo:n. Mitä taas asialliseen puoleen tulee, on huomattava, että palkkatulot olivat samaan
aikaan kohonneet enemmär) kuin elinkustannusindeksi. Elinkustannusindeksin alentaminen subventioilla merkitsi siten todellisuudessa tässä
muodossa tapahtuvaa reaalipalkan nousua lokakuun 1951 tasoon verrattuna.
Sanotusta huolimatta ammattiyhdistykset esittävät parhaillaan vaatimuksia, jotka merkitsevät tosiasiallisesti huomattavia palkannousuja.
Huolestuminen erityisesti rahan arvon suhteen on sen vuoksi hyvin

ymmärrettävää. Jos kustannukset ja hinnat olisivat sopivassa tasapainossa ja samoin ostovoima ja käytettävissä oleva tavaramäärä keskenään, olisi tuottavuuden lisäystä vastaava rahapalkkojen kohottaminen
mahdollista ilman haitallisia vaikutuksia. Mutta näinhän ei nykyisin
ole asian laita, sitä osoittaa selvästi tuontitavaroihin kohdistuva niin
suuri ostohalu, että vientitulomme eivät mitenkään riitä sellaisen tuon-

nih rahoittamiseen. Kun nykyisen laajuinen tuonnin säännöstely aikana,

jolloin muut maat yhä enemmän vapautuvat siitä, on nimenomaan
palkansaajille kuluttajaominaisuudessa haitallinen, koituisi pidättyväisyys rahapalkkojen korottamisessa varmaan hyödyksi heille itselleenkin.
Palkkakysymys on muodollisestikin tullut uuteen vaiheeseen sikäli,

että varsinaista palkkasäännöstelyä on ratkaisevasti lievennetty. Pal-

koista sopiminen on nyt jäänyt normaaliseen tapaan. pääasiallisesti
työmarkkinajärjestöjen asiaksi. Tämä on erittäin tärkeä ja kauaskantoinen askel yli vuosikymmenen kestäneen melko täydellisen palkkasäännöstelyn jälkeen. On ymmärrettävää, että tämä muutos on osittain
aiheuttanut huolestumistakin siinä suhteessa, että työnantajajärjestöt
ovat, kuten maisteri Rinne alussa mainitussa esitelmässään huomautti,
esittäneet palkkasäännöstelyn aikana miltei vain statistin osaa. Työnantajien asema on nykyisessä yhteiskunnassa muutenkin, sanoisimmeko
aatteellisesti, ilmeisesti heikentynyt. Sen avainaseman johdosta, joka
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palkkapolitiikalla on nykyisessä talous- ja yhteiskuntaelämässä, on toivottava, että palkkasäännöstelyn lieiffintäminen sujuisi häiriöittä ja
että se osaltaan helpottaisi eikä vaikeuttaisi - mikä sekin on mahdollista - muun jäljellä olevan säännöstelyn lopettamista sekä talouselämämme vakaantumista yleensäkin.

Voidaomko i)alkko;|)erusteista sopia?

Lopuksi vielä muutama sana kysymyksestä, voidaanko tulevaisuudessa sopia ainakin tärkeimmi'stä palkkaperusteista ja saada ne tavallaan »laskelmalliselle» pohjalle. Ensimmäinen vaatimus on tällöin se,
ettei rahan arvoa vaaranneta palkkapoliittisilla ratkaisuilla. Toiseksi

palkkajärjestelmän tulee mahdollisuuksien mukaan edistää kansantulon
nousua sekä tärkeiden toiminnanalojen kehitystä. Ja kolmanneksi kansantalouden yhteisen palkkaerän tulce jakaantua eri työntekijäryhmien
kesken mahdollisimman oikeudenmukaisesti.
Valitettavasti on todettava, että sopiminen edellä mainituista kohdista on nykyisin aivan sattumanvaraista. Erityisen tärkeä on taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta kysymys, voidaanko
palkkojen nousu pysyttää sellaisissa rajoissa, ettei se järkytä rahan
arvoa. Melko yleinen on vieläkin se käsitys, että tämä puoli järjestyisi
miltei itsestään, koska työnantajat eivät maksa korkeampia palkkoja
kuin heidän kannattaa. Uskotaan myös, että jos palkat nousevat yli
määrätyn »kannattavuusrajan», työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa
tapahtuvat muutokset palauttavat tasapainon. Näin ei ole kuitenkaan
nykyisin asian laita. Jo yksistään valtion ja kuntien työllisyyspolitiikka
estää sen. Ja lisäksi on otettava huomioon, että maan palkkatason noustessa työvoiman tarjonta ei suinkaan lisäänny, vaan päinvastoin vähenee.
Mutta oleellisinta on tässä kohdin sittenkin todeta, ettei palkkojen nousua estä nykyisin suinkaan aina se, että tuotanto muodostuu kohonneilla

palkoilla kannattamattomaksi. Hintamekanismi on muuttunut taipuisaksi palkannousujen aiheuttamaa painetta vastaan, eikä tässä suhteessa
voida aina luottaa edes tehokkaimman jarrun, kiinteiden valuuttakurssien kestävyyteen.
Mielenkiintoinen on kysymys, missä määrin esim. kansantulolaskelmia voidaan käyttää hyväksi ratkaistaessa keskimääräisen palkkatason
korottamismahdollisuuksia. Tällä hetkellä kysymvs on erityisen ajan-
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kohtainen sen vuoksi, että palkankorotuksia voidaan perustellajuuri
kansantulon nousulla. Tällöin on kuitenkin varottava sitä, ettei noususuhdante'esta johtuvaa no.usua kokonaan. »mitata ulos», koska palkkoja
ei kuitenkaan voida, laskukautena alentaa. Mutta vielä tärkeämpää on
ottaa huomioon se seikka, etteivät palkat ja hinnat olleet vertailukautenakaan tasapainossa.
Kansantulolaskelmien
käyttömahdollisuuksista puhuttaessa on
syytä korostaa myös varsinaisten palkkatilastojen merkitystä. Kun otetaan huomioon palkkapolitiikan keskeinen asema koko talouspolitiikassa, on sanottava, ettei palkkatilastojen kehittämiseen ole kohdistettu
riittävää huomiota. Merkillisintä tässä suhteessa on se, ettei palkkasäännöstelyä hoitavien viranomaisten taholta ole osoitettu suurempaa harrastusta parannusten aikaan saamiseen tällä alalla. Nyt on kuitenkin
asia otettu vakavammin esille ja toivoa voidaan, että asiaa valmistelevan toimikunnan ehdotukset johtavat nopeasti tuloksiin.
jos jo oikean keskimääräisen palkkatason tilastollinen ja laskelmallinen määrittäminen tuottaa vaikeuksia, muodostuvat nämä vielä monin
verroin suuremmiksi - voidaanpa sanoa ylivoimaisiksi - kysymyksen
ollessa eri työntekijöiden ja työntekijäryhmien palkkasuhteista. Harva
on se työntekijäryhmä, joka ei nykyisin voisi jo//aÄt.n 4erz4f!ee//a väittää

olevansa »palkkakuopassa`». Vertailuhan voidaan aina mm.-suorittaa
sellaiseen ajankohtaän, joka on asianomaiselle edullisin, ja siten löytää

jokin toinen ryhmä, joka on ainakin näennäisesti päässyt parempaan
asemaan. Ei voida myöskään sanoa, että uuden palkkasäännöstelypäätöksen monisanainen lausuma siitä, -mitkä seikat on pauckoja japalkkaperustei.ta määrättäessä otettava huomioon, helpottaisi- asiaa, ehkäpä,
päinvastoin.
Erityisen suuri huomio on meillä kohdistettu palkkapolitiikkaa koskevassa keskustelussa ns. indeksisidonnaisuuteen. Toisinaan tuntuu kuin
indeksisidonnaisuutta pidettäisiin miltei kaiken pahan syynä ja välttämättömien tervehdyttämistoimenpiteiden esteenä. Nimenomaan useimmat ajattelevat silloin markan devalvointia. Tuskin asianomaiset kuitenkaan itsekään täysin uskovat indeksisidonnaisuuden kumoamisella
saavutettaviin tuloksiin, koskapa työnantajat joutuvat jatkuvasti antamaan sellaisia korotuksia, jotka eivät johdu indeksisidonnaisuudesta.
Toisaalta on valittaen todettava, että palkansaajien ammattijärjestöt
näyttävät tekevän parhaansa järkyttääkseen indeksisidonnaisuuden
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pohjaa vaatimalla palkankorotuksia sen jälkeen, kun elinkustannusindeksi on suurin uhrauksin alennettu heidän vaatimalleen tasolle, jopa
alemmaksikiri. Kun indeksisidonnaisuus voi epäilemättä antaa palkansaajille lisää turvallisuutta, olisi tältäkin kannalta toivottavaa, ettei asiaa
pilattaisi sellaisilla vaatimuksilla, jotka yhdessä indeksisidonnaisuuden
kanssa veisivät asian lopullisesti umpikujaan.

