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MAATALOUDEN ASEMA TEOLLISTUVASSA

YHTEISKUNNASSA
Esitelmä, jonka Kansamaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
toukokuun 19 päivänä 1959 piti

He{kki H. Hertin

Kun minua on pyydetty yhdistykseenne esitelmöimään aiheesta `
»maatalous teollistuvassa yhteiskunnassa», tarkastellen asiaa lähinnä

teollisuuden näkökulmasta, arvaan sen johtuneen siitä, että olen sekä
teollisuusmies että maanviljelijä. Siksi tiedänkin, että on turhaa ryhtyä esittämään mitään patenttiratkaisua Suomen maatalouden probleemoihin pien- tai muun teollistamisen kautta, enkä nihmuodoin pyrikään esitelmässäni hahmottelemaan minkäänlaista maaseudun teollistamisohjelmaa. Myöskään en aio esittää tutkimusta siitä, mitenkä maatalous on mukautunut siihen teollistamisprosessiin, joka Suomessa on jo
tapahtunut merkantilismin päivistä lähtien ja jonka vauhti itsenäisyytemme alussa ja varsinkin viime vuosikymmeninä on ollut huomattavan
nopeata kansainvälisiä mittojakin käyttäen. Arvelisin tehtävänäni olevan esittää joitakin yleisiä näkökohtia lähinnä siitä, mitä teollisuuden
piirissä maataloudelta odotetaan.
Maatalous on vielä äskettäin ollut koko kansan elinkeino. Virka-

miehillä ja kaupunkien porvareillakin, jotka edustivat verraten pientä
kansanosaa, oli viljelyksiä ja omaa ravinnon tuotantoa. Tehostunut
maanviljelys on tehnyt mahdolliseksi yhä pienemmän ryhmäu työllä
tuottaa ravintoa kasvavalle kansalle ja yhä useampi työntekijä on voitu
irroittaa muun tuotannon palvelukseen.
• Tämä prosessi on yhä kesken. Maanviljelys tehostuu ja koneellistuu
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ja vaikka samaa tapahtuu enenevästi teollisuudenkin piirissä, on näillä.
kahdella se suuri ero, että maanviljelys tuottaa miltei vain elintarvikkeita,

joiden kulutuksella on selvä yläraja; teollisuus sen sijaan iuottaa mitä,
våihtelevimpia tuotteita, joille jatkuvasti kehittyy uutta kysyntää kulutustottumusten monipuolistuessa.

On selvä, että maataloudesta elantonsa saava väestö vähenee,
minkä ei ehdottomasti tarvitse merkitä maalla-asuvan väestön yhtä
suurta vähen€mistä.

Tälle väestönosalle - se on tarkast€lun lähtökohta - on kyettävä
varmistamaan toimeentulo, joka on verrattavissa muiden vastaavien
ammattien harjoittajien elintasoon. Tällöin on kuitenkin pidettävä mielessä ja sisällytettävä elintasoon maataloudenharjoittajien aseman luoma suurempi varmuus varsinkin välttämättömyystarvikkeisiin luettavien
elintarvikkeiden saantiin sekä, se »oman itsensä herrana oleminen»,
josta jokainen suomalainen tuntuu olevan halukas jotain maksamaan.
Näitä kumpaakin hyvin subjektiivista tekijää on työlästä mennä
muuttamaan laskelmissa markoiksi tunnilta, mutta korostan, että on
aiheetonta verrata suoraan esim. kausiluontoisfssa rakennustyössä työtunnilta saatua korvausta maataloustuloon työtuntia kohden. (Jo kysynnän ja tarjonnan laki edellyttää tämänluontoisen tekijän huomioonottamista. Jos maatalous tuottaisi esim. keskimäärin 250 mk työtuntia
kohden, niin hyvin todennäköisesti se olisi omiaan nostamaan maan
hintaa ja siten tuo tulonlisäys menisi sekä maan ostoista että sisaruksien lunastuksesta kasvaneisiin pääomakustannuksiin. Vapaan hinnanmuodostuksen vallitessa tietenkin voisi väittää, että tuo tulotasojen
ero vastaisi juuri noita subjektiivisten tekijöiden markkina-arvoa.)
Useimmis.sa maissa katsovat hallitukset nykyisin tarpeelliseksi

pyrkiä elintarvikehuollon suhteen omavaraisuuteen ja tämä on meidänkin maassamme viimeaikoina taas saanut kannatusta, kuten ajoittain

aikaiserminkin.
Tämän tavoitteen mahdollisimman täydellinen saavuttaminen vastaa
maan ja siten myös teollisuuden etuja ja siitä aiheutuvat kustannukset
on katsottava varmuuskuluiksi.
Siis verrannollinen elintaso sekä maatalouden kapasiteettia vastaava
omavaraisuus elintarviketuotannossamme olisivat ne maatalouspolitiikan
tavoitteet, jotka varmaan koko maatalouden ulkopuolelle jäävä väestö
on valmis tunnustamaan ja joiden rajoissa haluaisin pohtia erikseen
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kolmea teollisuuden ja maatalouden markkinakosketusta, nimittäin
maataloutta elintarvikkeiden ja elintarviketeollisuuden raaka-aineen
tuottajana, teollisuuden tuotteiden kuluttajana sekä sen toimintaa teollistuvan yhteiskunnan työvoimareservinä. Viimemainittu sanonta ei ole
mielestäni onnistunut eikä täsmällinen, mutta kelvannee paremman
puutteessa.
Maataloutemme kapasiteetti nykyisellä peltoalalla ja viljelysteknii-

kalla riittää asiantuntijoiden mukaan n. 90 °/o:n omavaraisuusasteen
saavuttamiseen. (On kuitenkin muistettava, että vaikka tähän sisältyykin väkirehun tuotanto kotimaassa sekä väkilannoiteomavaraisuus, ei se
enää sisällä »vetovoimaa», kuten oli laita viime sotiemme aikana, jolloin
dieseltraktoreita ei maataloudessa käytetty).
Suomessa harjoitettu maatalouspolitiikka on kuitenkin johtanut siihen, ettei tuolla suhdeluvulla 90 ole muuta kuin teoreettinen merkitys.
Maanviljelijäväestönkään piii`issä ei liene montaakaan, joka katsoo viisaaksi taloudenpidoksi voin lahjoittamisen ulkomaille ja viljan ja
väkirehujen samanaikaisen laajapuitteisen ostamisen. Minusta tuntuu~
kin, että jos teollisuusväki on valmis myöntämään, että maallakin on
elettävä ja on valmis kantamaan osansa leveysasteemme pinnanmuodostuksen sekä historiallisen kehityksen aiheuttamista suurista maatalouden
tuotantokustannuksista tuoteyksikköä kohden, on sillä myös oikeus toivoa, että tämä tulon siirto toteutetaan rationaalisesti. 0len vakuuttunut
siitä, ettei viljan ja kotoisen rehun viljelyä saada lisääntymään pelkällä

propagandalla, vaan tarvitaan todella hintasuhteiden muutoksia ; jonkinlainen tuntuma kysyntään, kuluttajien tarpeisiin. ]otteivät pienet
viljelmät jäisi aivan epäedullisecn asemaan, saatettaisiin tutkia, miten
nykyisillä maidon tuotannon tukemiseen käytetyillä varoilla voitaisiin
tukea pientenkin tilojen viljantuotantoa.
Tulotason kohotessa on odotettavissa väestön kulutustottumuksien
muutoksia. On ilmeistä, että maataloudella onkin syytä sopeuttaa tuotantoaan hyvissä ajoin. Näin on osittain jo tapahtunutkin, mutta sillä
suunnalla on yhä edettävä. Esimerkkinä voin mainita lihan tuotannon.
Korkeamman elintason maissa naudanlihan kulutus on kasvanut moninkertaiseksi. On syytä olettaa, että kehitys meillä tulee olemaan samansuuntainen. Siihen tulisi varautua. Maatalouden omat lihanjalostusosuuskunnat eivät ole pystyneet erilaistamaan hyvän ja huonon naudanlihan hintoja, mikä on ehdoton edellytys kannattavaan lihantuo-
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tantoon erikoistumiselle niillä tiloilla, joilla siihen muuten on luontai-

set edelletykset ; näihin hintoihin kuluttajat varmasti saataisiin mukau-

tumaan. Voimaperäinen lihakarjankasvatus cdellyttäisi myös kehittyneempiä karjamarkkinoita. Silloin syntyisi erikoistuneita vasikankasvattajia, ja olisi vain luotava elimiä välittämään elävää karjaa edelleen lihotettavaksi. Valistuneen maanviljelijän olisikin jatkuvasti tunnettava

markkinoiden tarve, ja hinnanmuodostuksen olisi edes jossain määrin
annettava ohjailla tuotannon jakautumista maatalouden eri suunnille,
myöskin tilakohtaiset olosuhteet huomioiden. Maatalouden tukitoimenpiteet tulisi, mikäli mahdollista, suunnitella niin, että ne eivät estäisi

markkinoihin mukautuvaa maataloustuotantoa.
Maa-ja metsätaloudessa toimiva väestö on tänään noin 42 °/o koko
väestöstä, eli 1,7 milj. henkeä. Väestön lisääntyminen on maaseudulla

myös voimakkaampaa kuin väestökeskuksissa. Koska hehtaarituottoa
€i voida rajattomasti nostaa viljelyä kehittämällä, on tuotantotaso samanaikaisesti pystyttävä säilyttämään ja nostamaan yhä vähenevällä työvoimalla, jotta maataloudenharjoittajan taloudellinen ja sosiaalinen
asema säilyisi tai nousisi. Seurauksena on paljon moitittu ilmiö, »maalta-

pako», joskaan en ymmärrä miksi se olisi vain moitittavaa. Onhan täysin
vastoin maatalouden etua vaatia, että sen tulisi elättää varsin rajoite-

tuista uudisraivausmahdollisuuksista huolimatta edes nykyisen suuruinen
väestömäärä, saati sitten väenlisäys. Jo tällä erää on Suomessa vain
3,4 ha peltoa maatalousammatissa toimivaa henkeä kohden. Ruotsissa
ja Tanskassakin on tuo määrä kaksinkertainen, ja hehtaarisato lisäksi

paljon suurempi.
Maataloudesta siirtyvä väestö on ollut teollisuutemme edellytys ja
tulee sitä edelleenkin olemaan. Me kaikki kaupunkilaiset olemme tätä
väkeä yhden tai useamman sukupolven takaa. Väestökeskustcn vuosittain saama väestölisäys maaseudulta on viime aikoina ollut yli 30 000
henkeä. Tämän lisäyksen sijoittaminen urbaanisiin elinkeinoihin edel1yttää kuitenkin, paitsi niille suotuisaa ekspansiivista talouspolitiikkaa,

myös siirtyvän ja lisääntyvän väestön ammattikoulutuksen tehostamista.
Osa siii`tyvästä väestä tosin jää kirkonkylissä syntyneisiin tai syntyviin

yrityksiin jo nyt. jotta tämä väestö tai kasvava osa siitä edelleenkin voitaisiin, niinkuin varmaan olisi toivottavaa, sijoittaa maaseudulle synty-

vään pienteollisuuteen, on ammattikoulutuksen tarve vicläkin suurempi.
Varsinkin pätevän teknillisen koulutuksen saaneista työntekijöistä on
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maaseudun teollisten sekä korjaus- ja huoltoliikkeiden parissa huutava
puute. Suurteollisuudessa sen sijaan esiintyy jo nyt runsaasti vaihetöitä,

joihin voidaan kouluttaa melko heikon ammattitaidon omaavia henkilöitä, kun sen sijaan pienten teollisten yksiköiden työntekijöiltä vaaditaan useimmiten monien työmenetelmien rinnakkaista hallintaa.
Maatalouden koneellistuessa kasvava polvi tosin jo luonnostaan tottuu niihin materiaaleihin, joita esim. suurin teollinen työnantaja, metalliteollisuus, käsittelee, ollen siten helpommin koulutettavissa kuin esim.

10 vuotta sitten maataloudesta siirtyneet väestöryhmät. Traktorin ja

muiden koneiden tuntemus on saamassa yhä laajenevaa sijaa maanviljelijäin ennen hallitsemien kotiteollisuuden alojen, lähinnä puunkäsittelyn, sekä hevostuntemuksen rinnalla ja asemesta. Tähän viittaa se
harrastus, jota nykyaikana suomalainen maanviljelijä tuntee erilaatuisia
koneiden käsittelykursseja kohtaan.
Maataloudesta vapautuva työvoima olisi, kuten mainittu, pyrittävä
sijoittamaan uuteen ammattiin nimenomaan maaseudulla. Mitä nopeammin €lintaso nousee, sitä enemmän tietenkin maaseutu tarvitsee
palvelusammatteja. Myöskin monet ennen kotona tehdyt työt ovat siirtyneet teollisen toiminnan piiriin, jonka luonnollinen sijainti on lähellä
tuotantoa ja maaseudun omaa kulutusta. Esim. maidon jalostus ja leivän leivonta sekä teurastus, ennen tyypillisiä tilalla suoritettuja töitä,
ovat siirtyneet tai siirtymässä pois varsinaisen maanviljelysväestön työsai`alta. Ainakin osittain olisi kuitenkin syytä edelleenkin suorittaa kysei-

nen jalostus maaseudulla. Sama koskee sokcrijuurikkaan jalostusta ja

toivottavasti lähiaikoina erinäisten maatalous- ja puutarhatuotteiden
pakkaamista.
Konekorjaus-ja huoltotoiminta luo edellytyksiä uusille ammattitaitoista työtä tarjoaville yrityksille, joiden niinikää,n on luonnostaan sijoi-

tuttava maaseudulle. Nimenomaan tässä suhteessa on vielä paljon parantamisen varaa. Huolto- ja korjauspisteiden harvalukuisuus sekä siitä

johtuvai pitkät korjausmatkat aiheuttavat viljelijöille paitsi suoranaisia
lisäkuluja, myös i`unsaasti kalliiden työpäivien menetyksiä. - Muun

kuin maatalouden tuotteiden jalostaminen tai maataloutta välittömästi
palvelevan korjaustoiminnan sijoittaminen maaseudulle kohdannee sen
sijaan vaikeuksia, vaikkakaan ehkei voittamattomia.
Työntekijöiden ja -johdon ammattitaito voidaan vähitellen saada
aikaan koulutuksella. Valmistavien teollisuuksien vaikeutena tulee kui-
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tenkin olemaan sopivien valmistusartikkelien valinta. Tuotteen tulisi
täyttää monia vaatimuksia: 1. Valmistus ei saisi olla kovin monimutkainen ja kalliita koneita edellyttävä. Sen tulisi saada pitkäaikaiset

markkinat. 2. Konstruktiot edellyttäisivät useimmiten insinööritaitoa,
jota ei maaseudulla ole helposti saatavissa ja jota pienteollisuus tuskin
jatkuvasti jaksaisi kustantaa. 3. Sen tulisi perustua raaka-aineisiin, joiden
laatu on yksinkertaisin välinein todettavissa. 4. Artikkelin tulisi olla

sellainen, jota kymmenet muut eivät samanaikaisesti valmistaisi.
Erään mahdollisuuden näiden vaikeuksien kiertämiseksi antaa suur-

teollisuutta palvelevan alihankintapienteollisuuden kehittäminen. Näin
saisi nouseva pienteollisuus artikkelit valmiiksi pätevästi konstruoituina

ja työmenetelmiltään kehitettyinä ja ehkä koneitakin vuokrattavakseen.
Raaka-aineiden sekä tuotteiden laatua voitaisiin tällöin valvoa pätevin
insinöörivoimin. Taidon ajanoloon lisääntyessä sekä pääomien kertyessä
voisi pienyrittäjä laajentaa tuotantoaan ja itsenäistyä. Useissa tapauksissa voisi suurteollisuuskin valmistaa tiiotteen halvemmalla, jos saatai-

siin maaseudulta ne osat, jotka voidaan tehdä pienin yleiskustannuksin.
Metalliteollisuusliitto onkin suunnitellut ohjelmaa alihankintajärjestelyiden kehittämiseksi.
Vaikka edelläkuvatun mukainen toiminta vaatiikin aikansa ennen-

kuin sen hedelmät alkavat kypsyä, on se mielestäni kuitenkin lupaavin
tie luoda työtilaisuuksia uudelle pohjalle maaseudulla.
Toteutuneenakaan ei näin ole helppoa poistaa maatalouden epätasaista työllisyyttä, mutta sen sekundääriset vaikutukset tulon lisääjinä
maataloudelte olisivat vai`maan tuntuvat.
Kun puhun maatalouden teollisuudelle sekä muille elinkeinoille luoviittamasta työvoimasta, vaikka katsonkin sen olevan edullisen kau-

pan myös maataloudelle, tunnustan mielelläni, että silloin kun laaditaan tasetta elinkeinohaarojen välillä suoritetusta tulonsiirroista ex ante,

on maataloutta hyvitettävä luovuttamansa työvoiman koulutukseen ja
kasvatukseen uhraamiensa kulujen määrällä.
Myöntäessäni,
tosin
ilman
valtakirjaa,
teollisuusväestön
olevan halukasta syömään Suomcssa rationaalisesti tuotettuja elintarvikkeita, on mielessäni ollut kuitenkin pieni varaus. Me edellytämme, että
maatalous ostaa myös kalliin suomalaisen leivän ja voin syöneen teollisuusväen valmistamia tuotteita. Viime vuonna maatalouden pelkät
konehankinnat olivat lähes s mrd markkaa. Sen edellyttämistä koneista
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tuotiin ulkomailta lähes kaksi kolmannesta. Tässä suhteessa näyttää
viime vuosina tapahtuneen vieläpä huononemista. Niinpä ko. konehankinnat esim. v. 1954 (noin 7.3 miljardia) jakautuivat siten, että
kotimaisten tuotteiden osalle tuli noin 52 °/o. Tuonnin vapauduttua
laski tämä suhde edelleen 40 °/o:iin. Tässä kehityksessä on nyttemmin

päädytty aikaisemmin jo esitettyyn maatalouskoneita valmistavan teollisuutemme kannalta arveluttavaan suhdelukuun ( 1 ;3) . Kotimainen maatalouskoneteollisuus on samanaikaisesti kärsinyt huomattavista menekkivaikeuksista. Teollisuutemme on uhrannut runsaabti varoja turvatakseen maatalouskonetarpeen maassamme silloin kun niiden ulkoa tuominen ei ollut mahdollista. Sitä työtä ei nyt, valuutta-asemamme helpotuttua, pitäisi tehdä tyhjäksi. On vain harvoja maatalouskoneita, joita ei
voi ost,aa suomalaisen työn leimalla varustettuna, sen jälkeen kun
markkinoille on tullut jopa korkeita laatuvaatimuksia vastaava suomalainen dieseltraktori ja kotimaisiin olosuhteisiimme sopeutuva leikkuupuimuri. Voimakkaalla valistuksella on maatalousväestö saatava usko-.
maan kotimaisen teollisuustuotantomme mahdollisuuksiin. Avainasemassa lienevät maatalouden omat järjestöt ja ennenkaikkea maatalouden omat tukku- ja vähittäiskaupat. Markkinatutkimukset ovat yhä
uudestaan osoittaneet jakelun vaikutuksen, kun ostaja valitsee tarjolla
olevista hyödykkeistä mieleisensä. Valistustehtävä on tärkeä ja sen
onnistumisesta riippuu osaltaan teollisuusväen kulutus- ja ostokyvyn
kasvu sekä mahdollisuudet sijoittaa koneellistuvasta maataloudesta va-

pautuva työvoima. Jos lasketaan, että ulkomaisten ja kotimaisten konehankintojen suhde muuttuisi käänteiseksi, ts. 2/3 Suomesta ja 1/3
muualta, merkitsisi se jo mahdollisuutta kaksinkertaistaa maatalouskoneiden kotimainen tuotanto. Jos arvioimme teollisuuden tuotannon
arvon lisääntyvän tämän johdosta 2.6 miljardilla, jonka kumulatiiviset
vaikutukset lienevät arvioitavissa varovaisestikin 5 miljardiksi, voimme
havaita kuinka paljon maatalous oikein suoritetuilla konehankinnoilla
voisi parantaa voin ja lihan kulutusta ja samalla työllisyyttä. Samanlaisen laskelman voisi tietenkin suorittaa muista maatalouden hankinnoista. Maanviljelyskonetuotanto ei myöskään enää ole keskittynyt niin
harvoihin käsiin kuin aikaisemmin, vaan sen harjoittajien piirissä esiintyy lukuisasti pienyrittäjiä eri puolilla maaseutua.
Maatalouden merkitys kuluttajana ei Lietenkään supistu maatalouskoneiden käyttöön, vaan se on lisäksi esim. tekstiili-, nahka- ja talous-
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t,avaran suuri kuluttajaryhmä. Sen vakavaraisuus on siis kaikkien toivoma seikka. On kysymys vain siitä, millä keinoin tämä vakavaraisuus
saavutetaan.
Lopuksi haluaisin varoittaa tulkitsemasta väärin äsken esittämääni
konekauppanäkökohtaa. En usko enkä missään tapauksessa halua esitystäni tulkittavaksi niin, että pitämällä maataloustuotteiden ylihintaa
teollisuusväelle, ja teollisuustuotteiden maaseutuväelle voisimme muodostaa oman sisäänlämpiävän piirin, jonka ei ulkomaailmasta tarvitsisi
sen enempää piitata. Päinvastoin Suomi on riippuvainen maailmanmarkkinoista päävientituotteittensa osalta ja niihin eivät nykyään kuulu vain
paperiteollisuuden ja muut puunjalostuksen tuotteet, vaan niihin kuuluvat myöskin metalliteollisuustuotteet. On sentähden hyvin tärkeätä, että
pystymme säilyttämään olosuhteet sellaisina, että meidän tuotantohintamme ovat kilpailukykyisiä ja että kosketus maailmanmarkkinahintoihin
jatkuvasti säilytetään. Ellei näin ole laita, menetämme ensinnäkin vientikykymme ja toiseksi tulee paine ulkomailta markkinoitamme kohtaan

koko ajan vahvistumaan ja voimistumaan ja aihe tyytymättömyyteenja
epäilyyn kotimaisiin tuottajiin nähden jatkuvasti säilymään ja kehittymään. Tällaiseen meillä ei ole syytä eikä varaa, vaan meidän on
kyettävä sovittamaan hintamme ja tuotantokustannuksemme sellaisiksi,
että kuorma pystytään kantamaan ja että ne rajoitukset elintasossamme,
jotka ilmastomme ja olosuhteemme meille asettavat olemme valmiit
hyväksymään hintana sille, että saamme tässä maassa asua ja sitä vil-

jellä. Tähän olemme varmaan kaikki valmiit, kun vaan tiedämme,
et,t,ä taakka jaetaan tasapuolisesti ja ettei kevytmielisesti hukata kulu-

tukseen tulevaisuuden rakentamiseen tarvittavia pääomia. Tähän tasoitukseen pyrittäessä on voitava luottaa toinen toisemme hyvään tahtoon. Tällä tiellä pyrkii tämän iltainen keskustelukin olemaan yhtenä
askeleena ja tiedämme, että hyvällä halulla siinä voidaan jotakin tehdä.
Elämä on aina taistelua ja taistelu perustuu aina määi`ättyihin etuvastakohtiin. Sitä on kuitenkin voitava käydä niin, että pidetään asiat
asiana ja käydään niistä neuvotteluja, jossa mielipiteitä rauhallisesti ja
intohimottomasti asetetaan vastakkain ja koetetaan yhdessä päästä
totuuteen.

MAATALOUDEN ASEMA TEOLLISTUVASSA
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Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
toukokuun 19 päivänä 1959 piti

E. j. Korpela

Koko sodan jälkeisen ajan talouspolitiikallemme on ollut ominaista
maatalouskysymysten pysyminen itsepintaisesti etualalla. Sanottu koskee

erikoisesti maatalouden hintaratkaisuja, jotka ovat useasti muodostuneet
vaikeiksi sisäpoliittisiksi kiistakysymyksiksi, jopa hallitusten kompastus-

kiviksi. Myös ns. suuren yleisön keskuudessa nämä kysymykset ovat

olleet ennen kaikkea tuottajain ja kuluttajain välisenä tulonjakokiistana
jatkuvan mielenkiinnon kohteina. Toisip.a ajankohtina taas on keskustelu
koskenut ensi sijassa maatalouden hintakysymyksiin välittömästi tai
välillisesti liittyneitä valtiontalouden rasituksia.

Luonnollista on niinikään, että muiden elinkeinojen, nimenomaan
teollisuuden edustajien taholta on esitetty mielipiteitä maatalouspoliit-

tisista kysymyksistämmc. Niinpä Suomcn Teollisuusliiton varapuheenjohtaja, apulaispääjohtaja 8. £c!ng/L7.€/77t kohdisti jokin aika sitten Ekono-

miska Samfundetissa pitämässään esitelmässä monen maatalousmiehen
mielestä

varsin

kitkeränmakuisen

arvostelun

talouspolitiikkaamme,

jonka hän väitti yksipuolisesti suosineen maataloutta. Mainitsemme
asian sen vuoksi, että se liånee välillisesti vaikuttanut tä,män illan
ohjelmaan Kansantaloudelliscssa Yhdistykscssä.

Kun esityksemme aiheena on

»maatalouden asema teollistuvassa

yhteiskunnassa», niin saanen käsittää sen siten, että tarkoituksena on
tarkastella niitä maatalouden pulmakysymyksiä ja sopeutumisvaikeuksja,
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jotka ovat luonteenomaisia - ja nähtävästi väistämättömiä - nykyisessä, teollistuvassa yhteiskunnassa. Nämä pulmakysymykset eivät ole
suinkaan mitään vain meille luonteenomaisia, vaan tilanne on poh-

jimmaltaan melko samanlainen muissakin maissa, joskin sopeutumisva,ikeudet ovat Suomessa useista syistä tavallista suuremmat. Mainittakoon, että Yhtyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, joka perustettiin sodan jälkeen nimenomaan silloisen elintarvikkeiden puutteen poistamiseksi, on viime vuosina joutunut yhä

enemmän sen tosiasian eteen, että pulmana ei olekaan enää kehittyncissä maissa elintarvikkeiden puute, vaan niiden liikatuotanto.
Palataksemme maatalouden hintakysymykseen on syytä todeta sen
saaneen sodan jälkeen selvästi eräänlaisen kahtiajakoisuuden leiman:

toisaalta tuottajain maataloustuotteista saamien hintojen, toisaalta
kuluttajain elintarvikkeista maksamien hintojen kehitys. Nämä kaksi
käsitettä eivät ole nimittäin enää niin kiinteästi toisiinsa kytkettyjä

kuin ennen sotaa, jolloin kuluttajain elintarvikkeista maksamat hinnat
määräytyivät tuottajain saamista hinnoista lisäämällä niihin kuljetus-,
jalostus-ja jakelukustannukset. Mutta sodan jälkeen on näiden lisäksi
tullut varsin ratkaisevana tekijänä valtion väliintulo erilaisten subventioiden muodossa. Subventioiden eli hinnaiialennuskorvausten tarkoi-

tuksena on pitää elintarvikkeiden vähittäishinnat alempina kuin tuot-

tajain saamat hinnat edellyttävät. Mitään johdonmukaista »linjaa»
subventioiden käytön kehityksessä ei ainakaan viimeisten kymmenen

vuoden aikana ole ollut havaittavissa, vaan pikemminkin äkkiarvaamattomia heilahteluja puoleen ja toiseen. Tyypillisimpänä näistä yllät-

tävistä käänteistä voidaan pitää sitä subventioiden lisäämistä, joka
tapahtui syksyllä 1954 tehdyn hallitussopimuksen perusteella, saman
sopimuksen, jolla ei ollut vain valtiontalouden kannalta syvälliset vai-

kutukset, vaan myös poliittisesti. Likimain yhtä yllätyksellinen on sub-

ventioiden

historia

ollut

läntisissä

naapurimaissamme

Ruotsissa ja

Norjassa, joissa tämä järjestelmä on niinikään osoittautunut varsin
sitkeähenkiseksi. Nimenomaan viime vuosina subventioiden jatkamista

ja lisäämistäkin on jouduttu tuottajataholla puoltamaan sillä perusteella, että siten on voitu lisätä vajkeasti markkinoitavien tuotteiden,
ennen kaikkea voin kulutusta kotimaassa.
Verrattaessa toisijnsa maatalouden ja teollisuuden asemaa nykyisessä
teollistuvassa yhteiskunnassa kuulee usein väitettävän, että maatalouden
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vaikeudet johtuvat sen heikommasta tuottavuuden lisäyksestä. Aivan
äskettäin esitti tämän väitteen eräs pääkaupungin lehti, mutta voipa
sitä kuulla talousoppineidenkin suusta. Tekisi kuitenkin mieh sanoa
päinvastoin, että maatalouden vaikeudet 1950-luvulla ovat aiheutuneet
ennen kaikkea liiallisesta tuottavuuden noususta. Tämä väite voi tuntua
monesta oudolta ja ehkäpä järjettömältäkin. Mielestämme se kuitenkin
parhaiten selventää käsiteltävänä olevan kysymyksen perusolemuksen.
Eikä tällöin ole kysymys mistään n;menomaan suomalaisesta ilmiöstä,
vaan kaikissa kansainväliseen tavarainvaihtoon tehokkaasti osallistuvissa, kehittyneissä maissa tilanne on suunnilleen sama.

Perimmäisenä syynä maatalouden vaikeutuneeseen

asemaan ja

siihen, että valtio on joutunut miltei kaikissa maissa entistä enemmän
»tukemaan» maataloutta nimenomaan hintapoliittisin keinoin on se,
että maataloustuotteiden

tarve lisääntyy vain suunnilleen samassa

suhteessa kuin väestö lisääntyy. Nykyisin ei ole enää kovinkaan suurta

merkitystä sillä, että väestön tulotason lisääntyessä maataloustuotteiden
kulutus lisääntyisi siinä muodossa, että käytettäisiin enemmän kotieläin-

tuotteita kasvinviljelytuotteiden asemasta. Tosin viimeksi mainittujen
osuus supistuu jatkuvasti, mutta se tapahtuu nykyisin huomattavalta
osalta ravinnon kokonaistarpeen supistu.misena työn muuttuessa yhä
vähemmän energiaa vaativaksi.
Verrattaessa maataloutta ja teollisuutta toisiinsa tuotantoaloina ja
elinkeinoina, onkin oleellisimpana erona se, että maataloustuotteiden
menekki on ihmisten fyysilliscn ravinnon tarpeen tyydyttäjänä varsin
tarkoin rajoitettu. Teollisuus -ja sama koskee myös palveluelinkeinoja
~ on sen sijaan toisenlaisessa, paljon onnellisemmassa asemassa. Ihmis-

kunnalle syntyy lakkaamatta uusia tarpeita, joiden tyydyttäminen edellyttää uusia teollisuusaloja, kuten nykyinen sukupolvi helposti voi

todeta. Eikä entistenkään tarpeiden määrä ole rajoitettu, kuten ravinnon
tarve. Ei ole loppujen lopuksi mitään rajaa siinä, miten suuren ja miten

ylellisen asunnon perhe haluaa ja ehkäpä useampiakjn :ri vuodenaikoja vartcn. Ei ole myöskään rajaa esim. auton ajoon käytetyissä
menoissa. Onhan köyhä perhe ehkä vähän liioitellen, määritelty Amerikassa siten, että miehen on ajettava työpaikkaansa linja-autossa tai
raitiotievaunussa, koska poika ajaa yhdellä autolla yliopistoon, tytär

toisella oppikouluun ja rouva kolmannella ostoksille. Kuvaavaa maatalouden heikommalle asemalle juuri tuotteiden kysyntää silmällä pitäen
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on Ranskassa jokin aika sitten suoritettu mielipidetutkimus. Se osoitti

nimittäin, että ranskalaiset perheet käyttäisivät tulojensa lisäyksestä
keskimäärin vain muutaman prosentin elintarvikkeisiin. Tästä kehitys-

suunnasta johtuu elintarvikkeiden osuuden jatkuva supistuminen elinkustannuksissa, kuten meikäläisetkin kulutustutkimukset selvästi osoittavat. ]a vielä nopeammin supistuu elinkustannuksista maataloudelle
menevä osuus, koska kuluttajien vaatimukset elintarvikkeiden jalostusasteen suhteen lisääntyvät jatkuvasti.
Mutta maataloustuotannon kovana kohtalona teollisuuteen verrattuna ei ole vain kysynnän vähäinen joustavuus, vaan myös tuotannon.
Teollisuus voi yleensä suhteellisen helposti laajentaa tai supistaa tuo-

tantoaan kysyntää vastaavaksi, kun se maataloudessa sen sijaan on
perin vaikeata. Jo se seikka, että tuotantoprosessi maataloudessa kestää

kauan -oleellisimmalta osalta vuoden tai sitäkin enemmän -rajoittaa
mahdollisuuksia tuotannon joustavaan mukautumiseen kysyntää vastaavaksi. Mutta teollisuuteen verrattuna maatalous on nimenomaan
tuotannon rajoittamismahdollisuuksia ajatellen vielä toisessakin suh-

teessa heikommassa asemassa. Maataloutta harjoitetaan m;ltei poikkeuksetta sellaisina pienyrityksinä, joissa työvoiman vähentäminen ei
tule kysymykseen. Ei myöskään neljä- tai viisipäiväiseen työviikkoon

siirtyminen,

kuten

teollisuudessa

tapahtuu

menekin

vaikeutuessa.

Oikeastaanhan maataloudessa on mahdotonta yleensä päästä edes kuusipäiväiseen työviikkoon, mikäli kysymyksessä on pien- ja kcskikokoisilla
tiloilla harjoitettava kotieläintalous.

juuri se seikka, että maataloustuotantoa on jokseenkin mahdoton
mukauttaa kyllin joustavasti kysyntää vastaavaksi, on aiheuttanut tällä,
vuosikymmenellä maatalousiuotteiden epäedullisen kehityksen kansainvälisessä kaupassa. Tämä kehitys käy havainnollisesti ilmi viereisellä sivulla olevasta, YK:n tilastotietojen pohjalla laaditusta piirroksesta.L

Vaikka tällaisten lukusarjojen suhteen on tehtävä eräitä varauksia,
ne osoittavat kuitenkin selvästi maataloustuotteiden hintojen epäedul-

lista kehitystä kansainvälisessä kaupassa.

Myös Suomen ulkomaan-

kauppatilastosta saatavat hintavertailut antavat tukea tälle käsitykselle.
Erityisen epäedullinen on maataloudelle ollut viime vuosi 1958. Se
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saatiin raskaana kokea myös oman maamme maataloudessa sikäli, että
voin vientihinnoissa tapahtui suoranainen romahdus.
Maataloustuotteiden hintojen kehitys muihin tuotteisiin verrattuna
on kansainvälisillä markkinoilla ollut 1950-luvulla hyvin samanlainen
kuin 1930-luvulla, jolloin maataloustuotteiden ylituotanto muodostui
€nsi kerran vaikeaksi ongelmaksi ja aiheutti yleismaailmallisen tuhoisan
talouspulan. 0leellisena erona on kuitenkin se, että 1930-luvulla maataloustuotteiden hintojen aleneminen tapahtui yleisen deflaation yhteydessä, kun sen sijaan tällä vuosikymmenellä suunta on ollut inflatorinen
miltei kaikissa maissa.

Mutta eroa 1930-ja 1950-lukujen välillä on myös siinä, että maan-

viljelijöiden tuotteistaan saamia reaalihintoja ei ole useimmissa maissa

enää päästetty alenemaan maailmanmarkkinahintojen mukana, kuten
tapahtui 1930-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeiselle ajalle on ollut

luonteenomaista se, että useimmissa maissa on yhä enemmän irtaannuttu
kansainvälisestä hintatasosta. Tätä osoittaa seuraava taulukko, jossa eri

maiden tuottajanhinnat on esitetty suhdelukuina siten, että Tanskan
hinnat, jotka ovat pysyneet likimain »kansainvälisellä» tasolla, on
mcrkitty 100:lla.

Keskimäärin voi sanoa muiden Euroopan maiden tuottajanhintojen
olcvan n. 35 °/o Tanskan hintojen ja siten kansainvälisen tason yläpuolella. Erotus on siis varsin suuri ja on suoranainen ihme, mjten
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Eri maiden luottajanhinlojeri kehiiys suhieessa kaikkien lai)aroiden hintoilrin (reaalihinnat) sekä
siihlee5sa Tanstan hintoihin v. 1958

Reaalihinnat
1953/54± 100

Hintasuhteet
Tanska = 100

Suomi
Ruotsi

Norja
Tanska
Länsi-Saksa

ltävalta
Sveitsi

Ranska
Belgia

Hollanti
Englanti

lrlanti

Tanskan maanviljelijät ovat niillä - tuotannon tehokkuudenkin huomioon ottaen - ollenkaan tulleet toimeen. Mutta ilmeisesti mitta on
tullut Tanskankin maanviljeljjöille täyteen pakottaen sielläkin mm.
viljan kohdalla hintojen tukemistoimenpiteisiin.

Taulukosta nähdään paitsi Tanskan hintojen alhaisuus, myös se
että muiden maiden hinnat poikkeavat huomattavasti myös toisistaan.
Korkeimmat tuottajanhinnat ovat Sveitsissä, Suomessa ja Norjassa,
joissa kaikissa luonnonsuhteet ovat maataloustuotannolle epäedulliset.
Tässäkin yhteydessä todettakoon, että tällaiset hintavertailut riippuvat

huomattavasti siitä, mitä tuotteita ja missä suhteessa on otettu laskelmassa mukaa,n.
Suurimpana pulmana maatalouden kannalta on meillä kuitenkin
se, että tuotanto ylittää eräillä aloilla huomattavasti kotimaisen kulutuksen, minkä vuoksi osa tuotannosta on vietävä ulkomaille meikäläistä
tasoa paljon alemmilla hinnoilla. Sanottu koskee lähinnä maitotaloustuotteita ja kananmunia, mutta osittain myös sianlihaa. Nimenomaan
voin markkinointi on tuottanut suuria vaikeuksia ja rasittanut huomattavasti valtiontaloutta, osittain vientitukena ja osittain subventioina.
Tässä kohdin tilanne on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Mutta mitään

yhtäkkistä parannusta ei siinä suhteessa voi tapahtua, koska se vaatisi
joko maatalousväestön tulotason jättämistä entistä enemrnän yleisen
tason alapuolelle tai väestön nopeata vähentämistä maataloudesta.
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Edellinen vaihtoehto ei olisi vain epäoikeudenmukainen, vaan kaikki
seikat huomioon ottaen kokonaisuudelle varmasti myös vahingollinen.
Maatalousväestön lukumäärän nopeampaa ja tarkoituksellista vähentämistä vastaan taas puhuvat tässä vaiheessa erikoisesti työllisyystilanteen

synkät näköalat.
Mutta toisaalta on välttämätöntä, että maatalouden tuotantopolitiikassa otetaan riittävästi huomioon maatalouden muuttunut ja yhä
muuttuva asema teollistuvassa yhteiskunnassa. Näin ei ole ollut asianlaita eikä valitettavasti ole vielä tällä hetkelläkään. Aivan äskettäin
ovat eräät maatalousmiehet mm. esittäneet tehokkaita valtion toimenpiteitä uuden pellon nopeaksi raivaamiseksi ja siten ilmeisesti maidon
tuotannon lisäämiseksi nimenomaan seuduilla, joilla tuotantokustannuk-

set ovat keskimäärää korkeammat. On korkea aika, että käsitykset
näissä kysymyksissä selkenevät, niin että taloudelliset tosiasiat otetaan
huomioon. Maatalouden edustajilla on oikeus odottaa sekä ns. kuluttajaväestön että muiden elinkeinojen taholta ymmärtämystä maatalouden
nykyiseen asemaan ja sopeutumisvaikeuksiin. Mutta tämä edellyttää
toisaalta, että maatalouden omassa piirissä ei näitä sopeutumisvaikeuksia
lisätä, vaan pyritään niitä mahdollisuuksien mukaan lieventämään.
Muussa tapauksessa on pelättävissä, että maamme nykyinen teollistumisvaihe ei helpota maatalouden asemaa siinä määrin kuin olisi mahdollista, vaan pahimmassa tapauksessa heikentää sitä.

POLIITTINEN VALLANKÄYTTö JA KESKUSPANKIN
ITSENÄISYYSKYSYMYS INFLAATION TORJUNTAAN
KOHDISTUVASSA TALOUSPOLITIIKAS SA
Kirjoittanut
Matti Leppo
1. Ongelman taustaL

Meillä Suomessa on keskuspankki, nimittäin sen johtokunta, käyttänyt itsenäistä rahanarvopoliittista valtaa, eivätkä voimassa olevan lain-

säädännön pykälät ole olleet esteenä tähän. Maan hallitusvalta, joka

johtaa myös eduskunnan lainsäädäntötyötä, ei ole halunnut missään
va;heessa ryhtyä muuttamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sellaiseksi,
että keskuspankki tulisi tärkeimpiä ratkaisuja tehdessään dc j2% hallituksen määräysvallan alaiseksi. Kun on sanottu, €ttä pankin täydelli-

nen itsenäisyys on välttämätöntä, jotta pankki voisi vastata sille lainsäädäimössä uskotusta tehtävästä, nimittäin maamme rahalaitoksen pitämisestä vakavalla ja turvallisella kannalla, on tähän »itsenäisyyden»
säilyttämiseen ilmeisesti hyvin kernaasti mukauduttu. Niin kauan kuin
keskuspankki itse ei ole halunnut alistussuhdetta, on ilmeisesti poliittiscn

hallitusvallan puolella mielellään nähtykin keskuspankkimme taholta
vahvasti tähdennettävän Suomen Pankin itsenäisyyden merkitystä, ja
toimittu tämän mukaisesti. Todella cJG /czc/o määräämiskykyisessä
»poliittisessa sektorissa», jossa voidaan tarvittaessa myös sopia tavalli-

sessa lainsäädäntöjärjestyksessä toteutettavissa olevasta nykyisen raha1 Tämän artikkelini olen laatinut käyttämällä lähtökohtana vastinepuheenvuoroani, jonka esiiin Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokoukscssa huhiikuussa 1959
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lainsäädäntömme muuttamisesta, on joko täysin uskottukin Suomen
Pankin kykcnevän itsenäisyytcnsä avulla vastaamaan siitä, että rahan-

arvo säilyy, tai ~ jos tähän on oltu vain »uskovinaan» - on tämä
olotila ollut valtioe ämämme aktiiviseen politiikkaan osallistuville mie-

luista sen vuoksi, cttei asianomaisten ole tarvinnut itse ottaa vastuuta
ikävistä asioista.

Suomen Pankin johiokunnan kannan ilmaisijoina ovat luonnollisesti
€siintyneet pankin pääjohtajat, joita toisen maailmamodan päättymisen
jälkeinen aikamme käsittää kolme. Kaikki he ovat tavalla tai toisella
korostaneet olevansa riippumattomia valtakunnan pääministeristä ja
muusta valtioneuvostosta.

Viime vuosina voimme panna merkille erityisen kehityspiirteen Suomen Pankin aseman luonnehtimisessa. Aluksi on pidetty kiinni »monistisesta vastuusta» eli Suomen Pankin täydellisestä itsenäisyydestä ja sen

täydellisestä vastuusta, mutta nyt aivan viime aikoina on siirrytty
»dualistiseen» vastuuhypoteesiin, jonka mukaan Suomen Pankki edelleen katsotaan täysin itsenäiseksi ja ikään kuin hallitus-ja eduskuntavallan yläpuolella toimivaksi rahan arvon vartijaksi, mutta kuitenkin
siten, että keskuspankilla on vain osavastuu rahan arvon kehityksestä ja
että rahanai`vopoliittinen vasturi on samanaikaisesti hallitus- ja eduskuntavallalla (»valtiovallalla») eli siis »i)oliittisella sektorilla».

Perehdymme tässä kohdin lyhyesti kahden viimeisen keskuspankki-

pääjohtajamme työhypoteesiin. »Suomen Pankin asema ja politiikka»
nimisessä pankin haarakonttorien johtajille pidetyssä ja puolueettomassa päivälehdessä, Helsingin Sanomissa (21. X.1956) julkaistussa
esitelmässä J?. u. F3.Gcznd/ palautti mieleen Suomen Pankin ohjesääntö-

lain säännöksen siitä, että »Suomen Pankin tehtävänä on maamme
rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla». »jotta
pankki voisi vastata tehtävistään», lausuttiin esitelmåssä, »sillä täytyy
myös olla valta itsenäisesti hoitaa asioita. Tämä on yhtä luonnollista»,

jatkettiin edelleen, »kuin että eduskunta saa joko kunnian tai häpeän
ratkaisuistaan, että valtioneuvosto on vastuunalainen toimenpiteistään
tai ettei kcltään yksityiseltä kansalaiseltakaan voida vaatia vastuuta
muissa asioissa kuin niissä, joista hän itse voi määrätä.» Saman sävytyksen Suomen Pankin rahanarvopoliittisen vastuun »ensisijaisuudesta»
mahdollisiin muihin ratkaisuja tekeviin instansseihin verrattuna
tapaamme R. v. Fieandtin lausunnoista myös hänen pääministerikau2
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tenansa. »Vastuu rahan arvosta kuuluu maassamme ensi sijassa Suomen
Pankille», lausui virkamieshallituksen pääministeri €duskunnassa tammikuussa 1958 käyttämässään puheenvuorossa.] Suomen Pankin keskeisen rahanarvopoliittisen johtotehtävän säilyttämisen vaatimuksen ja
hallitusvailan määräämisvallan lisäämismahdollisuuden torjumisen tapaamme pääjohtaja Zr/czcu 74/czrc.Åjen Kansantaloudellisessa Yhdistyks€ssä toukokuussa 1958 pidettyyn esitelmään sisältyvässä työhypotee-

sissa.2 Wariksen mukaan ei vastuunsa tuntevia voimakkaita ja pitkäaikaisia enemmistöhallituksia voida saada meillä aikaan, joten meillä
»rahan tarjontaa koskevan määräysvallan keskittäminen hallitukselle»
johtaisi rahanarvopoliittisten seikkojen syrjäyttämiseen talouspolitiikassa. Esitelmässä arvostel£iin myös hallituksen viimeistä budjettiesi-

tystä

(sanomalla budjetinvaikutusten

arviointitapaa eräissä

kohdin

»peitetyn optimistiseksi laskeskelemiseksi»).

Edellisen ja nykyisen pääjohtajan työhypotceseissa näyttää tapahtuneen siirtyminen »monistisesta» vastuuhypoteesista »dualistiseen» vasta
kuluvana vuonna 1959. Huhtikuussa 1959 Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pidetyssä esitelmässä,3, heti esitelmän toisen kappaleen alussa

R. v. Fieandt lausuu: »Vaikka valtiovalta, eduskunta ja hallitus, vastaa talouspolitiikasta ja siis myös rahanarvopolitiikasta, eikä tietenkään
ole syytä sen vastuuta tässä suhteessa lieventää, olen kuitenkin . . . tullut
vakuuttuneeksi siitä, että tä,ytyy olla elin, joka voi ottaa johtoonsa ne
heikot ja hajanaiset voimat, jotka ovat valmiit taistelemaan kiinteän
rahan arvon puolesta ja joka erikoistehtävänään keskittyy rahan arvon
suojelemiseen.4 Suomen Pankki on tämä elin.» Valtakunnan poliittiset
voimat katsotaan heikoiksi ja hajanaisiksi rahanarvon puolesta menes-

tyksellisesti taistelemaan, minkä vuoksi rahan arvon vartijaksi tarvitaan
objektiivinen ammattimieselin, keskuspankki ; vastuu onnistumisestajää.
silti molemmille lohkoille.

Samantapaisen uuden mutta poliitikkoihin nähden jatkuvasti »vastahankaisen» asenteen voinemme lukea pääjohtaja Klaus Wariksen
1 Valtiopäivät, pöytäkirjat 9.1.1958, s. 2966.
2 KLAus WARis, 4Å:!3.2.z;!.nen raÅa4o/!.!!.c.44o njJÅyjctÅdo)z/ccjja, Kansantaloudellinen Aika-

kauskirja 1958/11.
3 R.

v. FiEANDT, KefÅwfpc!n4Åc. jcz Ltcz/!!.oucz//a, Kansantaloudellinen Aikakauskirja

1959/11.

4 Viisi viimeistä sanaa alkuperäisessä harvennettuina.

PoLiiTTiNEN vALLANKÄyTTö jA KESKuspANKiN iTSF.r`-ÄisyysKysyM¥s...

203

Uudessa Suomessa heinäkuun 26 ja 28 päivinä 1959 julkaisemasta kaksoisartikkelista, »Kesämiet.t_g.i__t_ä_±±±±±aty.Q.sia_ _I=:==:| I ». Kirj oittaj a esiintyy mielestäni tässä julkaisussa oikeastaan itsekin poliitikon »roolissa»,

mutta puolestaan hän ymmärtää asian toisin sanomalla heti aluksi
mm., että »vain harvat poliitikot jaksavat pitää kesäjuhlapuheita»
ja että »käytän puolestani pankissakin vallitsevaa hiljaiseloa hyväkseni
pannakseni paperille eräitä mietteitä, jotka koskevat taloudellista kehi-

tystä ja nimenomaan rahan arvoon vaikuttavia voimia.» Ikään kuin
pyrkimällä poliittisen tahon voimasektoreitten väliseksi ylituomariksi
siirretään sitten vastuu rahan arvon odotettavissa olevasta epäedullisesta
kehityksestä poliittisessa sektorissa tapahtuneitten palkka-, maatalous-

tulo- ja budjettiratkaisujen puolelle. Sanonnat ovat varsin »syyttäviä»

puhuttaessa ammattiyhdistysliikkeemme »päättömistä» otteista vuonna
1956 sekä maataloustulolain viitoittamasta odotettavissa olevasta kehityksestä, joka »jatkunee, niin järjettömältä kuin se tuntuneekin, nyt
vielä vuoteen 1961 » sekä jatkettaessa, että »toivottavasti järjestelmään
edes silloin saadaan muutos, joka poistaa tämän inflaatioautomaatin».
Suomen Pankin eräänä tehtävänä pidetään rahanarvon vartijana toimimista. Tätä tehtävää pääjohtaja Waris luonnehtii kaksoisartikkelinsa
lopussa sanomalla, että »taloudellisen tapahtumisen subjekteihin on
keskuspankin puolestaan koetettava vaikuttaa ohjaamalla 'rahanarvopoliisina' niitä oikealle tielle.»
2. Valtio-opiltisen vallanjakoteorian soveltominen inf laation torjunnan omal.yys`iin

Vuoden 1958 lopulla julkaisemassani tutkimuksessa päätäntävallan

ja vastuun ongelmasta inflaation torjuntatyössä suoritin kokeilun valtio-opillisen vallanjakoteorian soveltamiseksi inflaation torjunnan analyysiin.1 Tämä kokeilu näyttää johtavan aikaisempaa jonkin verran

parempiin torjunnan epäonnistumisen selityksiin ja voi luultavasti tarjota aikaisempaa paremman lähtökohdan inflaation torjunnan politiikallemme. Syyskauden kuluessa vielä tämän vuoden aikana ilmestyy
tämä selvitykseni myös ruotsiksi.2 Ruotsinkielisessä laitoksessa on maaL LEppo, Pääläntävallan ja vastuun ongelma inflaation torjuntatyössä, ALcta. Oeconomica.

cdidit lnstitutum Oeconomicum Universitatis Helsingiensis, fasc.11, Helsinki 1958

(lyhennetään seura.avassa: »Päätäntävallan ja vastuun ongelma»).
2; LEppo>

Makt

och

ansi)ar vid bekämpandet av inflatiorm, Några /)roblemslällningar,

Scandinavian University Books, Hclsingrors 195J.
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tamme koskevat erityiset kysymykset jätetty vähemmän huomion varaan, mut.ta sen bijaan on selvennetty hallitusmuodoltansa keskitettyjen
ja »federatiivisten» hallitusmuotojen maiden välistä eroavuutta »päätäntävallan» ja »vastuun» välist,ä yhteyttä eriteltäessä.
Alempana olevassa taulukossa 1 esitetään Yhdistyneiden Kansakuntien kuukausitilastojulkaisusta otettujen Euroopan maiden vuosittaiset
Taulukko 1. TK :n kuukau§itilaslojulkaisuun mukaan oteltujen Ezif oo])an i)aliioiden elinkus-

iannusindeksilukujen kehitys v. 1954-58, esitettäessä maat neljänä rylmäriä halliiusmtiodon
erilaisuuden nojalla

Maat inflaation voimakkuuden mukaisessa jäi-jestyksessä, mutta neljänä hallitusmuodoltansa
toisistaan eroavana ryhmänä
1. Hallitusmuodoltaan keskitetyt

länsimais-demokraattiset valtiot

A. Maat, joissa keskuspankki on de jure
riippumaion hallituksesta

Suomi
Ruotsi

8. »Muut»
Islanti

Ranska
Englanti
Hollanti

Tanska
Italia

Belgia
11. Hallitusmuodoltansa »federatiiviset»
länsimais-demoki`aattiset valtiot

Itävalta
Länsi-Saksa
111. Hallitusmuodoltansa »autoi`itääi.iset» valtioi

Espanja
Portugali
IV. Hallitusmuodoltansa kommunistiset valtiot

Jugoslavia
T§ekkoslovakia
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elinkustannusindeksiluvut viideltä vuodelta, muodostamalla kyseessä olevista maista neljä ryhmää: 1) hallitusmuodoltansa keskitetyt länsimaisdemokraattiset valtiot, 11) »federatiiviset» länsimais-demokraattiset valtiot, 111) »autoritääriset» valtiot sekä IV) kommunistiset valtiot. Ensim-

mäisessä eli hallitusmuodoltansa keskitettyjen länsimaisdemokraattisten

valtioitten ryhmässä olen erottanut sitä paitsi alaryhmiksi A) maat,
joissa keskuspankki on cJe jc% riippumaton hallituksesta ja 8) muut
maat.

Jaoittelun olen suorittanut yllä kuvaamallani tavoin sen vuoksi,
että valtio-opillisen vallanjakoteorian viitteiden nojalla voitaneen ainoastaan hallitusmuodoltansa federatiivisissa länsimais-demokraattisissa valtioissa säilyttää keskuspankki paitsi dc jwre myös c7€ /cw/o itsenäisiä

rahanarvopoliittisia ratkaisuja suorittavana elimenä ja siten tärkeänä,
ehkäpä tärkeimpänä, inflaation toijunnan instituutiona asianomaisessa
maassa. Jos asianomaisen maan koko valtiosääntö pykälineen ja perinteineen perustuu desentralisaation periaatteeseen, jolloin laajoja alueita
valtakunnan hallitusvallan piirissä jää yleensäkin ulkopuolelle liittovaltion ylimmän toimeenpanovallan vaikutusalueen, lienee mahdollista
myös keskuspankkipolitiikka pitää cJG/cm/o itsenäis€nä, liittohallituksen

päätäntävallan ulkopuolelle jäävänä.
Federatiivisen valtion itsenäisesti toimiva keskuspankki voi ilmeisesti

jokseenkin suvereenisti pitää huolen siitä, että maailmanmarkkinahintain kohotessa syntyvät tuontihintain kohoamiset eliminoidaan oman
maan valuutan revalvointien avulla. Se voi tarvittaessa lisäksi tiukentaa
luottopoliittista otetta ja siten vähentää sitä tietä yrittäjien sijoittamishalukkuutta ja välillisesti hillitä mahdollista ammattiyhdistysliikkeen
tuottavuuden parantumisrajan ohittavaa palkkojen nostamispyrkimystä.
Tietenkin on tällaisissakin olosuhteissa havaittavissa poliittisen elämän,

etujärjestöjen ym. piirien painostusyrityksiä esim. revalvointien kartta-

miseksi. Joudutaanhan toim€npiteen yhteydessä välittömästi toteamaan
eräiden muuten kannattavien vientilohkojen kannattamattomuus. Tällaisessa »fcderatiivisessa järjestelmässä» keskuspankilla on kuitenkin
niin vahva tosiasiallinen itsenäisyys, että minkäänlainen hallitusvallan
»interventio» ei voine tulla kysymykseen.L
1 Sveitsissa ovat keskuspankin rcvalvointitoimenpiteet ollcet Sveitsin fi.angin va-

kaana pitämisen »ankkiu.ina». Ruotsin suhdannetutkimuslaitoksen syksyn 1957 ra.-

portissa lausutaan tastä: »Att clen anmärkningsvärt stabila utvecklingen i Schweiz
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Hallitusmuodoltansa

keskitetyistä

länsimais-demokraattisista

val-

tioista Euroopassa ainoastaan Ruotsi ja Suomi ovat säilyttäneet keskus-

pankeillensa täydellisen hallituksen määräämisvallasta riippumattomuuden c7G jz/w, siis lainsäädännön pykälien mukaan. DG /Zzc/o pää-

täntävalta tärkeissä rahanarvopoliittisissa ratkaisuissa on Ruotsissa jo
kuitenkin luisunut pois keskuspankin johdon käsistä. Ruotsissa keskus-

pankin de j`e% päättävä elin on pankkivaltuusto, jonka puheenjohtajan
nimittää hallitus ja jonka kuusi muuta, jäsentä valitaan valtiopäivien
toimesta. Puheenjohtajalla on »avainasema». Kun pankkivaltuusto heinäkuun 10 päivänä 1957 päätti korottaa diskonttokoron ottamatta ennakolta yhteyttä pääministeriin, johti tämä vajaan viikon kuluessa pääministerin virkahuoneessa pidettyyn sellaiseen .neuvotteluun, jonka tuloksena pankkivaltuuston puheenjohtaja ~ hallituksen luottamusmies,
joka ei ollut informoinut hallitusta ennen tärkeää rahapoliittista ratkaisua -jätti eronanomuksensa.[
Suomi näyttää olevan Euroopan vijmeinen ja ainoa »ei-federatiivinen» maa, jossa maan keskuspankin johto vielä nyt haluaa käyttää ja
J€ /c7cfo myös käyttää huomattavaa osaa (vrt. valuuttakurssien määräämisvaltaa ja luottopoliittisia valtuuksia) inflaation torjuntapolitiikassa tarvittavasta päätäntävallasta. Esittäkäämme nyt vielä ne perusteet, joihin jo edellä osaksi viitattiin ja joiden vuoksi »keskuspankin johtokunnan hartioita» tuskin voidaan pitää riittävän vahvoina, jotta niiden
varaan voitaisiin menestyksellisesti uskoa hallitusmuodoltansa keskitetyn

länsimais-demokraattisen valtion inflaation torjuntataistelun »kom€ntajanpaikka» ja tähän liittyvä vastuu. Esitettäköön samanaikaiscsii, minkä
vuoksi tällaisen valtion »poliittisen toimeenpanovallan» eli »hallitusvallan» harteille näyttää olevan mahdollista menestyksellisesti sijoittaa

kyseessä oleva inflaation torjuntataistelun »komentajanpaikka».
1) Olettakaamme, että jotkin vientituotannon lohkot ovat menekki-

sammanhänger med schweizei.francens genomsnittliga appreciering torde vara givct
(hur skulle annars importpriserna kunna vara ungefär oförändi`adc `inder cftcrki.igs-

perioden?), även om också andra faktorer ~ bl.a. en restriktiv ekonomisk politik
stagnerandc offcntliga utgifter och en återhållsam facklig lönepolitik - varit förutsättningar för clcnna växelkurspolitik.», Meddelanden från Konjunkturinstitutet,
Konjunkturläget hösten 1957, Tukholma 1957, s. 23.
1 Ks. tarkemmin LEppo, Pdd/c!n/äucz//czn /.a Li4j/%zm ongc/mo, Liitc 111,

vallan ja vastuun kysymys inflaation torjuntatyössä Ruotsissa», s. 144.

»Päätäntä-
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vaikeuksissa ja että vientisektorin taholta vahvan mielipidemuokkauksen
avulla onnistutaan saamaan melkoista kannatusta devalvointiajatukselle. Tai olettakaamme, että maailmanmarkkinahintain kohoamistendenssi selvästi tekisi oman maan valuutan revalvoinnin välttämättömäksi -jos nimittäin kotimainen hintataso todellakin halutaan säilyttää vapaana inflatoriselta hintainnousulta. Devalvoinnista pidättäytyminen tai vastaavasti revalvointi olisivat rahanarvon pelastumistoimenpiteiden pääkeinoja tällaisissa olosuhteissa.] Keskuspankin johdon hartiat eivät nähtävästi kuitenkaan olisi riittävän tukevat vastustamaan sitä

painoa, joka vahvojen vientisektpreiden, niiden raaka-ainehuoltajain
(esim. metsänomistajain) ja työväestön taholta todennäköisesti painautuisi keskuspankin johdon mahdollista torjuvaa asennetta vastaan. Seuraavissa valtiollisissa vaaleissa (presidentinvaaleissa tai eduskuntavaaleissa) valitsijakunnan asenteissa mahdolliset muutokset jo ennakolta
varteenottava »poliittinen toimeenpanovalta» eli hallitusvalta voisi sen
sijaan asettua hyvinkin taipumattomaksi ja peräänantamattomaksi, jos
sen tiedossa olisi, että se vastaa vaadituista päätöksistä dGjwre ja cJe/czcfo.

Se olisi luultavasti halukas ottamaan vastuulleen revalvointitoimenpitecnkin tietäessään, että revalvoinnista pidättyminen merkitsisi inflaatiokierrettä: korkeammat tuontihinnat, korkeammat palkat, korkeam-

mat nimelliset maataloustulot ja korkeammat kotimaiset hinnat. Hallitusvallalla olisi myös - virkamiessektorinsa avust,amana ~ kaikki mahdollisuudet vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen oikealla tavoin, siten että
valittu »kapean tien» politiikka, »inflaatioton politiikka» kävisi kaikille

ymmärrettäväksi.
L Bent Hansen huomauttaa, että Ruotsin kei.tainflaatio v.1950-51 olisi oikealla
revalvointipolitiika.lla voitu välttää. Hän sanoo:

»Vid kronodeprecieringen

1949

höjdcs dollarkursen med drygt 40 procent, medan pundkursen hölls konstant och
en rad kurser höjdes med mellan 0 och drygt 40 procent. Motiveringcn var här att
rätta till bytesbalansen, speciellt vis å vis hårdvalutaländerna; pemingvärdet lämnades denna gång åt sitt öde och konsekvenserna visade sig undcr 1950 och 1951, då
deprecieringen tillscimmans med koi.eahaussen ledde lill ovanligt slora im|)ort- och exportprissteg-

ri.ngar ocÅ äz/cn 2.nÅc7njÅo /)r3.fj!cgr?.ngc!r (kursivointi ei ole alkupcr.). Det torde höra till

riksbankcns svårastc syndcr mot penningvärdet, att dcn icke årsskiftet 1950-51

gcnomfördc en allmän appreciering med sänkning av valutakurserna; den s.k. engångsinflationen skulle då till större delen kunna ha undvikits.» Hansen, Den yttre
och den inre inflationen, Recept mot inflation, Sex i)rofessorer har ordet, Stockholm 1957, s. 35 ja seur.
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2) Ajatelkaammc tapausta, jossa ammatillisen liikkeen johtoelimet
työtaistelujen apua hyväksi käyttämällä painostavat palkkakehitystä

nopeammin kohoavaan suuntaan kuin tuottavuuden parantuminen
kansantaloudessa sallisi. Jälleen voinee useimmiten »poliittinen toimeen-

panovalta» esiintyä tuloksiin johtavana kohtuullisen ja »ehkä siedettävän rajan» löytämisen välittäjänä menestyksellisemmin kuin keskus-

pankin johto.
3) Budjettipoliittisesta »urheilusta» luopuminen, erityisesti pidätLy-

minen hintatukipalkkioiden paisuttamisesta yli pysyvän kestokyvyn, on
eräitä inflaationtorjuntapolitiikan menestyksellisyyden edellytyksiä eikä
tässä auttane keskuspankin asiaan puuttuminen. Sen sijaan, jos poliit-

tinen toimeenpanovalta itse huomaa, että tässäkin on kyseessä rahanarvon heikentymisen eräs ilmenemismuoto ja jos valitsijakunta oppii
juuri näin asiaan suhtautumaan, on. toiveita siitä, että »poliittinen toimeenpanovalta» omassa intressissään luopuu liioit[eluista tällä suunnalla (vrt. ajatusta ns. factor-cost -elinkustannusindeksistä seiir. s. 216).

4) Luottopoliittiset rajoittamistoimenpiteet, joiden johdosta yrittä-

jien sijoittamishalukkuus heikentyy ja heidän mahdollisuutensa maksaa
ammattiyhdistysliikkeen taholta vaadittavia tuottavuuden ylittäviä palkkoja, voidaan kyllä toimeenpanna pelkästään keskuspankin toimesta ja
sen vastuulla. Käytännössä on nyt kerran ja hyvin drastillisella tavoin
näin menetelty sodanjälkeisessä Suomessa. Vuoden 1956 lopulla luotto-

poliittinen »ylikiristäminen» alkoi jo kaventaa sahateollisuutemmc tuotantomahdollisuuksia, ja vuoden 1957 toisella neljänneksellä oli Suomen
teollisuuden tuotannon volyymi noin 3 tai 4 °/o alemmalla tasolla kuin
vuoden 1956 vastaavalla neljänneksellä. Suomi oli ainoa Euroopan maa,

jossa tuotanto aleni nousun muualla cdelleen jatkucssa, vaikkakin hidastiinecna. Mikään keskuspankkijohtomme ei luultavasti toista kertaa
uskaltaisi ryhtyä näin radikaaliseen ja kansantaloudclle turmiolliseen

kokeiluun. Inflaation torjunnan kannalta nämä luottopoliittise[ restriktiotoimenpiteet tuskin johtivat pysyviin tuloksiin, kun ensin devalvaation välittöminä seurauksina ja nyt vuoden 1959 jälkipuoliskolla ja ensi

vuoden puolclla devalvaation jälkiseurauksiin liittyvinä tulonjakojärjestelyinä (palkka-ja maataloustulojen kohoamisilmiöissä ja niihin liittyvissä hintain nousui3sa) toivoi`jt stat);F.sointitulokset näyttävät suureksi
osaksi

»valu\-an vähiiellcn

hickkaan».

Li'.o`.J.c.)olit.iil(-an

kiristäminen

tuskin koskaan voi }ksin ratk_aista inflaation toi`jiinta^iaisL|1ua. Tämän
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käyttäminen olisikin säästettävä vain »taustatehtäviin» hallitusvallan
inflaationtorjuntapolitiikan päätorjuntalohkojen tukemiseen.
Valtio-opillisen vallanjakoteorian soveltamisessa inflaation torjunnan analyysiin on syytä pitää mielessä julkisen vallan (lakiin perustuvia

ja myös »toteltavia» käskyjä tarvittaessa käyttävän vallan) kolmijako:
tuomiovalta, lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta. Meidän halliiusmuotomme mukaan (2 §) tuomioistuimet toimivat muista julkisen vallan instansseista riippumattomasti, ja lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Mitä hallitusvaltaan eli
toimeenpanovaltaan tulee sanotaan siitä näin: »Ylin toimeenpanovalta
on uskottu tasavallan presidentille. Sen ohessa on valtion yleistä hallitusta varten oleva valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä ministereitä.» Niissä rajoissa kuin eduskunta lainsäädännössä on päättänyt (jossa lainsäädännössä ylin toimeenpanovalta eli
presidentti on myös lakiesitysten antajana ja siis varsinaisena »johtajana») hoitaa presidentti hallitusmuodon mukaisesti ylintä toimeenpanovaltaa. »Hallituksen» laajassa mielessä muodostaa presidentti ynnä valtioneuvosto, jossa on pääministeri sekä muut ministerit. Suomen (kuten
nykyisin Ranskankin) »toimeenpanovallan» eli »hallitusvallan» käyttö
on dualistista. Sen pääpaino on joko presidentin tai pääministerin »päätäntätoiminnan» puolella. Pääministeri vuorostaan toimii »parlamentarismin» säännösten puitteissa; hän on kaikissa toimenpiteissåän jatkuvasti eduskunnan »luottamuksen» (joko ilmaistun tai hiljaisen) varassa.L
L Yliopistolliseen luentosarjaan perustuvassa artikkelissaan »Presidentmakt och

parlamentarismen», joka julkaistiin Hufvudstadsbladetissa 15.111.1959 Jan-Magnus

jansson lausuu: »Dessa fakta. visar, att Finland i praktiken inte är en renlärigt pai`lamentarisk stat. Man kunde också säga, att vårt statsskick visserligen är parlamentariskt, men att det innehåller tydliga inslag av amerikanskt presidentstyre . . . Svaret

på frågan, om presidenten skall vara en neutral toppfigur eller en poliiisk lcdare,

blir - om man ser på vår praxis - paradoxalt nog ett 'både-och'. I normala fal
framträder statsövcrhuvudet inte som politisk riktningsgivare, utan håller sig diskret
i bakgrunden och stöder i flertalet frågor sina ministi`ar. Men i kritiska situationer

kan han axla en aktivare roll och påta sig det faktiska ansvaret för vittbärande be-

slut, i nödfall - liksom Ståhlberg 1924 - med hjälp av en expeditionsi.egering.
En sådan dubbelroll gömmer utan tvivel på konfliktrisker och ställer statschefens
personliga mod och omdöme på hårda prov. Självständiga ingripanden av våra
presidenter har också nästan alltid väckt diskussion och kritik. Lika regelbundet har
emellertid en utjämning följt på upprördheten, och den krafternas balans som ut-

märker vårt statsskick har på nytt kunnat göra sig gällande.»
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Länsimaisissa demokratioissa on »valtio-opillinen vallanjakoteoria»

sovellettu käytäntöön eri tavoin, joihin emme tässä puutu yksityiskohtaisesti. Erään tärkeän piirteen kuitenkin palautamme mieliimme. Niihin
kaikkiin liittyy vapaa puolueiden muodostumismahdollisuus joko enemmistövaalijärjestelmän tai suhteellisten vaalien pohjalla. Lainsäädäntöelimien poliittiset ryhmät ovat puolueryhmiä. Kulloinkin hallitusvastuuta käyttävät hallitusten päämiehet (pääministerit, liittokaiislerit ja
eräissä tapauksissa hallitustoimiin aktiivisesti osallistuvat presidentit)
samoin kuin heidän rinnallaan toimivat ministerit nojaavat kaiken olennaisen valtiomiestoimintansa johonkin valtiolliseen puolueeseen tai puolueryhmittymään.
Valtiolliset vaalit (kuten meillä eduskuntavaalit, presidentinvaalit)
käydään niinikään poliittisiin puolueisiin jakautumalla. `Valtiollisessa

elämässä aktiivisesti jatkuvasti toimivat henkilöt, poliitikot, ovat toiminriippuvaisia valitsijainsa kannatuksen säilymisestä, elleivät

nassaan

halua luopua siitä elämänkentästä, jonka työsaroille ovat pureutuneet
aktiiviseen politiikkaan antautuessaan.
jotta inflaation torjuntapolitiikassa todella tarvittaessa ryhdytään
»kapean tien» ratkaisuihin, on tähän mahdollisuuksia vain, jos poliittisen toimeenpanovallan piirissä viriää riittävän aktiivinen inflaationtor-

junnan tahto. Tämän tahdon viriämisen ehtona näyttää olevan se, että
»päätäntävalta» ja »vastuu» yhdistyvät samassa pisteessä, poliittisen
toimeenpanovallan pisteessä.] Suomen olosuhteita ajateltaessa avonaiseksi jää mielestäni vain kysymys, kumman käteen, presidentinkö vai

pääministerin, tuo »päätäntävallan ja vastuun yhdistäminen» luontevimmin voitaisiin jättää.
1 Englannissa valtiovarainministei-i kuultuaa[i cnsin kcskuspankin johdon kannan
antaa Englannin keskuspankille sitovat ohjeet luotto- ja valuuttapoliittisissa kysy-

myksissä. Välttämättömien suunnittelusalaisuuksien ja yllätysmomcntticn vai.jclcmi-

sen vuoksi ei päätöksien tekoa suunnitella lavealla vaan hyvin sui)pealla foorumilla.

järjestelmän »kuvaan» kuuluu, että pääministerin, joka vastaa. hallituksensa talouspolitiikasta kokonaisuudcksi katsottuna, täytyy tietenkin olla pci.illä täi`keistä rahapoliitt].sista ratkaisuista jo cnnakoltakin. Vrt. LEppo, Påd.!än/öita//an jcz o4jfwwn o7!gc/77.¢
s.128.
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3. Keskuspo,nkin johto inf laationtorjuman virkarriesvastuisen suunnittelusektorin
mahdolhsena osoma

On todennäköistä, että meidän vapaassa kansanvaltaisessa järjestelmässämme on mahdollista kehittää hyvinkin luontevasti »inflaationtor-

junta-järjestelmäämme» siihen suuntaan, että sekä, »päättäminen» että
»vastuunkantaminen» saadaan yhdistymään samaan »pisteeseen», nimittäin toimeenpanovallan eli hallitusvallanL päähaltijan (presidentin
tai pääministerin) käteen, jos inflaationtorjunnan virkamiesvastuinen
suunnittelusektori puolestaan tähän tietoisesti pyrkii, sen sijaan että
tämä sektori, siltä osalta kuin Suomen Pankin johtokunta on kyseessä,
on rahanarvokysymyksissä tähän saakka halunnut esiintyä ikään kuin
»poliittisen sektorin» »yläpuolella». Aikaisemmin puheena olleessa
R. v. Fieandtin lokakuussa 1956 pitämässä esitelmässä oltiin sitä mieltä,

että julkisen vallan ja Suomen Pankin välisen mahdollisen ristiriidan
ratkaisee tarvittaessa tasavallan presidentti. Jos nimittäin ristiriita on
ylipääsemätön, niin »silloin on tietenkin keskuspankin johdon erottava
joko vapaaehtoisesti tai siten, että tasavallan presidentti yleisen edun
takia sen erottaa.» Sama ajatus on toistunut eri yhteyksissä myöhemmin.
Viimeksi, huhtikuussa 1959 pidetyssä »Keskuspankki ja valtiovalta»-

esitelmässä, v.. Fieandt on tämän ajatuksen formuloinut seuraavasti:
»Mahdollisen ristiriidan syntyessä valtiovallan ja Suomen Pankin johto-

kunnan välille valtiovalta on täysin turvattu: johtokunnan kokoonpanoa
voidaan muuttaa.»2
Muistamme Ruotsin tuoreesta keskuspankkihistoriasta, että halli-

tuksen ja keskuspankin päätäntäelimen määräämishaluisen puheenjohtajan välinen ristiriita johti puheenjohtajan eroamiseen (vrt. edellä
s. 206). Tapaus oli kai kuitenkin kertaluonteinen. Sitä paitsi, Suomen
Pankin päätäntävaltaisen elimen, johtokunnan, jäsenet ovat täystoimi-

sia virkamiehiä - kun sen sijaan Ruotsin pankkivaltuuston puheenjohtaja sekä useimmat muut jäsenet ovat i)ääasiallisesti kokouksiin osaaottavia luottamustehtävän hoitajia. Suomen Pankin johtokunnanjäsen1 Tammikuussa 1958 toimeenpannussa Gallup-mielipidetiedustelussa 46 °/o vastaajista oli sillä kannalla, cttä vastuu i.ahanarvon kehityksestä kuuluu hallitukselle
ja 36 % sälylti vastuun Suomen Pankillc, ks. tarkemmin LEppo, Pdä./d.n/c}u4//cznjcz uczf!##n ongc/ma, s. 105.

2 R v. FiEANDT, Keskus|)ankki ja valliovalla, s.127 .
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ten erottamisuhkaa valtakunnan ylimmän toimeenpanovallan haltijan
toimesta ei voitane kovinkaan kivuttomasti sovittaa meikäläiseen keskusparikkijärjestelmään.
»Keskuspankki ja valtiovalta» -esitelmässään (s. 114) R. v. Fieandt

lausuu: »Kun Hallitusmuodon 32 §:n mukaan presidentti valvoo valtion hallintoa ja voi sitä vaiten vaatia pankin johtokunnalta tietoja,
pidin luonnollisena, että aika ajoin informoin tasavallan presidenttiä,
sekä aikaisempaa minut nimittänyttä, että nykyistä, Suomen Pankin
johdon ajatuksista ja pyrkimyksistä. Presidentillä ei kuitenkaan ole muodollista oikeutta antaa pankille määräyksiä, mutta pankki pyrkii tietenkin ottamaan huomioon hänen mahdollisia neuvojaan.» Jos nyt jär-

jestelmämme muodollista puolta pyrittäisiin kehittämään ja Suomen
Pankin johtokunta tulisi vakuuttuneeksi voimiensa riittämättömyydestä
rahanarvopolitiikan päätäntävaltaa ja tähän liittyvää vastuuta koskevaa
kysymystä pohdittaessa, ei mikään estäisi sitä pankkivaltuusmiesten
välityksellä ehdottamasta sellaista Suomen Pankin ohjesääntölain ja,
muiden säännösten muuttamista, että lain pykälien mukaan keskuspankin johto »antaisi neuvoja» ja että siitä, mitä tehdään tärkeissä
ratkaisuvaiheissa, päättäisi toimeenpano- eli hallitusvallan haltija.
R. v. Fieandt sanoo niin ikään samassa esitelmässään

(s.

126):

»Keskustelu keskuspankkien tehtävistä on useissa maissa jatkuvasti

ollut ja on edelleen käynnissä. Mutta, kuten sanottu, mihinkään yksi-

mieliseen tulokseen ei ole päästy» sekä jatkaa, että hänen vakaumuksensa mukaan Suomen Pankin nykyinen lainsäädännöllinen asema on
tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Kysymys, jota muualla pohditaan,
on meilläjo ratkaistu, hän sanoo (s.126). Mahtaakohan asian laita olla
vallan näin onnellisesti? Meidän järjestelmämme pohjalla Suomi on
sodanjälkeisenä aikana jatkuvasti joutunut Euroopan inflaatiomaidcn

pahimpien kärkimaiden ryhmään. Järjestelmä, jonka pohjalla näin on
ollut asian laita, ei licne riidattomasti paras mahdollinen. Epäselväksi
jää vielä se, tarkoitetaanko esitelmässä ensimmäistä (eli monistista) vai
toista (dualistista) Suomen Pankin johdon esittämää meidän rahalain-

säädäntömme tulkintaa (vrt. s. 201). Luultavasti tarkoitetaan viimeksi

mainittua, siis dualistista tulkintaa, jonka pohjalla »vastuu» kehityksestä nyt eteenpäin, toisin kuin tähän saakka, kuuluisi samanaikaisesti
hallitusvallan rahanarvopolitiikalle ja keskuspankille. Tämän version
sovellutuksesta käytäntöön meillä ej ole vielä kokemuksia. Suomen Pan-
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kin johdon kannattaisi kuitenkin harkita myös vielä uutta vaihtoehtoa,
joka merkitsi täyskäännöstä vanhasta tulkinnasta pois ja edustaisi jälleen »monistista» vastuu-kysymyksen ratkaisua, kun avonaisesti johdatettaisiin inflaation torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja sen tulkinta
hallitusvallan päätäntävallan ja vastuun sektoriin.

4. Li,kviditeetti- eti kassateoriasla tuloteoriaan siirtymismahdollisuus

Keskuspankin

»itsenäisyyden

välttämättömyyden»

korostaminen

menettänee melkoisesti perustaansa, jos inflaatiokehityksen ja yleensä
taloudellisen tasapainon erittelyssä luovutaan likviditeetti- eli kassateorian ensisijaisuuden lähtökohdasta, jossa »rahantarjonta», sen liikkeeseen laskeminen ja liikkeestä poisvetäminen saa silmissämme keskeisen

ikään kuin »muuta näköalaa hallitsevan» lähtöaseman.

Otettaessa

lähtökohdaksi »tuloteoria», joka kehityksen ensisijaisina tekijöinä pitää

tulojen ja kustannusten muuttumista ja olettaa likviditeettitekijäin mukautuvan viime kädessä muuttuviin »tulo-ja kustannusuomiin», päästäneen. parempiin inflaation syiden sclitysperusteisiin.

Toukokuussa 1958 pitämässään esitelmässä Klaus Waris torjui kes-

kuspankin itsenäisyydenja määräämisvallan heikentämismahdollisuuden

juuri viittaamalla hallituksen epäluotettavuuteen »rahan tarjontaa koskevan määräysvallan» mahdollisena haltijana. Nyt huhtikuussa 1959
pidetyssä esitelmässä R. v. Fieandt palaa jälleen sen seikan korostami-

seen, miten lähinnä hänen ja Klaus Wariksen toimenpiteiden avulla
onnistuttiin saamaan aikaan järjestely, jossa valtion sodanaikainen vekseliluotto muutettiin vakauttamislainaksi ja jonka lainan lyhentämisen
avulla valtion luotonotto Suomen Pankista on supistunut, sen sijaan
että se muuten olisi lisääntynyt ja tuonut mukanaan inflaatiota.1
Keväällä 1950 jouduin csiintymään likviditeetti- eli kassateorian

cnsisijaiseksi asettamista vastaan tuloteorian puolesta. 0lin eduskun-

nassa valtiovarainvaliokunnan jaostossa kuultavana yhtä aikaa finanssitoimikunnan puheenjohtajan Klaus Wariksen kanssa. Valtion virallinen
politiikka omaksui »kassateorian». On laskettu valtion kassatulot (lai-

nat mukana) ja kass€oletukset mukana) ja erotusta kutsuttu
1 Vrt. Suomen Pankin vuosikirja 1953, s. 22-23.
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»ylijäämäksi» tai »vajaukseksi». Vuodesta 1956 lukien siirryttiin myös

vakauttamislainan lyhentämispolitiikkaan. Maaliskuussa 1957 julistet-

tiin »kassakriisi», ja valtion maksulakkautukset alotettiin.
Mitä apua tästä rahanarvopolitiikasta, jolla »poliittista sektoria»
on koetettu holhota, on ollut? Suomi on kaikesta huolimatta säilyttänyt

paikkansa Euroopan pahimpien inflaatiomaiden ryhmässä. Näin on
Yhdistyneiden Kansakuntien tilastovertailuissa laita käytettiinpä sitten
perusajanjaksona vuotta 1948 tahi vuotta 1953. Julkinen sektorimme
suhteessa nettokansantuloon on tänä aikana siviilimenojensa osalta paisunut niin tavattomasti, että olemme huomattavasti ohittaneet kokonaisveroi.asituksemme tasossa, sitä nettokansantuloon verrattaessa, perin-

teellisesti ankarimman verottajamaan Englanninkin. Julistettaessa itsenäisen keskuspankkimme vastuuta rahanarvosta ei poliittisen toimeenpanovallan taholla ole nähtävästi ollut sanottavaa intressiä (valitsijakunnan hoitamisperiaatteen vaikutuksen ollessa kentältä poissa) ryhtyä

ohjaamaan budjettivaltaa käyttävää eduskuntaa alemman menotason
ja matalamman verotuksen pohjalle. Viimeinen vaihe »kassakriisi»politiikassamme oli osakeyhtiöveron korotuksen syntyminen.
Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollisessa vuosikirjassa esitellään

»tuloteorian» valossa valtioiden menojen (sijoituksin€nsa) ja tulojen

välinen erotus siten, että otetut lainat ja lainainkuoletukset ovat ulkopuolella. Tällä pohjalla julkaistiin aikaisemmin myös »cash operations»eli maksusuoritusten mukaisia lukuja; tämä sarja on nyttemmin pois-

tettu, mutta jatkuvasti seurataan puhdistettuja ja YK:n omaksumien
prinsiippien mukaisesti ryhmitettyjä tilinpäätöslukujen mukaisia meno-

ja tulosarjoja. Euroopan maista Suomi, erityisen ankaran vcrotuksensa
vuoksi, jää näissä budjettipolitiikan ankaruuden astetta osoittavissa vertailuissa kärkimaid€n joukkoonL. Otettaessa varteen vaikkapa vain
kolmen vuoden ajanjaksot huomataan useimmissa maissa ainakiii jonain
vuonna menoista (sijoituksinensa) rahoitetun enemmän kuin 5 °/o
valtion nettovelkaa lisäämällä. Suomessa ei vuodesta 1951 lukien ole
kertaakaan näin tapahtunut. Jos viimeksi kuluneelta kolmelta vuodelta
muodostamme kesäkuussa päättyviä 12 kuukauden ajanjaksoja, peittyi
kesäkuussa 1957 päättynyt vuoden kestänyt ajanjakso 1.8 °/o:n osalta
L Vrt. LEppo, Päälänläöallanja vastuun ongelina, s. 74 JZL seur. sekå YK..n »Sta.t±stica\

Yearbook» 1958.
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menojen »velkarahoitukseen», kesäkuussa 1958 päättynyt ajanjakso
jopa 4.7 °/o:n tuloenemmyyteen (siis 4.7 °/o tuloista jäi yli, kun menot
sijoituksinensa oli rahoitettu), ja v. 1959 kesäkuussa päättynyt vuoden
ajanjakso osoittaa 3.2 °/o menoista sijoituksinensa tulleen peitetyksi
velkarahoituksella (toisin sanottuna veronluonteiset ja muut sellaiset
varsinaiset tulot ovat peittäneet kaikki muut menot sijoitukset mukaan
luettuina, paitsi 3.2 °/o :iin kokonaismenoista on tarvittu valtion nettovelan lisäämisestä syntyviä pääomavarojen saanteja).
Kassakriisiuhkan alituinen »työvälineenä» käyttäminen on meillä

johtanut yhä kireämpään verotukseen lainkaan hidastamatta »poliittisessa sektorissa» tapahtuvaa menojen paisuttamistendenssiä. Lisäksi
panemme merkille, että samanaikaisesti kuin budjettimme tasapainottaminen on ollut Euroopan ankarimpia olemme silti kuuluneet Euroopan pahimpien inflaatiomaiden joukkoon.
Virkamiesvastuiscssa suunnittelusektorissa (Suomen Pankissa, valtiovarainministeriössä sekä tämän alaisissa tilasto-, tutkimus-ja suunnitteluinstansseissa) olisi kenties aihetta siirtyä pois otettujen lainojen
käsittelemisestä tuloina (voitaisiin kai puhua silloin pääomavarain saannista tulojen sijasta) ja lainain kuoletuksien ottamisesta mukaan menoihin missään yhteydessä. Tämä vastaisi Yhdistyneiden Kansakuntien

::äs,t.oeliisi:hi:;fss::si;Jae:h:nna:ept:ålj:a:sa|.kLLsååi::j:±::iåi;:m::l:;::
välisestä »vajauksesta» tai »ylijäämästä» eikä »kassakriisin uhkasta».
Tarkkailtaisiin ongelmaa esim. YK:n metodin tulo-ja menoerotuksen
erittelyn tapaisesti ja pidettäisiin silmällä, että menojen(sijoituksinensa)
rahoittamisessa ci ve[karahoitusta miel.`llään »siedettäisi» esim. 5 °/o :n

»vaarallisen rajan» tuolla puolen -jonkinlaisen summittaisen ohjeen
saamiseksi. Osa kannattavista sijoituksista julkisessa sektorissa voitaneen

eräissä oloissa toki kyllä rahoittaa maan säästöpääomanmuodostuksen
(kuten postisäästöpankkiin virtaavan talletuslisäyksen) avulla.
Virkamiesvastuisen taloudellisen suunnittelumme sektori voisi bud-

jettipolitiikkamme puolella vaikuttaa »poliittiseen sektoriin» tervehdyttävästi mielestäni lähinnä kahdella seuraavalla tavalla : a) Ryhdyttäisiin

jatkuvasti seuraamaan Suomen kokonaisverotuksen ja kokonaismenotalouden osuutta nettokansantulossa, vertaamalla sitä tärkeihin muihin
maihin, ennen kaikkea Engl.annin vastaaviin suureihin]. b) Ryhdyttäisiin
L Vrt. LEppo, mf., s. 69 ja seur.
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laskem`aan »factor cost-elinkustannusindeksiä», joka noteeraisi rahanar-

von heikentymisen välittömästi aina vast'edeskin uusiintuvien subventiolisäysten yhte};-dessä. Tämä hillitsisi niiden käyttöä esim. valtiollisten

vaalien kynnyksc`11ä valitsijakuntien hoitamisperiaatteen välineinä niin

]aajassa rr`.itassa kuin tähän saakka on tapahtunut.L
Taulukko 2. Suomen, Ruoisin ja Si)eiisin lukkuiiinla-ja elinkustannusindeksien irideksilui)ut
kesä-ja joulukuussa v. 1957-59 TK:n tilaslollisen kuukausi`julkaisun indeksisaTjojert

(1953--100)mukaari

YK:n kuukausitilaston hintaindeksiluvut
1957

1

kcsäkuu | joulukuu |

1958

1

1959

kcsäkuu | joulukuu | kesäkuu

Suomi
Tuontihinnat.......
Vientihinnat.......

Yleistukkuhinnat . . .
Elinkustannukset . . .
Ruotsi
Tuontihinnat.......
Vientihinnat.......

Yleistukkuhinnat . . .
Elinkustannukset . . .
Sueitsi

Tuontihinnat.......

Yleistukkuhinnat . .
Elinkustannukset . . .

Silmäillessämme taulukkoa 2 voimme panna merkilie,
ovat Sveitsissä kesäkuusta 1957 kesäkuuhun

tuontihinnat

miten
1959

alentuneet indeksiluvusta 103 lukuun 89 ja Ruotsissa luvusta 112 in-

deksilukuun 98 (1953 ± 100). Näin on tapahtunut ilman revalvointi-

toimenpiteitä, maailmanmarkkinahintain (raaka-ainemarkkinoilla) alentuessa, minkä hintain alentumisen pääpaino näyttää sattuneen vasta
v:n 1958 jälkipuoliskolle ja vuoden 1959 puolelle. Niinpä vielä heinä-

kuussakin

1959

Suomen elinkustannusindeksissä

1 Ks. tarkemmin LEppo, 773/., s. 78 ja seur.

tuntui

kahvin

ja
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koksin kuluttajanhintojen alentuminen kesäkuun tasosta. Tämä raakaainehintojen pysyminen alhaisella tasolla voimakkaan nousukauden jo
aikaisemmin alettua Yhdysvalloissa ja nousun levittyä jo myös Eurooppaan on hämmästyttänyt asiantuntijoita, mutta ilmeisesti aikaisemmista
korko-ym. tappioista viisastuneina yrittäjämaailma läntisissä maissa on
oppinut pienillä varastoilla »pelaamisen» taitoa, mikä seikka on ainakin

viivästänyt tuontihintain nousua. Tuontihintain aleneva suunta on
pelastanut monet Euroopan valtioista muuten syntyneeltä inflaatiopaineelta.
Kesäkuun 22 p:nä kuluvana vuonna tiedoitettiin julkisuudessa sosiaaliministeriön tutkimuksen tulos, jonka mukaan syyskuun_~l`95.7_ q?val-

vaation itsensä aiheuttama hintain nousu oli 6-7 °/o ja vastaavan _ajan
hrn~tasäännöstelyn purkamisen vaikutus 34 °/o. Keskimääräinen nousu
ilmoitettiin 10.3 % :ksi. Devalvaation vaikutiis oli tiedoituksen mukaan
»p_ää±!zp_y.t~_9i.keastaan jo toukokuussa 1958, koska nousu sen jälkeen

hintatasossa on ollut vain 1 °/o.» Devalvaation »pitkän ajan» vaikutukset

voivat kaikesta huolimatta muodostua, ja kaiken todennäköisyyden

mukaan ne muodostavatkin, paljon epäedullisemmiksi - inflaation
torjunnan kannalta - kuin
mitä optimistisen tiedoituksen pohjalta
vielä uskaltaisimme ennustaa.
Artikkelin tätä kohtaa parhaillaan (18. 8. 1959) kirjoittaessani on

sanomalehdissä luettavana toisaalta maataloustuottajain ja toisaalta
ammattiyhdistysliikkeen t,aholta annetut keskenänsä hyvin ristiriitaiset
lausunnot. On ymmärLääkseni vielä ennenaikaista puhua viionna 1957
suoriicitujen toimenpiteiden vaikutusten lopullisuudesta. Pikemminkin
on tässä kohdin aihett.a »pessimistis-sävyiseen» »wait and see»-asentee-

seen, joka myös edellyttäisi jatkuvaa valppautta torjuntatoimiin ryhtymiseksi heti tilantcen niin vaatiessa (vrt. mm. tuontihintain ongelmaa
•edellä s.

207).

Nähtävästi on pohjoismaissa, erityisesti Norjassa, Ruotsissa ja Suo-

messa, inflaation torjunnan »kardinaalipunkti», kaikkein ratkaisevin
solmukohta, valuuttakurssipolitiikan menestyksellinen hoitaminen. Jos
devalvoinneista onnistutaan pidättymään, on yrittäjämaailmalla tiedossa määräraja, jonka ohi ei vientisektorissa (jota kotimarkkinasektori

pitkällä tähtäimellä vuorostaan seurailee) myöskään palkkakustannuslisäysten linjalla voida mennä, joten ennemminkin on pakko ajoissa
ottaa vastaan työtaistelut ja niiden pohjalla tapahtuvat sovittelurat3
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kaisut.L jos

taas

maailmanmarkkinahinnat selvästi

nousevat,

olisi

pakko ajoissa ryhtyä valuutan revalvointitoimenpiteisiin tuontihintain
kohoamisen vaikutuksen eliminoimiseksi kotimaisten markkinain yleistukkuhinnoista ja kuluttajanhinnoista. Muuta varmaa keinoa valuutan
vakaana säilyttämiseksi ei näytä olevan olemassa. Tässä asiassa olen
samalla kannalla kuin Ruotsin suhdannetutkimuslaitoksen syksyn 1957
raportin johtopäätöksissäkin

sekä

laitoksen johtajan

BG73/

ffczmG73in

erittelyissä huomasimme (vrt. edellä s. 207) oltavan.

5. LoPPupäätelmät

Sovclletiuamme edellä valtio-c,pillista vallanjakoteoriaa inflaation

torjunnan analyysiin olemme päätyneet johtopäätöksiin, jotka o\.at
aivan päinvastaisia kuin meillä keskuspankkimme johdon taholta varsinkin vuosina 1956-58 voimakkaasti esiintuodut ajatukset. Kokoamme
nyt yhtcen ei äitä täi`keimpiä näkökohtiamme.
1 ) Hallitusmuodoltansa fe±atii:vis`is~s.a_._.v_q!_tio.is£a"_jg`i5sa hallinnon
desentralisointi on itse perustuslakiin ja perinteisiin pohjautuvaa, onnistuttaneen rahanarvon stabilisointipyrkimysten välineenä käyttämään
itf enäistä keskuspankkia, jo=p}sgLv`aluuttapolitiikka ja luottopolitiikka
saattavat muodostua kenties hintata;oi hou§~u-tendenssit tyrehdyttäväksi
»rähariarv6nankkJriksi».
2)

Hallitusmuodoltansa

keskitetyissä

länsimais-demokraattisissa

maissa valtion todellista toimeenpanovaltaa käyttävä »hallituksen päämies» ohjaa sekä väestön hyvinvoiniiin edistämistä tai`koittavaa talous1 Turun Akatemiassa 17. 3.1958 pitämässäni vierailuluennossa esitin tästä sei-

kasta mm.: »Devalvaatio merkitsee yleensä tuontihintojcn kohoamisen alkuunpane-

maa kustannusinflaatiota. jos jonkin maan vicntilohko uhkaa joutua vaikeaan pitkäaikaiseen lamaan yrittäjien kustannuksiin soveltumattomien jyrkästi kohonneitten
palkkakustannusten vuoksi, jouduttaneen kansallisen hätätilan välineenä harkitsemaan devalvaatioonkin turvautumista. 0letetussa tapauksessa on 'liikapalkkauksen'
syynä ollut radikaalinen ammattiyhdistysliikehtiminen; j.a silloinkin olisi viimeiseen

saakka taisteltava devalvaatiota vastaan, vaikkapa väliaikaisen työttömyysperiodin
vitsauksen uhallakin. Mieluummin olisi silloin odotettava kansantalouden tuottavuus-

asteen parantumista, niin että 'liikapalkkaus' saataisiin tuotannon volyymin laajentumisen avulla 'kiinni', ks. Leppo, Devalvaatiota koskeva luento, julkaistu Nya Argusaikakauslehdessä,1958, N:o 7; vrt. Päätäntävallan ja vastuun ongelma, s. 42.
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politiikkaa että maan itsenäisyyden turvaavaa ulkopolitiikkaa. Valtiollisissa vaaleissa valitsijakunnat punnitsevat, ovatko ne katsoneet sovelletun
ulko-ja talouspolitiikan onnistuneeksi vai ei.
3) Edellä toisessa kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on keskuspankin
todellisen itsenäisyyden säilyttäminen jokseenkin vaikea asia. Todellinen

päätäntävalta näyttää silloin keskittyvän, esim. puoluekanavia myöten,
hallituksen käsiin. Jos todellinen päätäntävalta keskittyy hallitusvallan
käsiin mutta näennäinen itsenäisyys ja näennäinen päätäntävalta jäävät
keskuspankin varaan, on kyseessä rahanarvolle kaikista epäedullisin
vallanjakoteoreettinen järjestelmä. Valtioelämän aktiivisina poliitik~
koina hallitusvallan käyttäjät ottavat toiminnassaan varteen »valitsijakuntien hoitamisperiaatteen» ja kaihtavat ehkä välttämättömiä »kapean
tien» inflaation torjunnan toimenpiteitä, jotka olisivat vaalien lähestyessä valitsijakunnille epämieluisia. Jos »vastuu» rahanarvon mahdollisesta heikentymisestä on juridisesti jätetty epäselväksi (tai ehkäpä pääosaltansa keskuspankille, jonka »itsenäisyyttä» nähdään mielellään
tämän vuoksi korostettavankin), ei valtioelämässä aktiivisesti mukana
oleville hallitusvallan edustajille synny tarvetta »kapean tien» inflaationtorj unnan toimenpiteiden soveltamiseen.
4) Niissä maissa, joissa vallitsee »ei-federatiivinen» hallitusmuoto,
näyttää mahdolliselta saada valtiollisten vaalien valitsijakuntien asenneinäärityst€n ja arviointien valokeilaan myös inflaation torjuntapolitiikan
menestyksellisyyden tarkkailu. Poliittisissa vaaleissa voidaan siten paitsi

ulkopolitiikan ja taloudellisen kasvun sekä työllisyyden kysymyksiå
myös hallitusvallan tehtävä rahanarvon heikentymättömänä säilyttämiseksi saada sekä hallitusvaltaa käyttäneiden että oppositioryhmitysten
tarkastelun kohteeksi. Tämä on mahdollista, jos hallituspolitiikan »vastuulle» tulee myös inflaation torjuntapolitiikan onnistuminen tai sen
epäonnistuminen. Tämä merkitsee samalla kuitenkin aivan toisenlaista
asennoitumista keskuspankin »itsenäisyyskysymyksessä», kuin mihin
meillä Suomessa on totuttu. Inflaation torjuntatahdon virittäminen
poliittisessa sektorissa näyttää yhtä kaikki vain tällä tavoin mahdolliselta.
Näin ollen olen sillä kannalla, että inflaation torjuntapolitiikan
saattamiseksi

tähänastista menestyksellisemmäksi olisi syytä pohtia
meidän nykyisen järjestelmämme muuttamismahdollisuuksia. Voitaisiin
harkita, olisiko keskuspankkimme johdon syytä vetäytyä inflaation
torjuntapolitiikan virkamiesvastuisen suunnittelusektorin o3aksi ; halli-
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tusvallalle neuvoja antavassa t€htävässään se voisi samalla siirtyä likviditeettit€orian sovellutuksen ensisijaisuudesta tuloteorian ensisijaisuuden

pohjalle. Sellaisena tehokkaana keinona, jonka avulla inflaation tor-

juntatahdon virittäminen
poliittiseen sektoriin todellakin voitaisiin
saada aikaan, olisi aihetta vakavasti harkita sitä mahdollisuutta, että dG

j.2% päätäntävalta ja tähän liittyvä vastuu rahan arvon heikentymättömänä säilyttämisestä näkyvästi ja selväpiirteisesti yhdistettäisiin hallitusvallan käsiin. »Luottamuksen ja jatkomandaatin» menettämisen mah-

dollisuus valtiollist,en vaalien valitsijakuntien asennemuutosten tulok-

sena voisi silloin nimittäin muodostua »valtiomiestoiminnan erääksi

olennaiseksi vaaramomentiksi»; ja tämä vuorostaan voisi pidättää todella päätäntäkykyisen hallituspolitiikan luisumasta sellaisiin »lavean

tien» ratkaisuihin, jotka selvästi tuovat mukanansa inflaation turmiollisen jatkumisen.

ERÄITÄ RAHA- JA FHNANSSIPOLITIIKAN KOORDI-

NOINTIONGELMAAN LIITTYVIÄ NÄK ÖKOHTIA ]
Kirjoittanut
Ahti Karjalainen

Ne valtiovallan harjoittamaan talouspolitiikkaan liittyvät kysymykset, jotka realistisuuteen pyrkivässä talouspolitiikan teorianmuodostuksessa vaativat huomiota osakseen, poikkeavat nykyisin monessa suhteessa kultakantajärjestelmän automatiikalle ja liberalistiselle ajattelulle ominaisesta talouspolitiikan problematiikasta. Eroavuus koskee
sekä talouspolitiikan yleistavoitteiden lukua ja ambitioastetta2

että

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä olevien talouspoliit-

tisten välineiden luonnetta ja lukumäärää. Kokonaan koskemattomiksi
tässä pääasiallisesti 1930-luvulla alkaneessa kysymyksenasettelun muu-

tosprosessissa eivät ole jääneet myöskään valtiovallan talouspoliittisten

instituutioiden asema ja keskinäinen suhde. Viimeksi mainittu toteamus
pitää paikkansa siinäkin tapauksessa, että tarkoitetaan kapitalistiselle
yksityisomistukselle rakentuvia länsimaistyyppisiä yhteiskuntia. Sanomatta on selvää, että maissa, joissa on siirrytty sosialistiseen talousjärjestelmään, tämä askel ei ole perusteellisesti mullistanut vain talouspolitiikan kysymyksenasettelun, vaan myös talouspoliittisten instituutioiden

luonteen ja aseman.
Kysymys niistä muutoksista, joita on parin viime vuosikymmenen

aikana tapahtunut rahapolitiikan ja finanssipolitiikan sekä näitä toimeenpanoeliminä hoitavien keskuspankin ja hallituk§en, lähinnä valtioL £cc/!.o 4rcz%#rfor3.cz Helsingin Yliopistossa 28. 5. 1959.

2 ERiK LUNDBERG, K:onjzm4j!wer ocÅ eÅ'onom€.fk /?o/3./3.Ä, Stockholm

1953, 236-238.

222

varainministeriön,

AriTi KARjALAiNF,r`'

välisissä

talouspoliittisissa

suhteissa,

on

talous-

politiikan ja sitä tutkivan teorian yleisen kysymyksenasettelun muuttumisen kannalta tietysti vain yksi ofczonge/mcz. Sillä toteamus, että useiden

samanaikaisten yleistavoitteiden - olivatpa nämä vaikkapa vakaa rahanarvo, ulkomaisen vaihtotaseen tasapaino ja valuuttavarannon riittävyys, korkea työllisyys, taloudellisen kasvun edistäminen tai jotkut

muut - asettaminen valtiovallan talouspolitiikalle lisää tavoitekoordinoinnin tarvetta valtiovallan talouspolitiikan eri haarojen ja valtiovallan talouspoliittisten elinten välillä, koskee sekä talouspolitiikkaa yleensä

että erikseen finanssi- ja rahapolitiikan välistä suhdetta. Samoin on

laita toteamuksen, että näiden tavoittejden saavuttamiseksi käytettävissä olevi€n talouspolitiikan välineiden luvun lisääntyminen puoles-

taan lisää välinekoordinoinnin tarvetta. Myös tämä väite pitää näet
paikkansa niin hyvin yleisesti kuin esillä olevan erikoisongelman osalta.
Voitaneen kumminkin puolustaa väitettä, että kysymys finanssi- ja

rahapolitiikan yhteensovittamisesta on ta,louspolitiikassa ja sen teoriassa
cr3tLy3.m ÅefÅG3.nGn jcz Jd.rkGä. onge/773cz. Sillä varsinkin sellaisissa oloissa, missä

pyritään välttämään valtiovallan harjoittamaa talouselämän suoranaista, yksityiskohtiin ulottuvaa säännöstelyä, ovat valtion taloutta
säätelevä finanssipolitiikka sekä rahapolitiikka, viimeksi mainittuun

luettuna mukaan valuuttapolitiikka, juuri ne v;ltiovallan talouspolitjikan haarat, jotka pääasialliscsti ovat käytettävissä ns. kansantalou-

dellisen

tasapainon tukemiseen. Finanssi- ja rahapolitijkan piiristä
ovat näet löydettävissä useimmat, joskaan eivät ainoat, tasapainon tukcmiseen sopivat, yleisesti vaikuttavat valtiovallan talouspolitiikan välineet.
Tarkasteltaessa tässä mielessä finanssi-ja rahapolitiikan keskinäistä
suhdetta ja tähän suhteeseen liittyviä koordinointiongelmia ei voida
sivuuttaa myöskään valtion finanssiviranomaisten ja keskuspankin keskinäjseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Kysymys siitä, m;llainen tulisi

keskuspankin suhteen olla valtioon ja valtiovarainministeriöön, onkin
ollut kirjallisuudessa huomjon kohteena niin kauan kuin seteli- eli kes-

kuspankkijärjestelmä yleensä on ollut olemassa. Myös käytännössä tämä
kysymys on ollut ajoittain monissa maissa hyvin keskejnen. Tiettyä
dramaattisuuttakjn on monesti liittynyt niihin välienselvittelyihin, joita
se on keskuspankkien ja hallitusten suhteissa aiheuttanut. Aikojen kuluessa tapahtuneet talouspoliittisen kysymyksenasettelun muutokset ovat
tietysti lyöneet tähänkin suhteescen leimansa.

ERÄITÄ RAHA-TA FINANSSIPOLITIIKAN K00RDINOINTIONGELMAAN...
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Millä tavoin valtiovallan talouspolitiikkaa koskevassa, kysymyksenasettelussa tapahtuneet muutokset sitten ovat vajkuttaneet finanssi- ja
rahapolitiikan koordinointiongelmaan ja millaisia pulmia ne ovat tuoneet niistä päättävien ja niitä hoitavien valtiovallan elinten välisiin
suhteisiin?

Kultakantajärjestelmän aikana voidaan sanoa valtiovallan talouspolitiikalla, joka kansataloudellista tasapainoa tukiessaan oli ennen
kaikkea keskuspankin rahapolitiikkaa, olleen pääasiassa ykf3. fczz;o3.fe,

rahan ulkomaisen arvon, so. kulta-arvon tukeminen ja tässä tarkoituksessa kulta- ja valuuttavarannon pitäminen riittävän suurena. Tämä
talouspolitiikalle tuolloin asetettu kiistattomasti tärkein yleistavoite oli
jopa lailla täsmällisesti määritetty. Kaikki valtiovallan talouspoliittiset
elimet tiesivät aina sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä tämän
tavoitteen täsmällisen sisällön. Samoin oli selvää ja myös vallalla olleen

kvantiteettiteof eettisen rahanarvoajattelun mukaista, että päävastuun
tämän tavoitteen saavuttamisesta katsottiin kuuluvan keskuspankin
rahapolitiikalle.

Mutta niin pian kuin kultakantajärjestelmästä ja sen edellyttämästä
talouspoliittisesta automatiikasta jouduttiin luopumaan ja talouspolitiikalle alettiin asettaa myös muita tavoitteita, kuten kotimaisen hintatason pitäminen vakaana, korkean työllisyydenasteen ylläpitäminen,
ehkä myös taloudellisen kasvun edistäminen, jouduttiin uusien jczoo3.feo7tgG/77%.e7z eteen. On ratkaistava, mikä on oleva näiden tavoitteiden luku

ja mikä niiden keskinäinen tärkeysjärjestys, jos ne osoittautuvat keskenään ristiriitaisiksi. Ilman muuta ei ole myöskään selvää, mikä käytännön talouspolitiikassa kulloinkin on asetettujen tavoitteiden täsmällinen
sisältö. Sellaiset käsitteet kuin esimerkiksi vakaa hintataso tai korkea
työllisyydenaste eivät näet suinkaan ole tieteellisesti yksikäsitteisesti
määritettävissä. Tiede voi tarjota näille käsitteille useita vaihtoehtoisia

määritelmiä. Talouspolitiikassa käytettävät tavoitekäsitteet on määritettävä talouspoliittisesti, so. viime kädessä valtion poliittisen johdon
toimesta. Tämä ei kuitcnkaan merkitse, että nämä tavoitteet voitaisiin
määrittää välittämättä taloudellisista syy-yhteyksistä. Nämä käsitteet
voidaan tietysti jättää täsmentämättäkin, mutta silloin liikutaan talouspolitiikassa varsin epämääräisellä pohjalla.

jostahdotaanharjoittaaharkittuajajohdonmukaistatalouspolitiikkaa,
edellyttää se paljon suuremmassa mitassa kuin aikaisemmin, että valtioval-
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lan eri elimet, tässä tapauksessa valtion finanssiviranomaiset ja kcskus-

pankki, keskinäisen koordinointiyhteistyön puitteissa ajanjaksosta toiseen
täsmentävät näiden eri yleistavoitteiden luvun, tärkeysjärjestyksen ja
talouspoliittisen

sisällön.

Teoriassa

tämän

seikan

toteaminen

on

tosin paljon helpompaa kuin sen soveltaminen käytäntöön, missä asioi-

den kulkuun vaikuttavat myös monet muut kuin pelkästään taloudelliset ja rationaaliset tekijät.

Yhtä selvää on, että talouspolitiikassa vaihtoehtoisesti käytettävissä
olevien z/d./i.7%3.cJcn luvun kasvu on lisännyt välinekoordinoinnin tarvetta.

Kultakantajärjcstelmässä ei tällaista tarvetta juuri ilmennyt, koska
lähes yksinomainen talouspolitiikan väline silloin oli ÅCJkz/j.4cznk3.7i cJ3.j.-

Åo7z!¢oÅorko. Sen jälkeen on myös likviditeettikontrollissa käytettävien

väliiieiden luku lisä`intynyt. Koron ohella käytetään tähän monissa
maissa esimerkiksi pankkien kassavarantosäännösten muuttamista, kes-

kuspankkijärjestelmän suorittamia obligaatioiden ostoja ja myyntejä
jne. Näiden rahapoliittisten välineiden rinnalle ovat tulleet myös lukuisat finanssipoliittiset välineet, kuten valtion erilaisten vero-ja menoperusteiden sekä valtjonvelkapolitiikan m`iutokset, joita myös voidaan
käyttää talouspolitiikan välineinä. Keskuspankjn ja valtion finanssiviranomajsten välinekoordinoinnissa on siis kysymys si;tä, mikä on kul-

loinkin oleva se välineyhdistelmä ja millainen välineiden käytön ajoitus,
jolla parhaiten voidaan tukea talouspoliittisesti tietyllä tavalla määritettyä kansantaloudellista tasapainoa. Koska dynaamisessa talousclä-

mässä lisäksi aina on tapahtumassa muutoksia, milloin vaihtotaseessa,
milloin hintatasossa jrie. edellyttää tasapainon tukeminen sitä, että käy-

tettävää välineyhdistelmää myös jatkuvasti

tai`kistetaan

ajanjaksosta

toiseen.

Käsitykset kysynnän finanssipoliittisten ja rahapoliittisten säätely-

välineiden soveltuvuudesta tasapainon tukemiseen ovat viime vuosikymmeninä vaihdelleet suuresti sekä teorjassa että käytännössä. 1930-

luvun laman aikana ja vaikutuksesta kultakantajärjestelmän aikana
johtavassa asemassa ollut keskuspankin rahapolitiikka, nimenomaan
aktiivinen korkopolitiikka, jäi pitkäksi aikaa taka-alalle. Sijaan astui
suuressa määrin finanssipolitiikka, jonka avulla uskottiin voitavan sää-

dellä, ja nimenomaan elvyttää, tuotantoa, tuloja ja kysyntää paremmin
kuin rahapolitiikalla, jota väitettiin yhdeksi pääsyylliseksi tuotannon ja

tulojen alenemiseen, jopa koko lamaan.

ERÄiTA RAHA-jA FiNANSSIPOLITIIKAN KOORDINOINTIONGELMAAN...
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Kansantaloustieteessä on jo kauan tutkittu tiettyjen talouspolitiikan
välineiden, kuten esimerkiksi koron muutosten, erilaisia taloudellisia

vaikutuksia. Mutta oikeastaan vasta sen makroteoreettisen ajattelutavan
vahvistumisen jälkeen, joka pääasiallisesti sai alkunsa 1930-luvulla, on
ryhdytty luomaan yhtenäistä ja yleistä talouspolitiikan tavoite-ja välineproblematiikkaan kohdistuvaa teoriaa. Esimerkiksi finanssi- ja rahapolitiikan tarjoamiin välineisiin ja niiden taloudellisiin vaikutuksiin
kohdistuvassa tutkimuksessa onkin sen jälkeen saavutettu monia edistysaskeleita. Mutta olisi suurta liioittelua väittää, että tietämyksemme edes
t.|vallisimpien talöuspolitiikan välineiden vaikutuksista erilaisissa kansantaloudellisissa tasapainotilanteissa olisi varmaa ja täydellistä. Sitä se

ei suinkaan ole. Ehkä joihinkin todennäköisyyksiin kuitenkin jo
voidaan luottaa, kunhan harjoitettava talouspolitiikka vain on kysy-

myksenasettelultaan riittävä,n johdonmukaista.
Yrittämättä tässä yksityiskohtaisesti eritellä erilaisten finanssi- ja
rahapoliittisten välineiden soveltuvuutta kansantaloudellisen tasapainon

politiikkaan voitaneen yleisesti todeta, että finanssipolitiikka on käytännössä aiheuttanut melkoisia pettymyksiä, varsinkin silloin, kun on ollut

kysymys kysynnän rajoittamisesta suhteessa tarjontaan. Monet finanssipoliittiset välineet, so. valtion talouden tulo-ja menoperusteiden muutokset, ovat nimittäin osoittautuneet käyttövalmiudeltaan verrattain
joustamattomiksi. Erityisesti liittyy kysyntää rajoittavien finanssipoliittisten välineiden, kuten esimerkiksi valtion veropcrusteiden korotuksen

ja menojen supistamisen, käyttöön yleensä vahvaa poliittista kitkaa, koska näiden välineiden käyttö tavallisesti tarkoittaa yksityjsten kansalaisten ja yritysten käytettävissä olevan tulon välitöntä rajoittamista.
Finanssipolitiikan suhdanteit2, ja kysyntää rajoittava vaikutus on siten
käytännössä huomattavalta

osin jäänyt

z/czf/czz;czi.k2//c/Å;.rG 2 varaan.

valtiontalouden

Tuotannon,

czec!o773cza#3.j`Gn

tulojen ja kysynnan

elvyttäjinä

ovat useat finanssipoliittiset välirieet sen sijaan osoittautuneet verrattain

käyttökelpoisiksi. Valtion talouden välityksellä on näet huomattava osa

sijoitustoiminnasta välittömästi valtiovallan määrättävissä, ja esimer-

kiksi veronalennusten ja valtion menojen lisäysten toteuttaminen on
poliittisesti yleensä helposti toteutettavissa. Tuotantoa ja työllisyyttä
tukevalle finanssipolitiikallekin voi kuitenkin tulla esteitä esimerkiksi
siinä tapauksessa, että valtiolla ei ole käytettävissään sellaista kassa-

varantoa, jota tällaisen ekspansiivisen politiikan harjoittaminen saattaa
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edellyttää. Tästä pulmasta on Suomesta saatavissa varsin tuoreita
esimerkkejä.

Rahapoliittiset välineet, jotka yleensä vaikuttavat sijoitustoimjntaan, tuloihin ja kysyntään uc±./3.//3.jc7jj€. rahamarkkinoiden ja kassanpitä-

jien maksuvalmiuden muutosten välityksellä, näyttävät puolestaan olevan monessa suhteessa käyttökelpoisempia kysynnän rajoittamisessa
kuin sen aktiivisessa elvyttämisessä. Tiukentamalla yhteiskunnan likviditeettiä voidaan välillisesti rajoittaa kysyntää ja myös psykologista
tietä vaikuttaa esimerkiksi palkka- ja hintakehitykseen, joka säännöstelemättömissä oloissa tavallisesti on suuresti riippuvainen erilaisten

painostusryhmien asennoitumisesta. Sen sijaan näyttää rahapolitiikan,
esimerkiksi koronalennusten, teho kysynnän aktiivisena elvyttäjänä olevan monesti kyseenalainen, jos yrittäjien ja yleisön tulevaisuudenodotukset ovat jostakin muusta syytä pessimistiset, kut€n esimerkiksi sen joh-

dosta, että maan vienti näyttää vähenevän.
Paras kokonaistulos kysynnän säätelemisessä on monesti todennäköisesti saavutettavissa siten, että käytetään rinnan sekä finanssipoliitti-

sia että rahapoliittisja välineitä. Sen seikan selvittämiseen, mikä on

kussakin tilanteessa sopivin välineyhdistelmä, tarvitaan juuri välinekoordinojntia. Sikäli kuin on kysymys hintatason vakaana pitämisestä,

voidaan finanssipoliittisten ja rahapoliittisten välineiden yhteiskäyttöä

perustella myös rahanarvoteorian nykyiseen kehitysvaiheeseen nojautuvilla näkökohdilla. Tätä kehitysvaihetta voitaneen näet luonnehtia
tuloteorian ja kvantiteettiteorian synteesin hakemiseksi. Finanssipoliittisten välineiden yleensä vaikuttaessa välittömästi tulonsaajien tuloihin,
rahapoliittisten välineiden rahamäärään ja likviditeettiin, voitaneen
rahanarvoa, joka riippuu toisaalta tulojen, toisaalta likviditeetin muutoksista, tukea parhaiten näiden välineiden sopivilla yhdistelmillä.
Tarkasteltaessa finanssi-ja rahapolitiikan välillä ilmenevää tavoiteja välinekoordriointiongelmaa herää helposti kysymys, eikö koordinointikysymys olisi ratkaistavissa yksinkertaisesti siten, että setelinantooikeus ja rahapoliittisten välineiden käyttö keskitettäisiin hallitukselle,
kuten sille on kansanedustuslaitoksen ennakko- tai jälkikäteiskontrollin
alaisena annettu finanssipoliittistenkin välineiden käyttö. Tämä ajatus
ei ole uusi. Voidaan kyllä todeta, että ei ole olemassa teoreettisia esteitä

setelinannon siirtämiseen suoraan valtiolle ja hallitukselle, jolla useim-

missa maissa on vanhastaan ollut oikeus myös metallirahan lyömiseen.
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Näitä teoreettisia esteitä ei ollut viime vuosisadan alussa fzt.co7.donL mie-

lestä eikä niitä ole olemassa uudempienkaan rahapolitiikan tutkijoiden,
kuten esimerkiksi amerikkalaisen Co/cJenzöe3.j.erin mielestä.2 Valtio voi

antaa seteleitä liikkeeseen yhtä hyvin kuin keskuspankkikin, joka useimmissa maissa on nykyisin jo siirretty valtion omistukseen, ellei ole ollut
sitä jo vanhastaan.
joskus on jopa tehty, kuten tanskalainen tutkija Pec7erfGn 1940-luvulla,
ehdotuksia, että keskuspankista pitäisi muodostaa suorastaan hallituksen

yksi ministeriö, eräänlainen rahaministeriö, jota johtaisi poliittisesti
vastuunalainen ministeri kuten muitakin ministeriöitä.3 Täten siirtyisi

koko vastuu raha- ja rahanarvopolitiikasta hallitukselle - ja sen
mukana kasvaisi ehkä myös hallitusten rahanarvopoliittinen vastuuntunto, niin on arveltu.
Tällainen muutos olisi kuitenkin rahajärjestelmän historiallista kehitystaustaa vasten tarkasteltuna niin mullistava, että sen suorittamiseen
pitäisi olla todella pakoitavia syitä, ennen kuin siihen mennään. Voidaan
kysyä, onko niitä. On tietysti kysymyksenalaista, lisääntyisikö ehkä

useinkin vaihtuvien hallitusten ra,hanarvopoliittinen vastuuntunto tämän
muutoksen johdosta vai eikö pikemminkin kasvaisi vaara, että hallitukset
käyttäisivät setelinanto-oikeuttaan valtion menojen rahoittamiseen ja
muuhun ekspansiiviseen politiikkaan siinä määrässä, että liikkeessä
oleva rahamäärä ja yhteiskunnan maksuvalmius lisääntyisivät rahan
arvon kannalta vaarallisella tavalla. joka tapauksessa on aihetta olettaa, että kysynnän rahapoliittisten rajoitusvälineiden, kuten koron ja
likviditeettiä suoranaisesti tiukentavien välineiden, käyttömahdollisuus
todennäköisesti vähenisi, jos niistä päättäminen jätettäisiin niin poliittisen elimen kuin hallituksen tehtäväksi. HL±!|i±±kLi£± j_g. ._k_ans.apedustuslai-

toksethan ovat näet kautta aikojen mieluummin harjoittaneet ky.syntää
ja likviditeettiä lisäävää kuin niitä rajoittavaa talouspolitiikkaa. Eks.-

parisiivinen talouspolitiikka saavuttaa näet yhteiskunnassa, missä pyritään kansantuotteen lisäämiseen ja elintason kohottamiseen, yleensä

paremmin valitsijakunnan suosiota kuin kontraktiivinen politijkka.
Sellaisia painavia talouspoliittisia näkökohtia ei 1930-luvun jälkeen
\ DA`N[D R:icALRDo, Kansantaloudei. ja verotuksen t)erio.atteet, Porvoo \937 , 376-377 .
2 E. A. GOLDENWEisER, 4mcr2.cczn A4one/ary Po/e.c/, New York 1951, 261.

3 ]oRGEN PBDERSEN, PengeleoTi og Pengepolitik \26-\28.
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tapahtunut kehityskään näytä tuoneen tullessaan, jotka puoltaisivat niin
voimakkaan mullistuksen suorittamista kuin keskuspankin organisoimista yhdeksi hallituksen ministeriöksi. Mutta vaikka keskuspankki
säilytetäänkin hallituksesta erilliseksi organisoituna pankkilaitoksena,
on se nykyisin joka tapauksessa käsitettävä erästä julkisen talouspolitii-

kan haaraa, so. rahapolitiikkaa, hoitavaksi instituutioksi. Tavoite- ja
välinekoordinoinnin tarpeen kasvu lisää tällöin välttämättömyyttä, että
keskuspankki toimii läheisessä ja luottamuksellisessa koordinointiyhteis-

työssä valtionja etenkin valtiovarainministeriön kanssa,jotta rahapolitiik-

ka tulisi riittävästi sopeutetuksi yhteen valtiovallan muun talouspolitiikan
kanssa. Tällaisen yhteistyön puitteissa keskuspankki ja h2,llitus voivat

informoida toisiaan ja vaihtaa mielipiteitä taloudellisesta tilanteesta.

Keskuspankin johto voi puolestaan lausua toivomuksiaan valtion talouden, erityisesti valtionvelkapolitiikan, hoidon suhteen, ja hallitus puo-

lestaan voi saattaa keskuspankin tietoon ja tutkittavaksi rahapolitiikkaa
koskevia toivomuksiaan. Keskuspankin johto edustaa tällöin yleensä

kiinteämpää talouspoliittista jatkuvuutta kuin kenties useinkin vaihtuvat
hallitukset. Tällaisen, muodossa tai toisessa tapahtuvan, koofdinointiyhteistyön vallitessa ei keskuspankin klassillista riippumattomuusvaatimusta suhteessa valtioon ja hallitukseen voida ehdottomassa mielessä

toteuttaa - sikäli kuin sitä absoluuttisessa mielessä on käytännössä
missään maassa koskaan voitukaan soveltaa käytäntöön. Toisaalta ei
ole välttämätöntä eikä ilmeisesti tarkoituksenmukaistakaan alistaa keskuspankkia valtiovarainministeriön ja valtion talouden nöyräksi palvelijaksi. Koordinointiyhteistyö tuottanee parhaita tuloksia silloin, kun
keskuspankki ja valtion finanssiviranomaiset toimivat sen puitteissa kes-

kinäisen tasa-arvoisuuden pohjalla.
Tällaisen yhteistyön tuloksellisuus ei tietystikään riipu vam niistä

muodo;sta, joissa se tapahtuu, vaan pikemminkin siitä »hengestä»,
minkä vallitessa se tapahtuu, sekä niiden henkilöidcn asiantuntemuksesta ja persoonallisuudesta, jotka tähän yhteistyöhön puolelta ja toiselta

osallistuvat.

Tämän

yhteistyön

tuloksellisuuden

turvaamisessa

taloustiede tuskin kuitenkaan voi kovin pitkälle aiittaa. Tällaisen ongel-

man ratkaiseminen kuuluu näet ilmeisestikin enemmän käytännöllisen
talouspoliittisen taidon kuin taloustieteellisen tutkimuksen piiriin.

