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tapauksessa, valuutta,kurssin nousu. Edellä esitetty ajatuksenjuoksu on
epäilemättä sikäli epärealistinen, että todellisuudessa valuuttakurssin
ei luultavasti annetta,isi kohota, huonon sadon ].ohdosta,, vaan valuuta,n
kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhde todennäköisesti peitettäisiin,
jos mahdollista, olema,ssa. olevien valuuttareservien avulla tai niiden
puutteessa. ulkomaisella, luotolla, sikäli kuin siihen olisi mahdollisuuksia.
Yhtä kaikki sen paikkansapitävyys on kuitenkin kiistaton niiden edellytysten vallitessa., joista esillä oleva analyysi lähtee.
Todettakoon vihdoin, että muutokset jonkin ma.a,n tuota.nnon tehok-

kuudessa ulkomaihin verrattuna, »normaaleina» aikoina usein - ehkäpä
useimmiten - perustuvat muutoksiin ilmiössä, josta, suomen kielessä
voitaisiin pa,remma,n puutteessa käyttää nimitystä ulkoma,a.nkaupan
v a i h t o s u h d e (engl. % Ö¢y¢Gy ¢G77%s o/ ¢7czdG).

Ilmiö seliaisenaån on

ollut kaua,n tunnettu kansantaloustieteessä, mutta käsitteen on tiettävästi va,rsinaisesti luonu.t v_asta MARSHALL,47 ja, sitä on sittemmin täs-

mentänyt erityisesti TAu_SsiG, joka myös ensimmäisenä on suoritta,nut
ulkomaankaupa,n va,ihtosuhteen kehitystä koskevia, empiirisiä tutkimuksia„ TAussiGin ta.voin puheena oleva suhde voida,a,n määritellä siksi
i)fysikaaliseksi» määräksi tuontitavaroita, jotka vaihdossa. saa.daan tietyllä »£ysikaalisella.» määrällä vientitava,roita.48 Kansantaloudellisesti
ka.t-soen voida,an t.äten sanoa jonkin maan vientiteollisuuden tuotannon

tehokkuuden riippuva,n siitä mLääiästä (kvanti:asta) tuontitava,roita,
j6:=EF:`Vi.9p_±iteollisuus kulloinkin y)tuottaa>) työntekijää ta,i työtuntia
kohden.49

Ulkomaamkaupa,n vaihtosuhteen kehityssuunta ilmenee suoranaisim-min keskimääräisten-tuoriti-ja vientihintojen välisen suhteen kehityksestä; jo va.rhaisimmat klassikot kiinnittivät puheena, oleva,an hintasuhteeseen huomiota. tutkiessa.a,n sitä »etua,», joka maa,lla kulloinkin on
ulkomaa,nkaupasta.5° Jos tuonti- ja vientihinta,indeksin suhde jonakin
tiettynä perusvuotena, merkitään 100:ksi, tämän suhdeluvun kohoa,minen esim. 120:een jonakin seuraa,vana, vuonna merkitsee sitä, että tuonti47 ALFRED MARSHALL, Money, Credit and Commerce, London 1924, erit. 111 kirja„

Vl luku.
48 TAussiG, m.t., s. 8-9.
40 Vri. T¢RGEN PEi)ERSEN, Das Gleichgewicht der Wechselkurse und seine Bestim-

mungsgriinde, s. 12, sekä LUND, main. esitelmä.
50 Ks. ViNER, Studies in the Theory of lnterna,tiona,l Trade, s. 555. -Edellä on ollut

puhetta yksinoma,a,n ta,varanvaihdosta. TAussiGin tavoin (m.t., s. 113-114) voidaan
kuitenkin tehdä ero ))nettovaihtosuhteen)) (JÅG 7ae¢ bc!y/e7. ¢G7'%s) tai -jos ViNERin terminologiaa käytetään - ))tavaranvaihtosuhteen)) (¢Äe co77a%od¢¢y ¢ey7%s) ja »bruttovaihtosuhteen» (¢%e gyoss Ö¢/¢ey ¢e/ms) välillä.

103

hinnat ovat nousseet 20 °/o verrattuna. vientihintoihin. Vaihtosuhde on
tällöin huonontunut, so. asianomainen maa saa tietyllä määrällä vientita,varoita vähemmän tuontitavaroita, kuin aikaisemmin.51 0n tosin
huomattava,, että tällaiset hinta,vertailut saatta,vat olla ha.rhaanjohta.via.,
mitä niiden osoittamaan »edulliseen» tai i)epäedulliseen» kehitykseen
tulee. Ne pitävät pa,ikkansa, so. todella osoittavat jonkin maan ulkomaankaupasta saaman »edun» lisääntyvää ta.i vähenevää suuntaa vain
tiet.tyjen edellytysten vallitessa, joihin tässä ei ole syytä eikä ma,hdollisuuksia lähemmin puuttua.52
Ulkomaankaupan vaihtosuhteen - minkälaista tila.stollista menettelyä sen laskemiseksi sitten käytetäänkin - merkitys maalle on ilmeisestikin sitä suurempi, mitä tärkeämpi osuus ulkomaankaupalla maa,n
talouselämässä on. Sanottu osuus puolestaan riippuu olennaisesti siitä,
miten yksipuoliset maan luontais.et a.pulähteet ja talousrakenne ovat.
Mitä pienempi maa., sitä yksipuolisempaa sen tuotanto, joten vaihtosuhteen muutoksilla on pienille maille yleensä suurempi merkitys kuin
suurille, joiden taloudelliset apulähteet tavallisesti ovat monipuolisemmat. Mitä yksipuolisempi viennin ra,kenne on, sitä suurempi vaikutus
muutoksilla ulkoma,iden kauppa,politiikassa, kulutustavoissa, yms. saa,ttaa olla a,sia,noma.isen maan ja ulkomaiden välisen vaihtosuhteen kehitykseen, ja sitä tietä va,luutta,kurssien muodostumiseen asianomaisessa
maassa..

Edellä esitettyä aja,tuksenjuoksua voidaan graafisesti havainnollistaa
seuraavalla tavalla.. Kuviossa 4 (s. 104) ulkomaa.n valuutan kysyntäkäyrä

KK' ja tarjontakäyrä rr' leikkaavat toisensa pisteessä P, joten valuuttamarkkinat ova,t tasapainossa va.luuttakurssimoy vallitessa. Otaksutta51 Tämä on TAussiGin menete]mä ulkcma.ankaupan (tavaran)va,ihtosuhteen laskemiseksi (m.t., s. 250 ja, seur.). ` ViNER (m.t., s. 558) taas esittää sen määrittämiseksi kaavan

ep1 :Pl
epo ` ipo'
jossa, symboli P tarkoittaa hintaindeksiä, e vientitavaroita, ¢ tuontitavaroita, 0 perusvuotta ja J ))annettua» vuotta. Kuten havaitaan, ViNERin indeksi on sikäli täysin vastakkainen TAussiGin esittämälle, että edellisen n o u s u kuvastaa vaihtosuhteen edullista
kehitystä ja, u¢.ce c/e/s¢. - U]komaankaupan vaihtosuhteen erilaisista määritelmistä ja
tilastollisista laskemistavoista, ks. edel]een ViNER, m.t., s. 559-564.
62 ViNERin mukaam (m.t., s. 555) »systematic discussion of the qualifications which

a,re necessary, or the na,ture of the connection between the commodity terms of trade and
the a.mount o£ gain from the tra,de, seems to be almost totally lacking in the litera.ture».
Probleemaa on kuitenkin lyhyesti käsite]lyt esim. OHLiN, tTtrikeshandel och handelspolitik, s. 59-60.
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Kuvio 4.

koon nyt, että ta,rkastelun kohteena olevan maa.n vientituotannon tehokkuus jostakin syystä heikkenee verrattuna, tuotannon tehokkuuteen
ulkomailla. Kuten edellä todettiin, syyt saattavat olla erilaisia: kysymyksessä voi olla, työntekijöiden henkilökohtaisen työtehon aleneminen,

huono sa,to -tällöin ota,ksutaan, että asianomainen maa v i e viljaa ulkomaa,nkaupan vaihtosuhteen epäedullinen kehitys jne. Mutta tälla,isen kehityksen seura,iikset ovat joka,isessa ta,pauksessa samat, nimit-

täin tarjolla olevan ulkoma,a.n valuuta,n määrän supistuminen - tar-

jontakäyrän siirtyminen vasemmalle esim. asemaan r]r]' - ja, koska
ulkomaan valuutan kysyntää ei voida tyydyttää ta,rjolla oleva,11a määrällä, valuuttakurssin kohoa,minen niin paljon, että kurssi tulee .vastaa.ma.a.n kysyntä- ja tarjontakäyrien uutta leikka.uspistettä P]. Ta.rkasteltavassa tapa.uksessa uusi tasa,painokurssi on OV]. Tuotannon tehokkuuden heikkenemisestä on edelleen seurauksena ulkomaan valuutassa mitatun tuoimin väheneminen, koska. a,sianopia,inen ma.a ei pysty ma.ksama,an
supistuneella. viennillään entisen suuruista tuontia. Kuvion esittämässä
tapauksessa, ulkoma.ankauppa. vähenee määrällä, jonka suuruus -

ulkomaan valuutassa mitattuna -on Ojl4 - OÅ4[ ± jl4jl4. Sen sijaam
kauppava,ihdon arvo kotimaan rahassa pienenee vain siinä ta.pa,uksessa,
€ttä Ovi . OMi ± OM[P]T'i < Oy . OM ± OMPV. Näin on ilmeisesti
kuitenkin laita vain sillä edellytyksellä, että ulkomaan valuuta,n, eli
toisin sanoen tuontitavaroiden, kysyntä tarkaLsteltavana olevassa maassa,
sa.ttuu olemaan ylijousta.vaa, so. että asia,.nomaisen ].oustavuuskertoimen
lukuarvo on > J. Jos puheena oleva. kysyntä sen sijaan on norma.a,li-
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joustavaa, ulkoma.ankaupa,n arvo kotimaan rahassa, laskettuna pysyy
muuttumattomana, ja jos vihdoin tuontitavaroiden kysyntä on. alijoustavaa, ulkomaankaupan arvo, sama,naika,isesti kun se supistuu
ulkomaan valuutassa mitattuna,, lisääntyy kotimaan rahassa ilma,istuna.
Mikäli taas siinä tapauksessa, että tuotannon tehokkuuden väheneminen perustuu poikkeuksellisen huonoon satoon, on kysymys viljaa,
t u o v a, s t a maasta, sa,notun heikkenemisen vaikutukset valuuttamarkkinoihin tulevat olemaan jonkin verran toisenla,iset kuin edellä on
esitetty. Tällöin nimittäin ulkomaan valuutan kysyntä vahvistuu,
mitä kuviossa, 4 kuvaa kysyntäkäyrän siirtyminen oikealle esim. asemaan
K]K['. Tässäkin tapauksessa, seurauksena ön valuuttakurssin nousu -

yksinkertaisuuden vuoksi otaksutaa,n kysyntäkäyrän siirtyvän juuri
niin paljon, että uudeksi ta.sapainokurssiksi nytkin tulee OT/] -mutta
ulkoma.a,nka,uppa ei supistu, vaa,n päinvastoin laajenee, koska tuonti on
lis.ääntynyt ja ma,a,n on pakko sen maksa,miseksi lisätä myös vientiään.
Huomattava on, että tarkasteltavassa ta,pa,uksessa kauppavaihto kasvaa
riippuma,tta siitä, mitataa,nko sitä ulkomaam valuuta.ssa, vai kotimaan
raha,yksikössä. Edellisellä tavalla. mitattuna, lisäys on OÅ42 - OJ14 ±
MM2, jälkimmäistä mittayksikköä käyttäen OMBP2 V] -OÄ4PV.
Vastaavanlainen ajatuksenjuoksu pätee ilmeisesti yleensäkin, milloin

jonkin maan tuotantotehon aleneminen johtaa tuontitavaroiden kysynnän vahvistumiseen.
Tuota,nnori tehokkuuden muutosten aiheuttama, muutos va,luuttakurssissa puolestaan saa aikaan uusia. lyhyen a.ja,n markkina.rea,ktioita,
joita esillä, olevassa, pykälässä ei kuitenkaan ole tarpeen lähemmin tarkastella, koska pää,asiana on ainoa,staa,n ollut korostaa. puheena olevan teki-

jän merkitys.tä tuota,ntokustannusten muodostumiselle. Sen sijaan
saa.ttaa olla paikallaa,n viita,ta siihen, että toistaiseksi on ota.k;uttu tuotannon tehokkuuden muutosten ikään kuin täydellä voima.1laa,n suoranaisesti vaikutta,va,n valuuttakursseihin. Näin ei kuitenkaan käytännössä tarvitse olla la,ita, vaan todellisuudessa tälla,iset muutokset silloinkin, kun valuuttakurssien muodostus on jätetty vapa,a,ksi vaikuttavat palkkata,soon, nimenoma.an siten, että tuotannon tehokkuuden lisääntyminen johtaa, rahapalkkojen kohoamiseen. Sen perusteel]a,
mitä edellä on sanottu, voidaan päätellä, että mitä enemmä,n tuota,nnon
tehokkuus jossa,kin maassa nousee, sitä enemmäq`pa.lkkata.so voi kohota,
ilma,n että se heikentää maan kansainvälistä kilpa,ilukykyisyyttä ja. siten
vaikuttaa. valuuttamarkkinoihin. Vastaavasti tuotannon tehokkuuden
heikkeneminen edellyttäisi palkka.tason alenemista, jos asianomainen
maaL mielii säilyttää kilpailukykyisyytensä maailmanmarkkirioilla, muut-
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tumattomana. Toinen asia on, että erityisesti ammattiyhdistysliikkeen
voimistumisen johdosta. tällainen tekijä nykyisessä yhteiskunna,ssa harvoin johtaa. rahapa.1kkojen alenemiseen. Lopuksi on vielä syytä huomauttaa,, että vaikka edellä on ikään kuin hiljaisesti otaksuttu tuotannon
tehokkuuden muutosten olevan yleisiä ja koskeva.n ta,saisesti ka,ikkia
tuotannona,loja - mikä edellytys epäilemättä onkin oikeutettu pyrittäessä toteamaan yleisiä säännönmukaisuuksia niiden ja valuuttama,rkkinain hinnanmuodostuksen välillä - näin lienee todellisuudessa vain
suhteellisen ha,rvoin laita, vaa,n useimmiten tällaisia, muutoksia, esiintyy
vain joillakin erityisilla aloilla ja./tai niiden suuruus vaihtelee alalta,
toiselle. Tällöin esim. tehokkuuden lisääntymisen ei tietenkään tarvitse
johtaa eikä se yleensä johdakaan yleiseen ja yhtäläiseen ra.hapalkkojen nousuun.

8 §. »Spontaianiset» muutokset kansainvälisessä kysynnässä ja muita
maidenväliseen tavaranvaihtoon ja valuuttakursseihin vaikuttavia teki-

jöitä. Niin tärkeä .merkitys kuin eri maiden kustannus-, tulo-ja hintatasojen välisten suhteiden muutoksilla - käsitteeseen kustannustaso
sisällytettynä myös tuotannon kulloinenkin tehokkuus - onkin kansa.invälisessä ta.varamvaihdossa. ta.pahtuvien muutosten a,iheuttajana ].a
siten va.luuttakurssien muodostumiseen vaikuttavana, tekijänä, sa,nottu
tekijä ei kuitenkaan ole ainoa, mahdollinen. Tosiasiallisesti on olemassa
lukuisia,1uonteeltaa,n erilaisia syitä, joilla ei ole mitään tekemistä puheena
olevien muutosten ka,nssa„ mutta jotka siitä huolimatta, aiheutta,vat
muutoksia kansa,invälisessä ka,upa,nkäynnissä. Seuraava,ssa tarkastellaa.n joita.kin sellaisia ma,hdollisuuksia,, jotka käytännössä saatta,vat tulla
kysymykseen. Itsestään selvää on, että tällöin on pakko tyytyä vain

joihinkin esimerkkeihin pyrkimättäkään enemmän tai vähemmän systemaa.ttisesti luetteloimaa,n ka.ikkia aj ateltavissa olevia, erilaisia tapa.uksia„

]onkin maan ulkomaankaupassa, tapahtuva,t muutokset voivat ensinnäkin perustua. - jos HABERLERin sanontaa. käytetään - kansainvälisen kysynnän »spontaaneihin» muutoksiin.53 Siten A-maan vientitavaroiden kysyntä maa,ilmanmarkkinoilla, saattaa va,hvistua sen johdosta, että kulutustavoissa tapa,htuu muutoksia. ]os esim. kirjojen
ja sanoma,lehtien levikki lisääntyy maailmassa tai/ja tekosilkkiteollisuutta voima,kkaasti 1%ajennetaan, tällainen kehitys ilmenee Suomen ja
Ruotsin ym. selluloosa.a ja pa,peria tuottavien maiden viennin lisään63 HABERLER, The Cho:ce of Exchange Rate after the War, The America,n Economic
keview, Vol..XXXV (1945), s. 311.
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tymisenä.54 Myös sellainen mahdollisuus on olemassa, että B-maassa

pääsee alkuun ekspansioprosessi, jota A-maassa ei esiinny - ta.i joka
A-ma,a,ssa ei muodostu yhtä voimakka.a,ksi +± ilman että B-ma.a,n
kusta,nnus- ja hintatasossa aina,kaan aluksi ta,pahtuu kohoamista. Tälla,inen, lähinnä teknilliseen edistymiseen ja, organisaation paranemiseen
perustuva, »rationa,1isoimissuhdanne» ei ainoastaan ole teoreettisesti täysin ajateltavissa,65 vaan suhdannevaihtelujen historia tarjoaa sellaisesta
myös konkreettisia esimerkkejä.56 Seurauksena. saattaa olla, että a.luksi
tuota,ntohyödykkeiden vienti A-ma,asta, B-ma,ahan lisääntyy, ].a myöhemmin, jälkimmäisen maan ta.loussub].ektien ostokyvyn kasvaessa, kenties
myös kulutustavaroiden vienti. B-ma.an taloudellisen ekspansion ei
tietenkään ta.rvitse pohja.utua »1uonnolliseeni) ` ta.i »automaattiseeni) suhda,nnekehitykseen, vaaLn se sa.a.ttaa, suuremmassa, tai pienemmässä määrä,ssä olla julkisen valla.n toimenpitein aikaansaatu. Hyvänä ja Suomen
kannalta läheisenä esimerkkinä mainitta,koon ' Engla,nnin rakennustoiminnan nousu vuodesta 19331ähtien, joka, ratkaisevasti perustui va,ltion

toimenpiteisiin - paitsi sitä, että yksityistä rakennustoimintaa pyrittiin elvyttämään, ohjelma,ssa, oli myös Englannin suurkaupunkien slummikortteleiden »puhdistaminen» (ns. sJ%77¢ cZG¢y¢%cG) -ja, joka välittö-

mästi aiheutti Suomen sa<ha.,.tun puutavaran viennin lisääntymisen rinta.
rinna.n sanotun nousun kanssa..57

A-maan vientita.varoiden kysynnän vahvistuminen - perustuipa
se sitten edellä mainittuihin tai muihin niihin verratta.viin syihin merkitsee jo sellaisenaan tarjolla. olevan ulkomaan valuuta,n määrän
lisääntymistä sanotussa. maassa. Mutta v.a,luuta,n tarjonta. saattaa va,hvistua. vielä ede|leen sen johdosta, että Puheena olevien tavaroiden ulkomaan valuuta.n mää,räiset hinnat niiden kysynnän vahvistuessa. todeniiäköisesti ennen pitkää nousevat. Graa,fisessa esityksessä (kuvio 5,
s. 109) ulk'omaa,n va,luutan tarjonhan vahvistumista kuvaa, tarjonta.54 0HLiNin mainitsema esimerkki, Utrikeshandel och ha,ndelspolitik, s. 96. -Hyvänä

esimerkkinä, ka,nsainvä,lisen kysynnän suurista muutoksista voidaa,n mainita, että
synteettisten typpivalmisteiden ilmara,ntuessa, ma,rkkinoille ensjmmäisen maailma,nsodan
jälkeen ne tä,ysin syrjäyttivä,t Chilen salpietarin, joka l800-luvulla oli tyydyttänyt
koko maa,ilmam typpilannoitteiden tarpeen.
55 Tällaista suhdamnekiertoa, on teoreettisesti tutkinut ERiK LUNDBERG, Studies

in the Theory of Economic Expa,nsion, London 1937, s. 235 ja seur.
56 Kenties pa,rhaan esimerkin tarjoaa Yhdysva,ltojen noususuhdanne vuosina 1926-

1929. Huomå.ttakoon, että myös maailma,nkaupassa käyvi.gn tavaroiden hintakehitys oli
tuona aikana pikemminkin laskeva kuin nouseva.
67 Ks. MiRiAM EKHOLM, Economic Recovery in Finla,nd since 1931, Bank of Finland

Monthly Bulletin, Vol. XVI (1936), N:o 11, s. 31-32.
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käyrän rr' siirtyminen oikealle, esim. asema,a.n r]rL'. Koska ja.tkuva.sti
edellytetään, että A-maan keskuspankki ei ryhdy toimenpiteisiin

valuuttakurssin pitämiseksi muuttumattomana, - 1ähinnä ostamalla
viejiltä heidän ulkomaiset saa.tavansa ja, siten hankkkima.11a itselleen

va,luuttavarannon - kurssi tietenkin alenee.

Kuvion esittämässä ta-

pauksessa uusi kurssi on OT'].

Kurssin alenemisesta puolestaan on seurauksena, että A-maan vientiteollisuuden kannattavuus heikke.nee m u i d e n kuin niiden ta,varoiden
osa,1ta, joiden kysyntä ulkoma,illa on vahvistunut ja hinnat kohonneet,
koska ensiksi mainittujen tavaroiden vie].ät nyt tulevat sa.ama,ån tietystä
määrästä ulkomaan valuuttaa vähemmän kotima,an rahaa kuin aikaisemmin, samanaikaisesti kun vientiteollisuuden tuotantokustannukset on
edellytetty muuttumattomiksi. Täten puheena, olevien tavaroiden vienti
vähenee. Tuonti sen si].aa,n kokonaisuudessaan lisääntyy, koska tuontitavara.t, niiden A-maan raha,n määräisen hinnan alentuessa, entistä paremmin pystyvät kilpailemaan vastaavien kotimaisten tuotteiden kanssa.
Seurauksena on, että ulkomaan valuutan tarjonta.käyrä jälleen siirtyy,
mutta tällä ker'taa vasemmalle. 01koon r2r2' tarjontakäyrän uusi
asema kuviossa 5. Samanaikaisesti valuutan kysyntä vahvistuu, jolloin
kysyntäkäyrä siirtyy oikealle, esim. asemåa,n K]K]'. Täten valuutta,kurssi jälleen jonkin verra,n kohoaa. Se ei kuitenkaan voi kohota, alku•peräiselle tasolleen, koska, silloin edellä kuvattu prosessi alkaisi uudel]een. Esillä olevassa. tapauksessa uusi ta.sapainoku£ssi on oleva OV2.58
Kuten ha.va,itaa.n, tarkastellussa esimerkissä A- ja. B-maan välisessä

kauppavaihdossa ja samalla. valuttakurssissa on ta,pahtunut muutoksia,,
ilma,n että näiden maiden tuotantokusta.nnusten tason välinen suhde
olisi muuttunut aina.kaa,n vastaava.ssa, mää,rässä. On ajatelta.vissa,
että äärimmäisessä tapauksessa, kustannusta,sojen välinen suhde ei muutu
la<isinkaan.

On tosin ma.hdollista, että A-maan vientita,va.roiden ulko-

maisen kysynnän voimakkaan vahvistumisen ja niiden viennin lisääntymisen johdosta tiettyjen A-maan tuotannontekijöiden kysyntä vahvistuu ja niiden hinnat nousevat, jolloin maan keskimääräinen kustannusta.so kohoaa B-maan vastaa,vaan tasoon verrattuna. Mutta tällöinkään tuota,ntokusta.nnusten muutokset eivät ole valuuttakurssien riuutosten aiheuttajia, vaa,n päin vastoin niiden vaikutuksen tulos. Lisäksi
B-ma.an va.1uutan kurssi A-maassa on tässä tapauksessaL - toisin kuin
edellä 6 §:ssä analysoidussa i)normaalitapa,uksessa,» - kehittynyt
68 Esitetty ajatuksenjuoksu on ilmeisesti sovelletta.vissa, myös siihen edellisessä

pykälässä kosketeltuun tapaukseen, että jonkin maan vientikykyisyys jollakin ala,1la
lisä,äntyy tuotannon tehokkuuden kohoa,misen johdosta„
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Kuvio 5.

MM1

p ä i n v a s t a i s e e n suunta,an kuin näiden ma,iden kusta,nnusta,sojen
välinen suhde. Lisättäköön edellä sanottuun vielä, että myöskään

puheena olevien ma,iden hintatasojen suhteen ei tarvitse muuttua samassa määrässä kuin niiden Välinen valuuttakurssi. B-ma,an hinnat
ovat tosin luultavasti kohonneet niiden A-ma,a,n vientita,varoiden osa.1ta,,
j oiden kysyntä B-maassa on vahvistunut , sa,manaika,isesti kun sekä tuontita,va,roiden hinnat A-maa,ssa, että niiden ma,an omien vientitavaroiden
hinna,t, joita edellä mainittu kysynnä,n va,hvistuminen ei koske, tuleva,t
valuuttakurssin alenemisen johdosta olemaam älemmat kuin a.ika,isemmin. A-maam keskimääräisen hintatason ei kuitenkaan tarvitse alentua,
samassa suhteessa,, koska, niiden A-ma.a,n vientita,varoiden hinnat, jotka,
ovat kohonneet B-maa.ssa, kohoava.t myös A-ma,a.ssa siten muodostaen
vastapainon muiden vientitavaroiden kotima,isten hintojen sekä tuontitavaroiden hintojen alenemiselle. Samansuunta,inen vaikutus on tietenkin sillä, että j oidenkin erityisen voima,kkaasti kysyttyj en tuotannontekijöiden hinnat A-maa.ssa, kenties nouseva,t. Pääa,siana tässä on kuitenkin
todeta„ että mahdolliset muutokset A- ja B-ma,iden i)yleisten» hinta,tasojen välisessä, suhteessa. eivät ole näiden maiden välisessä ta.varanvaihdossa, tapa.htuneiden muutosten ja niiden aiheuttamien kurssin-

muutosten syy - kuten ns. ostovoimapariteettiteoria, johon edempänä
palataan, esittää59 - vaa.n kausaa,lisuhde on täsmälleen päinvasta.inen.
Se edellä korostettu tosiseikka,, että kahden ma,a,n välisen valuutta.kurssin .muutokset ovat mahdollisia., ilma,n että näiden ma,iden kustannus59 Ks. IV luku.
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tasojen suhteessa ta.pahtuu vastaavia .muutoksia - tai äärimmäisessä
ta,pauksessa mitään muutoksia ylimalka.an - ei tietenkään ta,rkoita
sitä, etteivät jälkimmäiset muutokset lainkaan olisi mahdollisia,, milloin
kansainvälisessä kysynnässä tapahtuu muita, luonteeltaan »spontaaneja»
vaihteluita. Päin.vastoin suhteellisten kustannusta,sojen muutokset eivät
ole ainoastaan mahdollisia, vaa,n va,rsin todennäköisiäkin, milloin tarkasteltavana, olevat maa.t ovat paperirahakannalla,, kuten esillä olevassa,
analyysissa edellytetään. ]os otaksuta.an, että A-maam kustannustaso
kohoaa jolla.kin tietyllä prosenttimäärällä, samanaikaisesti kun tuotantokustannukset ulkomailla, ovat jääneet muuttumattomiksi, tämä merkitsee, kuten edellisessä pykälässä todettiin, että B-maa,n valuutan kurssin
tulee kohota suunnilleen sa.massa, suhteessa, jotta ulkomaa.nkaupan volyymi pysyisi muuttumattoma,na.. Mutta, jos A-maa,n vientitava,roiden
kysyntä maailma,nmarkkinoilla senta,paisista syistä, joita edellä on kosketeltu, samanaikaisesti riittävässä määrässä va,hvistuu ja niiden hinna.t

kohoavat, on ajateltaLvissa, että tämä osa,ksi ta,i kokonaan eliminoi kus-

tannustason kohoamisen vaikutukset, joten valuuttakurssin ei tarvitsekaan kohota samassa, suhteessa tai kenties ei la.isinkaan kauppa,vaihdon
laajuuden pysyttä.miseksi ennalla,an. Jos sen sijaan A-maan kusta,nnus-

ta.so alenee, tämä merkitsee cG¢Gyo.s ¢¢yo.Öe# sitä,, että ulkoma.an va,luutan

kurssin sa.notussa maassa tulee alentua suunnilleen yhtä pa.1jon, jotta
maan vienti ja tuonti säilyisivät entisen suuruisena. Mutta, jos jälleen
s.amana,ikaisesti maan vientitavaroita on alettu kysyä entistä enemmän,

B-valuutan kurssin on alennuttava enemmän kuin kustannustaso on
alentunut, jotta sen ulkomaankaupa,n volyymi ei muuttuisi.
Esillä olevassa pykälässä on tähän mennessä pidetty silmällä ainoastaan sitä mahdollisuutta, että jonkin maa,n vientitavaroiden kysynnässä
on tapa,htunut i)spontaa,ni]) vahvistuminen. Täysin analogisen ajatuksen-

juoksun avulla voida.an helposti osoittaa., miten ulkomaan va,luutan
kurssi jossakin maassa muuttuu, jos maan vientitavaroiden ulk6mainen
kysyntä jostakin syystä heikkenee; seurauksena on ymmärrettävästi
va,luuttakurssin kohoaminen, ellei sama,naikainen aleneminen maan
kustannustasossa eliminoi kysynnän heikkenemisen vaikutuksia, tai
sitäkin voiiakkaampi kohoaminen, jos kysynnän .heikkeneminen ta,pa,htuu sama,naika,isesti. maa,n kustannustason nousun ka,nssa,. Kysymystä
voidaan vihdoin tarkastella myös sellaisen maa,n kannalta, jossa, tuontitava,roita jostakin syystä aletaan kysyä entistä enemmän, ilman että
tämä olisi johtunut suhteellisten kustannus- ja, hinta.ta,sojen muutoksista. Tällainen kysynnän va.hvistuminen saatta,a, perustua erilaisiin
tekijöihin, kuten edellä todettiin kosketeltaessa mahdollisia syitä A-maa,n

"m

tuotteiden kysynnän »spontaåniin» va.hvistumiseen B-maassa. Eräs syy,

jota aikaisemmin ei ole mainittu, saattaa olla se, että A-maassa, pyritään
suhdannevaihtelujen ta,soittamiseen ns. vastakonjunktuurin luomisen
avulla, mistä syystä maa,h keskuspankki ha,rjoittaa ekspansiivista luottoi)olitiikkaa saada,kseen ma,an väestön rahassa. ilmaistun kokonaisostokyvyn ja kokonaiskysynnän lisääntymään.6° Huom'attava on, että niin
kauan kun tuotantovoimia on käyttämättöminä, so. niin ka,ua,n kun

täystyöllisyyttä ei ole saa,vutettu, kysynnän lisääntyminen - tai oikeammin va,hvistuminen - on mahdollinen ilma,n sanottavaa hintojen
ja kustannusten nousua. Jos tuontia ei pyritä millään tava,11a rajoittamaan, vahvistuva kysyntä kohdistuu suuremma.ssa tai pienemmässä
määrässä myös tuontitavaroihin samoin kuin maa,n omiin vientita,va,roihin. Seurauksena on toisaalta. tuonnin lisääntyminen ja ulkomaan valuuta.n kysynnän vahvistuminen, toisaalta viennin supistuminen j a valuutan
tarj onnan heikkeneminen, j otka, molemmat vaikuttavat valuuttakurssiin
samansuuntaisesti, nimittäin korottavasti. Kuten ha,vaitaan, tässäkään
tapauksessa valuutta.kurssin muutos ei ole johtunut kotima,an ja ulkomaan suhteellisten kustannus- ja hintatasojen muutoksesta,, vaa,n jälkimmäinen muutos - sikäli kuin sella.ista, ylimalkaan on tapahtunut on aiheutunut edellisestä, ja molemma.t puolestaa,n ovat viime kädessä
Seura.us harjoitetusta, 1uottopolitiikasta.61
Niistä tekijöistä, jotka sa,a.vat aikaa,n muutoksia kansainvälisessä
ta,varanva,ihdossa, ja, siten välillisesti valuuttakurssissa, on tässä yhteydessä -vielä erityisesti syytä mainita, tullipolitiikka. Esillä
olevan luvun premissit sellaisena.an edelry-ttä-vät tuc;ntitullien olemassaolon mahdolliseksi, mutta tähän mennessä on ikään kuin hiljaisesti otaksuttu, että niitä joko ei la,inka.an ole esiintynyt., ta.i ne ovat olleet niin

alhaiset, ettei niiden vaikutusta tuontita,varoiden hintaan vaikuttavana
tekijänä ole tarvinnut yleisen teoreettisen aja,tuksenjuoksun puitteissa
ottaa huomioon. Luovutta,koon tästä edellytyksestä nyt ja, otaksuttakoon, että jokin ma,a korotta.a ulkomaisten ta.va,roiden tuontitullej a, niin
suuressa. määrässä, että sillä on merkitystä sanottujen ta.varoiden kysynnän kannalta. Tullin korottaminen merkitsee tietenkin kyseisten tavaroiden kotimaa,n rahan määräisten hintöjen kohoamista tullin määrällä
kotimaan ma.rkkinoilla. Säännönmukainen seura,us tästä on tuonti-.
tavaroiden kysynnän ja, siten myös tuonnin väheneminen. Miten pa,1jon

puheena oleva kysyntä tullinkorotuksen johdosta supistuu, riippuu
Oo Vrt. edellä. s. 76-77.

61 Vrt. OHLiN, Utrikesha,ndel och ha,ndelspolitik, s. 98.
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puheena olevien tavaroiden kysynnän (hinta,)joustavuudesta ta,rka,steltavana olevassa maassa, mihin puolestaan vaikuttavat monet eri tekijät,
mm. mahdollisuus korva,ta. tuontita,varat vasta.avilla kotimaisilla tuotteilla, kuten seuraava,ssa pykälässä pyritään s6ikkaperäisemmin osoittamaan. Tuonnin supistuminen tietenkin merkitsee sa.maa kuin ulkomaa.n
va,luuta,n kysynnän heikkeneminen, mikä cG¢Gy¢.s ¢¢7'o.ZJ%s a,iheutta.a va-

luuttakurssin alenemisen. Kurssin aleneminen puolestaa.n tässä tapauksessa kuten yleensäkin ehkäisee vientiä, siten heikentäen ulkomaan valuuta,n tarjontaa, sekä kiihottaa tuontia, mikä merkitsee valuuta.n kysynnän vahvistumista. Seura,uksena, on, että, kurssi jälleen enemmän ta,i
vähemmän nousee jääden kuitenkin todennäköisesti i)alkuperäistä» tasa-

painokurssia alemmaksi. Näiden markkinareaktioiden jälkeen joukko
tavaroita tulee kotimaan ma,rkkinoilla, olemaan halvempia kuin aika,is.emmin, nimittäin toisaalta ne tuontita.varat, joita tullinkorotus ei
koske, ja, toiselta puolen ne kotimaiset tavarat, jotka, samotuilla. ma.rkkinoilla kilpailevat ensiksi mainittu].en kanssa. Sen sijaan ne tuontitavarat,

j oiden tullia, on korotettu, tulevat o|emaan kalliimpia, kuin aikaisemmin.
On näin ollen varsin mahdollista, että maan hinta.- ja kustannustaso on

jäänyt muuttumattomaksi, vaikka, valuutta,kurssi onkin a,lempi kuin
aika,isemmin. ]a vaikka, hinta- ja kustannustasossa olisikin ta.pa.htunut
muutoksia, ne eivät tässäkään tapauksessa ole kurssinmuutosten syy,
vaa,n päinvastoin niiden -ja viime kädessä tietenkin tullien korottamisen
- seurausiimiö.62
Tcdettakoon lopuksi, että samantapa,inen vaikutus valuuttakurssien
C2 Vrt. OHLiN, m.t., s. 99. - Lisättäköön edellä, sanottuun vielä, että pitemmällä

tähl äimel]ä katscen tullien vaikutus va]uuttakursseihin tuskin muodostuu niin suureksi,
kuin kenlies voisi odotta,a. Kun jokin maa, tullin a,vulla, rajoittaa, tuontiaa,n, välittömänä
seurauksena on ce/ey¢.s ¢cw¢.Öe4s tietenkin sanc)tun maan .valuutan ulkoma,isen a,rvon kohoa-

minen. Mutta tullin käytäntöön ottaminen -tai korottaminen -].ohtaa todellisuudessa,
usein vastatoimenpiteisiin ulkomaiden taholta, so. nekin ottavat käytäntöön tu]leja, tai
korottavat niitä, mikä suuremmassa tai pienemmässä, määrässä, kenties täydellisesti,
saattaa neutraloida, alkuperäisen tojmenpiteen vaikutuksen valuuttakursseihin. Milloin
•jokin maa onnjstuu tullipolitiikallaa.n rajoittamaa,n tuontiaan silti vaa,ranta,matta vien-

tiään, sen valuuta.n kansainvälinen arvo tietenkin tulee pysyväisesti olemaan korkeampi
kuin muuten olisi laita. Poikkeuksellisen hyvät edellytykset tällaisen suvereenin tullipolitiikan harjoittamiseen on kokemuksen mukaa,n Yhdysvaltojen kaltaisella, maa.11a„
jonka vientita,varat ovat suurelta osaltaan niin tärkeitä muille maille, että ].älkimmäiset
ovat haluttomia, tai suorastaan kykenemättömiä tehokka,isiin vastatoimenpiteisiin. Tuuri
Yhdysva,ltojen tullipolitiikasta on pääasiallisesti johtunut, että vuosikymmenien aikana
dolla,reilla on voitu ostaa, enemmän, kun ne on vaihdettu puntiin ja käytetty tavaroiden
ostamiseen Englannista, kuin jos njillä olisi ostettu ta,va,roita, Yhdysva,lloissa. Vrt.
GEOFFREv GRowTHER, An Outline of Money, London 1946, s. 250 ja 254.
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(#onsetri:i:eo:åaååfå-e-rti:-:-:tt::::lae:i:ttoana::ååor|iis:kn:it:upt-:ilt-Ea-k;iå-:lol|å:
van vapaiden valuuttakurssien järjestelmän puitteissa. Kun A-maa ottaa
käytäntöön vientipalkkiot - mikä voi tapahtua esim. ulkomaa,n valuutan tarjonnan heikentyessä vientihintojen alenemisen johdosta, - se
merkitsee sitä, että A-maam vientiteollisuus voi viedä enemmän tavaroita
kuin aikaisemmin vallitseviin hintoihin ja samalla saa tuotantokustannuksensa, peitetyiksi. Miten paljon vientiteollisuuden ulkomaan raha,n
määräiset tulot samalla. ma.hdollisesti lisääntyvät, riippuu tietenkin vallitsevista, kysyntä-ja. tarjontasuhteista ulkomailla. Mitä tärkeämpi mer-

kitys B-maalla on A-maa,n vientituotteiden ostajana -erityisen suuri se
tietenkin on, millöin B-maa,n otaksutaan edustavan koko muuta maailmaa -sitä enemmän ilmeisesti ulkomaan valuuta,n tarjonta A-maassa
vahvistuu. Seura,uksena. on kurssin a,leneminen, mikä ehkäisee vientiä ja,
kiihoitta.a tuontia. Täten- kurssi jälleen pyrkii kohoamaan, mutta todennäköisesti se kuitenkin tulee olemaan a,lempi kuin muuten olisi ollut laita.
Näin varsinkin siinä ta,pauksessa,, että vientipa,1kkiot ajatellaan rahoitetuiksi verotuksen avulla, j oka enömmän tai vähemmän, mahdollisesti koko
määrällään, supistaa, kulutusta A-maassa. Tästä ta,as on todennäköisesti
seurauksena A-maan tuonnin supistuminen ja viennin lisääntyminen,
mikä sa.attaa muodostaa vastapainon niille ma.rkkina,reaktioille, `jotka
. kurssin aleneminen sellaisenaan aiheuttaisi.63

9 §. Ulkomaankauppaan perustuvan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus. Koska esillä oleva. analyysi ei ole ta.rkoitettu koske-

maan ainoa,staan sellaisia - jos niih voi sa,noa - minuutista toiseen
tapa,htuvia markkinareaktioita,, j oita, voidaa,n kuva,ta. täysin j ousta,ma.ttomien silmänräpäyskäyrien avulla, vaan valuuttakurssien muodostumista tarkastella,an pääa.siallisesti ns. lyhyen ajan kysyntä- ja tarjontakäyrien pohja,11a, edellisissä pykälissä tehtyjä johtopä,ätöksiä on lopuksi
syytä täydentää tarkastelemalla niitä tekijöitä, joista ulkomaa,n valuutan.kysynnän ja, tarjonnan lyhyen ajan joustavuus ensi sija.ssa. riippuu

ja joita tähän mennessä on kosketeltu vain viitta,uksittain. Tämä on
tutkimuksen luonteeseen katsoen perusteltua, siinäkin tapauksessa, ettei
ulkomaan valuutan kysynnän ja ta.r].onnari joustavuuden tutkimista
ha.luttaisikaan MACHLupin tavoin leimata suorastaan valuuttakurssien
teorian keskeisimmäksi ongelmaksi.64
63 Vrt. ]¢RGEN PEDERSEN, Pengeteori og Pengepolitik, s. 178-179 ja, 193.
04 MACHLup, The Theory of Foreign Exchanges 1, s. 381.
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Edellytettäköön jatkuva,sti, että ulkoma,an valuutan kysyntä ja
tarjonta, perustuvat yksinomaan ulkomaankauppaa,n. Tällöin on ilmeistä,
että valuutan kysynnän jousta,vuuden täytyy riippua niistä tekijöistä,
jotka määräävät tuontitavaroiden kysynnän jousta,vuuden kurssin
muutoksiin nähden. Vastaavasti valuuta.n ta,rjonnan jousta,vuuden
täytyy olla, riippuvuussuhteessa niihin tekijöihin, jotka. määräävät kotimaan vientituotteiden tarjonnan ja niiden ulkoma,isen kysynnän joustaVuuden.65

]os tarkastelu aloitetaan valuutan kysynnästä, nousee siis ensinnäkin
vastatta,va,ksi kysymys, minkälaisista seikoista riippuu, miten paljon
tuonti våhenee va,luuttakurssin noustessa ja lisääntyy sen alentuessa.
Kaikkein ilmeisimpiä asiaan vaikuttavia, tekijöitä ovat tietenkin tuonnin
kvantitatiiviset rajoitukset. Esillä oleva.ssa analyysissä on tosin toista,iseksi edellytetty, että kurssinmuodostus saa. tapahtua täysin vapa,asti,
minkä ehtona mm. on se, että ulkomaankaupan kvantitatiivisia. rajoituksia ei esiinny. Tä,ydellisyyden vuoksi, ikään kuin ])pyöreän» kokonaiskuvan

saa,miseksi ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuuteen
vaikutta,vista, tekijöistä, lienevät kuitenkin eräät, ikään kuin sulkeissa
esitetyt, viittaukset puheena. olevien rajoitusten merkitykseen tässä
yhteydessä puolustetta,vissa.; tällöin on tietenkin tila,päisesti luovuttava.
siitä edellytyksestä, että kurssit saisivat määräytyä täysin vapaasti, ja

tarkasteltava ainoastaan, miten niiden muutokset ylimalkaan - kokonaan riippumatta siitä, perustuvatko ne i)luonnollisiin» markkinareaktioihin va.i rahaviranoma,isten tietoiseen politiikkaan - vaikuttavat
ulkoma.an valuutan kysyntään ja ta,rjontaan, jos ulkomaankauppaan
sovelletaan kvantita,tiivisia rajoituksia.
Otaksuttakoon, että A-maa. on määrännyt kiintiöt kaikille B-maasta,
tuota.ville tavaroille. Niin kauan kuin tuonti B-maasta A-maaha,n ei ole
kaikkien asianomajsten ta,varoiden osalta saa,vuttanut kiintiöiden säätämää enimmäismäärää, sanottujen tavaroiden kysynnän jousta.vuus Airiaassa on todennäköisesti suurempi kuin 0, jolloin tuonti ja, valuutan
kysyntä B-maan valuutassa mitattuina. vähenevät kurssin - so. 805 Seuraa,va,

esitys perustuu, mitä johtopäätöksiin tulee, olennaisessa, määrässä

MACHLupin a,nalyysiin (ks. The Theory of Forejgn Exchamges 1, s. 381 ja seur.), joka
kir].oitta,jan käsityksen mukaan on vakuuttava. Vrt. kuitenkin myös MARSHALL, Money,
Credit and Commerce, 111 kirja, VIl luku, ELLswoRTH, m.t., s.164-166, sekä GEORGE

N. HALM, MonetaTy Theory, Philadelphia 1948, s.159-163. -Viiineksi ma,inittua teosta,
jolla valuuttakurssien teorian osa,1ta, (erit. luvut 11 ja 13) näyttää, olevan tiettyjä yhtymä,kohtia esillä olevan tutkimuksen kanssa„ ei ole voitu käyttää hyväksi, koska kirjoittaja,
on tutustunut siihen vasta, painatusvaiheessa„
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maan valuuta.n hinna,n A-ma.an rahassa ilmaistuna -noustessa. ja lisääntyvät sen alentuessa. Mutta jos otaksutaan, että kurssi jatkuvasti a.lenee,
se saavuttaa vihdoin sellaisen pisteen, jossa tuonti k a ik k i e n 8maan tava.roiden osalta, on saavutta.nut kiintiöiden salliman ylära,jan.
Valuuttakurssin vaihdellessa, tämän »rajakurssin» alapuolella. B-maan
tuotteiden ja valuutan kysyntä A-maassa on täysin epäjoustavaa., so.
sen joustavuus ± 0, sillä vaikka kurssi edelleen alenisi ].a tuontitava,rat
siten jatkuva.§ti halpenisivat, tuonnin lisääntyminen on teknillisesti
mahdotonta, jolloin myöskään valuutan kysyntä ei lisäänny. Toisaalta
myöskään kurssin nousu puheena olevan ra,jan alapuolella ei supista,
tuontia, koska jälkimmäinen kuitenkin on kaikkien B-maasta, tuotujen
ta.varoiden osalta kannattavaa.
Toinen ulkomaa,n valuutan kysynnän j oustavuuteen vaikuttava tekij ä

on tjiLp_o litiikka; tämän tekijän tarkastelu ei edellytä tila,päistäkään luopumista mistään esillä olevan luvun 3 §:ssä esitetystä premissistä. ]os A-maa tuo tavaraa B-maasta tietynkorkuisten tullien ollessa,
voimassa, tuonti lisääntyy, jos valuuttakurssin aleneminen tekee puheena.
olevat ta,varat halvemmiksi Armaan ostajille. Miten paljon ostettu tavara,määrä lisääntyy, riippuu mm. tullien korkeudesta. Mitä suurempi tullien
osuus on A-maan ostajien omassa rahayksikössään maksamasta hinnasta,

sitä vähemmän ymmärrettävästi kussin nousu tai lasku nostaa tai alentaa asianomaista hintaa. Sitä vähemmän joustavaa myös B-maan tavaroiden kysyntä A-maassa on kurssinmuutoksiin nähden ja sitä pienempi
tietenkin B-ma.an vaLluutan kysynnän joustavuus. Se merkitys, mikä
kotimaisten kuljetus- ja jakelukusta,nnusten korkeud.ella A-maassa, on
B-maari tuontitavaroiden kysynnän j oustavuudelle, on ymmärrettävästi
täysin a,naloginen edellä esitetyn kanssa; mitä suurempi osuus sa,notuilla kustannuksilla on siitä hinnasta, jonka A-maan ostajat joutuva.t

maksamaan B-maan tavaroista, sitä vähemmän joustavaa näiden tava,roiden kysyntä on kurssinmuutoksiin nähd€n. Edellä esitetyn perusteella
havaitaan ensinnäkin, että ulkomaa-n valuuta.n kysyntä on sitä
joustavampaa, m i t ä j o u s t a v a m p a a t u o n t i t a v a, r o i d e n
k`ysyntä on.
Toiseksi on otettava huomioon se mahdollisuus, että, samoja ta,i
vastaavanlaisia, tava,roita, joita B-maasta tuodaa,n A-maahan, kenties
valmistetaan myös jälkimmäisessä ma,assa. B-maan tuontitavarat tuleva,t tietenkin A-maan ostajille halvemmiksi kurssin a,lentuessa ja, ka.lliimmiksi kurssin kohotessa,, mutta, se seikka, miten paljon niiden

kysyntä A-maassa kurssinmuutosten johdosta lisääntyy ta,i vähenee,
riippuu mm. siitä, miten pa.1jon A-maan vastaava kotimainen tuotanto
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-ta,i ehkä paremmin vasta.a,vien tuotteiden tarjonta -sama,na,ikaisesti
supistuu ta.i la,ajenee. Tos otaksutaan, että valuuttakurssi laskee - tämä
saattaa johtua esim. ulkomaan valuutan tarjonnan vahvistumisesta,
jonka puolestaa.n on a,iheuttanut A-maan vientita,varoiden lisääntynyt
kysyntä ulkomailla - B-maan ta,va,rat ha,lpeneva,t A-maan raha,ssa mitattuina, mikä on omansa, alentamaa,n myös vasta,avien A-maassa tuotettujen ta.varoiden hintoja. Edellyttäen, että tuontita,varoiden kamssa
kilpailevien kotimaisten ta,varoiden tuottaja,t tällöin suufesti supista,vat
tuotantoaan, so. jos heidän tarjontansa on sangen joustavaaL, tuonti
]isääntyy siinäkin ta,pauksessa, että puheena olevien tavaroiden kysyntä
A-maassa, on suhteellisen epäjoustavaa. Päinvastoin taa,s tuonti Amaa.ha,n supistuu voimakkaasti, jos kotimaiset tuottajat valuuttakurssien kohoamisen aiheuttaman hintojen nousun ta,pahtuessa voimakkaasti lisäävät tarjontaansa. Täten päädytään seuraa,va.a,n johtopäätökseen: ulkomaan va,luu£anJ£5zsg5mtä. on sitä jousta,vamp_a`a,, m i t ä j o u stavampaa o~n -s-åiiaisten kotimaisten tuotteiden
tarjonta, jotka kilpailevat markkinoilla tuontitävaroiden
ka,nssa.
Niin ikään on ilmeistä, että ulkomaan va,luuta,n kysynnän joustavuuden täytyy olla tietyssä riippuvuussuhteessa, tuontita,va,roiden tar-

jonnan jousta,vuuteen. ]os B-maan tavaroiden hinnat valuutta,kurssin
alenemisen johdosta ha,lpeneva,t A-maan rahayksikössä mitattuina,
tuonti B-maasta A-maaha,n ei kuitenkaan voi lisääntyä, olipa asianoma.isten tavaroiden kysyntä A-maa,ssa miten joustavaa hyvänsä, jos
kyseisten ta,va,roiden tarjorita B-maassa. on täysin epäjousta,va,a. Ta,rka.steltavassa tapa,uksessa, puheena olevien taLvaroiden myyntihinnat
B-maan rahassa, ilma,istuina todennäköisesti pyrkivät kohoamaan niin

pa,ljon, että tämä hinnannousu korvaa, tuottajille sen A-maan rahayksikössä mitatun hintojen alenemisen, jonka va,luuttakurssin lasku
aiheutta,a. Kolmantena johtopäätöksenä on täten oleva, että ulkoma.a.n valuutan kysyntä on sitä ].oustavampaa,, mitä, joustav a m p a. a m a å-h~a,~n t u o t a v i e n ii 1 k o m a i s t e n t a v a, r o iden

tarjont_ä

on.

Tämäri--sä-ännön ei kuitenkaan tarvitse olla ehdoton. ]os nimittäin
B-maa,n tuottajat eivät pysty laajentamaa,n tuota,ntoaan edellä kosketellun B-maan valuuta,ssa mita,tun hintojen nousun tapahtuessa, on
sekin ma,hdollisuus olemassa,, että B-maan kuluttajat suuremmassa tai

pienemmässä määrässä pidättyvät oman maansa tavaroiden ostamisesta siten ikåän kuin ].ättäen ne A-maan taloussubjektien käyttöön.
Tällöin tietenkin tuonti B-maasta A-maahan voi lisääntyä siinäkin ta.-
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pauksessa, että asianomaisten tavaroiden tarjonta, B-maassa on täysin
epäjoustava.a, Näin ollen ulkomaan valuutan kysyntä on sitä jousta.vampaa., m i t ä j o u s t a v a. m p a a v i e n t i t a, v a r o i d e n k o t imainen_kysyntä
on
tuotta.jamaassa.
Myj±_S niiden tekijöiden osa,lt-a,, jgista, ulkomaan va.1uutan ta,rjonna,n

joustavuus riippuu, jos sanottu tarjoiita perustuu yksinoma.an +ieritiin,
päädy.tä_är± _nLgljään oivallukseen, _ jotka pääasiallisesti ovat analogisia
edellä esitettyjen kanssa„

Ensinnäkin on ilmeistä, että jos B-maa on määrännyt kiintiöt kaiki]le A-maan vientitavaroille, ja, vienti A-maasta B-maahan on saa.vuttanut kiintiöiden salliman laajuuden, B~maan valuutan tarjonta A-maassa
välttämättömyyden pakosta muodostuu täysin joustamattomaksi, niin

pian kuin valuuttakurssi - B-maan valuutan hinta A-maan rahayksi• kössä - on kohonnut tiettyyn pisteeseen. Va,ikka kurssi jatkuvasti
kohoaisi ja A-maan

vientiteollisuuden

kannatta,vuus cG¢G74.s ¢czyo.Ö%s

paranisi, vienti enempää kuin ulkomaan valuutan tarjontakaan ei siitä
huolimatta, voi lisääntyä. Puheena olevan rajakurssin alapuolella,, so.
niin kauan kuin vienti ei vielä ole saavuttanut suurinta mahdollista. laajuuttaan, vientitavaroiden tarjonnan joustavuus tietenkin saattaa, olla
ja todennäköisesti onkin suurempi kuin 0. Niin ikään tullien sa,moin
kuin kuljetus- ja jakelukustannusten nousun korkeude]la, B-maassa on
vastaavanlainen merkitys B-maan valuutan tarjonna,n joustavuudelle
A-maa,ssa kuin niiden. korkeudella. A-maassa, todettiin olevan B-maan
valuutan kysynnän joustavuudelle A-maassa.; mitä korkea.mpi tullien
sekä kotimaisten kuljetus-ja jakelukustannusten osuus on A-maan ta,varoiden hinnasta B-maassa, sitä vähemmän joustai7aa B-maan kuluttajien
A-maan tavåroihin kohdistama kysyntä on kurssinmuutoksiin nähden.

Täten siis ulkomaan valuutan tarjonta onsitä joustavampaa,
mitä
joustavampaa
vientitavaroiden kysyntä
u]komailla

on.

Niin ikään on ilmeistä, että milloin samoja tai samankaltaisia tavaroita, joita A-maasta viedään B-maahan, va,lmistetaa,n myös jälkimmäisessä ma,assa, A-ma.an vienti B-ma.ahan lisääntyy (supistuu) sitä enemmän, mitä enemmän B-maa,n vastaava kotimainen t.uotanto supistuu
(1aajenee), kun A-maan kilpailevia tuotteita ta,rjotaa,n B-ma.an ma,rkkinoilla alentuneeseen (kohonneeseen) hintaan. Toisin sanoen ulkomaan
valuuta,n tarjonta on sitä joustavampaa, m i t ä j o u s t a v a, m p a a
on niiden ulkomaisten t avaroiden t a r j o n t a,' jotka
k i 1 p a i 1 e. y._a+m~aLi_k k i n o i 1 1 a k o t i m a a n v i -6- n t i t a. v a,r o i, d e n k a n s s a.
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Edelleen on selvää, että jotta vienti A-maasta, B-maa,han voisi lisääntyä, vientiteollisuuden tuotantoa. on voitava lisätä, mikä mahdollisuus ymmärrettävästi riippuu sanotun teollisuuden kapasiteetista.
Toisin sanoen ulkoma,an va,luutan ta.rjonta on sitä jousta.vampaa,
m i t ä j o u s t a. v a. m p a a v i_e {_LäLy__ä`.k sj _sLo__v_il_t~u_y_i e .n_± aL±La-

r oj±9_|_t__±_rJ 9 n t a o n. Mutta yhtä ilmeistä on, että viennin lisäämisma,hdollisuudet riippuvat myös siitä, miten voimakkaasti vietäväksi
soveltuvien tavaroiden kotimainen kysyntä reagoi niiden hinna,nmuutoksiin. Täten siis ulkomaan valuutan tarjonta on sitä joustavampaa,
m i t ä j o u s t a v a m p a. a o n s e 1 1 a, i s t e n t a, v a, r o i d e n k o t imainen
kysyntä,r
jo.`iden
ylj_j__äämätuotanto~--;ied ä ä n u 1 k o m a i 11 e. Näiden kahden viimeksi esitetyn väittämän
sisällön selventämiseksi otaksuttakoon, että sellaisten hyödykkeiden
tuotanto, joista osa, viedään ulkomaille, olisi täysin epäjousta,vaa. Tämä
merkitsee sitä, että nouseva,tpa a.sianoma,isten hyödykkeiden hinnat
miten paljon hyvänsä, niiden vientiä ei kuitenkaa.n voida, lisätä. Mutta.

jos tälla,isten tavaroiden kysyntä kotimaassa, on sangen joustavaa, se
supistuu voimakkaasti suhteellisen vähäisenkin hinnannousun tapahtuessa., jolloin niiden vienti ja samalla, ulkomaa,n va,1uutan tarjonta sa,attaa lisääntyä siitä,kin huolimatta,, että tuotanto ei lisäänny.
Edellä on kosketeltu yksinomaan niitä tekijöitä, joilla on vaikutus€a
ulkomaa,n valuutan kysynnän ja, tarjonnan muodostumiseen. Sen sijaa,n
itse joustavuuden asteesta eri tapauksissa ei ole pyritty tekemään mitään

johtopäätöksiä, lukuun ottama,tta sitä - periaatteessa, esillä olevan
analyysin ulkopuolelle jäävää -tapausta, että ulkomaanka,upassa, sovelletaan kvantita.tiivisia ra,joituksia. Ilmeistä onkin, että kysymykseen,
miten joustavaa valuuta.n kysyntä ja ta,rjonta kulloinkin on, ei cz ¢7'G.o7'{;

voidakaan yleisen teoreettisen ajattelun avulla antaa mitään täsmällistä
ja yleispätevää va.stausta. Kysymystä voita,neen eksaktisella, tavalla
valaista ainoasta.an empiirisen aineiston pohja,lla, ja modernin tilastollisen
kysyntäa,nalyysin menetelmiä käyttäen. Eräiden todennäköisten yleisluonteisten otaksumien esittäminen on kuitenkin mahdollista.
Mitä ensinnäkin ulkomaan va,luutan tarjo_n_t_aan tulee, on luultavaa,
että mikäli ulkomaa.nkaupa,n kvantitatiiviset rajoitukset jät`etään huomiottä-, Tsen joustav_uuden astä-€ri yleensä suhteellisen ko`rkea. Näin
siitä syystä, että k6timaån vientitava,roiden ulkomä,isen kysynnän jousta-

vuus on todennäköisesti suurempi kuin J ainakin seuraavissa tapauksissa. Ensinnäkin voida,an ota,ksua näin olevan, milloin kotimaan
vientituotteet joutuvat ankara.sti kilpailemaan vastaavien ulkoma,isten
tuotteiden kanssa ulkomaan markkinoilla. Kunkin yksittäisen myyjän
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(tai myyjäma.a,n) ka,nna.lta. ka,tsottuna asianomaisten ta.varoiden ky-

synnän joustavuus on riippuvainen siitä, miten moni yksittäinen myyjä
(tai myyjämaa) kilpailee keskenään kansainvälisillä ma.rkkinoilla mahdollisimman suuren osuuden saamiseksi kokonaismyynnistä. Jos A-maa
on paljon pienempi kuin B-maa, ja etenkin jos jälkimmäinen »maa»
edustaa koko muuta maailmaa, A-maan myynnin osuus ma,rkkinoiden
kokona,ismyynnistä on useimmiten ]2Liini__T.äLs±_ä_ puolestaan on s-eurauksena, ` että nimenomaan A-maan tavaroiden kysyntä ka,nsa,i-nT7älirillä
markkinoilla on melkoisella todennäköisyydellä ylijoustavaa.
Toinen seikka, ].oka, on omansa puhumaan ulkomaan valuutan tar-

jonnan korkean joustavuuden asteen puolesta,, on ))pgEa`alistenJ) jos tällaista sanontaa voidaan käyttää -vientita,va,roiä'6n_ Qlemassaolo.
Varsinkin miiioin on kysymys maista, joidäii irälii`i`äJ`J:=riiT;ä+ät iäheiset kaupalliset suhteet ja joiden teollisuudet kilpailevat keskenään -ja

joiden tuotantolaitosten kapasiteetti sallii tuotannon laajentamisen on useimmiten olema,ssa, sella,isia ta,varoita, joita. aikaisemmin ei ole kan-

natta.nut viedä ulkomaille, mutta joista valuuttakurssin riittävästi kohotessa, tulee ))vientikelpoisiai). Täten niiden tarjonta on tietyissä kurssirajoissa voimakkaasti ylijoustavaa,, koska sanottujen tava,roiden vienti
niiden saavuttaessa y)vi6ntikelpoisuuden)) lisääntyy nolla,sta, johonkin

positiiviseen arvoon.
Edellä sanottuun on vielä syytä lisätä, että milloin niiden B-maa,n
tavaroiden tarjonta,, jotka kilpa,ilevat A-maan vientituotteiden ka.nssa,

on sa,ngen joustavaa, ulkomaa.n valuutan tarjonta A-maassa, saattaa
muodostua joustavuudeltaan positiiviseksi - jolloin siis tarjonta.käyrä
nousee vasemmalta oikealle - siinäkin tapa.uksessa, että A-maan vientitavaroiden kysynnän jousta,vuus B-maassa, sattuu olemaan pienempi
kuin J. ]os sanottu kysyntä on alijoustavaa,, kysytty tava.ramäärä tosin
lisääntyy hintojen alentuessa, mutta ei lisäänny samassa suhteessa, jol1oin puheen a, olevien ta,varoiden ostamiseen käytetty B-maa,n valuutan
määrä vähenee. Tämä ymmärrettävästi merkitsee sitä, että B-maan
valuutan tarjonta A-maassa. muodostuu nega,tiivisen joustava.ksi, so.
ta.rjontakäyrä kaartuu taaksepäin oikealta, vasemmalle. Mutt a jos A-

maa,n vientitavaroiden hintojen - B-maan raha,yksikössä mitattunaalenemisesta samanaikaisesti oh seurauksena B-maan kilpa,ileva,n kotimaisen tarjonna,n supistuminen, A-ma.an vienti saattaa. ka,ikesta huolimatta lisääntyä riittävästi johtaakseen B-maan va,1uutan ta,rjonna.n
lisääntymiseen A-maassa. Siis sanalla sa,noen: vaikka sellaisten ta,i
vastaa,vien tuotteiden kysyntä ulkomailla, ].oita jonkin .ma,an vienti käsittää, olisikin alijoustavaa., juuri kyseisen maan tuotteiden kysyntä saa.ttaa
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kuitenkin muodostua ylijoustavaksi, jos kilpaileva ulkoma,inen tarjonta.
on riittävän joustavaa.66
Tulkoon mainituksi, että MACHLup tarkastelee sellaistakin tapausta,
jolloin ulkomaan valuutan tarjonta todella on nega.tiivisen joustavaa„67
Ka,tsoen siihen, mitä edellä on todettu, on tuskin kuitenkaan luultavaa,
että tällainen mahdollisuus olisi olemassa. sellaisten edellytysten vallitessa, jotka, käytännössä voisivat toteutua, joten sen lähempi tarkastelu
ei liene tässä yhteydessä, aiheellista,. Vaikka sanotun tapauksen perusteella kenties voitaisiinkin tehdä joukko puhtaa,sti teoreettisessa mielessä
mielenkiintoisia, johtopäätöksiä, kysymyksessä, olisi kuitenkin vain
eräänlainen ;'¢y¢ ¢o%7 Z'¢yz-ajatusvoimistelu, jdlla tuskin olisi sanottavaa
merkitystä esillä, olevassa tutkimuksessa, käsiteltävien probleemojen
kannalta.
Sen sijaan on lopuksi paikalla,an asettaa vastattavaksi kysymys,

onko myös ulkomaan valuutan kysynnän joustavuudella, taipumus muodostua suuremma.ksi kuin J, kuten näyttää olevan tarjonna.n joustavuuden laita„ Voidaanko kenties kysynnänkin osalta viita,ta samantapaisiin
tekijöihin kuin edellä? Näin on ilmeisesti kuitenkin la.ita vain osa,ksi.
Mitä nimittäin tulee kilpa.ilun asteeseen kansainvälisillä markkinoilla,

on huomatta.va, että tuontitavaroiden kysynnän joustavuus ei tuojamaan kannalta, katsottuna millään ta.voin ole myyjien lukumäärän
funktio. Kysymyksessä on koko markkinakysynnän joustavuus, joka
riippuu mitä moninaisimmista, mutta kokonaa,n toisista seikoista:
kulutustottumuksista, tulojen jakautumisesta, asianomaisten tuontitavar.oiden välttämättömyys- ta,i ylellisyysluonteesta, maan omien
tuotantova,rojen monipuolisuudesta jne. Se seikka, että A-maa, on pienempi kuin B-maa, ei ilmeisestikään sellaisenaan anna mitään aihetta
otaksua, että B-maan, tuotteiden kysyntä A-maassa, olisi ylijoustavaLa,
ei edes siinäkään ta,pauksessa, että ajateltaisiin B-maan edustavan
koko muuta maailma.a„ Pikemminkin tuntuisi todennäköiseltä, että
tuontitavaroiden kysyntä pienessä maassa on suhteellisen epäjousta,vaa,
vTäEgi-rikiri-j`ö`§ --iriaä,ri o-ri~a-.tTu-oiå-ntova.rat ovat yksii]riöli-s-eT kTti-t-en-tällaisissa ta,pauksissa, usein on laita.68

Toinen edellä esitetyistä tekijöistä, jokå viittaa ulkomaan valuutan
66 Ulkomaa,n valuutan tarjonrian joustavuuden astetta koskevista johtopää,töksistä
vrt. myös MARSHALi,, Money, Credit and Commerce, s. 171, HABERLER, Some Comments

of Professor Hamsen's Note,

The Review o£ Economic Sta,tistics, Vol. XXVI (1944),

s. 191, sekä s¢7%a}, Prosperität und Depres§ion, s. 424.
07 Ks. MACHLup, m.a,. 1, 9. 384-385.
66 Vri. MARsiiALL, Money, Credit and Commerce, s. 168-170.
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tarjonnan suhteellisen korkeaan joustavuuden asteeseön, on »potentiaalisten]) vientitavaroiden olemassaolo. Vastaavamlainen päättely pitää
ilmeisesti paikkansa myös valuuta,n kysynnän jousta.vuuteen nähden.
Toisin sa,noen useimmissa tapauksissa on epäilemättä olemassa. sellajsia.
tavaroita, joita ei toistaiseksi ole tuotu maahan, mutta joilla on edellytykset tulla i)tuontikelpoisiksi», jos valuuttakurssi riittävästi alenee.
Tällaisten ta.varoiden kysyntä on ymmärrettävästi tiettyjen .kurssirajojen välillä ylijoustava,a, koska se kurssin alentuessa lisääntyy nollasta
johonkin positiiviseen arvoon. Mutta riittääkö tämä mahdollisuus tekemään tuontitavaroiden kysynnän kokonaisuudessaan ja samalla ulkomaam valuutan kysynnän joustavuudelta.an suuremmaksi kuin J va.i ei,
se on kuitenkin kysymys, johon teoreettisen aja,ttelun avulla ei voitane
löytä,ä yleispätevää vastausta.
Mitä vihdoin tulee mahdollisuuteen, että ulkomaan valuutan kysyntä
jossakin tapauksessa saattaisi muodostua positiivisen jousta.vaksi, se
näyttää saLp_g±n_._epätodennäköiseltä. Sehän merkitsisi sitä, että kysytty
valuuttamäärä lisääntyisi kurssin noustessa, ja zw.cG t/Gys¢, mikä edellyt-

täisi, että ulkomaisten - 1ähinnä kaiketi ylellisyysluonteisten - ta.varoiden ¢yGs¢¢.gG-arvo olisi niin suuri kotimaan kuluttajien silmissä, että

niiden kysyntä lisääntyy, milloin .niiden hinta kotimaan rahayksikössä
mitattuna nousee, mahdollisuus, joka tuntuu liian epätodennäköiseltä,
jotta. sitä kannattaisi lähemmin tarkastella.

10 §. Maksutaseen »näkymättömien» erien vaikutus kurssinmuodostukseen. Valuuttakurssien muodostumista. on esillä olevassa luvussa
tähän mennessä ta.rkasteltu edellyttämällä, että ulkomaan va,hritan
kysyntä ja tarjonta perustuisivat yksinomaan kansainväliseen tava,ranvaihtoon. Tällainen lähtökQhta on tietenkin epärealistinen; todellisuudessahan jokaisen maan ma.ksutaseeseen kuuluu myös muita eriä,

nim'ittäin toisaalta maksutaseen muut juokseva.t -ns. näkymättömät erät ja. toiselta puolen sekä pitkän että lyhyen ajan pääomanliikkeet,

joilla kaikilla on tietty vaikutuksensa ulkomaan valuutan kysyntään ja
tarjonta.an ja sitä tietä kurssinmuodostukseen. Seuraavana tehtävänä
on pyrkiä täydentämään edellä muodostettua kuva.a valuuttamarkkinain hinnanmuodostuksesta tutkimalla vuoron perään myös yllä ma,inittujen tekijöiden osuutta saLnotussa prosessissa. Otettakoon aluksi tarkastelun kohteeksi maksutaseen »näkymättömät» erät ja otaksuttakoon

jatkuvasti, että enempää pitkän kuin lyhyenkään aja.n `pääomanliikkeitä
ei esiinny.
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Tarkoittakoon käyrä KK' kuviossa 6 (s. 123) sella.ista. ulkomaan

valuutan kysyntää, joka. aiheutuu yksinomaa.n tavaroiden tuonnista.
Käyrä rr' taas kuvatkoon tavaroiden vientiin perustuvaa ulkoma.an
va,1uutan tarjontaa. Niin kauan kuin edellytetään, että maksutase ei
käsitä mitään muita eriä, valuuttamarkkinat ovat tasapainossa kurssin
OT/ vallitessa,, joka tekee tuonnin ja, viennin yhtä suuriksi mitattuna sekä
ulkomaa,n va.luutassa (OJ14) että kotimaan rahayksikössä (OT' . OJ14 ±
Ojl4PT'). Ota,ksuttakoon nyt, että tarkastelun kohteena, oleva maa a,lka,a
muodossa tai toisessa harjoitta,a myös »näkymätöntä» tuontia. Esillä

olevan analyysin kannalta on periaa,tteessa yhdentekevää, minkälaisista, maksutaseen juoksevista, eristä tällöin on kysymys: kenties maan
asukkaat alkavat tehdä matkoja ulkoma,ille` tai maa,han muutta,neet
siirtolaiset alkavat lähettää rahaa entiseen kotimaa,ha,nsa, maa joutuu
suorittama,an ulkomaa.n rahan määräisiä rahti- tms.` maksuja,, maan
maksettava,ksi on määrätty ulkoma,a,n rahassa suoritetta,va sotakorva,us

jne. Samoin kuin tavaroiden tuontiinkin perustuvaa ulkomaa,n valuuta,n
kysyntää, samoin voidaan myös puheena, olevaa, muiden juoksevien
erien aiheuttamaa kysyntää havainnollistaa kysyntäsarj an tai/j a kysyntäkäyrän a.vulla. Käyrän yleinen muoto riippuu tässäkin ta,pa,uksessa
kysynnän j oustavuudesta kurssinmuutoksiin nähden. 0leteta.a,n a,luksi,
että puheena, oleva, kysyntä on riippumatonta va,luutta.kurssin kulloisestakin korkeudesta. Niin ikään lähdettäköön toista,iseksi -siitä, että
»nä,kymättömän» tuonnin aiheutta,ma lisäkysyntä ei sellaisenaan vaikuta
mitään siih-eri--ulk-oma.a,n valuutan kysyntään j a. tarjontaa,n, joka, perustuu
ta.varanva,ihtoon. Minkälaisia ovat tällaisten edellytysten vallitessa.
i.aluuttama,rkkinoilla syntyvät reaktiot?
Kun maksutaseen >)nä,kymättömient) erien aiheuttama ulkomaa,n
valuutan lisäkysyntä otaksutaan riippumattomaksi valuutta,kurssin
korkeudesta, sitä ulkomaa.n valuutan kysynnän vahvistumista, jota

puheena. oleva, lisäkysyntä merkitsee, kuvaa, kysyntäkäyrän KK' para,lleelinen siirtyminen oikealle. 0lkoon kysyntäkäyrän uusi asento K[K]'.
Se tarkoittaa, tällöin, koska, k.erran ))alkuperäinen» kysyntäfunktio
oletetaa,n muuttumattoma,ksi, markkinoiden kokonaiskysyntää käsittäen siten va.luutan kysynnän sekä ))näkyvää» että »näkymätöntä)) tuontia va,rten, joten ulkomaan valuutan kysyntä, joka aika.isemmin on ollut
T/P = Ojl4, nyt tulee olemaan VP] ± OÄ4T]. Koska, edellytysten mukaan lyhyen ajan pääomanliikkeitä ei esiinny ja valuutan tarjonta, olema,ssa olevista va,ra,nnoista ei siis ole mahdollista, niin puheena olevaa
ulkomaan valuuta,n määrää ei markkinoilla ole ta,rjolla, vaa,.n kurssin
on pakko kohota.. Kuvion 6 ha,vainnollistamassa. ta,pauksessa uusi tasa-

pa,inokurssi tulee olema.an OV], joka. tekee kysynnän ja tarjonnan yhtä
suuriksi sekä ulkomaam valuutassa. ilma.istuna (OJ142) että kotimaan raha-.
yksikössä mitattuna. (OÄ49P2V]).

Voidaan siis ensinnäkin todeta, että valuuttakurssi muodostuu
cG¢G7t.,s ¢cz7o.Ö%s korkeammaksi kuin se muuten olisi, jos ma,a,n maksutase

käsittää tuonnista a,iheutuvien ulkoma.isten ma.ksujen lisäksi myös muita
juoksevia eriä. Mutta lisäksi kuvion 6 perusteella, voidaan tehdä eräitä
muitakin havaintoja.. Kun valuuttakurssi kohoa,a sen kysynnän va.hvistumisen johdosta, joka. aiheutuu »näkymättömien» menoerien ilma,a.ntumisesta. maan ma.ksutaseeseen, näihin eriin perustuva valuuta,n kysyntä

pysyy edellytysten mukaan muuttuma.ttomana myös uuden, korkeamman kurssin vallitessa. Sen sijaa,n valuutan kysyntä tuontitarkoituksiin
muodostuu pienemmäksi korkeamma,n kuin a,lemman kurssin vallitessa,
(T'LP3 ± OJ143 < VP ± OJ14), kun taa,s vienti ja siten ulkomaan valuutan
tarjonta tulee olema,an suurempi (V]P2 ± Ojl49 > VP = Ojl4). Ed.ellä esitetyn perusteella havaita,an helposti, mistä ma,ksutaseen muiden juoksevien
menoj en suorittamiseen ta,rvittava ulkomaan va.luuta,n määrä on peräisin: se saada,a,n »hankituksi» va,luuttamarkkinoille siten, että kysynnän
vahvistumisen aiheuttaLma va.1uuttakurssin kohoaminen toisaalta lisää

vientiä ja siten valuutan tar].ontaa (lisäys on ± yip2 - VP ± P4P.2
•eli. OJ142 - OÄ4 = J14/149) sekä toiselta puolen vähentää tavaroiden tuon-

tiä vart€n ta,pahtuvaa valuutan kysyntää (vähennys on ± J7P -
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Vip3 = P3P4 eli Ofl4 - OÅ43 ± jl43jl4). Siten ))näkymätönt) tuonti on
= tavaroiden tuonnin vähennys + viennin lisäys, eli jl43jl42 ± A43jl4 +
MM91.

On kuitenkin huoma.ttava, että tuonnin supistuminen on ehdottomasti seurauksena vain siinä tapauksessa, että sekä viennin että tuonnin
suuruutta mitata,an u 1 k o m a. a n va,hiutassa. Tos sen sijaa,n mittapuuna käytetään kotima.an raha.yksikköä, tulos saattaa olla erilainen

riippuen tuontia varten tapahtuvan valuutan kysynnän j oustavuudesta
kurssinmuutoksiin nähden. Jos puheena oleva kysyntä sa.ttuu olemaan
ylijoustavaa, so. jos joustavuuskerroin on > J, tietenkin myös Ojl43P3T']
< Ofl4PT7. Mutta jos sen sijaa,n sanottu kysyntä on normaalijoustavaa,
tuonnin kotimaan rahan määräinen arvo pysyy kurssin kohoamisesta
huolimatta, muuttumattomana (OJ143P3VL = OJ14PV). Ja, jos vihdoin
kysyntä on a,1ijoustavaa, kurssinnousun seurauksena, on tuonnin lisääntyminen kotimaan rahayksikössä mitattuna (OM3P3V] > OJ14PV).
Toisaa.lta kuitenkin kauppa.taseen kehittyminen vientivoittoiseksi seurauksena, )}näkymättömien» menoerien aiheuttamasta ulkomaan valuutan
kysynnän vahvistumisesta pitää t)annettujen» edellytysten vallitessa

välttämättä paikkansa riippumatta siitä, mitataanko viennin j a tuonnin
laajuutta ulkomaan vai kotima.an ra.ha,yksiköllä. Toisin sa,noen tavaroiden viennin tulee joka tapauksessa olla ± tuonti + juoksevat menoerät;
ulkomaan valuutassa, ilmaistuna OM2 = OJ143 + jl43Ä42 ja kotimaan
raha.ssa mita.ttuna OÄ4åpgvi ± OM3P3Vi + J1413J142P2P3.

Maksutaseen y)näkymättömien» tuloerien vaikutusta, kurssinmuodostukseen ja valuuttamarkkinoilla ta,pahtuviin kysyntä- ja tarjontareaktioihin voidaan tarkaLstella täysin va.staavanlaisen graa,fisen a,nalyysin
avulla. 01koot käyrät KK' ja rr' kuviossa 7 (s.125) ulkomaan valuutan
kysyntä-ja. tarjontakäyriä, jotka kuvaava,t yksinomaan kansainväliseen
tava,ranvaihtoon perustuvaa ulkomaan valuutan kysyntää ja tarjontaa.
Valuuttamarkkinat ova.t tasa,painossa kurssin OT/ vallitessa„ Jos nyt
asianomainen maa, alkaa saada muitakin juokseviaL ulkomaan valuutan
määräisiä tuloja kuin yksistään viennistä johtuvia, se merkitsee ulkomaa,n valuutan tarjonnan vahvistumista eli tarjontakäyrän siirtämistä
oikealle. Edellytettäköön myös tässä tapauksessa, että puheena oleva
valuutan lisätarj onta ei vaikuta ulkomaa,nka.uppaan perustuvaan kysyntään ja tarjontaan. ]os lisäksi tässäkin tapauksessa toistaiseksi otaksutaa,n, että maksutaseen \)näkymättömät» tulot ovat riippumattomia
va.luuttakurssin korkeudesta, valuutan kokonaistarjontaa kuvaava

käyrä r]r]' on yhdensuuntainen rr'-käyrän kanssa. Niin kauan kuin
valuuttakurssi OT/ on voimassa, ta.rjolla oleva valuuttamäärä VP ±

lft/;,`

OM ei kokonaisuudessa,an mene kaupaksi, koska valuuttaa, kysytää,n
ainoa,staan tuontitarkoituksiin eikä valuuttavara,ntojen ha,nkkiminen
edellytysten mukaa,n tule kysymykseen. Kurssin täytyy siis a,lentua.
Kuvion 7 havainnollistamassa tapauksessa uusi kurssi on oleva OT7],
joka tasa,painotta.a kysynnän ja. ta.rjonnan kummankin suuruuden ollessa
ulkomaan valuuta,ssa lausuttuna, OJ14z ja kotimaan ra,hassa, mitattuna
OM9P2yl.

Tos siis maan ma,ksutase käsittäå muitakin juoksevia tuloja kuin
viennistä aiheutuvia, valuuttakurssi tulee cG¢Gy¢.s ¢%7¢.Ö%s olemaan alhai-

sempi ` kuin siinä tapa.uksessa„ että sillä olisi pelkästään vientituloja.
Lisäksi havaitaan kuvion 7 perusteella, että edellisessä tapauksessa, maa
voi maksaa, pie.nemmällä viennillä suuremma,n tuonnin - so. ulkoma,a,nkaupan va.ihtosuhde on sille edullisempi - kuin siinä ta,pauksessa., että
j)näkymättömiäy) tuloja ei la,isinkaan olisi. »Näkymättömieny) tuloerien

aiheuttama valuuttakurssin aleneminen ei tosin edellytysten mukaan
vaikuta näiden tulojen suuruuteen, mutta sen sijaan siitä on seurauksena,
•vientiin perustuvan va,1uuta,n tar]. onnan pieneneminen (vähennys on ± VP
-VTP3 = P3P4 ± J14,J14) ja toisa.a,lta, tuontia va,rten ta,pahtuva,n kysyn-

.nän lisääntyminen (1isäys on ± V[P2 - VP = P4P., ± jl4J142). Toisin
sanoen »näkymättömät» tulot ovat ± viennin vähennys + tuonnin
lisäys, eli jl43jl4, = jl43J14 + jl4jl42. Pitääkö tämä yhtälö pa.ikkansa. siinäkin tapauksessa, että viennin ].a, tuonnin suuruutta mitata,an kotimaan
raha.yksiköllä, riippuu tuontita,varoiden kysynriän joustavuudesta. ]os

126o

sanottu jousta.vuus on > J, seurauksena maksutaseen »näkymättömieny)
tuloerien aiheuttama,sta valuuttakurssin laskusta. ilmeisesti on tuonnin
lisääntyminen myös kotimaan rahassa mitattuna (OÅ4.2P2T'] > Ojl4PV),

mutta jos joustavuus on ± J, kotimaa,n rahan määräinen tuonti pysyy
muuttumattomana (OÄ42PSV] ± OMPV), ja, ].os vihdoin jousta,vuus
sattuu olemaan < J, tuonnin a.rvo kotimaan ra.hassa tulee olemaan
pienempi kuin aikaise.mmin (OM2P2V] < OJ14PV).

]os maan maksuta.seessa - kuten todellisuudessa säänn'öllisesti on
laita - on erila.isia, »näkymättömiä» eriä sekä tulo- että menopuolella,
tällaista, tapa.usta voidaan aja.tella graafisesti havainnollistettava,ksi täysin vastaavalla tavalla kuin edellä on menetelty, ottaen huomioon, että
ulkomaan valuutan lisäkysyntää. edustaa »näkymättömien» menoerien
nettomäärä ja lisätarjontaa »näkymättömien» tuloerien nettomäärä.
]Qs ma,ksutaseen tulo-ja menopuolen i)näkymättömätj) erät ovat täsmäl]een yhtä suuret, niillä ei tietenkään ole mitään vaikutusta kurssinmuodostukseen niiden edellytysten vallitessa, joista esillä olevassa analyysissa on lähdetty.
Mitä vihdoin tulee siihen tapaukseen, että kansainväliset lahjoitukset

tai sotakorvaukset on suoritetta,va - kuten nykyisin on tava.llista. tava.roina eikä rahana, niin ei tästä ymmärrettävästi suoranaisesti aiheudu
enempää ulkomaan valuuta,n kysyntää kuin ta.rjontaakaan. Tämä ei
kuitenka.an merkitse sitä, ettei sotakorvauksilla olisi vaikutusta, hinnanmuodostukseen valuuttamarkkinoilla„ Niiden merkitys voitaneen parhaiten todeta, sillä tavoin, että aja,tellaa,n ulkomaille lahjoituksina tai
sota,korvauksina ]ähetettävien tavara,määrien vastaavassa määrässä heikentäväri .maan vaiht6;u-h-d-åttå riikoma,ihin nä,hden ja maa,n iahjoituksi`ri-ä tai sota.korvauksina vasta,a,nottamien tavaroiden pa.rantava.n sanottua suhdetta. Toisin sanoen edellinen tapaus vastaa ma.an tuotannon
t e h o k k u u d e-ril}-ähenemistä ja jälkimmäinen sen. lisääntymistä.
K-Lmmankin ilmiön -+-å`ikutusta valuuttakurssien muodostumiseen on jo
tässä luvussa tarkasteltu (7 §).

11 §. Valuuttakurssit ja pitkän ajan pääomanliikkeet. Jätettäköön lyhyen a.jan pääomanliikkeet vielä toistaiseksi tarkastelun ulko-

puolelle ja tutkittakoon seuraa,vassa pitkän ajan pääomanliikkeiden
osuutta, valuutta,markkinoilla tapahtuva.ssa hinnanmuodostusprosessissa.
Otaksutaa,n, että A-maan on tietyn aja,njakson kuluessa, suoritettava,
B-maalle joukko maksuja, jotka eivät a,iheudu enempää »näkyvästä»
kuin »näkymättömästäkään» tuonnista„ Kysymyksessä saattaa olla
pääomien sijoittaminen B-ma.ahan, sanotusta, maasta aikaisemmin ote-
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tun laina,n lyhentäm.inen tai takaisin maksaminen jne. , siis sanalla sanoen
pääoma,nvienti muodossa, tai toisessa,. ]oka ta.pauksessa pääoma,nvienti
edellyttää ulkomaan valuutan kysyntää, ja tälla,isen lisäkysynnän vaikutusta va,1uuttamarkkinoilla ta,pahtuvaa.n hinnanmuodostusprosessiin voida.a,n graafisesti havainnollistaa aiva,n samalla ta,voin kuin edellisessä

pykälässä valaistiin maksutaseen näkymättömien erien vaikutuksia
tässä suhteessa. Otaksuttakoon, että käyrä KK' aika,isemmin tarka,stel1ussa kuviossa 6 (s. 123) kuvaa sellaista ulkomaan valuutan kysyntää,

joka perustuu kaikkiin väihtotaseen menoeriin. Kysymyksessä eivät
siis ole pelkästään taLvaroiden tuonnista aiheutuvat ulkomaiset maksut,
vaam myös ma,ksutaseen »näkymättömät» menoerät. Vasta,a,vasti ta,r-

jontakäyrä rr' tarkoittakoon koko vaihtotaseen tuloeriin perustuvaa

:::::::anm:::jk°£:taata:9;atNt±::apka:::sns'akku::s`s`Fn€ä#`avnaTi:t::]:ä;,:£okeas£i::g;
vaihtotaseen tulo- ja, menopuolen yhtäsuuriksi sekä ulkomaan valuutassa että kotima,an rahayksikössä mitattuna. Pääoma,nviennin alka.essa
valuuttamarkkinoilla sen sijaan kysytään enemmän ulkomaan valuuttaa
kuin aikaisemmin. Tä§mällisemmin sanottuna, kysyntä lisääntyy oikeammin: vahvistuu - sil]ä ulkomaan valuutan määrällä, jonka pääomapviejät ovat halukkaita ostamaan vallitseva,an kurssiin OJJ. Tos
tässäkin tapa,uksessa, a.lustavasti ota.ksutaan, että pääomanvientiä varten ta,pa,htuva ulkomaa,n va,luutan kysyntä on riippumatonta, va,luuttakurssin korkeudesta, so. että sa,notun kysynnän joustavuus kurssin
muutoksiin nähden on = 0, sen aiheuttamaa ma,rkkina,kysynnän vahvistumista voida.an graafisesti ha,vainnollistaa. KK'-käyrän paralleelisella.
siirtymisellä

oikea,1le.

Uudessa

asennossa.a.n (K]K]')

kysyntäkäyrä,

jos edelleen edellytetään -samoin kuin edellisessäkin pykälässä suoritetussa analyysissa, -että pääoma,nviennin aiheuttama. ulkomaa,n va.1uuta.n kysyntä ei aiheuta muutoksia ma.ksutaseen juokseviin meno- ja.
tuloeriin perustuvassa kysynnässä, kuvaa valuuttamarkkinoiden kokonaiskysyntää käsittäen siis ulkomaa,n valuutan kysynnän sekä juoksevia
menojaL että pääomanvientiä varten. Koska va,luutan tarjonta ei edellytysten mukaan voi vahvistua, valuuttakurssi ei jatkuvasti voi olla
°9 Pitkän aja.n pääomanliikkeiden liittäminen J)kuvaa,n`) voitaisiin ymmärrettävästi

aja,te]la suoritettavaksi myös siten, että tarkasteltaisiin niiden aiheutta,mia ma,rkkinareaktioita edellyttäen, että käyrät jfK' ja rr' kuviossa 6 edelleenkin tarkoittaisivat

yksinomaa,n tavaranvaihtoon perustuva.a. ulkomaan valuutan kysyntää ja tar].ontaa.
Tä,llöin ei analyysi kuitenkaa,n tulisi missään suhteessa, eroamaan edellisessä pykälässä
suoritetusta,. Lisäksi va,littu menettelytapa vasta,a pa,remmin todellisuutta. Vrt. ede]lä
s. 58.
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± OV, vaan sen täytyy kohota, kuvion edellyttämässä tapauksessa
OV[:een. Tämä kurssi, kuten kuvio osoittaa, tekee ulkomaan valuutan
kokonaiskysynnän ja tarjonna.n yhtä suuriksi sekä ulkomaan valuuta,ssa
että kotima.a,n rahayksikössä ilmaistuna. Täten siis voida,a,n ensinnäkin
todeta, että valuutta.kurssi tulee cG¢Gy¢.s ¢¢y¢.Z)%s olema.an korkea,mpi kuin

se muuten olisi, jos asia.nomainen maa sijoittaa, pääoma.a. ulkomaille,
lyh~entää tai maksaa. takaisin vanl}9j_a ve_lk_Qiä-äh- tai jossakin muussa
muodossa, ha,rjoi-tTa-å pääomanvientiä. Tästä seuraa, korollaa.riona, että

niin kauari kuin tällaiset maksunsuoritukset jatkuvat, maan hintata,so
tulee olemaan korkea,mpi tai/].a palkkataso a,lhaisempi kuin muutoin
olisi laita.; sama seuraus on tietenkin myös suurista juoksevista nettomenoista, johtuivatpa ne sitten sotakorvauksista, koronmaksuista tms.
Ne va.ikutukset, jotka pääomanviennillä pitkällä tähtäimellä katsoen
on asianoma,isen ma,a.n talouselämään, eivät kuitenkaan kuulu tämän
esityksen puitteisiin. Todettakoon sen sijaan, että pääomanviennin
aiheuttamasta valuutan kysynnän vahvistumisesta johtuva valuuttakurssin kohoaminen saa, valuuttamarkkinoilla aikaan täysin vastaavanlaisia lyhyen ajan reaktioita kuin ne, joita edellisessä pykälässä käsiteltiin ma.ksutaseen i}näkymättömien» menoerien va.ikutuksia tutkittaessa.
Toisin sanoen pääomanviennistä on seurauksena juoksevien mepojen
väheneminen j a, juoksevien tulojen lisääntyminen, edellyttäen, että kummankin suuruutta. mitataan ulkoma.a.n valuutassa. Täten pääomanvienti on ± vaihtotaseen tulopuolen lisäys + vaihtotaseen menopuolen
vähennys, eli J143jl42 ± J1413jl4 + jl4J142. Jos jatkuvasti pidetään kiinni siitä

edellisessä pykälässä, esitetystä edellytyksestä, että i)näkymättömient) tulo-

jen ja, menojen jousta,vuus on = 0, sanottu va,ihto.taseen menopuolen supistuminen tietenkin perustuu yksinomaan tuonnin supistumiseen. ]os
taas tästä edellytyksestä luovutaa,n - kuten edempänä ha.vaita,a.n, se
voidaa.n tosiasiallisesti vaikeuksitta tehdäkin - menot saa.ttavat pienentyä myös muiden juoksevien erien osa.lta. Se seikka, onko väheneminen suurempi tuontimenojen vai »näkymättömien» menojen kohdalla,
riippuu tietenkin kummankin menoryhmän ].oustavuudesta kurssinmuutoksiin nähden, mitä jälkiminäisen osalta lähemmin tarkastella.an
seuraavassa, pykälässä. Vastaa,vat huomautukset pätevät ymmärrettävästi myös va,ihtotaseen tulopuolen lisäykseen nähden.

]os sen sijaa,n maa,n kansa,invälisten maksujen suuruutta mitataa,n
kotimaan rahayksikössä, pääomanviennin vaikutukset vaihtotaseen
kehitykseen sa.attavat muodostua erila,isiksi riippuen sen juoksevien
menojen joustavuudesta, kurssinmuutoksiin nähden. Samottu joustavuus
on ymmärrettävästi ± vaihtotaseen eri menoerien joustavuuden pun-
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nittu keskiarvo. Jos se on > J, seurauksena on juoksevien menoerien
kokonaismäärän supistuminen myös kotimaan rahayksikössä ilma,istuna.

Mutta tällöinkin on se - aina,kin teoreettinen - ma,hdollisuus olema,ssa,
että vaikka juoksevat kokonaismenot supistuvatkin, samanaikaisesti
j oko tuonnista aiheutuva,t tai muut juokseva.t menot lisääntyvät. Edellytyksenä tietenkin on, että jommankumman mainitun menoryhmän jousta,vuus on niin paljon suurempi kuin J, että se riittää, korvaamaan toisen
menoryhmän mahdollisen alijoustavuuden ja. tekemään valuutan kokoT
naiskysynnän juoksevia. menoja varten ylijoustavaksi. ]os taas vaihtota.seen juoksevien menojen aiheuttama ulkomaan valuutan kokona,iskysyntä on normaa,lijoustavaa, sen kotimaan rahan määräinen a,rvo

pysyy muuttumattomana pääomanviennistä huolimatta. Samoin perustein kuin edelläkin voidaan kuitenkin päätellä, että tuonnista a.iheutuvat
menot saatta,va,t sa,manaika,isesti lisääntyä ja muut juoksevat menot vähentyä tai u¢.cG uGys¢. Mikäli vihdoin maksutaseen juokseva,t kokonais-

menot ovat alijoustavia kurssinvaihteluihin nähden, pääomanviennin
aiheuttamasta ulkomaan valuutan kysynnän vahvistumisesta on seura,uksena, sanottujen menojen lisääntyminen kotimaan rahayksikössä
mitattuna, mikä ei tosin periaatteessa, estä joko »näkyvästä» tahi y)näkymättömästä» tuonnista aiheutuvaa kysyntää samanaikaisesti vähenemä,stä.

Edellä esitetty ajatuksenjuoksu ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä, että
jos maksutase on aikaisemmin käsittänyt ainoastaan vaihtotaseen ja
ma,a. alkaa muodossa tai toisessa harjoittaa pääomanvientiä, siitä on
joka tapa.uksessa, seura.uksena vaihtotaseen kehittymin6n aktiiviseksi,
ilmaistakoon maksutaseen erien suuruutta sitten ulkomaan tai kotimaan
ra.hayksikössä. Maksutaseen. juoksevien tulojen summan tulee joka
ta.pauksessa olla arvoltaan ±. juoksevien menojen summa + pääomanvienti eli, kuvion 6 mukaan, Ojl42 ± Ojl43 + jl43jl42 ja OÄ4T2P2V[ ±
OMSPsvi + M&M2PJ)8.
Pääomantuonnin aiheuttamien lyhyen ajan-markkinareaktioiden hava,innollistamiseen voidaan käyttää a,ikaisemmin tarka,steltua kuviota 7

(s.125). Käyrät KK' ja rr' kuvatkoot ma.ksutaseen juoksevien menoja, tuloerien aiheuttamaa kysyntää ja tarjontaa, jotka ovat tasapainossa
kurssin OT/ va,llitessa„ ]os maa alkaa muodossa. tai toisessa ottaa, lainoja
ulkomailta tai jos sen aikaisemmin ulkoma,ille myöntämiä lainoja aletaan
lyhentää tai maksaa takaisin, seurauksena on tietenkin ulkomaan va,luutan tarjonnam va.hvistuminen. ]os jälleen aluksi otaksuta,an, että pääomantuontiin perustuva tarjonnan joustavuus kurssinmuutoksiin nähden on ± 0 sekä että sanottu lisätarjonta jättää »a,1kuperäisen» kysynnän
9
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ja tarjonnaLn muuttumattomaksi, tarjontakäyrä siirtyy paralleelisesti
oikealle, esim. asemaan r]r]'. Koska ta.rjolla, oleva valuuttamäärä ei`
vallitsevaan kurssiin mene kokonaisuudessaan kaupaksi, kurssin täytyy
a.1entua, kuvion 7 esittämässä tapauksessa OT'[:een. Täten pääoma,ntuonnista on niin kaua.n kuin sitä kestää seura.uksena, että va.1uuttakurssi muodostuu ce¢Gyo.s ¢¢7¢.Ö%s alemmaksi kuin muuten olisi la.ita.

Edelleen pääomantuonnista on seurauksena toisa,a.lta maksuta,seen
juoksevien ulkomaan valuutan määräisten kokona.ismenojen lisääntyminen, mikä käytännössä voi a,iheutua joko sekä »näkyvän» että ])näkymättömän» tuonnin tahi vain jommankumman lisääntymisestä, ja
toisaalta juoksevien tulojen väheneminen, joko siten, että sekä vientiettä muut tulot, tahi siten, että ainoasta.an jomma,tkummat supistuvat.

]uoksevien tulojen vähennys lisättynä juoksevien menojen lisäyksellä
vastaa täsmälleen suuruudelta.an pääomantuontia, jos mitta.yksikkönä
käytetään ulkomaan valuuttaa (kuviossa 7 Å43jl49 ± J143jl4 + J14jl4.2).

]os sen sija.an mitta,yksikkönä käytetään kotimaa,n rahayksikköä , vaihtotaseeri kehitys tässäkin ta,pauksessa. riippuu »näkyvään» .ja ])näkymättö-

•mään» tuontiin perustuvan ulkomaan valuutan kysynnän joustavuudesta, kurssinmuutoksiin nähden. Jos se, koko kysynnän huomioon
ottaen, on > J, pääomantuonnista on seurauksena juoksevien tulojen
supistuminen, jos se on ± J, juoksevat tulot pysyvät muuttuma,ttomina,,

ja, jos se vihdoin on < J, i)ääomantuonti a,iheuttaa maksutaseen kotimaan rahan määräisten juoksevien menojen vähenemisen. Toisaalta.
va.ihtotase kuitenkin kehittyy pääomantuonnin johdosta passiiviseksi
kokonaan riippumatta, siitä, ilmaistaa,nko sen tulo- ].a menoerät ulkomaan valuuta.ssa vai kotimaan raha,yksikössä. Vaihtotaseen meno-

puolen loppusumma,nhan täytyy kummassakin tapa,uksessa, olla ± tulopuolen loppusumma + pääomantuonti. Kuvion 7 esittämässä tapa.uk-

sessa Siis OM2 ± OM3 + M3M2 ja OM2P2T'i ± OÄ43P3T'i + M3M2P2P3.
Mitä vihdoin tulee siihen tapaukseen, että jokin ma,a samamaikaisesti
sekä vie että, tuo pääomaa, esim. siten, että sa,malla, kun se la,ina.a pää-

omaa ulkomaille, jälkimmäiset lyhentävät tai maksa.va,t taka,isin aikaisemmin saamiaan lainoja, on edellä sa,notun perusteella helppo ha,va,ita,
mitä seurauksia, siitä on kurssinmuodostukselle ja, vaihtota,seen kehitykselle. Jos pääomanvienti ylittää pääomantuonnin, ulkoma,a,n valuutan
kysyntä maassa vahvistuu erotuksen määrällä, valuuttakurssi nousee,

ja, va,ihtotase kehittyy aktiiviseksi. ]os taas pääomantuonti ylittää
pääomanviennin, ulkomaan valuutan- tar].onta vahvistuu, valuuttakurssi alenee ja vaihtotase kehittyy passiiviseksi. ]os taas maa. jonkin
a,janjakson kuluessa tuo pääomaa täsinälleen yhtä pa,1jon kuin se vie,
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valuuttakurssi tietenkin pysyy cG¢G7¢.s ¢¢7®.Ö%s muuttuma,ttoma,na ja

Jaihtotaseen tasapaino säilyy.

12 §. Maksutaseen »näkymäl:tömiin» eriin sekä pitkän ajan pääomanliikkeisiin perustuvan ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjom
nan joustavuus. Eräänla,isena lyhyenä yhteenvetona 10 ja 11 §:ssä
suoritetusta analyysista voidaa,n todeta, että jos maksutase juoksevien
erien li;äksi käsittää myös pitkän ajan pääomanliikkeitä, niin vaihtotäsåen kehityksen määrää pääomatase. Tähän tosiseikkaLan on jo aikaiseipminkin eri yhteyksissä viitattu, mutta vasta kahdessa, edellisessä
pykälässä on pyritty osoittamaa,n, mikä osuus asianomaisiin ma,rkkina-.
reaktioihin on valuuttakurssin muutoksilla, milloin kurssinmuodostus
on jätetty täysin vapaa.ksi.
On kuitenkin muistettava, että edellä suoritettu analyysi lähtee kah-

d`esta nimenomaisesta edellytyksesiå:|n-Sinnäkin maksutaseen j uokseviin meno-ja tuloeriin perustuva.t kysyntä-ja tarjont-a,käyrät on,.edellytetty »annetuiksi», so. riippumattomiksi muihin tekijöihin perustuvasta
lisäkysynnästä ja -tarjoririå-stå-,-ja -toi-s-eksi on otaksuttu, että niih hyvin
';:ä=u#aä:t:mvä:]':=tua°nnkn;:yi:äv£]:ann::ar::intab)ä;äi° manviennin ja -tuonnin

täysin joustamatonta
kurssinmuutoksiin nähden. Niin kaua,n kuin nämä edellytykset ovat
voiriassä ja lyhyen ajan pääomanliikkeet ja.tkuvasti on jätetty tarka,stelun ulkopuolelle, u]komaa.n valuutan kokonaiskysyntä - tietenkin
ymmärrettynä i)in the schedule sense» - sa.a,daan ikään kuin lasketuksi
seura.a,van yksinkertaisen yhteenlaskutoimituksen a.vulla: tavaroiden
tuontiin perustuvaan kysyntään, joka va,ihtelee valuutta,kurssin korkeudesta riippuen, -lisätään »näkymättömän» tuonnin aiheuttama, kurssin
korkeudesta riippumaton lisäkysyntä ja, ])summaan» vielä pääomanviennistä johtuva, riiin ikään kurssiii korkeudesta riippumaton va,luutankysyntä. Vastaava.sti ulkomaan va,luutan kokona,istarjonta on ± ta,varoiden tuontiin perustuva tarjonta + i}näkymättömästä» viennistä aiheutuva. tar].onta + pääomantuonnista johtuva ta,rjonta. Täten koko
ma,ksutaseen meno (tulo)puoleen perustuva ulkomaan va.luutan kysyntä(tarjonta)käyrä aina on vaihtota.seen meno(tulo)puoleen perustuva.n
kysyntä(ta.rjonta)käyrän oikeal]a puolella ja jälkimmäinen käyrä puolesta.an oikealla ka,uppata,seen menopuoleen perustuvasta kysyntä-

(tarjonta)käyrästä. Lisäksi kaikki kolme eri kysyntäkäyrää ja, vastaavasti kaikki kolme tarjontakäyrää ovat keskenään yhdensuuntaiset.
Ennen kuin 10 ja, 11 §:ssä tehtyjä johtopäätöksiä voidaan pitää
y)lopullisinai),

on edellä mainittu].en

edellytysten paikkansapitävyys
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ilmeisesti otetta.va lähemmin tarkasteltavaksi. Mikäli tulos osoitta,utuu
kielteiseksi, on edelleen tutkittava., millä ta,voin johtopäätöksiä mahdollisesti olisi modifioitava, jotta ne va.staisivat todellisuutta. Otaksuttakoon
vielä toistaiseksi, että edellytys »alkuperäisten» kysyntä- ja tarjontafunktioiden - oli sitten kysymys kauppata.seen tai va.ihtotaseen meno-

ja, tulopuoleen perustuvista funktioista - riippuma.ttomuudesta jatkuvasti pitää paikka,nsa ja tarkasteltakoon aluksi i)näkymättömään» tuontiin ja vientiin sekä pääomanvientiin ja -tuontiin perustuva,n va,luutankysynnä,n ja -tarjonnan joustavuutta. kurssinmuutoksiin nähden.
On tuskin tarpeellista kohdista,a, huomiota. maksutaseen kaikkiin
t)näkymättömiin» eriin, vaa.n eräät tyypilliset esimerkit riittänevät.7°
Mitä ensinnäkin ma,tkailuliikenteeseen tulee, siitä aiheutuvat menot
ovat luonteeltaa,n pää.asiallisesti kulutusmenoja. Niiden suuruus riippuu
ilmeisesti toisaa,lta ma,tkailua harra.stavien väestöryhmien ma,tkustushalusta, ja tuloista, toiselta, puolen ta.as matkailun aiheuttamista kusta,nnuksista, erilaisten kurssitasojen va,llitessa.. Aja.n mittaan kunkin maan
»matkailevan luokan» tulot riippuvat sella,isista tekij öistä kuin tuotannon
tehokkuudesta asianoma.isessa maa.ssa, tuotannontekijöiden omistuksen
jakautumisesta, jne. Lyhyellä tähtäimellä katsottuna, ta,a,s eri yksilöiden
ja yksilöryhmien tulojen suuruus on riippuvainen mm. suhdannevaihteluista. Matkustushaluun puolestaan vaikuttavat ensisijaisesti kasvatus ,
ka,nsalliset sekä pa.ikalliset ta.va,t ja tottumukset, matka,ilumainonnan tehokkuus jne. Jos otaksutaan kaikki muut tekijät >)annetuiksit) ja tarkastella,an yksinomaa,n matkailuliikenteen laa,juuden riippuvuutta va1uuttakurssista, näyttää todennäköiseltä, että niin ka,ua.n kuin kurssinva,ihtelut ovat suhteellisen vähäisiä, kuten erityisesti kulta.kannan vallitessa. on la,ita, valuutan kysyntä ulkoma,anmatkoja varten on verraten
epäjoustavaa, kurssinmuutoksiin nähden. Jos sen sijaan va.luuttakursseissa tapahtuu voima.kkaita. heila,hteluja„ kuten paperirahakannan
va,11itessa on mahdol`lrTa-, va,1uutan kysyntä mLg±!s±i|±±£arkoituksiin sitä
vastoin lienee verraten jousta-va,a„ Kurssin kohotessa osa suunnitelluista
ulkomaanma,tkoista todenriäköisesti lykätään tuonnemmaksi - sikäli
kuin niistä ei kokonaa,n luovuta - tai/ja ulkomaan valuutta.a ostetaa,n
vaa.timattomampaa kulutusta silmällä pitäen kuin a.ika,isemmin oli aja,teltu. Kurssien voimakkaasti alentuessa, ihmiset luultavasti ovat halukka,at matkusta,ma.an tun-tuvasti enemmän ja. myös taipuva.iset osta,maan
70 Maksutaseen )>näkymättömient> erien sa,moin kuin pitkän aja,n pääomanliikkeiden

joustavuutta kurssinmuutoksiin nähden koskettelevat jossakin määrin ELLswoRTH,

m.t., s. 145-146 ja 164-169, MACHLup, m.a. 1, s. 392-393, sekä HALM, m.t., s. 163170.
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suhteellisesti runsaammin ulkoma.a.n valuuttaa, mm. ulkoma,illa suoritettavia ostoksia silmällä pitäen. Miten jousta,va.a puheena, oleva,
valuutankysyntä todellisuudessa, on, siitä on ymmärrettävästi ma,hdo-

tbnta sanoa mitään yleispätevää. Kulutustottumusten tunnetun jäykkä1iikkeisyyden johdosta se tuskin kuitenkaan voinee olla suuresti yli-

joustavaa„
Sen ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan suuruus, joka perustuu merikuljetuksiin ym. niihin verratta.viin kansainvälisiin palvelussuorituTk5Ilri, on siinä suhteessa erikoisasemassa, että se on enemmän tai
vähemmän suoranaisessa riippuvuussuhteessa kansainvälisen tava,ran-

vaihdon kulloisee'nTkiriTEmiin. Tämä riippuvuussuhde ei kuitenkaan
ole `iriiten-kää-n--yks-ikä-s-iff5-i-hön, vaan saattaa muodostua va,rsin komplisoiduksi. Otettakoon esimerkiksi merikuljetukset A-ja. B-maiden välillä.
0letetaan aluksi, että A-maalla ei ole laisinkaan omaa ka,uppalaiva.stoa,
sekä että tavaroiden hinnat, jotta kuljetusma,ksut saataisiin niistä y)irroitetuiksiy), on kyseisten maiden välisessä kaupankäynnissä määrätty /oÖ

alkuperä- tai myyjämaan sa.tamassa. Jos nyt valuuttakurssi -B-maan
valuutan hinta A-maan rahayksikössä lausuttuna - nousee, vienti Amaasta B-maahan lisääntyy ja sama.ten merikuljetusten kysyntä täysin
sariassa suhteessa. Mutta samanaikaisesti tuonti B-ma.asta A-maahan
Supistuu ja niin myös puheena olevan tuonnin aiheuttama kuljetuspalvelusten kysyntä, niin ikään samassa, suhteessa. Täten merirahtien a,iheuttaman valuuta.nkysynnän lisä,äntymisen yhtäällä neutraloi suuremmassa
tai pienemmässä määrässä sen sama,naikainen väheneminen toisaalla.
Näiden eri suuntiin käyvien kysyntäreaktioiden nettova,ikutus tietenkin
riippuu {oisaalta vientitava.roiden ulkoma,iseri kysynnän, toiselta puolen
taas tuontitavaroiden kysynnän joustavuudesta. kurssinmuutoksiin nähden. Äärimmäisessä tapaukse.ssa, so. milloin tarkasteltavana, olevien maiden välisen kaupan volyymi pysyy kurssin vaihdellessa muuttumattomana, kulj etussuoritusten kysynnän lisääntyminen vientiä va,rten j a, sen
väheneminen tuontia varten täsmälleen kumoavat toisensa, joten puheena.
olevaan tarkoitukseen tarvittavan ulkomaan valuutan kysynnän. j oustavuus valuuttakurssiin nähden on ± 0. Täten sen graafinen kuvaa,ja on
#-akselia vastaan piirretty kohtisuora„ ]oka tapa.uksessa, sa,nottu kysyntä on y)annettujen» edellytysten vallitessa varsin epäjoustava.a„
]os taLa.s otaksutaan, että Bimaalla ei ole omaa kauppalaivastoa,
vaan sen täytyy kaikissa. merikuljetuksissaa,n turvautua A-maan tonnistoon, jälkimmäisen ma.an va.1uutan kysyntä B-maassa on sangen epäjoustavaa ja. äärimmäisessä tapa.uksessa täysin joustamatonta,. Kun
13-maa voi Valuuttakurssin kohotessa käyttää vasta,avassa määrässä
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vähemmän omaa valuuttaansa rahtimaksuihin tarvittavan, suhteellisen
muuttuma.ttoman A-maan valuutan määrän ostamiseen, ra,htituloihin
perustuva B-ma,a,n valuutan tarjonta A-maassa on negatiivisen joustavaa, joten sitä kuvaava käyrä kaa.rtuu vasemmalta alas oikealle. Äärimmäisessä tapauksessa asianoma.inen jousta,vuuskerroin on = -J. Tällöin
tarjonta,funktio on yleistä muotoa #y ± Å;, jossa # ± va,luutta,kurssi,
y ± B-maan ra,htimenot sen oma,ssa raha,yksikössä la,skettuna eli 8maa,n valuutan tarjonta A-maa,ssa ja. vakio Ä ± B-maa,n rahtimenot
A-maan valuutassa ilma,istuina„ joten rahtituloihin perustuvaa, ulkomaan valuuta,n ta.rjontaa, B-ma,a,ssa. kuvaa, ta,sasivuinen hyperbeli.
]os sen sijaan sekä A-että B-maa,1la, on oma, kauppa.laivastonsa, jotka
kilpa,ilevat keskenään, ja varsinkin, jos sen maan la.ivasto, jonka, kanna.lta, kysymystä kulloinkin ei ta.rkastella, edustaa koko muun maailman
tonnistoa,, puheena olevå ulkomaan valuuta.n kysynnän ja ta,rjonnan

joustavuus muodostuu »norma.alimmaksi)). Kun valuuttakurssi - so.
B-maan valuutan arvo A-maa.n va,1uuta,ssa - kohoaa, vienti A-maästa
B-maaha,n lisääntyy sama,1la, kuin tuonti B-ma.a.sta A-maahan supistuu,
jolloin ma.idenvälisen kaupan volyymissa ei kenties tapahdu suuriakaa,n
muutoksia. Mutta sama,naikaisesti B-maan laivaston kuljetussuoritukset
ka.11istuva,t A-maan valuutassa mitattuina ].a, A-maan tonniston palve1ukset halpenevät B-maa,n raha.ssa laskettuina. Seura,uksena on sekä
B-maan kauppa,1aiva,ston kuljetuspa,lvelusten kysynnän väheneminen
että A-maan kuljetussuoritusten kysynnän lisääntyminen. Jos edellä
viitattu kilpailu on riittävän tehokasta, kurssin kohoaminen saattaa.
täten tuntuvasti supistaa kansainvälisistä m`erikuljetuksista aiheutuva,a

B-maan valuutan kysyntää A-ma,assa -siitäkin huolimatta, että B-maan
kauppala,ivasto kenties alentaa rahtejaa,n -jolloin siis sanottu kysyntä
on suhteellisen joustavaa kurssinmuutoksiin nähden.
Vasta.avasti
kurssin noususta saattaa,, B-ma,a,n tonniston rahtien ma,hdollisesta
alentamisesta huolimatta, olla, seurauksena A-ma,a,n sa,amien B-ma.an
valuutan määräisten rahtitulojen lisääntyminen siinä määrässä, että
sanotun valuuta,n tarjonta A-maassa, muodostuu suhteellisen joustavaksi kurssinva,ihteluihin nähden. Miten suuren joustavuuden asteen
kysyntä ja tarjonta voivat saa.vuttaa,, siitä on tietenkin tässäkin tapauksessa mahdotonta esittää mitään yleispätevää arviointia. Edellä sa.nottu
pitää ymmärrettä,västi 7%%¢¢¢o.s 7%%¢¢%d¢.s pa,ikka,nsa, muihinkin ka,nsain-

välisiin liikenne- ym. pa,1veluksiin nähden.
Koron-ja osingonma,ksuihin ja niihin verrattaviin ma,ksutaseen eriin
perrist-riLi;äii- -rii-ko~riaa,n va,iuuta,n kysynnän ja tarjonnan joustavuus
sa,attaa, vaihdella suuresti riippuen siitä, onko a,sianoma.isten ma,ksujen
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suuruus määr_ätty v,elallis- vai velkojamaan rahayksikössä. ]os öta,ksutaan, että korkojen tai/ja osinkojen suuruus on ilma-ist-ri v e 1 a 11 i smaan (A) valuutassa, ma.a.n on määräajoin ostettava, tietyllä summalla
omaa, rahaansa,. velkojamaan (8) valuuttaa, maksujensa, suorittamiseksi,

jolloin valuuttakurssin kohotessa kysytty B-maan valuutan määrä
supistuu sa,massa suhteessa. kuin kurssi nousee. Täten kysynnän joustavuus kurssinmuutoksiin nähden on ± J. Asianomainen kysyntäfunktio
on tässäkin ta,pauksessa yleistä muotoa #y ± Ä, jossa, # ± valuuttakurssi,
y = `ostettu B-maa,n va,1uutan määrä ].a vakio Ä ± koron-taj osingonmaksujen määrä A-maan raha,yksikössä mitattuna, joten sen kuvaa.ja
on hyperbeli. ]os taas A-ma,a on velkojamaa ja ma.ksun suuruus on
määrätty velallismaan (8) rahayksikössä, A-maa saa, aina korkoina ja
osinkoina, tietyn määrän B-maan valuuttaa, joten sanotun valuutan
tarjonnan jousta,vuus A-maa,ssa on ± 0.
Mikäli maksettava rahasunma on määrätty velko].amaan (8)
ra,hayksikössä, velallismaan (A) on kulloinkin ostettava kurssista riippumatta tietty kiinteä määrä B-maan valuuttaa. Kysyntä on tällaisessa
tapauksessa periaatteessa. täysin joustamatonta. Tähän on kuitenkin
syytä lisätä, että käytännössä puheena oleva kysyntä kuitenkin sa.attaa
olla j ossakin määrin j oustavaa. Toisa.alta nimittäin kansainväliset koronja kuoletusten maksut u.sein hoidetaa,n ulkomaisten pankkien välityksellä, esim. sillä tavoin, että tarkoitusta varten otetaa,n lyhytaikainen
ulkomaan rahan määräinen laina, jonka takaisin maksa.minen valuuttakurssin kohotessa, - milloin nimittäin sa,notun nousun ei odoteta muodostuvan jatkuvaksi - sa.a.tetaan lykätä myöhempään ajankohta.an.
Toiselta, puolen taa.s velalliset saattavat kurssin .alen±uess.a. - jos .ei ole

syytä odottaa alenemisen muodostuvan jatkuvåksi - ostaa ulkomaa.n
valuuttaa etukäteen tulevia koron ja kuoletusten maksuja silmällä
pitäen.71

Mitä vihdoin tulee korkoihin ja. kuoletuksiin ym. niihin venattaviin
lähteisiin perustuvan ulkoma,a,n valuutan tarjontaan siinä tapauksessa.,
että maksettavan summan suuruus on määrätty velkojamaan rahayksikössä, se on ilmeisesti negatiivisen joustavaa,; täsmällisemmin sanot-

tuna tällaisen tarjonnan joustayuus on = -J. Kun näet B-maan on
määräajoin maksettava A-maalle tietty summa jälkimmäisen maan
va.luuttana„ valuuttakurssin kohoaminen -so. B-maan valuutan kansainvälisen arvon nousu A-maan valuutta.a,n verrattuna - merkitsee sitä,
että se määrä B-maan valuuttaa, joka sa.notun maan kulloinkin on käy71 lti. Ei.LswoRTH, m.t., s. 167-168.
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tettävä A-maan valuutan ostamiseen, alenee täsmälleen samassa. suhteessa kuin valuuttakurssi kohoaa. B-maan valuutan tarjontaa A-maassa
kuvaa täten hyperbeli.
Merimiesten ja siirtolaisten raha.lähetykset, kånsaipväliset rahalahjat, rahana suoritetta.va,t sotakorvaukset yms. niihin verratta,va.t
maksutaseen erät anta,vat, mitä niihinperustrivan ulkoma,an valuuta.n
kysynnän ja tarjonna,n joustavuuteen tulee, a,ihetta. samantapaisiin
johtopäätöksiin kuin korot ja osingot. Rahalähetysten ja ka,nsainvälisten
avust-ri5re-n suuruus-saattaa riippua joko lähettäjän budjetista ta,i ma.ksuhalusta tahi vastaanotta,jan tarpeista. Edellisessä ta,pauksessa maksun

suuruus on ymmärrettävästi määrätty lähettäjämaan rahayksikössä,
jälkimmäisessä ta.pauksessa, taa.s vastaanotta,ja,maan valuutassa,. Niin
ikään säännöllisesti maksettavien raha,llisten sotakorvausten suuruus
saattaa olla vahvistettu joko velallismaan tai velkojamaan rahayksikössä. Edellisessä tapauksessa asianomaisen ma,ksunsuorituksen edel-

lyttämän ulkomaan valuuta,n kysynnän joustavuus on ± J, jälkimmäisessä, tapauksessa, ± 0. Vasta,avasti ulkomaan valuutan tarjonna,n
joustavuus vastaanottavassa maassa on edellisessä ta,pauksessa. ± 0
ja jälkimmäisessä - -J. Jos taa,s lähetyksen ta,i lahjoituksen suuruus
on riippuvainen sekä lähettäjän varallisuudesta tai ma.ksuhalusta että
vastaa,nottajan tarpeista, siitä. aiheutuvan ulkomaan valuutan kysynnän
joustavuus ymmärrettävästi saattaa vaihdella, J:n ja O:n välillä.
Jos sitten siirrytään tarkastelemaan pääomanviennin aiheutta,man

ulkomaan valuutan kysynnän ja, pääomantuontiin perustuvan tarjonnan
joustavuutta, havaitaa.n hölposti, että puheena oleva joustavuus saattaa
tässäkin ta,pa,uksessa vaihdella, melkoisesti riippuen kysymykseen tuleviön kansa.invälisten maksujen laadusta ja niihin liittyvistä ehdoista„
Ne toteamukset, joita tässä suhteessa voidaan tehdä, ovat osaksi täysin
analogisia niiden johtopäätösten kanssa,, joihin edellä päädyttiin eräisiin
»näkymättömiin)) tulo-ja. menoeriin perustuva.n valuutan kysynnän ja
tarjonnan joustavuuden osalta. Jos esim. kysymyksessä on sellainen
ulkomaisen velan lyhennys tai takaisin maksaminen, joka edellyttää,
et`tä tietty määrä kotimaan ra,haa, kulloinkin on käytettävä ulkoma.an
valuutan ostamiseen, jolloin kysytty valuuttamäärä vaihtelee samassa
suhteessa kuin valuuttakurssi, mutta vastakka,iseen suuntaan, kysynnän

joustavuus on ± J ja kysyntä£unktion graafinen kuvaaja ta.sasivuinen
hyperbeli. Ulkomaan va,luutan ta,rjonnan joustavuus vastaanotta,vassa
maassa on tässä tapauksessa ± 0. ]os taas puheena, ole.va,t ma.ksunsuoritukset edellyttävät, että kulloinkin on ostettava, tietty, kiinteä määrä
ulkomaan valuuttaa, sen kysyntä ynmärrettävästi on täysin riippuma.-
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tonta kurssinmuutoksista, joten sen joustavuus on ± 0. Ulkomaan
valuutan tarjonna,n joustavuus vastaanotta,va,ssa maassa on tällöin
± -J. Edellä sa.nottuun on kuitenkin syytä lisätä, että kysyntä sa,a.ttaa
todennäköisesti olla täysin joustama,tonta kurssinmuutoksiin nähden
vain tiettyyn` pisteeseen saa.kka: jos nimittäin valuuttakurssi nousee
riittävän paljon, on aja,teltavissa, että velan suorittaminen saattaa muodostua velalliselle ylivoimaiseksi, jolloin se voi kieltäytyä täyttämästä
sitoumuksiaan.
Edellä on kosketeltu ainoasta,an sellaisia, tapauksia, j oissa ulkoma,isen
maksun suuruus on kiinteä, oli se sitten määrätt.y maksavan tai vastaanotta,van maan rahayksikössä. Kansainvälinen pitkän aja,n laina,us- ja
muu sijoitustoiminta, ei tietenkään edellytä mitään, enempää kotimaan
kuin ulkomaan va.luutassa määrättyjä, kiinteitä maksuja, vaan ulkomaisten a,rvopapereiden hankkimista varten ostetta,vat ulkomaa,n valuutam määrät saa,ttavat suurestikin va.ihdella asianomaisten pääomansijoittajien tuleva,isuudenenna.koinneista riippuen. On ilmeistä, että tä,l1aiset valuutanostot eivät voi olla riippumattomia kurssinvaihteluista,
vaan jälkimmäiset va.ikuttavat edellisiin periaatteessa sama.an tapaan
kuin kansainvälisen ta,vara.nvaihdonkin laajuuteen. Jos oletetaa.n, että

pitkän ajan korkoka,nnan suhteellinen korkeus A- ja B-maissa pysyy
muuttumattomana ja B-maan valuutan kurssi A-ina.assa, nousee, 8maan arvopaperit tietenkin tulevat kalliimmiksi A-maan pääomansijoittajille ja A-ma.an a,rvopaperit päin vastoin ha,1vemmiksi B-maa,n pääomanomistajille.

Seurauksena on cG¢c!yös ¢%7y¢Ö¢4s, että A-maan talous-

subjektit vähentävät sijoitustoimintaansa. B-maassa, kun taas B-maa.n
kansa.laiset lisäävät sijoituksiaa,n A-maahan.72 0n ajateltavissa, että
milloin poikkeuksellisen suuret kurssinvaihtelut saa,vat aika.an sen, että
luotta,mus jommankumma,n maan valuuttaa,n horjuu, sijoitustarkoituksia varten tapahtuva valuutan kysyntä muodostuu täysin epäjoustavaksi, so. että sen joustavuus tulee olemaa.n ± 0. Todennäköistä kuitenkin on, että ))normaa,lissa» tapauksessa kysynnän joustavuus on pitkä72 ]os kysymystä ta,rkastellaan pitemmällä tähtäimellä, on edellä sanottuun lisättävä,

että kuvatut muutokset kansainvälisessä sijoitustoiminnassa saavat aika,a,n vastavaikutuksen a,iheuttamalla, muutoksia pitkän ajan korkoka,nnassa molempien maiden markkinoi]Ia. Kuvatussa tapauksessa A-maan arvopapereiden hinnoilla on taipumus a,1entua,
kun sen sija,an B-maa,n arvopaperien hinnat pyrkivä,t kohoamaan. Mutta kiinteätä tuloa
tuottavien arvopa,pereiden (obligaatiot) osa.lta hinna,n aleneminen merkitsee samaa, kuin
pitkän a,jan korkokannan kohoaminen ja z;€.ce -uc?yscz. Täten kurssinmuutoksen välittömät
vaikutukset tulevat ennen pitkää suuremmassa tai pienemmässä määrässä eliminoiduiksi,
ja, ka,nsainvälisten sijoitusten t>virta)> sta,bilisoituu uudelle tasolle. Vrt. esim. ELLs`\'oRTi],
m.t.,

s.

167.
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aikaisten sijoitusten osalta suurempi kuin 0, ehkä suora.staan suurempi
kuin J, mitä esim. MACHLup pitää mahdollisena..73

Kuten edellä suoritettu a,na.1yysi osoitta,a, se edellytys, että enempää
maksutaseen y)näkymättö.miin» eriin kuin kansainvälisiin pitkän ajan

pääomanliikkeisiinkään perustuva ulkomaan valuutan kysyntä ja. tarjonta olisivat riippuma.ttomat valuuttakurssista„ .ei pidä paikkaansa.
Tosiasiallisesti näin on laita, vain joihinkin yksittäisiin maksuta,seen eriin
nähden ja silloinkin va,in erityisten edellytysten vallitessa.. Kun joka,isen
maan maksutaseessa, yleensä esiintyy erilaa.tuisia i)nä,kymättömiä» eriä

ja usein myös erityyppisiä pääomaeriä, ei myöskään hevillä ole ajateltavissa, että tällaisten erien a,iheuttama i)lisäkysyntä» tai i)lisätarjonta)}
kokonaisuudessaan voisi olla. joustavuudeltaan ± 0. Miten korkeasta
jousta.vuuden asteesta todellisuudessa, on kysymys, siihen on tietenkin
mahdotonta antaa. mitään yleispätevää vastausta„ Korkeintaan voita,neen sanoa, että luultavasti maksutaseen ))näkymättömien» erien ].oustavuus kurssinmuutoksiin nähden -ja sama koskee todennäköisesti myös

pääomaeriä - on kokonaisuudessaan alempi kuin pelkästään tava,rankauppaan perustuvan valuutan kysynnän ja tarjonnan. Täten ne muutokset, joita pää,omanviennin ja -tuonnin edellä 11 §:ssä todettiin aiheutta.va,n vaihtotaseessa„ ilmeisesti pääa.siallisesti johtuvat kauppataseessa

ja vain vähäisemmässä määrässä vaihtotaseen i)näkymättömissä» erissä
tapahtuvista, muutoksista. Pääasiana, on tässä yhteydessä kuitenkin
todeta, että se edellytys, jonka. muka,an ne kysyntä- ja, tarjontakäyrät,

jotka perustuvat koko maksuta.seeseen, olisivat yhdensuuntaiset vaihtoja ka,uppataseeseen perustuvien kysyntä- ja. tarjonta,käyrien kanssa, ei
todellisuudessa, voi pitää paikkaansa,.
Tosiasiallisesti ne johtopäätökset, joihin kahdessa, edellisessä pykälässä päädyttiin, eivät kuitenka,an kestä tai kaadu siitä riippuen, onko
maksutaseen t)näkymättömistä» eristä sekä pitkän aj an pääomanliikkeistä
aiheutuva, ulkomaan valuutan kysyntä ja tarjonta täysin joustama,ton
kurssinmuutoksiin nähden vai ei. Vähäisen harkinna,n jälkeen käy nimittäin ilmeiseksi, että sa.notut johtopäätökset pitävät pa,ikkansa, ei
a.inoastaan siinä tapauksessa, että kysynnän ja tarjonna,n ].ousta,vuus
± 0, va,a,n myös sillä edellytyksellä, että kysyntä on n e g a t i i v i s e n
jousta.vaa, so. että kysyntäkäyrä y)norma.alistit) kaa,rtuu vasemmalta
alas oikealle, ja että tarjonta on p o s i t i i v i s e n jousta,vaa, jolloin sitä
kuvaava, käyrä ))normaalisti» kaartuu vasemmalta ylös oikea,lle. Myös

jälkimmäisessä tapauksessa »näkymättömästä» tuonnista ].a. pääoman73 MACHLup, m.a. 1, s. 388.
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viennistä on seura,uksena ulkomaan valuutan kysynnän vahvistuminen,
jota kuva,aL kysyntäkäyrän siirtyminen oikealle, olkoonkin; että tämä
siirtyminen ei tapahdukaan yhdensuunta,isesti »alkuperäisen» kysyntäkäyrän kanssa„ Vastaavasti »näkymätöny) vienti tai pääomantuonti
aiheuttaa myös niihin perustuvan tarjonnan ollessa. positiivisen joustavaa sanotun tarjonnan va,hvistumisen ja tarjonta.käyrän siirtymisen
oikea,lle; lopputulos ei periaatteessa, tässäkään ta,pauksessa muutu, va,ikka
siirtyminen ei tapahtuisikaan yhdensuuntaisesti »alkuperäisen» tarjonta,käyrän kanssa.

]os sen sija,an »näkymättömään» tuontiin ja pääomanvientiin perustuva, ulkomaan valuutan ta,rjonta, olisi negatiivisen jousta,vaa ja »näkymättömästä» tuonnista ja pääomanviennistä ].ohtuva kysyntä positiivisen joustavaa., jolloin tarjonta, lisääntyisi valuutta,kurssin alentuessa,
mutta kysyntä sen sijaan vähenisi, tarjontakäyrä tulisi vastaamaan
muodoltaan y)norma,alia» kysyntäkäyrää ja kysyntäkäyrä »normaalia»
tarjontakäyrää, mikä tietenkin kokonaan veisi pohjan kahdessa edellisessä pykälässä suoritetulta analyysiltä. Kuten ` edellä havaittiin, tarjonnan negatiivinen jousta,vuus onkin eräissä tapauksissa aina.kin teoreettisesti ma,hdollinen. Huoma.ttava kuitenkin on, että tällöin on kysymys vain tietyistä, yksittäisistä maksutaseen »näkymättömistä» tuloeristä aivan tietynla,isten edellytysten va,1litessa. Ei ole luultavaa, että

vaikka vaadittavat edellytykset käytänriössäkin sattumalta toteutuisivat, puheena olevien ma.ksutaseen tuloerien osuus kaikista juoksevista
tuloista ja pääoma.ntuonnista kuitenkaan olisi niin suuri, että se osa
ulkomaan valuuta.n tarjonnasta, joka ei perustu vientituloihin, k o k onai suudessaan muodostuisi negatiivisen joustavaksi; ainakin
tällainen mahdollisuus näyttää peräti epätodennäköiseltä.
13 §. Ulkomaan valuutan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muodostuminen ilmain lyhyen ajan pääomanliikkeitä. Ne muutokset,
joita, maksutaseen »näkymättömien)) erien edellä 10 §:ssä todettiin aiheut-

tavan viennin ja tuonnin suuruudessa, sisältävät sen, että ne kysyntä-ja
tarjontakäyrien pisteet, jotka osoittavat, miten paljon ulkomaan valuuttaa todella ostetaa.n ja myydään kuhunkin valuuttakurssiin, siirtyvät
ikään kuin paikoilleen jääneitä »alkuperäisiä» kysyntä- ja tarjontakäyriä p i t k i n. Vastaavasti niitä muutoksia, jotka pääoma,nviennin
ja -tuonnin 11 §:ssä osoitettiin aiheutta,van vaihtotaseessa, kuvaa ostettuja. ja. myytyjä va,1uuttamääriä osoittavan pisteen siirtyminen pitkin
»alkuperäisiä» kysyntä- ja tarjontakäyriä, jotka tarkoittavat vaihtotaseen meno- ja tulopuoleen perustuvaa. ulkomaan valuutan kysyntää
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ja tarjontaa. Puheena olevissa pykälissä, sa,avutettujen tulosten varmista.miseksi on vielä tutkittava, eivätkö »alkuperäiset» kysyntä- ja
tarj ontakäyrät voi myös kokonaisuudessaan siirtyä markkinoille tulevan
lisäkysynnän ja. -ta.rjonnan johdosta, so. tarka,steltava, miten ulkomaa,n
valuutan kokonaiskysyntä ja. -tarjonta, todellisuudessa muodostuvat, jos
niiden komponentteina ovat ulkomaankauppaan, vaihtota.seen y)näkymättömiin» eriin sekä pitkän a.].an pääoma,nliikkeisiin perustuva kysyntä

ja tarjonta.
Probleemanasettelun selventämiseksi vielä seuraa,vat huomautukset.
Ne muutokset, joita markkinoille tuleva lisäkysyntä ja, -tarjonta mahdol1isesti saa.vat aikaan y)alkuperäisissä)) kysyntä- ja tarjontafunktioissa,
eivät tutkittavassa tapa.uksessa. tietenkään voi olla selitettävissä sen
ostovoiman siirtymisen (¢7cz7}s/Gy o/ ¢%ycÄ¢s4.%g ¢oz%7) avulla, joka todelli-

suudessa, tapahtuu maksavasta maasta vasta.anottavaan maahan.
Puheena oleva ilmiö nimittäin edellyttää, että liikkeellä oleva rahamäärä
tarka.steltavissa, maissa on riippuvainen sanottujen maiden kansa,invälisistä ma.ksusuhteista.

Toista,iseksi on kuitenkin, kuten edellä 3 §:ssä

korostettiin, nimenomaan lähdetty siitä, että asianomaiset valuutat
ova.t tässä suhteessa. ))riippumattomia)). Täten maksuta,seen `))näkymättömiiny) eriin ta.i pitkän ajan pääomanliikkeisiin perustuva. ulkomaan valuuta.n kysyntä ja tarjonta eivät voi ])vetää» rahaa pois liikkeestä sen
e-riempää kuin lisätä liikkeessä olevaa rahamäärää, vaan ne saa.ttavat

periaatteessa. a.iheuttaa muutoksia ainoastaan rahavirran s u u n n a s s a
ka.nsa.llisen talouspiirin puitteissa. Mahdolliset muutokset ))alkuperäisissät) kysyntä- ja tarjontafunktioissa voivat siten selittyä ainoastaan tällaista tyyppiä olevien monetääristen muutosten perusteella.74
74 Kuten edempänä (14 §:ssä) tullaan havaitsemaan, va]uuttojen >)riippumattomu`i.

dentt e(lellytyksestä on pakko luopua jo paperira,hakanna,nkin val]itessa, niin pia,n kuin
]yhyen ajan pääoma,nliikkeet ))sijoitetaan kuvaantt.
Tosiasia,1lisesti se ]ähtökohta, että
kansainväliset transa,ktiot eivät laisinkaan vaikutta.isi raha,nkiertoon tarkasteltavissa
maissa, on jossakin määrin epäre.a,listinen siinäkin tapauksessa„ että sa,notut lyhyen ajan

päåoina,nliikkeet jätetään huomiotta.

Niinpä lisääntyneet ulkoma,iset sijoitusma,hdolli-

suudet saatta,vat, kuten MAcii.Lup (m.a. 1, s. 395) huomauttaa, johta,a )>dishoa,rding))iin

tai lisääntyneeseen luotonottoon pa,nkeista,. Lisäksi on sangen mahdollista„ että siirt}.miset rahavirra.n suunnassa saavat aikaan joitakin vähäisiä, muutoksia »tulovelositeetissa)>.

(Viimeksi mainitusta käsitteestä ks. ]ähemmin ]. M. KEv`tEs, The General Theory of
Employment, Interest and Money, London 1936, s. 201.) Mutta paitsi sitä,, että tällaisten
muutosten ma,hdollisista vaikutuksista, »alkuperäisiin» kysyntä- ja tarjonta,£unktioihin
on j otensakin vaikeata, sanoa. mitään varma.a„ ne todennäköisesti parha.assakin tapa,uksessa

jäävät vähäisiksi. Teoreettisessa tutkimuksessa, jonka tarkoituksena, on tiettyjen periistosiasioiden selvittäminen, puheena olevien mahdollisuuksien huomiotta jättäminen lienee
oikeutettua,. - Seuraavassa esitettävän aja.tuksenjuoksun lähtökohtana ovat lähinnä
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Tarka,steltakoon aluksi, vaikhttåako ja millä tavoin pääomanvienti
pelkästää,n ulkomäa,nkauppa.an perustuviin kysyntä- ja, tarjontafunktioihin. Kuva.tkoot käyrät KK' ja rr' kuviossa 8 (s. 142) tällaisia, funktioita. Tasa,painokurssi on ± Oy sekä ostetut ja myydyt valuuttamäärät ± OJ14. Kun ma,a, alkaa, harjoitta,a. pääomanvientiä, kysyntäkäyrä siirtyy oikealle. Jos alkuperäiset kysyntä,- ja ta,rjQnta.funktiot
otaksutaan muuttumattomiksi, valuuta,n kokonaiskysyntää kuvaa,van
käyrän asema, tulee olemaa,n esim K]K['. Kysytään, jäävätkö alkuperäiset käyrät todella, pa,ikoilleen, va,i tapahtuuko niissä pääomanviennin johdosta, siirty.misiä ja - jos niin on laita, - mikä tällöin on
oleva, kokona,iskysyntäkäyrän »lopullinen» asema.75

Jotta näihin kysymyksiin voitaisiin vastata, on tutkittava, miltä
markkinoilta, »vedetään» se kotimaan rahan määräinen ostovoima, joka.
kä.ytetään ulkoma.an
(

Seuraavat mahdollisuu dv#u+taatnaj::te:tma];s±es::.p[:ä3:afon:;ennvt]äeänt;¥år:å::
vittä-v-ä~o-;-t6~;^dima hankita,a.n käyttämällä siihen säästämisessä tapahtunutta lisäystä. 2. Se otetaan säästämisen normaalista, »virra,stay). 3.
Aiottuja sijoituksia kotimaåssa jätetään tekemättä. 4. Ta,rvittava ostovoima otetaän y)sukanvarsiy)(hoarding)-varoista. 5. Pääoma.nvienti rahoitetaa.n pa,nkkien luotonlaajennuksen a.vulla. Mikäli ra.hoitus tapahtuu kahde-11a --viimeksi m-airi-itulla 'tavalla,, pääoma,nviennin ei tarvitse
•,-_.--` --,--- L'_-'_-_-`_

aiheutta.a. kysynnän muutoksia millään alaliäTTållöiir.-`-Öv-at kuitenkin
kysymyksessä muutokset liikkeessä olevassa rahamäärässä, mikä mahdollisuus on toistaiseksi jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

Jos pääoma,nvientiin tarvittava kotimaan rahan määräinen ostovoima
on otettu lisääntyneestä säästämisestä, sitä on tietenkin edeltänyt kulutukseit jiupisiErnipen. Sa,nottu -supistuminen sa,a,ttaa, kohdistua -S~e-kJä``
ti6-riiitavaroihin että kotima,isiin tavaroihin. ]älkimmäiset puolesta,an
voida,a,n karkeasti jakaa, ka.hteen pääryhmään, nimittäin vientiin soveltuviin tavaroihin j a,_ jp_uhta.isiin» kotima,rkkinatavaroihin. On il`ri6istä,

että kulutuksen subistuminen saattaa kohdistua - ja todennäköisesti
yleensä kohdistuukin - sa,mana,ikaisesti näihin kolmeen ta,va,ra.ryhmään.
eräät MACHLupin (m.a. 1, s. 393-396) oivallukset. Vrt. kuitenkin myös NURKSE, Interna,tionale Ka,pitalbewegungen, s. 142L148, sekä HABERLER, Prosperität und Depression,
s. 426-429.
75 Kuten edellisessä pykälässä todettiin, ei ole luultava,a, että pääomanvientiin (sen

enempää kuin maksutaseen ))näkymättömiin» eriinkään) perustuva ulkomaan va,luutan kysyntä olisi täysin epäjoustavaa, kurssinmuutoksiin nähden. Yksinkertaisuuden vuoksi -

ja koska sillä ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta - käyrä K]K]' kuviossa, 8 on
kuitenkin piirretty yhdensuuntaiseksi käyrän Kff' kanssa,.

Kuvio 8.
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Otaksuttakoon aluksi, että se tapahtuu tasaisesti jokaisen tavararyhmän
osalta.

]os tuontitavaroita a,letaan kysyä vähemmän kuin aikaisemmin,
seurauksena on tuonnin supistuminen ja ulkomaan valuutan kysynnän
heikkeneminen. i)Alkuperä,ineny) kysyntäkäyrä siirtyy tällöin vasemmalle
asemaan K2K2'. Tuontitava.roiden supistuneen kysynnän aiheutta.ma
ulkomaan valuuta,n kysynnän heikkeneminen ei kuitenka.an voi vastata

koko sitä ostovoiman määrää, joka on jätetty käyttämättä tuontitava,roiden osta,miseen. Näin siitä syystä, että tuontita,va,roiden hintoihin kotima.a,n markkihoilla. sisältyy, paitsi niistä ulkomaille maksettavaa
hintaa, myös joukko pa,lkkioita erila.isista kotima,isista. ja.kelu- ja pal-

velussuorituksista

(ma,ahantuojan,

tukkukauppiaa,n,

vähittäiskaup-

piaan, kuljetusliikkeiden jne.). Sen sijaan tuontitava,roiden kulutusta
supistama,11a. säästetty rahamäärä voidaan kokona.isuudessaan käyttää

pääomanviennin ra,hoitta.miseen. Täten pääomanvientiä varten kysytty
ulkomaan valuutan määrä on kunkin ajatellun valuutta,kurssin vallitessa jonkin verra,n suurempi kuin se määrä, jolla valuutan kysyntä
heikkenee, kun tuontita,varoiden kulutusta. pääomanviennin johdosta,
supisteta.a,n. Pääoma,nviennistä on tietenkin seurauksena,, että valuutan
kysyntää kuvaa,va käyrä siirtyy oikea.lle, mutta koska kuitenkin »alku~
peräinen» kysyntä,käyrä on siirtynyt vasemma,1le asema,an K2K2',
i)lopullistai) kokona,iskysyntää ei kuvaa käyrä K[K]', vaan siitä vasemmalla. oleva käyrä K3K3'.
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Koska pääomanvienti edellytysten mukaan aiheutta,a myös kotimaisten tava,roiden kulutuksen supistumisen, se tietenkin va,ikutta.a
myös ulkoma.an valuutan tarjontaan (tarjontafunktioon). Vientitavaroiden kotimaisen kulutukse.n vähentyessä niitä tietenkin liikenee enemmän vietäväksi. Vientivara,stojen täten kasvaessa vientiteollisuus luultavasti alkaa tunnustella tuotteilleen menekkimahdollisuuksia ulkoma,illa,
ja mikä.li se siinä onnistuu, vienti ennen pitkää lisääntyy ja ulkomaan
valuutan ta,rjonta vahvistuu. HuomaLttava on, että ta.rjonta. ei kuitenkaan parhaassakaan tapa,uksessa voi cGjGy;s ¢¢y¢.Ö%s va,hvistua koko sillä

määrällä, mikä vastaa vientiin soveltuvien ta.varoiden \kotimaisen kulutuksen supistumista, koska sanottujen ta,varoiden kotimaisiin hintoihin
sisältyy kotimaisia ja.kelu- ym. palkkioita. Sikäli kuin vientiteollisuus
onnistuu sijoittamaam ylijäämätuotantonsa ulkomaille, tarjontakäyrä
siirtyy oikealle asemaa.n r]r]'. Mikäli ta.as kulutuksen supistuminen
kohdistuu »puhtaisiiny) kotimarkkina.tuotteisiin, joilla ei missään
tapauksessa ole edellytyksiä joutua ulkomaanka,uppaan, sillä ei myöskään ymmärrettävästi ole mitään välitöntä vaikutusta a,1kuperäisiin
kysyntä- ja tarjontafunktioihin.
Edellä suoritettu ajatuksenjuoksu on miltei sella.isenaan sovellettavissa myös ta,pauksiin 2 ja 3. Pääasiallisena, erona on se, että kun edellä
käsitellyssä ta,pauksessa kulutuksen supistuminen kohdistui pääasiallisesti
kulutusta,va,roihin, normaalinsäästämisen y)virrasta» otettujen varojen
käyttäminen pääomanvientiin ta,i sen i-äho`i-ft-äri~i.ä6=;L-u-n-nit_e.1t_ujenkotipais_±_en sij oitusten kusta,nnuksella merkitsee lähinpä _t.u_o~t_am±Qb5zö_dykkeiden--ky'synnän heikkenemistä kotimaä--ssa. ]oka ta,paLuksessa voidaan
edellyttää- 5lå-n-6tiri-ili6Ekk6ri6-rii-s6h- -kö5kevan `sekä ulkomaisia että koti-

maisia tuotantohyödykkeitä, jolloin sen va,ikutukset tuontiin ja vientiin
sekä sitä tietä ulkomaan va,luuta,n kysyntään ja tarjontaa,n ovat a,nalogisia a,ikaisemmin esitetty]. en kanssa.
Se, mitä edellä on todettu pääoma.nviennin vaikutuksista aLlkuperäisiin kysyntä- ja, tarjontafunktioihin, pitää 7%%¢¢¢¢.s 7%%¢¢%d¢.s paikkansa.

myös kysymyksen ollessa )}näkymättömästä» tuonnista„ ]älkimmäinen
sa,attaa esiintyä varsin moninaisissa, muodoissa, joten sitä ei kaikessa
laajuude.ssaan ole mahdollista otta,a ta,rkasteltavaksi. Valittakoon esimerkiksi matkailuliikenne. ]os ta,rkasteltavana, olevan maa.n ta,lous-

subjektit alkavat tehdä ulkomaanmatkoj a, valuutan kysyntä vahvistuu.
Matkailun ra,hoittaminen tapa,htu`u ilmeisesti kotima.isen kulutuksen
kustannuksella, riippuma.tta siitä, mistä lähteistä siihen tarvittavat
kotimaan raha,n mä,äräiset vara,t oteta.a.n. Aivan samoin kuin edellä,
voidaan myös tarkasteltavassa tapa.uksessa, ajatella, että kulutuksen
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supistuminen kohdistuu tasaisesti tuontitavaroihin - sen sijaan, että
kuluttaisivat niitä kotima,assa, »turistit» siirtyvät kuluftama.a.n niitä
ulkomailla, - vientiin soveltuviin kotimaisiin tavaroihin ja i)puhtaisiin»
kotimarkkinatavaroihin. Viimeksi ma,inittujen osalta. kulutuksen supistumisella ei tässäkään tapauksessa ole välitöntä vaikutusta, »a.lkuperäisiin» kysyntä- ja. tarjontafunktioihin. Sen sija.an tuontita.varoiden

kysynnän supistuminen vähentää tuontia ja heikentää ulkomaan valuutan kysyntää tuontitarkoituksiin. Va.luutan kysyntä ei kuitenkaan voi
heikentyä aivan samalla määrällä kuin puheena olevien ta,varoiden kysyntä, koska niiden kotimaan rahan määräiset hinnat sisältävät myös
puhtaasti kotimaisia jakelu- ym. palkkioita. Vientiin soveltuvien tava~
roiden kysynnän supistuminen taas saa,ttaa-aivan samoin kuin aikaisemmin käsitellyissä tapauksissa, - johtaa. ulkomaan valuutan ta.rjonnan
vahvistumiseen, mikä tosin ei siinäkään tapauksessa, että vientiteollisuus onnistuu sijoittamaan kaikki »vapautuneety) tavarat ulkoma,ille,
voi cG¢G7;s ¢¢7'o.Ö%s tapahtua aiva.n samassa, laajuudessa kuin sa,nottujen

tava,roiden kysyntä supistuu, koska niiden myyntihintoihin kotima,assa
sisältyy jakelu- ym. kusta.nnuksia. Edellyttäen, että kaikki kotimaassa
kuluttamatta jääneet vientiin soveltuvat tava,rat viedään ulkomaille,
ulkomaanma.tkailun vaikutuksia alkuperäisiin kysyntä- ja. tarjontafunktioihin havainnollistaa kuvio 8.
Niiden johtopäätösten suhteen, joihin esillä oleva,ssa pykälässä on päädytty, on kuitenkin tehtävä. seuraava varaus. Va,ikka,kin on todennäköistä, että pääomanviejien (tai ma.tkailijoiden) edustama ulkoma.an valuutan kysyntä saa aikaan maahantuojien valuutankysynnän heikkenemisen, myös päinvastainen seuraus s a a t t a. a olla mahdollinen. Vientitavaroiden kotimaisen kysynnän heikentyessä ja viennin lisääntyessä
on nimi`ttäin mahdollista, että vientiteollisuus - tulevia, parantuneita
ulkomaisia menekkima,hdollisuuksia ennakoiden - lisää ulkomaisten
tuotantohyödykkeitten kysyntää enemmän kuin pääomanviejät ta.i
matkailijat olisivat kysyneet tuontitavaroita, jos he olisivat käyttäneet
koko ostovoima,nsa kotimaassa. Täten pääomariviennistä saattaa olla
seurauksena maahantuojien valuutankysynnän vahvistuminen, so.
»alkuperäisen» kysyntäkäyrän siirtyminen oikealle asemasta KK', j olloin
tietenkin myös kokonaiskysyntäkäyrä siirtyy K]K]'-käyrän oikea,1le
puolelle; sen sijaan maahantuojien todella. osta,ma ulkomaa.n valuutan
määrä ei pääomanviennin johdosta, tietenkään voi missään tapauksessa
lisääntyä.
Voidaan siis todeta, että se työhypoteesi, jonka. mukaan pääomanviennin ja ))näkymättömän» tuonnin aiheuttama. ulkoma,an valuutan
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1isäkysyntä jättäisi alkuperäiset kysyntä- ja tarjontafunktiot muuttumattomiksi, on mitä suurimma.ssa määrässä epätodennäköinen, va,ikkaka,an muutosten suunna,sta. enempää kuin la.ajuudestakaan ei kaikissa
ta,pauksissa voida ¢ ¢yo.oyo. sanoa mitään varmaa. Toisaa.lta tämän ei
kuitenkaa,n tarvitse merkitä sitä, etteivätkö edellä 10 ja,11 §:ssä saavutetut tulokset silti voisi pitää paikkaansa. Tosin pelkästään tuontiin

perustuva kysyntäkäyrä KK' pääomanviennin tai »näkymättömän»
tuonnin johdosta siirtyy alkuperäisestä asemastaan vasemmalle asemaan
K2K2', joten myös »lopullinen» kokonaiskysyntäkäyrä K3K3' sijaitsee
vasemmalla, siitä asemasta (K]K]'), jossa se olisi pysynyt, jos alkuperäi-

nen kysyntäfunktio olisi jäänyt muuttumattomaksi. Mutta on ilmeistä,
että niiden edellytysten vallitessa, joille kuvio s rakentu.u, käyrän K3K3'
aina täytyy sijaita, niin paljon oikealla käyrästä KK', että vaikka myös
ta.rjontakäyrä siirtyy oikealle (asemasta, rr' asema.an rLT£'), piste
P3 tulee olemaan pisteen P yläpuolella.. Täten se valuuttakurssi, joka
tasapainottaa »lopullisen» kokonaiskysynnän ]. a -tarj onnan, on korkeampi
kuin se kurssi, joka, tasa,painottaa, a,lkuperäisen kysynnän ja tarjonnan
(OV3 > OV). Näin ollen ne johtopäätökset, joihin edellä 10 ja 11 §:ssä

päädyttiin pääomanviennin ja i)näkymättömän» tuonnin vaikutuksista
kurs§inmuodostukseen j a, kauppataseen kehitykseen, pitävät sellaisinaan
pa,ikkansa myös todellisuudessa, olkoonkin, että muutokset va.luuttakurssissa, sekä tuonnin j a. viennin laajuudessa todennäköisesti muodostuva.t vähäisemmiksi kuin siinä tapauksessa, että ulkomaan valuuta,n
lisäkysyntää aiheuttavat tekijät jättäisivät i)alkuperäiset» kysyntä- ja
ta,rjontafunktiot muuttumattomiksi. Mutta, näinkään ei välttämättä
aina tarvitse olla. la,ita,. ]os nimittä,in vientiin soveltuvien tavaroiden
kotimaisen kysynnän supistuminen ja siihen perustuva, viennin lisääntyminen johtaa, ulkomaisten tuota,ntohyödykkeiden kysynnän voimakkaaseen kasvuun, käyrä K2K8' saatta.a siirtyä KK'-käyrän oikealle
puolelle, jolloin valuuttakurs;i todellisuudessa kohoa,a enemmänkin ja
muutokset kauppata.seessa muodostuvat suuremmiksi kuin y)alkuperäis/ ten» funktioiden muuttumattomuuden edellytyksen pitäessä pa,ikka,nsa.

Ne johtopäätökset, jotka kuvion s perusteella voidaan tehdä, rakentuvat kuitenkin sille ota,ksumalle, että se kotimaisen kulutuksen supistuminen, jota pääoma,nviennin rahoittaminen edellyttää, kohdistuu tasa,isesti tuontitavaroihin, ma.an omiin vientitava.roihin ].a »puhtaisiin» kotimarkkina,tavaroihin. Ennen kuin sa,nottuja, johtopäätöksiä voidaa,n
pitää yleispätevinä, on .vielä tarkastelta.va seuråa.via, raja,ta,pa.uksia,
jotka aina,kin teoriassa ovat ma,hdollisia.. Ensinnäkin voidaan ajatella,
että kulutuksen supistuminen kohdistuu yksinoma,a,n »puhta,isiin» koti]0
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markkinatavaroihin. Tämä kuitenkin merkitsee sitä, kuten jo edellä
todettiin, että alkuperäiset kysyntä- ja tarjontafunktiot jäävät muuttumattomiksi. Toinen äärimmäinen tapaus on se, että kulutuksen supistuminen koskee yksinoma.an tuontitavaroita. Seurauksena on tietenkin
ulkomaan valuutan kysynnän heikkeneminen. Huomattava. kuitenkin
on, että tuont.itava.roiden kotimaisiin hintoihin sisältyvien kotimaisten
hintatekijöiden johdosta alkuperäinen kysyntäkäyrä ei milloinkaan voi
siirtyä vasemmalle yhtä pa.1jon, kuin kokona,iskysyntäkäyrä pääoma.nviennin tai ))näkymättömän» tuonnin johdostaL siirtyy alkuperäisestä
kysyntäkäyrästä oikealle. Toisin sa,noen käyrän K3K3' täytyy tässäkin
tapauksessa sijaita käyrän KK' oikealla puolella, mistä johtuen sen
leikkauspiste ta.rjonta.käyrän kanssa -jossa tässä erikoistapa.uksessa. ei
tapahdu mitään siirtymistä - on korkea.mmalla kuin alkuperäisten
kysyntä- ja tarjontakäyrien leikkauspiste. Täten uusi tasapainokurssi

on - va.ikkapa vain vähän - korkeampi kuin valuuttakurssi OV. Kolmas aja`teltavissa oleva ma.hdollisuus on se, että kysynnän heikkeneminen kohdistuu yksinomaan maan omiin vientitavaroihin, joiden koko

ylijäämälle aukeavat ma,rkkinat ulkomailla. Viennin lisääntymisen
a.iheuttama valuutan tarjonnan vahvistuminen ei kuitenkaan milloinkaan voi olla yhtä suuri (koska vientitavaroiden hintoihin kotimaassa,
sisältyy puhta.asti kotimaisia.kin hintatekijöitä) kuin se valuutan kysynnän vahvistuminen, jonka pääomanvienti ta,i »näkymätön» tuonti
aiheuttaa. Näin ollen tarjontakäyrän siirtyminen oikealle on aina vähäi-

sempi - olkoonkin, että erotus saattaa olla sa.ngen pieni - kuin
kysyntäkäyrän siirtyminen oikealle. Täten myös sen va.luuttakurssin,
joka tasapainottaa »lopullisen» kokonaiskysynnän ja tarjonnan, täytyy
olla - va.ikkakin va,in hiuka.n - korkeampi kuin alkuperäisen tasapa.inokurssin. Ymmärrettävästi kaikki muut ajatelta.vissa olevat ta.pa,ukset jäävät kahden viimeksi käsitellyn rajatapauksen väliin, joten
kuvion s perusteella tehtyjä johtopäätöksiä voidaan pitää varmistettuina.
Edellä on tarkasteltu pääomanviennin ta.i ))näkymättömän» tuonnin
vaikutuksia. pelkästään tava.rankauppaan perustuviin ulkomaan valuuta,n kysyntä-ja tarjontafunktioihin. Todellisuudessa pääomanvienti voi
vaikutta.a, myös ma.ksutaseen »näkymättömiin]) eriin pohjautuviin funktioihin, joten täydellisyyden vuoksi on vielä tarka.steltava„ voiko koko
vaihtotaseen meno- ja tulopuoleen perustuvissa kysyntä- ja. tarjonta,käyrissä. tapahtua pääomanviennin johdosta siirtymisiä. Näyttää kuitenkin siltä, että tässä kohden ei la,ajaa erittelyä tarvita. On näet todennäköistä, että se kotimaan rahan määräinen ostovoima, joka. pääoma,n-
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vientiä varten tarvita,an, t)vedetääni) pääasiallisesti aineellisten hyödykkeiden kulutuksesta ja, vain suhteellisen vähäiseltä osaltaan sellaisista
varoista, jotka muuten olisi käytetty J)näkymättömään» tuontiin. Osa.
maksutaseen ))näkymättömistä» inenoeristä,hän, kuten esim. korot jne.,
ovat sopimuksilla sidottuja, ja monet kansainväliset palvelussuoritukset
taas ovat suuremmassa, tai pienemmässä määrässä riippuvaiset kansainvälisen kauppavaihdon suuruudesta. Sellaisia maksutaLsoen i}näkymättömiä>) menoeriä, joiden kustannuksella pääomanvienti periaatteessa lähinnä voisi tapahtua, ovat esim. ma.tkailumenot, kansainväliset ra.halähetykset jne. Äärimmäistä mahdo]lisuutta edustaa ilmeisesti sellainen
ta.paus, että pääomanvienti kokonaisuudessaan rahoitettaisiin supista.ma,lla ulkomaan valuutan kysyntää tämänkalta,isiin tarkoituksiin, jolloin
sanottu kysyntä heikkenisi täsmälleen yhtä paljon kuin se pääomanviennin johdosta vahvistuisi, missä tapauksessa viimeksi mainitulla ei
olisi mitään vaikutuksia enempää valuuttakurssiin kuin .vaihtotaseen
kehitykseen. Tällainen mahdollisuus on tietenkin äärimmäisen epätodennäköinen. ]a mikäli pääomanviennistä on seurauksena »näkymätöntäi) tuontia varten tarvittavan ulkomaan valuutan kysynnän heikkeneniinen, sen saattaa kokonaan tai osaksi neutraloida se, että aineellisten hyödykkeiden kysyntä heikkenee vastaavasti. vähemmän. Sa,nalla
sanoen voidaan kaikesta päättäen lähteä siitä, että ne pääomanviennin
aiheuttamat mahdolliset muutokset alkuperäisissä kysyntä-tarjontafunktioissa, jotka perustuvat muutoksiin »näkymätöntäj) tuontia. varten
tarvitta.va,n ulkomaan valuutan kysynnässä ja tarjonnassa, ova.t todennäköisesti niin vähäisiä, että ne eivät anna aihetta sa,avutettujen tulosten
modifioimiseen.

®

Samaan tapaan kuin edellä on menetelty, voidaan tutkia myös
i)näkymättömien» tulojen ja pääomantuonnin va.ikutuksia i}alkuperäisiin» kysyntä-ja tarjontafunktioihin. Pääomantuonnissa voida,an erot-

taa - jako on i}relevanttii) ainoastaan tarkasteltavan probleeman kannalta - kaksi päätapausta~ Ensinnäkin ulkomaat saattavat lyhentää
tai maksaa takaisin aika,isemmin ottamiaan lainoja, tai maahan alkaa
muulla tavoin virrata ulkomaista. pääomaa,, jota, ei enna.kolta ole
suunniteltu käytettäväksi johonkin nimönomaiseen, tarkoin määrättyyn tarkoitukseen. Toista, mahdollisuutta edustaa se »klassillinen))
tapaus, että tarkasteltavana oleva, ma.a alkaa tuoda pääomaa jota.kin

tiettyä sijoitustoimintaa varten - esim. rautatiet - johon maan
omat säästöpääomat eivät riitä.
Tarkasteltakoon aluksi edellistä tapausta, jota kuvio 9 (s. 149)

havainnollistaa.

Käyräta KK' ja rr tarkoittavat pelkästään ulko-
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ma.ankauppa,an perustuvia, kysyntä- ja tarjontafunktioita.

Ta,sa-

pa,inokurssi on ± Oy ja ostetut sekä myydyt valuuttamäärät ± Ojl4.
]os alkuperäiset £unktiot jäisivät muuttumattomiksi, valuuta,n kokonaistarjontaa kuvaa,va käyrä siirtyisi pääomantuonnin johdosta
vastaavassa, määrässä oikealle, esim. asemaan r]rL'. On kuitenkin
epätodennä,köistä, että näin myös todellisuudessa tapahtuisi.
Voidakseen kuluttaa saamansa, lisäostokyvyn pääoma,ntuoj at vaihtavat ulkomaa.nraha,n määräiset maksunvälineensä kotima.a,n rahaksi
ja. kysyvät sillä ta,varoita kotimaassa. Täten syntyvä lisäkysyntä
sa,atta,aL kohdistua sekä tuontitava,roihin että kotima,isiin ta,varoihin.
Edellytettäköön -kuten edellä on menetelty pääomamviennin vaikutuksia tarkasteltaessa - että lisäkysyntä kohdistuu kolmannelta
osa,1ta, tuontitava,roihin, kolma,nneksella vientiin soveltuviin kotimaisiin tava,roihin sekä viimeisellä kolmanneksella sellaisiin kotimaisiin tavaroihin, jotka eivät sovellu vientiin. Tuontitavaroiden
kysynnän va,hvistumisesta on seura,uksena tuonnin laa,jeneminen ja
tietenkin samalla. tuontia varten tarvittavan ulkomaa,n va,1uutan
kysynnän vahvistuminen. Kysyntäkäyrä siirtyy oikealle asemaan
K]K]'. Siirtyminen ei kuit`enkaan ole yhtä suuri kuin mitä tuontitavaroihin kulutettu kolmannes ma.a,ha,n tuodusta pääoma,sta edel1yttäisi, koska, tuontitavaroiden hintaan kotimarkkinoilla, sisältyy kuten edellä on esitetty -myös kotimaisia, kustannustekijöitä.
Vientita,varoiden kotimaisen kysynnän vahvistumisesta, on seurauksena, viennin supistuminen j a vientiin perustuvan valuutantarjonna,n heikkeneminen. Tarjonta,käyrä siirtyy vasemmalle asemaan

r2r2:. Siirtyminen on nytkin -edellä mainitusta syystä -vähäisempi kuin kolma,tta osaa pääomantuonnista, vasta,a,va siirtyminen.
Kokonaista,rjonta,käyrä r3r3' sija,itsee va,staavassa määrässä käyrän
r]r[' va,semma,lla, puolella. Uusi ta,sapainokurssi OT73 on tosin korkeampi kuin se valuuttakurssi Oy], mikä va,llitsisi, ellei pääomantuonti aiheutta,isi muutoksia alkuperäisissä kysyntä- ja tarjontakäyrissä, mutta, jää kuitenkin alha,isemmaksi kuin a.lkuperäinen tasa,-

panokurssi Oy. Niin ikään on kysytyn va,Iuutan määrä Ojl43 suurempi
kuin ennen pääomamtuontia. Ta,rvitsemansa, lisävaluutan, jota supistunut vienti ei pysty tarjoa,maan, tuoja,t ostavat pääomantuojilta.,

jotka. täten saavat ulkomaanra,han määräiset maksunvälineensä
muutetuksi kotimaan rahaksi.
Edellä sa.notun täydennykseksi todettakoon, että jos pääoma,ntuonnin edustama, ostovoima käytetään yksinomaa,n tuontitavaroiden
kysymiseen, kysyntäkäyrä siirtyy oikealle, mutta siirtyminen on kui-

Kuvio 9.
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tenkin - kotimaisista kustannustekijöistä johtuen - vähäisempi
kuin i)ääomantuonnin j ohdosta tapahtuva tarjontakäyrä,n siirtyminen
oikealle, koska vientiin perustuvassa tarjontakäyrässä ei tällöin tapahdu mitään siirtymistä vasemma.lle. Uusi tasapainokurssi on näin
ollen tässäkin tapauksessa alkuperäistä alhaisempi. Mikäli taas lisäkysyntä kohdistuu yksinomaan vientiin soveltuviin tavaroihin, kysyntäkäyrässä ei tapahdu siirtymistä. Viennin supistumisen ja pääomantuonnin yhteisvaikutuksena on sen sijaan tarjontakäyrän siirtyminen jonkin verran oikealle. Siirtymisen suuruuden määrää Se osuus,
mikä, kotimaisilla kustannustekijöillä on vientitavaroiden hintoihin
kotimarkkinoilla. Uusi tasapajnokurssi on nytkin alhaisempi kuin
alkuperäinen. ]os vihdoin edellytetään, että pääomantuontiin perustuva lisäostovoima käytetään kokonaisuudessaan sellaisiin kotimaisiin
tavaroihin, jotka, eivät sovellu vientiin, pääomantuonti ei aiheuta
siirtymistä alkuperäisissä kysyntä- ja tarjontakäyrissä. Kuten havaitaan, myös viimeksi käsitellyt kolme rajata,pausta ovat sopusoinnussa.
sen kanssa, mitä edellä on esitetty.
Se mitä edellä on sanottu pääomantuonnin vaikutuksista alkuperäisiin kysyntä-j a tarj onta£unktioihin, pitää paikkansa myös »näkymättömän» viennin vaikutuksiin nähden. 0leteta,a,n esim., että maahan
tulee ulkomaalaisia matkailijoita. Mukanaan tuomansa valuutan he
vaihta.vat matkailumaan maksun+älineisiin ja kysyvät niil]ä maa.ssa.
tavaroita. Täten syntyvä lisäkysyntä saattaa kohdistua niin hyvin
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tuontitava,roihin kuin kotimaisiin ta.varoihinkin. Viimeksi mainittujen
joukossa, taas saatta.a olla sekä vientita,va,roita että vientiin soveltumattomia tavaroita. Ilmeistä on, että se ajatuksenjuoksu, mikä edellä

pääomantuonnin yhteydessä on esitetty, soveltuu kohta kohdalta,
tähänkin tapaukseen, joten sitä on tarpeetonta toistaa. »Näkymättömänt) vienninkin vaikutuksia. voida.an näin ollen ta.rkastella kuvion 9

perusteelh
Otettakoon sitten tarkastelta,vaksi se ta,paus, jolloin pääomantuontia, ha,rjoitetaa,n tiettyä ta,rkoitusta, nimenomaan laajasuunta.ista
sijoitustoimintaa varten. La,inaamisen avulla, hankittu ostokyvyn
lisäys käytetään tällöin sellaisten tavaroiden tuonnin lisäämiseen,
joita. ta,rvitaan sijoitussuunnitelma,n toteuttamiseen. Jos koko la.ina
»vedetään» ma,ahan ta,va,roina, siirtyy yksinomaan tuontiin perustuva
kysyntäkäyrä oikea,lle siirtymisen ollessa yhtä suuri kuin pääomantuonnin a,iheuttama tarjontakäyrän siirtyminen oikea,11e. Ellei mitään
muita muutoksia kotima,isessa, kulutuksessa ta,pahtuisi, la.inaustoiminnalla ei olisi mitään vaikutusta. ))alkuperäiseen» va,luuttakurssiin. Sen
sijaan kylläkin samaan kurssiin kysyttäisiin enemmän ulkomaan va-

luuttaa kuin ennen pääomantuontia.
Suurisuunta,inen sijoitusohjelma, ].onka toteuttamisen ulkomainen
laina tek.ee mahdolliseksi, edellyttää kuitenkin yleensä, että myös
maa.n oma, teollisuus alka.a, työskennellä kyseistä tarkoitusta, varten.
Sijoitustoiminnasta aiheutuva kotimaisten tava,roiden kysynnän va.h-vistuminen saatta.a. suunta.utua. niin hyvin vientitava,roihin kuin vientiin soveltumattomiin tavaroihinkin. Vientitavaroihin kohdistuva.n kotima,isen kysynnän vahvistuessa vienti supistuu vastaava.11a määrällä.

Mutta kysynnän vahvistumista yhtäällä vastaa, - kun maahan saatu
lisäostovoima jo on käytetty tuontita.varoihin -kulutuksen supistuminen toisaa,lla„ Muussa. kulutuksessa, tämän johdosta, ta.pahtuva
supistuminen saattaa, kohdistua sekä tuonti- että kotima,isiin ta.varoihin; viimeksi ma.inittujen joukossa taas voi olla sekä vientita,va,roita
että vientiin soveltumattomia ta.va,roita„ Vientitavaroiden kotimaisen
kysy.nnän supistuessa näitä tava,roita. liikenee enemmän vietäväksi,
mistä on seura,uksena viennin lisääntyminen. Tuontitava,roiden kysynnän supistumisesta, ta,a,s seuraa tuonnin supistuminen. Näin ollen

pääomantuonnilla, on vastakka,isiin suuntiin käyviä vaikutuksia: toisaältå se lisää sijoitustoimintaan ta,rvittavien tava.roiden tuontia, toisaalta vaikuttaa, ` supista,våsti muuhun tuontiin. Vi-entipublella--t`aas
sijoitustoimintaan ` soveltuvien tavaroiden vienti supistuu, mutta
sitä va,stoin muita tavaroita liikenee vietäväksi enemmän kuin aika.i-

