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välillä.   Kuten  OHLiN  huomauttaa,  sellainen  käsitys  on  varsin yleinen,
että   jokln   maa.   saa,ttaa,  pitkienkh   ajanjaksojen   kuluessa,   harjoittaa.
i)liian  suurta,»  tuontia,  ja  täten  joutuu  j)tarpeettomasti»  velka,a,ntumaan
ulkomaill.e;  jos  sen  sijaan  olisi  suuremmassa  mää,rässä  käytetty  koti-
maisia  tuotteita,,  sa,notusta ulkomaisen vela,n kasvusta,  olisi  voitu  vält-
tyä.58   Tämän aja,tusta,van muka,an siis tietyt mj±:T`tokset kqupp_at_aseessa
olisivat`__§yy  ja ka,nsa,inväliset  pääomanlfikkeet  vaikiitris.-  Mutta. lisäksi
kyseisell.ä. käsityskanrialla  on  ollut  kannattajansa  myös  kansantalous-
miesten keskuudessa: ei sen  vähäisempi  tieteensä edustaja kuin KE¥NES
on   sekä  -teoreettisin että  historiallisin  perusteluri  puoltariut  siTä- käsi-
tystä, että ulkomaisella sij oitustoiminna,lla, siis kansa.invälisillä pääoma,n-
liikkeillä, on ollut ainakin tietyssä määrässä ta.ipumus sopeutua kauppa-
taseen  muutosten  mukaa,n  eikä  päinvastoin.59     Sen  sijaan  kysymystä
käsitelleiden `-ka,nsantaloudentutkijain  suuri  enemmistö  on  ollut  ja. ja,t-
kuvasti   on   vasta,kkaisella  kannalla,,   jonka,   mukåä`n  pääomanliikkeet

:rs::¥i:taki:::,pi::å:åenk|a:sui:::sktsaetmvaaiinki:::å;onTä:äJ:T:,ntTa:oeRdNu,S:::
WHEATLEY,    RICARDO,    LONGFIELD,    TORRENS,    JOPLIN,    J.    ST.    MILL,
CAIRNESS,  BASTABLE  ja  NicHOLsoN.  Sanotun  aja,tteluta.van  nykyaikai-
sempia,   enemmän   tai  vähemmän   selväpiirteisiä  edustajia   ovat  mm.
TAUSSIG,    WICKSELL,    MisEs,    CAsSEL,    ANGELL,    OHLIN,    IVERSEN    ja
HABERLER,  .kun   taas   esim.   ViNER   on  lähinnä  välittävällä  kannalla,

pitäen kumpaa,kin vaihtoehtoa mahdollisena.6°
Se  ristiriita„  joka  täten  vallitsee  toisa,a,lta,  »uusmerkantilistisen)),  toi-

saalta »klassillisen» ]. a »uusklassillisen» aj attelutava,n välillä, ei kuitenka,a,n
näytä  ratkaisemattomalta.   Kuten  MACHLup on hiljattain  ilmestyneessä
teoksessaan osoittanut -ja,, mikäl.i kirjoitta.ja, käsittää, varsin vakuutta-
vasti - kysymyksen ratka,isu riippuu siitä, tarkoitetaa,nko kansainväli-
sillä pääoma,nliikkeillä pitkäaika,isia pääomanliikkeitä va,i nettopääoman-
1iikkeitä, jotka jälkimmä,iset käsittävät myös muutokset pankkien lyhyt-
aikaisissa  ulkoma,isissa  saata,vissa„   Tos pääoma.nliikkeillä  ymmärretään
nettopääoma,nliikkeitä, niiden muutokset ovat (ottaen huomioon mahdol-
liset  neutraloivat  kullanliikkeet) ` seuraus kauppataseen tai täsmällisem-
min  sanoen  vaihtota,seen  muutoksista.   Tos  taa.s  pääomanliikkeistä  pu-

58  0HLiN,  Utrikesha,ndel och handelspolitik,  s.  80.
6°  ]oHN   MA¥NARD   KE¥NEs,   The   German  Transfer  Problem,  The  Economic  Jour-

nal,  Vol.  39  (1929),  s.  6.
6°  Useimpien edellä lueteltujen tutkija,in käsitykset on esitetty seuraavissa teoksissa:

]AMEs  W.  ANGELL,  The Theory of  lntema,tional  Prices,  Cambridge  1926,  luvut  lI-VI;
]AcoB  ViNER,  Studies in the Theory of lntema,tional Tra.de,  London 1937, erit. Vl luku.
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huttaessa niil]ä ymmärretään pitkäaikaisia - tai, kuten MACHLupin oma
termi kuuluu, spontaaneja, -pääomanliikkeitä, on ainakin teoreettisesti
todennäköistä,  että  vaihtotase  sopeutuu  niiden  mukaan.   Mutta,  myös
kysymyksestä   suoritettujen   empiiristen    tutkimusten   tulokset   ovat
omansa viittaamaan siihen, että näin myös todellisuudessa on useimmi-
ten  tapahtunut.61

Kansainvälisten  pääomanliikkeiden  ja  maksutaseen  muiden  erien
välinen riippuvuussuhde  muodostaa niin  la,ajan  ja monisäikeisen prob-
1eemakompleksin,  että  sitä  ei  tässä yhteydessä  voida  seikkaperäisesti
kosketella.     Monetääristen   ja   »reaalisten»   pääoma,nliikkeiden   välistä
yhteyttä   tutkittaessa,  alaa,   käsittelevässä   modernissa   kirjallisuudessa
ta.vallisesti  lähdetään  kuvitellusta  tasa.painotilasta  ja  pyritään  osoitta-
maan,  minkäla,isen  mekanismin. avulla  pääomaa  tuovan  ja,  pääoma.a
vievän maan välinen tavaranvaihto mukarituu niiden välillä suoritetun
yksisuuntaisen ostokyvyn siirron muka,an.68  0taksuttakoon, että jokin
maa,  joka  ei.. ole  harjoittanut  enerii)ää  pääomantuontia  kuin  -vientiä-
kään,.. joten sen vaihtotase on ollut tasa,painossa,  alkaa li_s_ätä reaalipää-
omaansa, ja rakentaa esim.  rauta,teitä, - jos .tämä paljon käytetty esi-
merkki  valitaan  -  sekä  tarvitsee  siil)en  tarkoitukseen  tietyn  määrän
rahapääomaa..    ]os  kysymyksessä  on  ))nuori»  maa,  jossa.  rahapääoman
muodostus  on  suhteellisen  heikkoa,  mutta  sen  kysyntä  voimakasta,
maa,n  korkokanta  ilmeisesti. on  korkea  verrattuna  vanhempiin  ja.  rik-
kaampiin maihin, joissa, pääomanmuodostus on runsaampaa.   Tällaisissa.
oloissaa.sianomainenE±lripaatietynJz]iQsija]{S_9~P_j±iL|n_P~äåoLpaa+±±!SLo=
mailta.   Tällöin  on  ensinnäkin  mhistettava,  että  kyseinen  ulkomainen
pää-oria  voidaan  »vetää])  maahan  ainoastaa,n.  tavaroiden  -  ja  peri-'aatteessa  tietenkin myös pa,lvelusten -muodossa„  Tämä merkitsee sitä,

että laina,amisen avulla hankittu ostokyvyn lisäys käytetään t u o n n i.n`
lisäämiseen, lähinnä ymmärrettävästi sellaisten tavaroiden, joita. välittö-

61  MACHLup,  m.t.,  s.  139  ja,  seur.  -Viitatuista,  empiirisistä  tutkimuksista,  -joita

MACHLup  tosin  ei  ma,initse -tunnetuimpia lienevät-ViNER,  Canada's  Balance  of lnter-
national lndebtedness, ja JOHN H. WiLLiAMs, Argentine lntemationa,l Trade under lncon-
vertible  Paper Money  1880-1900,  Cambridge  1920.   Näissä, teoksissa. tarkastellaa,n pää-
asiallisesti pääomantuonnin vaikutuksia.   Pääomaa vievän  m;an tapauksesta  (Englanti)
ks. esim. F.  W.  TAussiG, International Tra,de, New York 1928, luvut 20-21.

62  Alan laajasta kirjallisuudesta ks. erityisesti OHLiN, Interregional and lnterna,tional

Trade  (Iuvut  XX-XXII)  sekä  lvERSEN,  m.t.,  111  ]uku.   Kansaiioma,isemmalla tavalla
käsitellään kysymystä myös OiiLiNin teoksessa Utrikeshandel och handelspolitik, s.  74--
87.   Erittäin se]keä y]eistajuinen  esitys on  ].  R.  HicKsin  teoksessa Yhteiskunnan talou-
dellinen rakenne  (suomennos engla.nnink.  alkuteoksesta, The Social Framework),   Helsinki
1948,  s.  122-132.
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mästi tai välillisesti tarvitaan rauta,teiden rakentamiseen.   Mutta. lisä.ksi
maa,n taloudellisessa rakenteessa ta,pahtuu muita,kin muutoksia.   Rauta-
teiden ra,kenta,mista varten tarvitaa,n tietenkin työvoimaa.   ]os joukko-
työttö.pyytt`ä   ei_   vallitse,  kuten  ei  va,remmin,  so.   ennen `1'ö5ö`=lrikua,
5;1eansä  ollutkaa,n  laita,  tuotannon  lisääntymisestä  yhtäällä  täy_tyy_ t_ie-
tenkin  olla,  seurauksena  ;eri -;upistuminen  toisaa.1la.   ]os  käynnissä  ole-
väan-  sijoit-ustoimintaan   ta,rvitta,va   työvoiria   oteta.an   kot`ima,rkkina.-
teollisuudesta,, sen tuotanto supistuu, todennäköisesti sella,isten tavaroiden
osa.lta,,  jotka, helpoimmin voidaan korva,ta va.staavilla ulkomaisilla tuot-
teilla.   Seurauksena on tuonnin lisääntyminen myös tästä syystä, mikäli
kulutusta ei haluta, vastaa.vassa määrässä supistaa, mikä tuskin kuiten-
ka,an  on todennäköistä, niin kauan kuin  säästämisessä ei tapahdu muu-
toksia,.  Jos taas tarvittava. työvoima oteta,a.n vientiä va.rten työskentele-
västä   teollisuudesta„   viennin  täytyy   supistua.    ]os  otaksutaa,n,   että
puheena,  oleva, maa,  itse  harjoittaa  rauta,teiden  rakentamiseen  tarvitta-
vien hyödykkeiden tuotantoa, niiden vientiä on ymmärrettävästi pakko
supistaa,  tai  niiden  tuotantoa  on .1isättävä.   Mikäli  rauta,tiemateria,alin
kotimaista  tuotantoa  pyritään  kohotta,maan,  siihen  ta,rvitta.va  lisätyö-
voima  on  otettava,  muilta  tuotannona,loilta,,  mikä  merkitsee  sitä,  että
kyseisten  tava,roiden  vienti  supistuu  ta.i  tuonti  lisääntyy.   Sanalla  sa-
noen,  lopputuloksena, on joka, tapauksessa t u o n_.tiy-li-t,-ä-äm ä,. joka,
ra,hoiteta,an  juuri ulkomaisilla lainapääomili=--

Sen jälkeen kun ta.rkasteltava,na oleva maa, on lopetta.nut ulkomaisen
pääoman  tuonnin,  kehityksessä  tapahtuu käÄnne päinvastaiseen  suun-
taan.   Otaksutaan  yksinkertaisuuden  vuoksi,  että  säästäminen  maassa`
on pysynyt muuttumattomana, mutta uudet pääoma,nsij oitukset tulevat
vuosittain olema,an juuri niin pa,1jon pienemmät kuin .mikä va,staa edel-
listen  vuosien  a,ika,na  otettujen  ulkoma,isten  lainojen  vuotuisia  määriä,
joten uusi la,inanotto ei ole enää ta.rpeellista.   Tällöin ensinnäkin loppuu
sellaisten ta.varoiden tuonti, j oita, ede|1isinä vuosina tarvittiin sitä sij oitus-
toimintaa - rautateiden ra.kenta,mista - va.rten, jonka ulkomaiset la,i-
na,t  oliva.t  tehneet mahdolliseksi.   Toinen seuraus pääomantuonnin  lop-
pumisesta.  on  se,  että  ne  tuotannontekijät,  jotka  edellisinä  vuosina,  oli
käytetty sekä suora,na,isesti rauta,teiden ra.kentamiseen että sen edellyttä-
mään  kotima.isten  ta,varoiden  tuotantoon,  nyt  voidaan  ohjata  muille
tuotannonaloille.    Edellyttäen,   että   kulutustavarain   kysyntä   ei   ole
li§ääntynyt,  va,pautuneet  tuotantovoima.t  voidaan  siirtää  joko  vienti-
teollisuhteen,  jolloin vienti lisääntyy,  tai sellaisille  tuotannonaloille,  joi-
den  tuotteet  kilpaileva,t  tuontitavaroiden  kanssa,,  mistä  puolesta,an  on
seurauksena  tuonnin  supistuminen.   Seurauksena  on  aikaisempina vuo-
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sina syntyneen tuontiylijäämän häviäminen ja. va,ihtota,seen  tasa,painon
saavuttaminen, kunries ulkomaisten la,inojen ta.kaisin ma,ksaminen  alkaa
ja  vuorostaan tekee  v i e n t i y 1 i j ä ä m ä n  syntymisen välttämättö-
mäksi.

Edellä esitetty kehityksen kulku on äärimmilleen yksinkertaistettu63,
mutta tarjoaa kuitenkin kaikessa kaavamaisuudessaan sen pohjan, jolla
kysymystä   kauppataseen   i)edullisuudesta»   tai   »epäedullisuudesta»   on
tarkasteltava.  Maat, joiden kauppata,se jatkuvasti tai ainakin pitkähkön
aikaa on aktiivinen, ovå-t ta,Vållisesti - mikäli ei ole kysymys pääomaa
vievistä m=i3t`aTi-öis-ta lähemmin edempänä - sellaisia, jotka aikaisem-
min___pva_t  ^h_ari±t|n9€t .p\ääopiap.t_uo_ntia  ja jotka_ jQp_tuvat  maksamaan

±_grkgjg ja lyhennystä `ulkomailta saamistaa,n lainoista.   Tämä taas edel-
1yttää,,  e-t`tä Tasiån6maisen maan,  mikäli sillä ei ole mahdollisuutta, lisätä
riittävässä määrässä muita  juoksevia tulojaan,  mikä useimmiten lienee
epätodennäköistä, on vietävä enemmän ku'in olisi välttämätöntä pelkäs-
tään j uoksevan tuonnin måksamiseksi.  Tällaisessa tapauksessa a,ktiivinen
vaihtotase ei tietenkään sella,isenaan öle millään ta,voin edullinen:  maa,n
ka.nsanvarallisuus ta.i -tulo ei suinkaa,n lisäänny pelkästään siitä syystä,
että   vaihtotase   osoitt`aa   ylijäämää.    Toiselta   puolen   voidaan   yhtä
hyvällä  syyllä  sa,noa,  ettöi vaihtotaseen  aktiivisuus  ole  maa,n  kannalta
epäedullistakaa:n.     Tosiasiallisesti   kysymys   on   asetettava   kokonaan
toisin.   On nimittäin kysyttävä, onko puheena

maalle  eduksipääomantuonti  ollut
tuöhfifi`; -fiiihrk'åäää- 1

Val   el.
olevaa, vaihetta edeltänyt

Koska  sanotun  pääoman-
ä~a_±}±ipLsj£ij.atkri, täytyy ilmetä pa§siivisena vaihto-

taseena,   joudutaan  samalla,  va.staamaan  kysymykseen,   onko   vaihto-
taseen  passiivisuus  maalle va,hingoksi.

Lopullinen   vastaus    kysymykseen,    onko    ulkomainen_  _lainanotto
maaiieTaa=kTSTVTäi -ei,  riippuu  siitä,  miilä  t-a+diri-Ta-i-nättuj; pääbrhia  on
käryl€Et'yT -Useimmissa ta,pa,uksissa, pääomaa tuovat maat ovat edistyviä
ri-aita,  jotka  tarvitseva,t  ulkoma.isia,  lainoja  lisääntyvää  sijoitustoimin-
taansa  varten,   siis  reaalipääoman  muodostukseen.    Tällaiselle  maa.11e
olisi tietysti eduksi, jos se voisi kehittää tuotantokoneistoaan turvautu-

63  Sitä  olisi  modifioitava,  mm.  siinä  suhteessa,  että  edistyvässä   yhteiskunnassa  ei
n.iinkään  suuressa,  määrässä  tule  kysymykseen  työvoima,n  ja,  reaalipääoman  siirtäminen
tuotannonalalta  toiselle  kuin  väestön  lisääntymiseen  perustuvan   u u d e n  työvoimån
ohjaaminen  niille  aloille,  joita,  nimenomaan  pyritää,n  laajentamaan  suhteessa  muihin.
Tällaisessa,   tapauksessa,,   kuten   OHLiN  I]uoma,uttaa,   (Utrikeshandel   och  ha,ndelspolitik,
s.  87),  pääoma,ntuonnin  lakkaamisesta ei ole seurauksena, tuonnin absoluuttinen vähene-
minen ja  tietty lisäys  viennissä,  vaan  pieni _lisä,ys  tuonnissa. ].a tup±uva_ lisäys  viennissä.
Empiirisen  a,ineiston  perusteella  voidaa.n  osoittaa,  että  näin  on  käytännössä  todella  ta-
pabtunut.
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matta   ulkomaiseen   latinanottoon.    Mutta,   juuri   nuorissa,,    edistyvissä
maissa,   säästöpääomanmuodostus   useimmiten   on   kysyntä.än   nähden
riittämätöntä  ja  korkoka,nta  siitä  syystä  korkea„   Jos  tälla.isen maan
onnistuu  saa,da  halvempikorkoisia,  ulkoma,isia  la.inoja  ja  niiden  avulla
kehittää tuota,ntokoneistoaam nopeammin j a tehokkaammin kuin muuten
olisi  ollut  laita,,  siitä  on  epäilemättä  ma,a,11e  hyötyä.   Tällöin  sen  tosin
on suoritettava ulkoma.ille koronmaksuja, mutta tämän seika,n mahdolli-
sen  epäedullisuuden  pohtiminen  on  jotensakin  tarkoituksetonta  siinä
tapauksessa, että lainaaminen - kuten ta,rkasteltavassa tapauksessa on
edellytetty -on ainoa ta,pa lisätä ma,an käytettävissä olevan ostovoimån
määrää.    Lyhyesti  voida,an  sanoa,  että  ulkomaisen -laina,noton  edulli-
suuden - ja  samalla, vaihtotaseen aktiivis=uderi-e-äu-l`lisiru-ä-en  sekä sitä
edeltäneen  passiivisuuden  epäedullisuuden  -  rpäärää  se,  onko  la,ina-
pääomia,  käytetty  t u o t t a, v a 1 1 a  tavalla  vai  ei.   Tuottavuuden  kri-
teerioksi ori esit6tty-mm. kansanvara,llisuutta: koska velallisma,a,n karisan-
varallisuus on yhtä suuri kuin sen hallussa olevien pääomahyödykkeiden
arvo  vähennettynä  ma,an  ulkoma,isilla  veloilla,  ensiksi mainittu  kasvaa
ulkomaisen  lainanoton  johdosta  siinä  tapauksössa,,  että lainapää,omien
avulla tuotettujen pääomahyödykkeiden  arvo  lisääntyy enemmän kuin
mikä vasta,a uutta velkaantumista.64  0n' 1ausuttu myös sella,inen ajatus,
että pääomansijoitusten tuoton tulisi riittää ulkoma,ille meneviin koron-
maksuihin,   jotta  pääomantuonti  olisi  maalle  eduksi.65    0n  kuitenkin
pidettävä   kyseenalaisena,   onko   tarkoituksenmukaista   soveltaa   näin
ahdasta kriteeriota.   Voida.an hyvin ajatella sellaisia pääomansijoituksia.
-  todennäköisesti  esim.  Suomen  valtion  rautatiet  -  jotka  eivät  öle
olleet edellä esitetyssä puhta.a,sti yksityista,loudellisessa mielessä kannat-
tavia, mutta joiden aiheuttama välillinen hyöty maan talouselämälle on
ollut  niin  suuri,  ettei niiden edellyttämää pääo.mamtuontia, hevillä voida.
leimata muuksi kuin ma.a,n  kannalta  edulliseksi.  Ehkä vielä, paremman
e-simerkin  tarj oaa, ' sella,inen  ulkomaisin  lainavaroin ra,hoitettu  »sijoitus-
toiminta)),  jonka  tarkoituksena,  on kansanterveyden edistäminen.

Hyvällä syyllä voidaan lähteä siitä - mitä kriteeriota, sitten käytettä-
neenkin - että  valtaosa  useimpien  nuorten ja edistyvien maiden pää-
omantuonnista    on    ollut    asianomaisille    maille    edullista„      Niinpä
esim.  Englannin  dominiot,   enempää kuin Yhdysvallatkaam,  tuskin oli-
sivat   voineet   kehittää  ta,louselämäänsä  niin  nopeassa  tahdissa,  kuin
todellisuudessa  on  tapahtunut  -  ja  tuskin  myöskään  niiden  väestö

0¢   HicKs,  m.t.,   s.129.

65   Esim.  OHLiN,  Utrikeshamdel  och  handelspolitik,  s.  78.
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olisi voinut lisääntyä niin ripeästi - ilman tuntuvaa ulkomaista la,inan-
ottoa.   ]os ulkomaiset lainapääomat on käytetty tuottavalla taval]a, ei
myöskään  yleensä  ole  tuotta,nut  vaikeuksia  saada, a,ika,an sitä vientiyli-
jäämää, joka on tarpeen velkojen takaisin maksamiseksi ja useinkin suu-
riksi  kasvaneiden  korkojen  suorittamiseksi.   Asianomaisen  maan  tuo-
tantokoneiston vahvistaminen on lisännyt maan tuotantokykyä j a, lisään-
tyneestä tuotannosta on riittävän suuri osa voi.tu käyttää vientiin, ilman
että kotima,ista kulutusta on tästä syystä ta,rvinnut supistaa„   Hyvän ja
läheisen  esimerkin  tällaisesta,. kehityksestä  tarjoaa  1930-1uvun  Suomi,
joka   ei   ainoastaan  pystynyt  ma,ksamaan  edellisten  vuosikymmenien
a,ikana,  ottamiensa  lain6jen``korkoja  ja,  samalla  suuressa määrässä ly-
hentämään  sanottuja . la,inoja,   vaan  joka,. samänaika,isesti  sai  nauttia
voimakkaasti  lisääntyvästä  hyvinvoinnista,.  jok`a  erityisen  åelvästi  il-
meni kan.sa.ntulon nopeana kasvuna.

Kokonaa,n toisin on pääoma,ntuonnista johtuvaa negatiivista vaihto~
tasetta   ilmeisesti   arvosteltava   silloin,   kun käytetään
k|±j±±±|±±±j±j:Jspjjj±J£±i i n.   Esimerkkinä  tällaisesta  menettelystä
voidaan mainita joukko Etelä-Amer-ikan valtioita, jotka ovat käyttäneet
ulkomaisia  lainoja  mm.  budjetinvaja,usten  peittämiseen.    Seurauksena
on useimmiten ollut kansa,ntulon pieneneminen, jolloin -mikäli tällai-
nen  peruste  hyväksytään  ulkoma.isen  lainanoton  edullisuuden  tai  epä-
edullisuuden kriteerioksi - passiivista va,ihtotaset.ta voida,an pitää asian-
omaisten  maiden  kanna.lta. epäedullisena.66   Edellä  sanotun  perusteella
on  kuitenkin  varottava  tekemästä  sitä,  johtopäätöstä,  että  ]ainavaroin
rahoitettu  kulutushyödykkeiden  tuonti  välttämättä  merkitsisi  sa.maa
kuin   laha,pääomien   käyttäminen   kulutustarkoituksiin.    Kysymyksen
hava,innollista,miseksi  ajateltakoon  edellä  esim;rkkinä  esitettyä  rauta-
teiden rakentamista.  Lainavaroin aikaansaatu tuonnin lisäys vo,i käsittää
sekä  ulkomaista  rautatiemateiiaalia,  että  kulutushyödykkeitä,   mutta
-ku|utustavaroiden   tuonti   puolesta,a,n   vöi   vapa,uttaa   kulutu;ta,varain

kotimaiseen  tuotantoon sidottuja tuotantovoiriia,  jotka voidaan siirtää
uusien-pääomahyödykkeiden tuotannon lisäämis6äril.--]os puheena olevaa
tuontia ei laisinkaan  olisi esiintynyt,  sanotut kulutustavarat olisi koko-
naisuudessaan  täytynyt  tuotta,a  kotimaassa„    Esimerkki  on  tietenkin
voimakkaasti  yksinkerta,istettu,   mutta,  myös  konkreettisessa  tapa.uk-
sessa  sa.ma  ajatuksenjuoksu  pitää  paikkansa.   Näin  ollen  tuontitilaston
lukujen  tutkiminen, `mitä  toisinaan  harrastetaan  tuonnin  »hyödyllisyy-
dem)  toteamiseksi,  tosiasia,11isesti valaisee  kysymystä  sangen  vähän.67

00  Vrt.  OHLiN,  Utrikesha,ndel och handelspolitik,  s.  78.
°7  Vrt.  OHLiN,  Utrikeshandel och håndelspolitik,  s.  82.
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Edellä   vaihtotaseen  »edullisuudesta»  ja  »epäedullisuudesta»  puhut-
taessa   on   kysymystä   tarkasteltu   ainoasta.a,n  pääomaa,  tuovan  ma.an
kannalta.    Toisen  esimerkin  aktiivisesta  vaihtota.seesta.  tarjoavat  pää-
omanvientiä  harjoittavat.   Jokin  maahan  voi lainata rahaa, ulkomaille,
so. luovutta.a ostokykyä ulkomaiden käyttöön, va,in sillä ta.voin,  että se
vie  ta,varoita,  enemmän  kuin  se  tuo,  ilman  että  se  vientiylijäämästään
toistaiseksi  saa, mitään vastasuoritusta„68  Tarkemmin sanottuna, vaihto-
ta.S_e_en___aktiivisuus  merkitsee  sitä,   että   asianomaisen  ma,an  pää-o-ri-ån-
vienti lisättyEä kullantuonnilla, nousee suuremmaksi kuin sen   mahdolli-
nen  pääomantuonti,  ].oten  esiintyy  pääoman  nettovientiä.     Tällaisen
tilanteen edullisuus ta,i epäedul.lisuus a,sianoma,isen maa,n kanna,1ta ilmei-
sesti  riippuu  siitä,  minkälainen  va,staus  anneta.a,n  kysymykseen,  onko
edullisempa.a. lainata, rahaa, ulkomaille, jotta siitä myöhemmin saataisiin
korkotuottoa,   va,iko   sijoittaa   puheena,   olevat   pääoma.t   kotima.aha.n;
»edullisuuden» kriteerioksi voidaan tässäkin ta,pauksessa, aja,tella lähinnä
maan  ka,nsantulon  ta.i  -varallisuuden  kehitystä.    Itsestään  selvää  on,
että  mitään  yleispätevää  vastausta.  ei  tällajseen  kysymykseen  voida
antaa..   Sen verran voidaan kuitenkin sanoa,, että merkantilistisella käsi-
tyska,nnalla  kauppa,taseen  edullisuudesta,   ta.i  epäedullisuudesta,  ei   ole
puheena  olevan  probleema.n  ka,nssa  mitään  tekemistä.69

Joudutaan  vihdoin  helposti  kysymään,  onko  olemassa  joitakin. eri-
tyisiä  syitä  siihen  sitkeyteen,  jolla, »edullisen»  ja  »epäedullis_en» kauppa-
ta,seen ~käsitteet  jatkuvasti  ovat  pysytelleet  hengissä.   Qpa,___merkityk-

;eänäst:|:ni||i:T:is:åtei,:ieat±liäovni,rheet:lälis:l:åt¥ååiioyT.-:=E!:§ilå:||::taalog;::
tuksenjuoksua usein sovelletaan sekä va.ltiontalouteen että kansanta,lou-
teen.   Lähdetään siitä, että koska, yksityishenkilö tai liike, joka, käyttää
ostovoima,a enemmän kuin tulot edellyttävät, ].atkuvasti köyhtyy, sa,ma
koskee myös ma.a,ta, joka. tietyn a,janjakson kuluessa, tuo enemmän kuin
vie.    Edellä  on  toivotta,vasti  kuitenkin  riittävällä  selvyydellä  käynyt.
ilmi tällaisen ajatteluta,van pinnallisuus samoin kuin se, että lainanoton
edullisuus riippuu kokonaa,n siitä, millä ta,voin la.ina.tut ulkoma.iset pää-

08  0n tietenkin  muistettava,  että vientiylijäämä  ei  aina  merkitse  samaa kuin pää-
omaiivienti,  koska  edellisen  tehtävänä  on  joissakin  tapauksissa  muodostaa vasta,pa.ino
joillekin  maksutaseen  ))näkymättömille))  erille  (vrt.  edellä  s.  38).   Myös  esillä,  oleva,ssa ta-
pauksessa   on   nä,in   ollen  tarkoituksenmukaisempa,a   puhua.  vaihto-  kuin  kauppa,ta,seen
aktiivisuudesta j a, pa,ssiivisuudesta.

eo  Vrt.  OHLi`',  Utrikesha,ndel och handelspolitik,  s.  77.
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omat    käytetään.7°      Mutta    va.ikuttama.ssa.   on   lisäksi,   kuten   OH.LiN
osoittaa,,  joukko muitakin tekijöitä.7l

Ensinnäkin näyttää siltä,  että kauppataseen edullisuudesta tai epä-

:;|:;lt:ånutuaieo::a:Sts:sl:V|:::tsi::;:taä:aiåeä-#:;a::ia:i:åsi:un::P:y;:t:-:;::;a::::tl:t:a;1t7
passiivisemmaksi kuin aikaisemmin, ovat omansa vaikuttamaan yhteis-
kunna.n  tuota,ntokoneiston toimintaan epäedullisesti ja  ova.t siten itses-
sään  epäedullisi.a.   Tällöin helposti pää.dytä,än  Siihen,  että  sa.notun epä-
e¢ullisen  kehityksen  lopputulos,  nimittäin  kaTppa±g_seen  kehitys  kohti
suurempaa pa,ssiivisuutta,  va,rusteta,an  a,ttribuutilla. i)epäedullinen».  Esi-
mer-kkinä`  voidaa,n  ma,inita  katovuosi  tai  poikkeuksellisen  huono  sato,
joka  johtaa.  lisääntyneeseen  viljantuontiin  ].a  sen  johdosta  kentiös pas-
siiviseen  kauppataseeseen.    Se,   mikä  tällaisessa,   ta.pa,uksessa  on  epä-
edullista,,  on ymmärrettävästi kotimaisen vilja,ntuotannon supistuminen
eikä  tuonnin  lisääntyminen.   ]älkimmäistä  voidaa.n. pitää  pikemminkin
maan  kannalta  edullisena,  jos  toisena  vaihtoehtona  on  huoltotila,nteen
heikkeneminen  ta.i suorastaan nälänhätä.   Toisena e.simerkkinä  voidaan
esittää   diskonttokoron   korottaminen,   joka.   saa.tta,a   olla,   seura,uksena
kauppa,taseen  kehittymisestä  pa,ssiiviseen  suunta.an.    Puheena  olevan
toimenpiteen  a,vulla, L  diskonttopolitiika.n  osuutta, va.luutta,politiikassa
käsitellään seikka,peräisemmin edempänä - keskuspamkki pyrkii lyhyeksi
ajaksi  houkuttelemaan  ma.a,han  ulkoma.ista .pääomaa,,  jotta  maksutase
voitaisiin  pitää   tasapainossa.   ]}norma,alimpiin»   aikoihin   saakka.    Kun
diskontonkorotus  yleensä  ei  ole  elinkeinoelämän  kannalta  tervetullut,
siihen johtaneet syyt helposti leimata,a,n epäedullisiksi.  Lisättäköön edellä     \\
sa.nottuun vielä, että vastaavasti aktiivista vaihtotasetta usein pidetä.än_---
e_d_uJlisena  siitä  syystä,  että  se  -ta,±__p_ikemminkin  sen  muuttuminen
aktiiviseen suuntaa.n - on s£!!=±]!Si|piokehikks|S-t`ä_, esim. maan Vienti-  ,.:
tavaroiden  lisääntyneestä  kysynnästä  ulkomailla,  jo.t_a  hyvällä  syyllä .
voidaan pitää maan kannalta.edullisena, koska se merkitsee työllisyyden
]isääntymistä,  kansantulon  kohöå.-mista jne.

70  Vft. A}ioNN,  m.t., s.  122-123. -Huomattakoon, että  myöskään jokin liikeyritys
ei köyhdy, jos se käyttää lainava,roja »tuottavalla,» tava,lla,, esim. laajentaa,kseen tuotanto-
laitoksiaan tms.  Ei edes sen seikam, että jokin yksittäinen henkilö jonkin a,ikaa elää laina-
tuilla  va,roilla,  tarvitse  merkitä huonoa  ta,loudenpitoa.   Opintolainat!

71  0HLiN,  Utrikeshandel  och  handelspolitik,  s.  78-79.
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8  §.    Maksutaseen  tasapaino.     Kauppa-ja vaihtotaseen tasapainon
käsitteet - ja sama koskee myös aktiivista ja passiivista kauppa- sekä
va,ihtota,setta. - ovat siinä määrin selvät ja. riidattomat,  että ne tuskin
antava,t aihetta erimielisyyksiin tai väärinkäsityksiin.  Sen sijaan maksu-
taseen tasapainon käsite ei ole yhtä itsestään selvä, vaan ka.ipaa lähempää,
analyysia  samoin  kuin  edullisen  ja,  epäedullisen  maksutaseen  käsitteet-
kin, joita ei vielä toistaiseksi ole tarkasteltu.

Sen perustee]la, mitä esillä olevassa luvussa on aikaisemmin esitetty,
voitaisiin kenties sanoa,  että  tosiasiallisesti kysymys maksutaseen  tasa-
pa,inosta ei ta,rjoa mitään probleemaa,  koska,  taseen kokonaisuudessaan
a,ina  täytyy  olla,  tasa,painossa  -  tietenkin  edellyttäen,  että sen kaikki
erät  voidaa,n  tila,stollisesti  todeta.    ]os  nimittäin  maksutase   käsittää
kaikki mahdolliset erät ja jos lisäksi nouda,teta,an, kuten yleensä tehdään,
sitä  kirjanpidollista  menettelyä,  että  juoksevat  tulot  viedään  kredit-
puolelle  ja juoksevat menot  debet-puolelle,  kun tia,a5\ ulkoma,ille myön-
netyt   lainat   esiintyvät   debet-puolella   ja   ulkomailta,   saadut   kredit-
puolella,    taseen    loppushmmien    täytyy    eräänlaisella    kirja~ppidollis~
l.oogisella  välttämättömyydellä  aina  olla  yhtä  suuret  G#  ¢os¢.72   Tämä
on tosia,siallisesti aksiooma,  joka  Seulaå, jo  ta.seen-käsitteestä.   Jokaisen
erääntyneen maksuvelvoitteen vastapainonahan täytyy olla vastaavån-
suuruinen  erä  taseen  kredit-puolella.   Jos  maan  on  jonkin  aja,nja,kson
ki]1uessa  ma,ksettava  ulk,omaille   enemmän   kuin  sillä   on   vastaa,vama,
aikana   erääntyviä   ulkoma,isia   saatavia.,   on   tietenkin   välttämätöntä,
että se saa lykkäystä osasta maksuvelvollisuuttaa,n.   Toisin sanoen ulko-
ma.at joutuvat myöntämään asianomaiselle maalle muodossa tai toisessa.
luottoa,  ].oka vahvistaa, maan maksuta.seen  kredit-puolta, ja  sa.a  aikaa,n

72  EA7  ¢os¢-käsjte  kuuluu  ns.  Tukholman  koulukunnam  (LiNi)AHL,  MVRDAL,   OHLir\T,

LUNDBERG  ym.)   luomaan  terminologiseen  koneistoon,   jota,  menestyksellisesti  voidaan
käyttä,ä, apuna monia. ka,nsa,ntaloudellisia ilmiöitä analysoitaessa.   Puheena olevat ka.nsa,n-
taloudentutkijat  ovat  ensimmäisenä,  alkaneet  tarka,stella,  sellaisia  ilmiöitä,  kuin  säästä-
mistä„  sijoittamista,  kokonaistuloja jne.  kahdessa  mielessä,  nimittäin  eAf  c}7¢¢e  ja ±;Å;  ¢os/.
OHLiN  määrittelee  näiden  käsitteiden  sisällön  seura,avaa,n  ta,paan:  Ensinnäkin  on  sekä
käytännön    talousmiehelle   että  talousteoreetikolle  vä,lttämätöntä  voida  jäljestä  päin
todeta,  mitä  jonkjn  tietyn  aja,n].akson  kuluessa  todella  on ta.pahtunut,  so.  minkäla,inen
sanotun ajanj a,kson kuluessa tode]]istunut taloude.llinen prosessi on ollut.  Tällöin on kysy-
mys e;3r ¢os/-a,na,lyysista.   Puheena  oleva ta,rkastelutapa ei kuitenkaan yksinään riitä.   Se
ei näet vielä s e 1 i t ä mitää,n,  koska se ei sano mitään va,1Iitsevista syy- tai funktiona,ali.-
sista  yhteyksistä.    Lisäksi  on  tark.asteltava  ihmisten tulevaisuuden  ennakointeja,  jotka
juuri määräävät heidä,n taloudellisen toimjntansa.   Tälla,inen eteenpäii]  aj assa, ta.pahtuv a
analyysi  on  e#  a;%¢G-analyysia.    Ks.   OHLiN,   Some  Notes  on  the  Stockholm  Theory  of
Savings and  lnvestments,  The Economic ]ournal,  XLVII  (1937),  s.  58-59.
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ta,sa,painon  syntymisen.    Tällaisessa  kirjanpidollisessa,  mielessä  maksu-
taseen  on  aina.  oltava  ta,sapa,inossa,,  oli  sitten  kysymys  miten  lyhyestä
aj anj a<ksosta  ta,hansa.

Näin  ollen maksutaseen tasapa,inosta puhuttaessa.  sillä  ei voida,kaan
tarkoittaa.   k o k o   maksuta,seen   loi)pusummien   yhtäsuuruutta,   vaan
sitä, että tietyt kredit-ja, debet-puolen erät ta,i ta,seen alaryhmät vastaa-
vat suuruudeltaa,n toisiaan.   Tässä suhteessa maksuta,se on eräässä mie-
1essä   rinnastettavissa  aikaisemmin   viita.ttuun   va,ltion   tulo-  ja   meno-
arvioon 73,  jonka, loppusummien niin ikään aina täytyy olla ta,sapa,inossa
eA; ¢os¢.   Tästä syystä ei myöskään  finanssiteorias.sa tulo-ja menoarvion
tasapainolla  tarkoiteta,  sen  kirja,npidollis-muodollista  tasa,pa,inoa,  va,an
edellytyksenä  on,  että  tietynla,i;et  menot  on  peitetty  tietynlaisilla  tu-
loilla.  Toisinaan puhutaankin tulo- ja inenoa,rvion kva,litatiivisesta ta,sa,-
pa,inosta  erotukseksi  kvantita,tiivisesta  ta.sapa.inosta., jolla ymmärretään
vain  tulo- ja menopuolien loppusummien yhtäsuuruutta„74

Kuten j o aikaisemmin huoma,utettiin ,` ta,vallisimmin käytetty ma,ksu-
taseen erien ryhmittely rakentuu muodollisesti lährinä sentapaisille peri-
aa.tteille,   joita.   noudatetaam  hallinnollisessa  kir].anpidossa;   liikekirjan-
pidon terminologia,a käyttäen voitaisiin ehkä puhua, eräänlaisesta yhdis-
tetystä  tulos-  ].a,  oma,isuustaseesta.   Maksuta,seen  tasapa.inon  ja  samalla.
myös a,ktiivisen j a passiivisen maksutaseen käsitteiden h avainnollista.mi-
seksi  on  kuitenkin  tarkoituksenmukaisempaa  ryhmitellä  maksutaseen
erät  lähinnä  k a s s a tilin  muotoon,  mikä pa,remmin vastaisi  nimitystä
maksu t a s e.  Näin menetellen kaikki ne »kassanlisäykset»,  jot.ka aiheu-
tuvat   viennistä   samoih  kuin   muista  juoksevista   tuloeristä   sekä   eri
muodciissa ulkomailta, sa,aduista. 1ainoista,  viedään taseen deb.et-puolelle
ja,  va.sta,avasti  tuonnista,,  muista  juoksevista  menoista.  sekä ulkomaille
myönnetyista,  la.inoista,  johtuvat  »ka.ssanvähennykset»  kredit-puolelle.75
Niinikään on paikallaa.n erottaa. lyhytaikaiset tasoitta,v at pääoman|iikkeet
samoin kuin tasoittavat kullanliikkeet, j oita yhteisesti voitaisiin nimittää
maksutaseen »tasoituseriksi»76, kokonaa,n omaksi ryhmäkseen; jos nimit-
täin näin ei menetellä,  pääoma.nliikkeiden muutokset ainoastaa.n.kuvas-
tavat  vaihtota,seen  sa.1doa„   Täten  maksutaseen  rakenne  tu]ee  olemaan
seuraavanla.inen:

73   Ks.  edellä  s.  28.

74  Ks.  lähemmin MiKKo  TAMMiNEN,  Tulo-ja,  menoarvion ta.sapaino  finanssitieteelli-

senä probleemina,,  Kansamtaloudellinen Aika,ka,uskirja,  X vuosik.  (1938),  s.  233.
76  Vrt.  WF,LiNDER,  m.t.,  S.  421.
70  Tätä  suomenkielistä  termiä  käytetään  WiNDiNG  PEDERSENin  e.m.  teoksessa,  s.

297-298.`--                      -
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p±siåå__:_s::eotåsasnä|iiykhk:isdtee:moassas|:ai¥å±bgilik:fnvk-:iepdti::;:-=|T,-Js:
merkitsee  ikään  kuih maari »kassa,tilanteen» va,hvistumista,,  jollo\in »kas-
sallat) ymmärr`etään lyhytaikåisten ulkomaisten saa,ta,vien j a velkojen-
kulla,ntuonti ja kulla,nvienti niihin luettuina -nettomäärää. Tällaisessa

::::|::es|eesåaaamåEtsr:å:suettki:kf:|aui:::ndefå;::äå:v¥vipa:Pfloi;j::a:ålerdii:
=___               -__       -_

or}_ vai_htota,seen  ja  pitkäaikaisteii  pääomanliiffieh`  osa.lta  suurempi
kuin debet, maksutase on passij_vinen eli h e i k k o.77   Asia,n havainnol-
listamisek-si kuvitelta,koon liikettä, joka, ostaa ja myy ta,varaa, ainoastaan

:ä:iegiååilia.|:teaiäJa:statåi|:i:::a:iilr?::a,,¥asi::Ta::,:-.:yv¥h;1::j::s::k:tasl::
sitä,  että  liikke6n  juoksevat  tulot  lisättynä  obligaa,tioiden  myynnistä
saaduilla tuloilla, jonkin tietyn a,janjakson kuluessa ylittävät juoksevien
menojen  ja  obligaa,tioiden  osta,misesta, koituvien  menojen  summan,  j`ol-
loin liikkeen kassa  ka.svaa„   Passiivinen eli heikko  maksutase  sen  sijaan
johtaa,  kassa,nvähennykseen.78    Kuten  hava,itaan,  maksutase  kokonai-
suudessa,an  saattaa hyvinkin  oiia  aktiivinen,  va,ikk-a~v-äihtotase  olisikin
Fassiivinen  ja  u¢.cG  uG7's¢.``--Eaöllä esitetyn kaavion nojalla, on niin ikään helppo hava.ita, mi.nkä-

laisissa,  ta.pauksissa  maksutase  on  va<hva,  ja  minkä,laisissa  heikko.    ]os

77   0HLiN,  Utrikeshandel  och handelspolitik,  s.  74'ja ¢¢ssj7%.
78  Vrt.  WELiNi)ER,   m.t.,  s.   421-422.
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maksutaseen tasoituskeinona  käytettäisiin  yksinomaan  kullan  i)la,iva,uk-
sia», maksutase tietenkin olisi vahva, milloin kullantuonti ylittää. kullan-
viennin,  ja  heikko,  milloin  tilann6  on  päinvastainen.  Jos  taas  kulla,n-
tuontia ja -vientiä ei laisinkaan esiintyisi, vaan maksutase tasoitettaisiin
ainoastaan  lyhytaikaisen  luotonoton  ja  -a,nnon  avulla,  maksutase  olisi

`  v?hva,  jos  lyhytaikaiset  tasoittavat pääomanliikkeet  osoittavat  netto-
saa.tavaa.  Milloin maam lyhytaikaiset nettosaatava,t ulkoma,ilta, 1isäänty-
vät,  mutta,  maasta  samanaikaisesti  viedään  kultaa,,  nettoluotonannon
täytyy ymmärrettävästi olla suurempi kuin kullanvienti,  jotta maksu-
tase  olisi  vahva.    Sellaisessa  tapauksessa  taas,  että  maahan  tuodaan
kultaa,  mutta  samanaikaisesti lyhyta,ikaiset  velat  ylittävät  va.staavan-
laiset  saatavat,  maksutase  on  edelleen  vahva.  siinä  ta,pa,uksessa,  että
kulla,n tuonti on suurempi.   Sen sijaa,n maksuta,se on heikko, jos saman-
aikaisesti maasta viedään kultaa, ja lyhytaikainen pääomanliike osoittaa

;,,';äti;s:ee:1¥:i,::a:å:::tåg:v:.l:;:a?te::.;ke:ntiai|a-g:±äkssp;tå-:k:¥:ev;%ala:;fo:t;;1::;:' ,,   ;eäkää pkouslitt:i::::ennn oks:|1nei:::giiskeae:ak::åa:::_n?å::å=::::ttio tkasaisaså::ama:

että mikäli pitkäaikaisia. pääomanliikkeitä ei esiinny, ma.ksutase on tasa.-
painossa,  jos vaihtotase on  tasapainossa.

On  kuitenkin  huomattava,   että  va,ikka   ma,ksutaseen   tasapainon
samoin   kuin   vahvan   ja  heikon   maksutaseen   käsitteet   teöreettisesti
ovatkin   verraten   helposti   johdettavissa,   niiden   käytäntöön   sovelta-
minen saa.ttaa muod`ostua sangen va.ikea,ksi.   Korostettakoon vielä,  että
maksutaseen  tasapairion  tai  sen  puuttumisen  toteamiseksi  maksuta.se
on  voitava  laa,tia lähinnä  eräänlaisen kassa,tilin  muotoon,  josta.  käyvät
ilmi kaikki .ne ka,nsainväliset liike-ym.  toimet, jotka lisäävät tai vähen-
tävät maån valuutta-ja kulta.vara,ntoa.   Kysymyksessä on tällöin erä,än-
1a,inen  ideaa.lityyppinen  ryhmittely,  jonka  toteuttaminen  ei  useimpien

.   maiden osa,lta tuottane ainoastaan suuria, useissa tapa,uksissa suorastaa.n
voittamattomia.  tilastollis-teknillisiä  vaikeuksia,,  vaan  johon  voi  liittyä
eräitä  periaatteellisiakin  probleemoja.    Viimeksi  mainitut   aiheutuvat
ennen kaikkea siitä, että saattaa, käydä va.ikea,ksi määrittää, mitkä pää-
omanliikkeet  todella ovat vaikutukse]taa,n i)tasoittavia» eli »ta,sa,pa,inot-
taviai}, ja mitkä. eivät sellaisia ole.   Merkitsee todellisuuden liian pitkälle
vietyäyksinkerta,istamista,josedellisetilrianmuutasama,istetaa,nlyhyen
ajan pääomanliikkeiden ka,nssa,  kuten toisina,a,n menetellään.   Kuten jo

79  Vrt.   OHLiN,   Utrikesha,ndel  och  handelspolitik,   s.   74  ja,   92;   ks.   myös  NURKSB,

Intemational  Currency  Experience,  Lea,gue of Nations,  Princeton  1944,  s.  124-125.
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aikaisemmin  on korostettu,8° kaikki lyhyen  aja,n pääoma,nliikkeet eivät
suinka,an  ole  ma,ksutaseen  näkökulma,sta  katsottuna.  tasapainottavia,
vaan  eräät  niistä  ovat  päin  vastoin  omansa  aiheutta.maan  tasa,painon
puutetta,.   Tälla.isia, ei edusta ainoastaa,n ns.   irtolaispääoma   (%o¢ 7%o%Gy),
vaan myös tietynla,iset »spontaa,niseti) i)ääomanliikkeet pääomarunsaista
pääomaköyhiin maihin.  Sen sijaan ta.as jotkin muodollisesti pitkäaikaiset
pääomanliikkeet   sa,attavat   olla  luonteelta.a.n  tasapainottavia,.81    Täten
maksutaseen ta,sapainon  tai tasapainon puutteen  empiirisen  totea.misen
täytyy  pa,kostakin  monessa  ta.pauks€ssa,  jäädä  summittaiseksi  ja  epä-
eksa.ktiseksi, seikka„ joka on syytä pitää mielessä.

Mitä  vihdoin  tulee  kysymykseen,  onko  vahvaa.  maksutasetta,  pidet-
tävä   inaan   kannalta   edullisena  ].a,  heikkoa  epäedullisena,  sitä  käsitel-
lään   seikkaperäisemmin   edempänä   eri   yhteyksissä.     Tässä   voida.a,n
tyytyä  alustavasti  toteamaan,  että  tuntuva ja jatkuva  heikkous maa,n
maksutaseessa   muodostuu   maalle   sikäli  vaaralliseksi,   että   se   tekee
maan ra.ha.yksikön kansa,invälisen arvon  säilyttämisen vaikeaksi tai suo-
rastaan  ma.hdottomaksi.   Tässä  mielessä  heikko  maksutase  epäilemättä
voidaan -jos niin halutaa.n - leimata epäedulliseksi.  Tämä ei kuiten-
kaan merkitse samaa, kuin sellainen johtopäätös,  että  vahva maksutase
olisi ajan mittaan maalle eduksi, sillä ja.tkuvana olotilana, sekin on oma,nsa
horjuttamaan  kansainv2.listä  monetääristä  tasapainoa  ja,  ennen  pitkää
aiheuttaa, rea,ktioita, joiden johdosta, kehitys kääntyy toiseen suuntaa,n.82

8o   Ks.  edellä  s.  48.

81   Ks.   HABERLER,   Currency  Depreciation  a,nd  the  lnternational  Monetary  Fund,

The  Review  of  Economic  Sta,tistics,  Vol.  XXVI  (1944),  s.  178-179.
82  Maksutaseen  edumsuutta,  ja  epäedullisuutta  tai   oikeammin  vahvuutta  ja  heik-

koutta on edellä tarkasteltu - esillä olevan tutkimuksen luonteen muka,isesti - puhtaasti
m o n e t ä ä r i s e 1 t ä kannalta.   Samat käsitteet voida,an HicKsin mukaan tulkita, myös
toisella  ja,  tarkoituksenmukaisemma,lla   ta,valla,   nimittä,in   pitämällä   kriteeriona   ulko-
ma,isten maksusuhteiden vaikutuksia ma,a,n p ä ä o m a n m ä ä r ä ä n.   »Ed%JJ¢%e7¢ maksu-
tase  merkitsee . .  .  silloin,  että  kulla.n  nettotuonti  plus  säästöva,rojen  nettosijoitus  ulko-
maille  yhteensä  muodostavat  posjtiivisen  summa.n.   Tämä  voi .  . .  ta,pahtua  a,inoasta,a,n
silloin,  kun  ma,a,n  omien  tuotteiden  viennin  summa,  plus  ulkoma.isista  saata,vista  saatu
nettotulo  on  suurempi  kuin  maa.han  tuodaa.n  oma,ssa  ma.assa  ta,pahtuvaa,  kulutusta  ja
investointia,  varten  (jolloin  kulla.n  tuontia  ei  lueta  muka.an  sijoituksiin).   Missä  mää,rin
maan ma.ksuta,se silloii} on edullinen, näkyy näiden molempien summien erosta.   Jos esiin-
tyy  erotusta  toiseen  suuhtaan,  voidaa,n  sanoa  maa,n  maksutaseen  olevan  epäedullisen.
E¢&Gdc4%se7¢  (tässä mielessä)  maksuta,seen  olemassaolo. merkitsee,  että  maa, kuluttaa Sitä
osaa kansa,llisomaisuudesta,an,  j onka muodosta,a, sen kultavara,sto plus sen nettosa,a,ta.vat
ulkoma,ilta.   Tämän ei kuitenkaan ta,rvitse merkitä, sitä,  että, maa.n omaisuus kokonaisuu-
tena  katsoen  vähenee.   Tappjo  yhtäällä  voi  tulla  tasoitetuksi  toisa,alla  syntyvän  voiton
johdosta.   Nega,tiivista  maksutasetta  voi  toisin  sanoen   korvata  nettoinvestointi  omassa.
ma,assa„»   HicKs,  m.t.,  s.   198-199.



111  luku.   Valuuttakurssit  vapaasti  muodostuvina
hintoina.

1  §.    Tasapainokurssin  käsite.    Kuten  jo a.ikaisemmin on todettu,
ulkomaa.n va,luuttoja voidaan pitää hyödykkeinä, joihin valuuttamarkki-
noilla  kohdistuu  tietty  monetäärinen  -  maa,n  omassa  raha,yksikössä
ilma,istu - kysyntä.   Sa.moin kuin hinnat yleensä vapaan kilpailun valli-
tessa  pyrkivät  asettumaan  sella.iselle  tasolle,  että  kysyntä .ja  ta,rjonta
våstaava,t   toisiaan,   samoin   myös   vapaasti   muodostuvilla   valuutta-
kursseilla on taipumus hakeutua sellaiselle korkeudelle, jossa va,luuttojen
kysyntä ja tar].onta muodostuvat yhtä ;uuriksi.   Niinpä  se seikka,  että
pTirinan  kurssi  Suomessa  helmikuun  1.  päivänä  1922,  siis  ajankohtana,
jolloin   Suomen   Pankki   ei   suoranaisesti   puuttunut   valuuttakurssien
määräytymiseen.,  oli  211  markkaa  eikä  esim.  210  ta.i  212  ma.rkkaa,  oli

yksirikertaisesti seura,us siitä,  että tuona a,jankohtana maa,ilmanmarkki-
noilla vaikutta.neiden kysyntä-, tarjonta-, hinta-, kuljetus-ym. suhteiden
johdosta,  vienti  ja  tuonti  sekä  lisäksi  Suomen  ja.  ulkoma,iden  väliset
pää,omanliikkeet samoin kuin muut maksutaseen erät sa.ivat aikaan pun-
nan  kysynnän  ja  tarjonnam  yhtäsuuruuden  juuri  kurssiin  211: -.  `

Hintaa,  jonka,  vallitessa,  kysyntä  ja.  tarjonta  vasta,a,vat  toisiaan  ja
asiarioma,isill-å markkinoilla, va,llitsee  tas.apaino ,  nimitetään MABSHALLin
muka,a_p___t_as.apainohinnaksi.1    Analogisesti  voidaan   puhua  myös   tasa-
painokurssista, so. kurssista„ ].onka va,1litessa. ulkomaan valuutam kysyntä
ja tarjonta peittävät toisensa ja a.sianomaisen maan ulkoma.isten maksu-
suhteiden  sekä  valuuttama.rkkinoiden  voidaa,n  katsoa  olevan  tasapai-
nossa.   Ta<sa,painokurssi tällä ta,voin ymmärrettynä voidaa.n si.is lyhyesti
määritellä  sella.iseksi  kurssiksi,  joka  tasapainottaa,  maan  maksutaseen,
mikä,  kuten  edellisessä pykälässä  havaittiin,  merkitsee sitä,  että  asian-

]  ALFRBD  MARSHAi,L,  Principles  of  Economics,  London  1922,  s.  345.  -  Tasapaino-

hintaa,   ei   ole   sekoitettava   käsitteeseen   »hinnammuodostuksen   tasapainotila)),   joka   on
»Sellainen toisistaan riippuvaisten tekijäin välinen tila, joka, pyrkii säilymään niin kauan
kuin siihen vaikutta.vat tekijät säilyvät muuttuma,ttomina».   Ks.  LAURi  0.  AF  HEURLiN,
Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen tasapainotila vapaan kilpailun vallitessa,  Helsinki
1944,  s.  8-9.

')
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omaisen maan kulta,-ja valuutta.varannossa ei tietyn ajamjakson kuluessa
ta.pahdu  nettomuutoksia.    Tässä  yhteydessä  on  kuitenkin  paikallaan
todeta, että a,lan kirjallisuudessa ja varsinkin i)käytännöllisessät) valuutta-
kysymyksiä koskevassa, keskustelussa - sikäli kuin jälkimmäisessä. yli-
ma.1kaa,n  operoidaan  täsmällisin  käsittein  -  ta,sa,painokurssista,  usein
esitetään   toisenla,inenkin   määritelmä,   joka   periaatteessa   olennaisesti
eroa,a   esillä  olevassa,  tutkimuksessa  omaksutusta„    Tasapainokurssilla
nimittäin  toisina,an  tarkoitetaan  sellaista  valuuttakurss-iä-,-  j-o-nka.  valli-
tessa maks-utaseen j u o k s e v a t  tulo-  ja menoerät  vastaavat  toisia.an
ja  joka  siis  tasa<painottaa,  vaihtotaseen.2

Puheena.  olevan  määrittelyn  lähtökohtana.  on  sellainen  näköka.nta,,
että maksuta«seen voida,an katsoa olevan tasapainossa vain siinä tapauk-
sessa,   että   vaihtotase   täyttää   tämän   ehdon.    Sanottua,   lähtökohta,a,
enempää  kuin  siitä  johdettua  tasapa,inokurssin  käsitettä  tuskin  kuiten-
kaan  voidaa.n  pitää   tarkoituksenmukaisena  ja  hyväksyttävänä.    Jos
maksuta.seen  myönnetään  olevan  ta,sapa.inossa,  vajn  sillä  ehdolla,,  että
sen juok.sevat erät tasa,painottavat  toisensa,  siitä  tietenkin seiiraa,  että
maksuta,se   osoittaa  vaja,usta,   jos  ma,a  harjoittaa  pääomantuontia  ja
ylijäämää,  kun  se  maksaa  entisiä  velkojaan  tai  muuten  vie  pääomaa.
Puheena,  olevan  aja,ttelutavan  mukaisesti  mm.  edistyvät  maa,t,  jotka
lainaavat    pääomia    ulkomailta    tuotantokoneistonsa    kehittämiseksi,
olisivat  useimmiten  ikään  kuin  ennakolta  tuomitut  kärsimään  ja,tku-
vasta maksutaseenva,].auksesta, niin kauan kuin i)ääoma.ntuontia jatkuu.
Leimaamalla  k a i k k i  pääoma.nliikkeet  tavallaa,n  eräänlaisiksi  häiriö-
tekijöiks`i  kamsainvälisissä   taloudellisissa  suhteissa  kyseinen  ka,tsanto-
ka,nta   näyttää   viime   kädessä   juontavan   juurensa,   merkantilistisista
»edullista))    ].a    i)epäedullista»    kauppatasetta    koskevista.     a,rvopäätel-
mistä.    Todellisuudessa  kuitenkin  kansainväliset  ostokyvyn  siirrot  _
ja  näin  varsinkin  poliittisesti  ja  taloudellisesti  »terveissät)   oloissa,  -
kuuluva.t olennaisena ja, tärkeänä  tekijänä normaa,1eihin  kansainvälisiin
suhteisiin.

2   Ma,ksuta,seen   juoksevien   erien   ta,sapainosta,   va,luuttakurssien   ta,sapainopisteen

eräänä  kriteriona,  puhuu  esim.   ]¢RGEN  PED3RSEN.   Ks.  Da,s Gloichgewicht der Wechsel-
kurse  und  seine  Bestimmungsgrunde,  Kieler  Vorträge  58,  ]ena,  1939,  s.  7  ja  seur.,.sekä
Pengeteori  og  Pengepolitik,   K¢benhavn   1944,   s.   198  ].a,  seur.    Vrt.   myös  ¢Äo%o%;sÅG
E//e7'Ä7+¢.gs¢e.cZs¢yobJe%ey,   Betconkning  afgivet  a£  Finansministeriets  Udvalg  a£  30.   ]anuar
1943,  Del  1,  K¢benha,vn .1945,.s.  68 ja, seur.  -Vielä, pitemmälle menee CAssEL määritel-
lessään  tasapainokurssin   (ostovoimapa,riteetin)   sellaiseksi  kurssiksi,  joka  ta,sa,painottaa,
k a u p p a ta,seen  (ks.  IV luku).     Vrt.  myös  P.  8.  WHALE,  The Theory of lntemational
Trade in the absence of a,n  lnterna,tional Standard,  Economica„  Vol.111  (1936), s.  32-35.
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Tasapainokurssin  määritteleminen   sellaiseksi  kurssiksi,   joka  tasa-
painotta.a  vaihtotaseen, . saattaa  kenties .joissa,kin  tapauksissa  perustua
siihen, että vaihtotasetta usein yksinkertaisesti n i m i t e t ä ä n maksu-
taseeksi.3   Toisinaa,n  tämä  ehkä  tapahtuu  tilasto_l!is-teknillisistä  syistä,
ennen  kaikkea  sen  johdosta,   että  kansainvälisten   pääom'anliikkeiden
tilastollinen  toteaminen  on  monesti  sangen  vaikeata,  kun  taas  maksu-
taseen  juoksevia  eriä  koskevat  numerotiedot  ovat  yleensä  helpommin
saatavissa.   On myös ajateltavissa, että asiaan vaikutta,a seuraava näkö-
kohta.:  kun  käytännöllisessä  valuuttapolitiika,ssa  jouduta,a,n  tilastollis-
la,skelmallista  tietä  G#  cz7¢fG  määrittämään  sella,inen  va,luuttakurssi,  joka
tas.a,painotta.a maksutaseen  G# ¢os¢,  tehtävä  on - kuten edempänä  eri-
tyisesti   ns.   ostovoimapariteettiteoriaa   käsiteltäessä   tullaan   havaitse-
maan  -  vielä  vaikeampi  tyydyttävällä  eksaktisuudella  suorittaa,,  jos
silmämääränä pidetään koko ma,ksutaseen eikä vain vaihto- ta,i oikeam-
min  kauppata,seen  tasapainoa.   Terminologian  horjuvuus  ja `epätarkoi-
tuksenmukaisuus,  tilaston  puutteellisuudet  tai valuuttakurssien laskel-
malliseen  määrittämiseen  liittyvät  vaikeudet  eivät  kuitenkaa,n  sellaise-
na`ä.n voi muuttaa itse käsitteiden asiallista sisältöä.   Tästä syystä esillä
olevassa  tutkimuksessa  maksutaseen  ,tasa,pa.ino  jatkuvasti  käsitetään,
kuten se edellä on määritelty.   Milloin nimenoma.a,n on kysymys vaihto-
taseesta,  siitä  väärinkäsitysten  välttämiseksi  erityisesti  mainitaa,n.

Toisaalta on kuitenkin todettava, että tasapainokurssin mää,ritelmää
siinä muodossa„ kuin se edellä on esitetty, on pidettävä vain alustavana,
ikään   kuin   ensimmäisenä   approksimaationa.     Niitä   modifikaatioita,
jotka  sen  suhteen  on  tehtävä,   on  kuitenkin  sopivinta  pääasia,11isesti
käsitellä  vasta,  edempänä.    Viitattakoon  tässä  -yhteydessä  ainoastaa,n
yhteen näkökohtaan, nimittäin siihen, että käytännössä ei voida, ajatella
jonkin maa,n maksutaseen pysyttelevän ajankohdasta toiseen ja,tkuvasti
tasa,painossa   ilman   tilapäisiä   tasapainonhäiriöitä.    Erityisen   ilmeistä
tämä on sellaisten ma,iden kuin mm.  Suomen   osalta,  joiden ulkomaan-
ka,uppa  on  voimakkaiden  k a u s i v a i h t e 1 u j e n  alainen.  Krih nimit-
täin  suurin  osa  maamme  sa,ta,mii§±ajää±_y_y ta,1veksi, vienti yleensä talvi-
kuukausina  jää,  verraten  vähäiseksi lisääntyäkseen sitten voimakkaa,sti
purjehduskauden  alettua.   Tuonti sitä vastoin  on voimakkaimmin kes-
kittynyt   syyskuukausiin.    Näistä-  seikoista   johtuen   Suomen   Pankki
on, kuten  KORpisAARi  huomauttaa,  joutunut  lisäämää,n valuuttavaran-
toaan   ke_säl|ä  ja  syk.syllä  voidakseen  sen  avulla  tyydyttää  talven  ja

3  Kysymyksessä   on   yksi   HABERLERin   mainitsemasta   kuudesta   maksutaseen   eri

määritelmästä.   Vrt.  edellä s,  26,  a.1aviite  6.
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kevä,än  valuutankysynnän.4    Selvää  on,  että  puhuttaessa »tietynpitui-
sesta,» ajanjaksosta,  jonka kuluessa ma,ksutaseen on oltava ta.sapainossa,
jotta   vallitsevaa   va,luutta.kurssia.   voita,isiin   pitää   ta,sa,pa.inokurssina,
kyseistä  aja,njaksoa  ei  esim.  Suomen  tapauksessa  voida  ajatella  miten
lyhyeksi  taha,nsa,  esim.  vain  kuukausia.  tai  viikkoja  käsittäväksi,  vaan
vähintään  vuoden  pituiseksi.   Mutta lisäksi voida,an  aja,tella,  ta,pauksia,
joissa   pitkäaika.isempikin   tasapainon   puute   maksutaseessa,   voidaan
leimata  luonteeltaa,n  tilapäiseksi  ja  maan  ta,louselämän  ka,nnalta  vaa-
rattoma,ksi.     Nimenomaan    käytännöllisen    valuuttapolitiikan    näkö-
kulma.sta  edellä  esitettyä  ta,sa,painokurssin  määritelmää  -  va.rsinkin
kun  tasa.painon  ].a,  sen  puutteen  totea.minen  täysin  eksa.ktisesti  sa.a,ttaa,
olla  sangen  va,ikeata  -  on  ilmeisesti  sovellettava  y)suurpiirteisesti»  ja
verraten  pitkää  tähtäintä  käyttäen.   Ta.sL±pLaingkurssi  olisi  ehkä  tällöin
lähinnä  käsitettävä  kurssiks±,_._jonka  va,llitessa ei esiinny  jyrkkää  ja  sel-
västi havaittavaa yksipuolista tendenssiä kulla,.p ja .lyhytaikaisten ulko-
ma,is-ten  saa,ta,vien  nettovarantojen  supistumiseen  tai  kasvamiseen.

2  §.   Maksutaseen  ja   valuuttakurssien   välinen   riippuvuussuhde.
Ns.    maksutaseteoria.    Hinta,   joka  täyttää   tasa.painon  ehdot,  ilman
että  ulkoapäin  millään  tavoin  puututaa,n  hintamekanismin  va,paa,seen
toiminta.a,n,  leimataan  usein  »1uonnolliseksi»  tai  »normaa,liksit)  hinnaksi.5
Vastaavasti puhutaan  toisinaa.n` myös  »luonnollisesta»,  »normaalista,»  tai
jopa, »oikeasta,» valuutta.kurssista.   Ovatko tällaiset attribuutit aiheellisia
vai  eivät,  siihen  kysymykseen  pyritään  antamaa,n  perusteltu  vastaus
vasta, tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa,.  Keskeisen probleeman esillä
olevassa. 1uvussa, muodosta,a.  kysymys  siitä,  millä  tavoin  itse  ta,sapa.ino-
kurssi  muodostuu,  eli  täsmällisemmin  sanottuna,  mitkä  ova.t  valuutta.-
markkinain tasapainon ehdot tiettyjen  edellytysten  vallitessa ja. minkä-
laisten  rea.ktioiden  vaikutuksesta  sa,nottujen  ma,rkkinoiden  häiriytynyt
tasa,paino  palautuu.

Tällöin  joudritaa,n  a.luksi, seikkaperäisemmin  kuin  tähän  saa,kka on
tapa,htunut,    ta,rka,stelemaa,n    sitä    riippuvuussuhdetta,    joka  vallitsee
maksutaseen  ja,  va,luuttakurssien  välillä.    Se  toteamus,  että  ulkomaa,n
valuuttojen kurssi riippuu niiden kysynnästä ja tar].onnasta,  jotka puo-
lestaan  ilmenevät  ma,ksuta,seen  tulo-  ja,  menoerinä,`  ei  vielä  riittävän

4  KORpisAAR[,  Raha, ja pankit,  s.  297.
5  »Luonnollista))  hinta,a  yllä  esitetyssä  mielessä  käsitettynä  ei  tietenkään  ole  sekoi-

tettava   kla,ssikoiden  -  lähinnä  ADAM  SMiTHin  ja  RicARDon  -  vastaavaan  termiin,
jolla   ymmärretään   tuotantokustannuksia   vastaavaa--hintaa,   keskiajan   skola,stikkojen
])oikeasta hinnasta)),  7.e4s/%?%  Pye¢3.%%ista,  puhumattakaan.
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selvästi ilmaise sanotun suhteen luonnetta.   Ensinnäkin nousee vastatta-
vaksi  kysymys,  onko  maksutase  tässä  yhteydessa,  käsitettävä  e#  ¢7¢¢e
vai  e#  ¢os¢.    Vähäisen  harkinnan  jälkeen  käy  ilmeiseksi,  että  maksu-
taseella jälkimmäisessä mielessä käsitettynä saattaa. olla varsin vähäinen
suoranainen  merkitys  kuluvan  hetken  kurssinmuodostukseen  jo  siitä
syystä, että menneen ajanjakson maksutaseen sisältämät kansainväliset
]iike- ym.  toimet  ovat  jo  pääasiallisesti loppuun  suoritettuja.   Ilmeistä
on, että ratkaiseva merkitys tämän päivän va,luuttakurssille ei ole ainoas-
taan  niillä  saatavilla,  ja  velvoitteilla,  jotka  erääntyvät  juuri  kuluvalla
hetkellä,  vaan myös niillä, joiden odotetaan erääntyvän tietyn a].anjakson
kuluessa tulevaisuudessa.  Miten kaukaisessa tul€7laisuudessa, tapahtuvat
kansainvälisetliiketoimetvieläsaattavatvaikuttaapäivänkurssiin,siihen
ei ymmärrettävästi voida. antaa mitään yleispätevää vastausta; itsestään
selvää `joka  tapauksessa  lienee,  ettei  mistään  esim.  vuoden  kestävästä
määräajasta voi olla kysymys.   Voidaan ainoasta.an yleisesti sanoa, että
mitä  täyde.llisemmin  valuuttamarkkin.a,t  ovat  organisoituneet  ja  mitä
paremmin   i)ankit   ym.   sanottuihin   markkinoihin   osa,llistuvat   talous-
subjektit  pystyvät  ennakoimaan  puheena  olevilla  maLrkkinoilla  tulevai-
suudessa tapahtuvat ostot j a, myynnit, sitä pitemmälle tulevaisuuteen ne
voivat ennakolta surinnitella toimintansa ja  sitä pitemmäksi muodostuu
se  aika,  jonka.  kuluessa  G#  cz%¢e  käsitetyn  maksuta`seen  debet ja kredit-
erät   vaikuttavat   nykyhetken  kurssinmuodostukseen.    Tulevaisuuteen
kohdistuvat  sitoumukset  saattavat  vaikuttaa  päivän  valuuttakurssiin
esim.  siten,  että  2  tai  3  kuukauden kuluttua  erääntyvä vekseli .diskon-
toidaan pankissa aikaisemmin, jos vientikauppias, jonka hallussa vekseli
on,  jo  ennen  sen  erääntymispäivää tarvitsee kotimaan rahan määräisiä
maksunvälineitä; tämä tietenkin merkitsee ulkomaan valuutan ta,rjonnan
]isääntymistä  nykyhetkel]ä.

Edellä  esitetyn  perusteella voidaan  tehdä  se  yleinen  toteamus,  että
iatka,iseva mer_kitys kurssinmuodostukselle kunakin hetkenä  on maksu-
taseellå-käsitettynä  GAL;%_¢Ze,  tarkemmin  sanottuna  kaikilla  niillä  ulko-
ri-åi:=ill-ä-saatavrliä-`j-`a  velvoitteilla,  jqi_¢±gp___q9etg_t?an  erääntyvän  r Ti t-
t ä v ä n  läheis.essä  tulevaisuudessa.  voidakseep. ¥aikuttaa  päivän  kurs-
_` 1._,-.--- _ - -

S11n .'-Mutta  valuuttakurssien  ja  maksutaseen  välinen  suhde  kaipaa  täs-

mennnystä  toisestakin  näkökulmasta  katsottuna.  Kuten  edellä  on  to-
dettu, ulkomaan valuuttojen kysyntä ja tarjonta. ilmenevät maksutaseen
erinä,   ja   siinä   mielessä   voidaan   sa.noa   valuuttakurssien   »riippuvan»
maksutaseesta.    Puheena   oleva  riippuvuussuhde  käsitetään  kuitenkin
usein sillä tavoin kuin maksutaseen luvut todella voisivat osoittaa ulko-
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maan  valuuttojen  kulloisenkin 'kysynnän  ja  tarjonna,n  voima,kkuuden
ja  samalla,  pystyisivät  selittämään  va,1uuttamarkkinoilla,  tapa,htuneet
muutokset.   Tähän erehdykseen syyllistyy ns.  maksuta,seteoria.,  joka on
ollut   eräänlainen  hallitseva   valuutta,kurssiteoria   aina   siihen  saakka,
kunnes   CAssEL   ensimmäisen   ma,ailma,nsodan  jälkeen   esitti  tunnetun
ostovoimapariteettiteoriansa.6   Naiiveimma.ssa  muodossaam  ma,ksutase-
teoria  lausuu  ainoastaan  sen   väittämän,   että  .koska  valuuttakurssit
riippuvat  ulkomaan  valuuttojen  kysynnästä  ja.  tarjonnasta,   ja  nämä
puolesta,an  ilmenevät  maksutaseesta,   viimeksi  mainittu  »määrää»  va-
1uuttakurssien  korkeuden.   Sellaisenaam  ja  oikein  ymmärrettynä  tällai-
nen väittämä tietenkin pitää paikkansa, mutta, tieteellinen teoria tuskin
voi tyytyä näin yksinkerta,iseen selitykseen; sehän olisi jokseenkin samaa.
kuin jos yleisen hintateorian ainoa, sisältö olisi se triviaa,linen toteamus,
että hinta riippuu kysynnästä ja, tarjonna,sta.  Seuraa,va va,sta.tta.va, kysy-
mys  on,  mikä  määrää  va,1uuttojen  kysynnän  ja,  tarjonnan.    Kehitty-
neemmässä muodossaa,n ma.ksutaseteoria pyrkii vastaamaan tähän kysy-
mykseen viittaa,ma,lla niihin maksuta,seen eri eriin, jotka ovat ulkomaan
valuuttojen  kysynnän  a.iheena  ja  niiden  tarjonnan  lähteenä.    Tällöin
sanottu  teoria  kuitenkin  jä,ttää  huomiotta.  kysynnän  ja,  tarjonnan  la,in
todellisen sisällön.   ]o ].  S.  MiLListä lähtien ka,nsantaloustiede on oival-
ta,nut,  että  sanottu  i)laki»  ilma,isee  ainoasta,a,n  kysynnän  ja  tarjonnan
tasapainotila,n,  ta.rkemmin  sanottuna  sen  tosiasian,  että vapaan  kilpai-
lun  vallitessa, hinta pyrkii  asettumaan  sellaisella  korkeudelle,  jossa.  ky-
syntä  ja  tarjonta  vastaa.va,t  toisiaan.   Yhtä  hyvin  kuin  voida,an  sanoa
kysynnän ja tarjonnan määräävän hinnat, yhtä hyvin voidaan kuitenkin
väittää  hintojen  määräävän  kysynnän  ja,  tarjonnan.    Se  suhde,  joka,
vallitsee toisaa,1ta, kysynnän ja tarjonnan, toisaalta hinna,n välillä, ei ole
yksipuolinen syyn ja vaikutuksen,  vaam molemminpuolisen vuorovaiku-
tuksen suhde.   Maksuta,seteoria lähtee siitä,  että maksutaseen erät  ovat
pääasiallisesti   riippumattomia   valuuttakurssien   korkeudesta.     Paitsj
sellaisia   kiinteitä   suorituksia   kuin   sotakorva,uksia   ja.   koronmaksuja,
tämä  pitäisi  pa.ikkansa  myös  esim.  monien  ulkoma.isten  ra.aka-aineiden

°  Maksutaseteorian  klassillisena  edusta,jana,  voidaan  pitää.  GoscHENia  (ks. Theory of

Foreign  Exchanges,   erit.   11  luku).   Teorian  myöhemmistä  kannattajista  ma,inittakoon
FRiEDRicH  BENDixEN  (ks.  Die  Bestimmungsgrtinde  der  intervalutarischen  Kurse,  ko-
kooma,teoksessa,   Währungspolitik   und   Geldtheorie   im   Lichte   des   Weltkrieges,   Jena
1919,  s.165  ].a,  seur.)  ja  KARL  ELSTBR  (Die  Seele  des  Geldes,  ]ena,1920,  s.  318  ja  seur.).

Eräänlaista   välittävää   kantaa,  maksutaseteorian  ja  ostovoima,pariteettiteorian  välillå
edustaa KARL DiBiiL   (Uber Fragen. des Geldwesens und der Valuta während des Krieges
und nach  dem  Kriege,  Jena  1921,  s.  51  ja  seur.).
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tuontiin  nähden,  joiden  kysyntä  on  va,rsin  epäjoustavaa -  kysynnän
joustavuuteen    liittyviä    probleemoja    käsitellään    seikkaperäisemmin
esillä  olevan  luvun  9 §:ssä -koska niitä on saa.ta,vissa. vain   u]komailta.7
Todellisuudessa, kuitenkin, kuten edempänä käy ilmi, ne erilaiset kansain-
väliset  liiketoimet,  jotka  maksutase  rekisteröi,  varsin  olenna.iselta  o.sal-
taan  ova,t  riippuvaisia  valuuttakurssien  korkeudesta.   Varsinkin  tämä
koskee   kansainvälistä  tavaranvaihtoa.,  kuten  ns.  ostovoimapa.riteetti-
teoria ,-  jonka,  syntymistä  voidaan  eräässä  mielessä  pitää  maksuta.se-
teorian aiheutta,mana vastavaikutuksena - erityisesti korosta,a„8   Koko
ma.ksutaseteoria  edellä  esitetyllä  tavalla  ymmärrettynä  kaatuu  tosi-
asia.llisesti sen seikan johdosta,,  että maksutaseen luvut  eivät ole ainoas.-
taah  valuuttakurssien  kulloisenkin  i;rkeriden  syy,  vaan  suurelta  osa,1-
taan  sen  vaikutuksen  tulos.    Ilmeistähän  on,  että  jotakin--irmTjtä  ei
voida yksipuolisesti selittää jonkin toisen ilmiön avulla, joka puolestaan
on  ensiksi  ma.initusta  riippuvainen.

]otta.  maksutaseteoreettiseen  ajatteluun  sisältyvä  perusvirhe  kävisi
täysin  selväksi,  ja  ennen  kaikkea,  jotta,  sa.a.taisiin  lähtökohta  todelli-
suutta  i)aremmin  vastaa,van  valuuttakurssien  teorian  kehittelylle,  on
tarpeen  lähemmin  syventyä  kysynnän  ja.  ta,r].onnan  käsitteisiin.   Tosi-
asiallisesti  nimittåin  näitä   käsitteitä  käytetään  eri  merkityksissä   ja
useinkin  tekemättä  itselleen  täysin  selväksi,  mistä  merkityksestä  kul-
loinkin on kysymys.  Jonkin hyödykkeen kysynnällä voidaan ensinnäkin
ta,rkoittaa  »sitä  määrää  (kg,  kpl.  ].ne.)  kyseistä  hyödykettä,  joka  tiet-
tynä  aikana ja tarkastelun kohteena oleva.1la markkina-alueella saadaan
menemään  kaupa,ksi  tiettyyn  hintaani).9   Se  hyödykemäärä,  joka  kul-
loinkin   ostetaan   ja  myydään,   on  riippuvainen  hinnan  korkeudesta;
yleisenä  sääntönä,  josta tosin  on poikkeuksia,  on,  että  mitä  korkea,mpi
hinta,  sen  pienempi  menekki  ja  ut.,ce  uG7s¢.   Kunkin  yksittäisen  talous-
subjektin kysyntää  sa,moin  kuin markkinakysyntää  kokonaisuudessaan
voidaan havainnollista.a taulukon avulla, jossa. esitetään sarja hintoja. ja
niiden rinnalla se hyödykemäärä, jonka asianomainen taloussubjekti tai
kaikki  markkinoihin  ostajina.  osa.llistuvat  taloussubjektit  yhteensä  oli-
sivat  halukkaat   ostamaa,n  kuhunkin   ajateltuun  hintaan.    Tällaisesta
hintojen j a niitä vastaa,vien hyödykemäärien luettelosta. voidaan suomen-
kielessä   käyttää     nimitystä    kysynt äsarj  a.    (dG%¢7Gd   sc%Gd%JG).L°

7  Vrt. HABERLER,  The Theory of lnternational Trade, s.  31.
8  Ks.   erit. LUDwiG MisEs,  Theorie des Geldes und  der Umlaufsmittel,  Miinchen und

Leipzig 1924, s. 234-236.
9  WiNi)iNG  PEDERSEN,  Kansa,ntaloustieteen  pääpiirteet,  s.112.
10   Ks.  WiNDiNG  PEDERSEN,  m.t.,  s.   112.
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Mutta   lisäksi   kysyntä-käsitteellä   voidaan   ymmärtää   koko   kysyntä-
sarja,a  eli  koko  kysyntä t i 1 a n n e t t a,  so.  niitä  ei`i  määriä  hyödyk-
keitä, jotka jokin markkinoihin osallistuva. ta,i -jos markkinoilla esiin-
tyvästä  kokonaiskysynnästä  on  kysymys  -  kaikki  markkinoihin  osa,1-
]istuvat  ta,loussubjektit  olisivat  tiettynä  ajankohtana  ha.lukka.a.t  osta.-
maan erilaisiin ajateltuihin hintoihin, jos muut asiaa,n vaikuttavat teki-
jät  oletetaan  muuttumattomiksi.    Koska  ostettava  hyödykemäärä  on
riippuva,inen  hinnan  korkeudesta,  voidaan  myös  sanoa,,  että  puheena
olevassa     mielessä    käsitettynä    kysynnällä    ymmärretään    kysyntä-
f u n k t i o t a tai  - koska sanottua funktiota kansantaloustieteellisessä
analyysissa usein hava.innollisteta,an graa,fisesti 11 - kysyntä k ä y r ä ä.
Todellisuudessa.   termiä   ))kysyntä»   useimmiten   käytetäänkin   kansa.n-
taloustieteessä   merkitsemään   koko   kysyntätila,nnetta,   tiettynä   aja,n-
kohtana,.i2

Mitä ta.as tarjontaa,n tulee, tätä käsitettä käytetään joskus merkitse-
mään sitä hyödykemäärä,ä,  joka tietyillä markkinoilla on tiettynä ajan-
kohtana todella myyty tiettyyn hintaan -ja joka ymmärrettävästi on
täsmälleen  yhtä  suuri  kuin  vastaavana.  ajankohtana  ostettu  hyödyke-
määrä.   Mutta  lisäksi  -  ja useimmiten  -  ta,rjontakäsitteellä  ka,nsan-
taloustieteessä    ymmärretään    myytäväksi    ta,rjotun    hyödykemäärän
ta.paa reagoida ajateltavissa oleviin hinnanmuutoksiin,  jos  muut  asiaa,n
vaikuttavat  tekijät  oletetaa.n  muuttumattomiksi.   ]älkimmäisessä  mie-
lessä    käsitettynä    tarjonnalla    toisin    sanoen    tarkoitetaan    ta,rjonta-
f u n k t i o t a, sitä asiantilaa, että muutoin samanlaisissa oloissa. myytä-
väksi yleensä tarjotaan pienempi määrä hyödykkeitä, silloin kun hinta on
alhainen kuin  korkeamma.n hinnan vallitessa„   Myös  tarjontapuolta, voi-
daan  ha,vainnollistaa,  kulloinkin  kyseessä  olevan  hyödykkeen  tarjonta-
sarjan  tai  tarjontakäyrän  avulh   Tämä  merkitsee  sitä,  että  va,ikkakih
jonakin   tiettynä   ajankohtana,   suurempi   hyödykemäärä   tarjotta,i.siin
myytäväksi,  jos  hinta,  olisi  korkeampi  kuin  se  todella  on,  ja  toisaa,lta
myytäväksi  tarjottu  tavaramäärä  olisi  pienempi,  jos  hinta  olisi  alha,i-
sempi,  yhden  ja  saman  tarjontakäyrän  kuitenkin  katsota.an  edustavan
kaikkia  erisuuruisia,   aja,teltuja,  eri  hintoja  vasta.avia  hyödykemääriä.
Niin  kaua,n  kuin  muut  olosuhteet  oletetaan  muuttumattomiksi,  ta.rjot-
tujen  hyödykemäärien  vaihtelut  toisin  sanoen  tarkoittava.t   ta,rjonta-
käyrän  eri  pisteitä,  joista  jokainen  vastaa  tiettyä  hintaa.13

11  Kysyntäkäyrän  graa,fisesta  kuva,amisesta,  ks.  esillä  olevan  luvun  4  §.
]2  Vrt. MclsAAc-SMiTH, Den ekonomiska teorins grunder, s. 43.
13  Vrt.  MclsAAc-SMiTH,  Den ekonomiska  teorins  grunder,  S.  73-74.
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Tässä  yhteydessä  on  vielä  paikallaan  seuraa.va  terminologinen  huo-
mautus.   Kuten jo edellä viitattiin, ostettu hyödykemäärä yleensä lisään-
tyy,  kun hinta.  alenee  ja u4.cG  t;G7s%.  Tällöin puhutaan  tavallisesti kysyn-
nän  kasvamisesta  tai  suurenemisesta.   Mutta.  näitä  termejä  käytetään
usein ta,rkoitta,maan myös sitä tapausta, että  s a m a a, n  hintaan olla,an
syystä  tai  toisesta  halukkaita.  ostamaan  suurempi hyödykemäärä kuin
aikaisemmin,taiettäsamastahyödykemää-f-äTstä-iro-i`dälahsaadakorkeampi
hinta kuin  aikaisemmin.   Puheeri-a  oleva tapaus voida,an  ilmaista,  myös
siten,  että  kysyntäsarjassaL  kutakin  ajateltua  hintaa  vastaa  suurempi
hyödykemäärä  kuin  aikaisemmin.    Epäselvyyksien  välttä,miseksi  olisi
tällöin  kuitenkin  tarkoituksenmukaisempaa  kysynnän  kasvamisen  tai
lisääntymisen   sijasta   puhua   kysynnän   vahvistumisesta,   ja
päinvastaisessa  tapa,uksessa  ky.synnäp  h e i k e n t y m i s e s t ä.    Ana-
logisesti voita,isiin puhuq myös tarjonnan vahvistumisesta  (heikentymi-
sestä)  ta.rkoitettaessa  sitä  ilmiötä,  että  markkinoilla  tarjoojina  esiinty-
vät  taloussub].ektit  ovat  kuhunkin  ajateltuun  hintaan  halukkaa,t  myy-
mään  suuremman  (pienemmän)  hyödykemäärän  kuin  aikaisemmin.14

Edellä   esitetyn   a,jatuksenjuoksun  havainnollistamiseksi  kuvitelta.-
koon esim.,  että tori.lla jonakin päivänä myydään  150 litraa mansikoita
hintaan  200  mk  litralta.   Tällöin  tiedetään,  että  150  litraa  mansikoita
on  ostettu ja sama määrä myyty juuri mainittuun hintaan,  mutta sen
sijaan tämän tosiseikan perusteella ei vielä tunneta enempää ma,nsikoi-
den  kysyntä-kuin. niiden  tarjontafunktiota,kaan.   Jos  seuraava.na  päi-
vänä  edelleen  myydään  150  litraa  mansikoita,  mutta  tällä  kertaa  hin-
taan 225 mk litralta,, ei vQida tietää, onko tämä seuraus siitä, että ma,nsi-
koiden kysyntä  on  va.hvistunut  edellisestä päivästä vai niiden  tarjonta
heikentynyt, vai onko uusi hinta kenties tulos sekä kysynnän vahvistu-
misesta että tarjonnan sama,naika.isesta, heikentymisestä.   Sa'nalla, sanoen,
se seikka,  että tiedetään kulloinkin  ostettu ja myyty hyödykemäärä ja,

• todella maksettu hinta„ ei vielä riitä selittämään markkinoilla tapahtuvia
muutoksia, vaa,n sitä varten olisi tunnettava myös asianomaiset kysynt`ä-
ja tarjontafunktiot tai -jos puheena olevia funktioita kuvataan graa.fi-
sesti -kysyntä-  ja  ta,rjontakäyrien kulku.   Tosiasia,1lisesti yllä olevassa
esimerkissa   mainittu  mansikkamäärä,   150  litra,a,   osoittaa,  ainoa.staan
y h d e n mansikoiden kysyntä- ja tårjontakäyrien pisteen.

Edellä sa,notun perusteella voidaan todeta, että selittäessään va.luutta,-
kurssien    »riippuvan))    maksutaseesta    tai    jälkimmäisen    y)määrääväni)

14  Puheena olevia suomenkielisiä termejä on tiettävästi ensi kenan käytetty Wi`-DiNG

PEDERSENin  e.m.  teoksessa,  s.   125.
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valuuttakurssit maksutaseteoria, sekoittaa toisiinsa  kulloinkin  ostetut  ja
myydyt ulkoma,an valuutan määrät  ja ulkomaan valuutan kysyntä- ja
tarjontafunktiot   eli  -  jos   IRviNG  FisHERin  sanontaa.  käytetään  -
valuutan   kysymän  ja,  tarjonna,n  »in  the  schedule  sensey).     Valuutta-
kurssien  muutoksia  ei  yksinkertaisesti  voida  selittää  niiden  valuutta-
määrien  avulla,   jotka.  on  ostettu  ja  myyty  kulloinkin   vallinneeseen
kurssiin  ja  joiden suuruus ilmenee ma.ksutaseen luvuista.   Sanotut luvut

-voidaan todeta vasta.cÄ; ¢cisj, ja, silloin ne suuremmassa tai pienemmäs.sä
määrässä  ovat  syntyneet  kulloinkin  vallinneen  valuutta,kurssin  vaiku-
tuksen ala,isena.   Sillä kuten MACHLup asian ilmaisee -ja, kuten jo a,ikai-
semmin  on  todettu  -  maksuta,seen  eri  erissä  ta,pahtuneista,  muutok-
sista ei voida tietää,  mitkä niistä ovat >)spontaaneja» ja mitkä ta,as »joh-
dettujay)   (4.7¢cZ¢¢cGd)   esim.   siinä  mielessä,  että  ne  ovat  seuraus  va,luutta,-
kursseissa tapahtuneista muutoksista„L5  Tos  tiedetään,  että  esim.  tuonti
on  lisääntynyt  johonkin  aikaisempaan  ajanjaksoon  verra,tturia,  tämän
tosiseikan  perusteella  ei  voida.  tehdä  mitään  johtopäätöksiä siitä,  onko
näin  tapahtunut  sen  johdosta,  että  tuontitavarain  kysyntä  on  vahvis-
tunut,  va,i siitä  huolimatta,  että  se  on  pysynyt  muuttuma,ttomana  tai
suorastaa.n heikentynyt.   Sen enempää kuin edellä esitetyssä esimerkissä
torilla, myyty mansikkamäärä myöskään maksutase ei voi osoitta.a, muuta
kuin yhden pisteen  ulkomaan  valuuttojen  kysyntä-  ja ta,rjonta,käyrillä.
Tarkkaan  ottaen  tämäkään  ei  pidä `paikkaansa,,  jos  pidetään  silmällä
jonkin  tietyn  ajanjakson,  esim.  vuoden maksutasetta, sillä puheena ole-
van ajanja,kson kuluessa toteutetut ka.nsa,inväliset liike-ym. toimet ovat
saa.ttaneet  olla  monien  kysyntä-  ja  tarjonta,tilanteessa  ta,pahtuneiden
muutosten  tulos.

]ohtopäätöksenä  on,  että  jos  ha.lutaan  tutkia  valuuttamarkkinoilla
tapahtuva,a  hinnanmuodostusta  -  ja  sa,ma  koskee  tietenkin  hinnan-
muodostusprosessia yleensä - ei voida lähteä mistään olemassa olevien
saa.tavien ja velvoitteiden määrästä,  kuten maksutaseteoria, menettelee,
vaa,n sama,1la on todettava,  miten erilaiset sa.ata,vat  ja velvoitteet ovat
syntyneet.   On siis tutkitta,va valuuttama.rkkinoihin osallistuvien talous-
subjektien  valmiutta  ostaa  ja  myydä  ulkomaan  valuuttoja  tähän  tai
tuohon hintaan (kurssiin), siis sa.nalla sanoen koko kysyntä-tai tarjonta-
tilanteen muutoksia„   Tämä puolestaan edellyttää,  että tarkastelta.vana.
olevien   erityisten   markkinoiden   analysoimiseen   käytetään   yleisessä
hintateoriassa,  sovellettua  koneistoa,,  ].onka  avulla  ei  tutkita.  ainoastaan

lö  F.  MACHLup,  The  Theory  of  Foreign  Exchanges  11,  E6onomica,  New Series, Vol.

VII   (1940),   s.   49.
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hinnan riippuvuutta kysynnästä ja tarjonnasta, vaan - mikä on aivan
yhtä  tärkeätä - myös kysynnän ja, tarjonna,n riippuvuutta. hinnasta.16

3  §.     Analyysin--edellytykset.     Ennen   kuin   seuraa,vissa,  pykälissä
ryhdytään  tarkastelemaa,n  sitä  kysyntä-  ja  tarjontamekanismia,  joka
valuuttamarkkinoilla  on  toiminna,ssa,  on  paikallaan  riittävän  yksityis-
kohtaisesti määrittää ne edellytykset,  joiden va,llitessa, valuutta{markki-
nain   hinnanmuodostusprosessia.   aluksi  pyritään   erittelemään.    Kuten
hinta,teoreettisessa, tutkimuksessa yleensäkin myös esillä  olevassa tutki-
muksessa lähdetään  tietyistä  premisseistä,  jotka, osa,ksi  merkitsevät  to-
dellisuuden  tietoista  yksinkerta,istamista.    Tutkimuksen  kestäessä  aja,-
tuksenjuoksua  pyritään  modifioimaan  sillä  ta,voin,  kuin  empiirisen  to-
dellisuuden huomioon ottaminen  edellyttää.

Ensinnäkin kysymystä tarka,stellaa,n a,luksi yksinkertaisuuden vuoksi
vain yhden ainoan maa,n -  nimitettäköön sitä vaikkapa A-maa,ksi -
kannalta, jonka otak;utaan käyvän kauppaa ja olevan muissa taloudelli-
sissa   suhteissa  vain  yhden   a,inoan   ulkoma.an,   B-maan,   kanssa.    ]os
niin  halutaan,   jälkimmäisen  voidaan  katsoa  edustavan  koko  muuta
maailma,a.    Puheena  oleva  lähtökohta  on  tietenkin  sellaisenaan  epä-
realistinen, mutta tosia`sia,11isesti kuitenkin saavi],tetut  tulokset ja johto-
päätökset,  kuten  edempänä  havaitaan,  pitävät  paikkansa,  myös  siinä
todellisuutta va.staa.vassa ta,pauksessa, että A-maa on taloudellisissa suh-
teissa   lukuisiin   muihin  maihin ja  jälkimmäiset  puolestaan  vielä keske-
nään.   Tarkastelun  kohteena, tulevat siis olemaan ma,rkkinat, joilla oste-
ta.an ja, myydään tiettyä hyödykettä, nimittäin B-maan valuuttaa,, johon
sanotuilla..ma,rkkinoillakohdistuuA-maan-rahayksikössäilmaistukysyntä.

Hintateoreettisessa tutkimuksessa on vanhastaan ollut tapana lähteä
täydellisen  kilpailun  tapauksesta  -  siitäkin  huolimatta.,  että  se  vain
ha,rvoin, jos koskaa,n esiintyy nykyaikaisessa, yhteiskunnassa -ja vasta
se'n  jälkeen  kohdista,a  huomiota  muihin  tapauksiin,  nimittäin  täydelli-
seen  monopoliin,   joka.  sekin   on  suhteellisen  hårvinainen,   ja  täydelli-
sen  kilpailun  sekä  täydellisen  monopolin  välimuotoihin,  jotka,  viimeksi
mainitut useimmiten pa,rhaiten vastaa.vat empiiristä todellisuutta.  Koska
hinnanmuodostus  valuutta.ma,rkkinoilla,  ei  periaatteessa  millään  tavoin

]°   Kuten   I-[ABERLER  huoma,utta,a,   on  jo  aikoinaan   RicARDo   MALTiiuKSEN   ka.nssa

käymässä,än    kir].een.v,aihdossa   korosta,nut   puheena    olevan   näkökohdan    merkitystä.
HABERLER itse on sitä  mieltä,  että  maksutaseen käsittämih-en samanaika,isesti  valuutta- ,
kurssien kulloisenkin korkeuden syynä ja, niiden  va,ikutuksena  edusta.a sen kuudetta mää-
ritelmää,  joka  sa,ma,1la  on  ainoa  mahdollinen,   milloin  va,1uuttama,rkkinain  hinnanmuo-
dostuksen  selittämisestä  on  kysymys.    Ks.  The  Theory  of  lntemational  Trade,   s.   19.
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eroa  hinnanmuodostuksesta  millä  muilla.  markkinoilla, hyvä,n.sä,  on  `'a.s-
taavanlainen menettely esillä olevassakin tutkimuksessa, perusteltavissa,,
joten  valuuttakurssien muodostumista tarkastella.a.n  aluksi lä,htien  siitä,
että niiden määräytyminen saa tapahtua vapa.asti kysynnän j a tarjonnam
pohjalla.  Tämä edellyttää ensinnäkin sitä, että ulkomaan valuuta,n osta-
misen  ja  myymisen  oleteta,an  tapahtuvan  täysin  esteettömästi,  ilman
että  maan  rahaviranomaiset  -  lähinnä  keskuspa,nkki  -  suoranaisesti
sä.ännöstelisivät   sen   kysyntää   tai    tarjontaa   'enempää   kuin  kurssin
koi.keuttakaan.   Mutta lisäksi on edellytettävä,

ursslen määrä
että viranomaiset  eivät

mlseen   m öskään    välillisesti

Pj!q±j£±äi±±±±±±±±±±Pa±±±ma!sS±±±±§£§p±±±g±gsiumLis£±T=T=Tästäsyystä
otaksutaan  toistaiseksi,  että  ka.nsa.invälistä  ma.ksuliikettä  ja pääoman-
siirtoja  ei millään  tavoin ole  rajoitettu sekä  että  kansainväliseen  ka.up-
paan   ei   sovelleta  ns.  kvantitatiivisia  rajoituksia  (kiintiöt  ym.),  va.a.n
että niin hyvin tavaroiden kuin pääoman siirrot maasta toiseen -esillä
oleva.ssa  tapauksessa  A- ja B-maiden  välillä - saavat  tapahtua täysin
vapaasti.   Huomattakoon,  ettei  tällainen  lähtökohta  edellytä  sitä,  että
vapaakauppa  va,llitsisi,  so.  että mitään  suojelutulleja.  ei  esiintyisi,  vaa.n
ainoasta.an  sitä,  että  jokainen  taloussubjekti  on  oikeutettu  tuoma.an  ja.
viemään tavaroita niin pa.l].on kuin ha.luaa,, kunhan vain maksaa. ma.hdolli-
sesti  säädetyn  tullin.   Lähtökohtana,  on  siis lyhyesti sa.nottuna  tilanne]
jossa -jos CAssELin sanontaa. käytetään -va.1litsee »normaali kaupa.n
vapaus)),   suunnilleen   sellaisena  kuin   se   on   todellisuudessa   esiintynyt
ennen     ensimmäistä   maailmansotaa   ja   jossakin    määrin   vielä  1920-
luvullakin.17   Mritta  jotta  kurssinmuodostuksen  vapaus  olisi  mahdolli-
simmaii  täydellinen,  on  mentävä  vielä  askelta,  pitemmälle  ja  otaksut-
tava,  että rahaviranomaiset eivä,t harjoita mitään  sellaista ra.ha.politiik-
ka.a., jonka n i m e n o m a. i s e n a tarkoituksena on vaikuttaa valuutta-
kursseihin.    Valuuttama,rkkinain  hinna.nmuodostukseen   nimittäin   voi-
daan,    kuten   jo   aikaisemmin   on   huomautettu   ja   kuten  edempänä
lähemmin  esitetään,  vaikutta,a  myös  siten,  että  keskuspankki  pyrkii
kiiruhtamaan  maksutaseen  häiriytyneen  ta.sapa,inon  palautumista  hou-
kuttelemalla  ns.  diskonttopolitiikka,nsa,  avulla  maaha.n  lyhyeksi  ajaksi
ulkomaista  pääomaa.    Kuten   CAssEL  huomauttaa,    tällainen   y)utrikes
diskontopolitik»  on  periaatteessa.   1uonteeltaan  a.ivan  toisenlaista  kuin
sellainen   korko-   ja  luottopolitiikka,   jonka  ensisija.isena   tehtävänä  on
maan raha.narvon  säännösteleminen.18   ]älkimmäistä  laatua  o]eva  raha-

i7  Vrt.   edempänä  s.   178.
18  GusTÅv  CAssEL,  Teoretisk  Socialekonomi,  Stockho]m  1938,  s.  496.
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po.litiikka   samoin   kuin   kaikki   muutkin   rahapoliittiset   toimenpiteet,
joiden nimenomaisena tarkoituksena on tiettyjen, maan sisäiselle talous-
pölitiika,lle    asetettu].en    ta,voitteiden    sa.a,vutta,minen,    oletetaan    sen
sijaan `mahdolliseksi -olkoonkin, että puheena olevilla.kih toimenpiteillä
saattaa olla välittömät ja, välilliset vaikutuksensa, valuutta,kurssien muo-
dostumiseen.

Edellä esitettyihin premisseihin on vielä lisättävä yksi, nimittäin  se,
että  toistaiseksi  otaksutaan,  ettei enempää  A-  kuin  B-maa,nka,an  raha-
yksikkö ole sidottu kulta.an tai muuhun ja.lometa.lliin, vaan että molem-
ma.t  maat  ovat  paperiraha,kaLnnal]a.   Tälla,inen  käsittely].ärjestys  poik-
keaa  epäilemättä  tavanomaLisesta  oppikirjatraditiosta,  jonka  muka.ista
olisi  aluksi  esittää  valuuttamarkkina.in  hinnanmuodostus  kulta.ka,rinan
vallitessa ja vasta, sen jälkeen siirtyä tarka.stelemaan pa,perirahajärjestel-
mää; näin nähtävästi lähinnä sillä perusteella, että historiallisesti katsoen
kehitys  on  kulkenut  metalliraha,sta paperiraha,an.   Tosiasia.llisesti  päin-
vastainen järjestys  on jo  sikäli täysin perustelta,vissa,  että se  ta,vallaan
seuräa  eräänla,isena,   korollaa.riona   siitä  lähtökohda,sta,  että   valuutta.-
kurssien otaksutaan  saa,va,n muodostua, täysin vapaasti.   Sanottu lähtö-
köhta   näet   sellaisenaan   edellyttää   pa,perira.ha,kanna.n   olema.ssa.oloa,
koska,  kultakanta,ineii -järjestelmä  itsessään  on  eräs  muoto  i}managed
currency»a,   ja,  sen  ylläpi.täminen  edellyttää  tiettyjen,   melko   tarkoin
määrättyjen  i)pelinsääntö].en»  nouda,ttamista„  Mutta  lisäksi  on huomat-
taLva,  että samalla kun kehitys on johtanut meta,lliraha.sta, paperiraha,an
'-  ja.  siitä  `edelleen  »abstra,ktisiin»  pankki-  eli  luottomaksunvälineisiin

(shekit ym.) -.se on samalla jatkuvasti la.ajenta,nut raha-käsitteen sisäl-
töä'.   Taloudellisen  teoria,n  tehtävänä  puolesta.am  on  pyrkiä  selittämään
yleisiä  ilmiöitä  -  mitä  teoreettisempi  tutkimus,   sitä  yleisempiä sen
totea,mat  laina,laisuudet  luonteeltaan  ovat  -  joten  myös  tästä  näkö-
kulmasta   katsQttuna   on   perusteltua   aluksi   tutkia   valuuttakurssien
riuc;dostumista ma,hdollisimman laajan rahakäsitteen pohjalla eli toisin
sanoen p±perirahakannai} .va,llitessa,  ja va.sta myöhemmin ottaa  tarkas-
teltavaksi  se  suppeampi  erikoistapaus,  jota  kultaka.nta,inen  järjestelmä
edusta.a„iö

Sille  i)vapaiden  valuuttakurssien»  jär].estelmälle, `jota.  esillä  olevassa
luvussa,  tulla,an  analysoimaan,  on  luonteenomaista,  että  A-  ja  B-maa.n
valuuta,t  ovat,  kuten  sanonta  kuuuluu,  »riippuma,ttomia»  (¢.%dG¢e%dG%¢)
toisistaa¢n. Mikäli sanottu riippumattomuus on täydellinen,  se merkitsee,
kuten HABERLER asian ilmaisee, sitä, että »ne rahat, jotka kiertävät tie-

19  Vrt.  HEiLPERiN,  International  Economics,  S.  104.
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tyssä   ma.assa,   ra,joittuvat   ankarasti   a;ia.nomaisen   maan   alueeseen.
Mitään  sellaisia,  järjestelyjä  ei voida  suorittaa,  joiden  avulla,  rahaa voi-
taisiin siirtää maasta toiseen ja käyttää siellä velkojen maksa.miseen tai
tavaroiden  ostamiseen,  jolloin  toisen  va,luutan  liikkeessä  oleva,  määrä
supistuisi  ja  toisen lisääntyisi, ei suoranaisesti eikä myöskään epäsuorasti
keskuspankin   tai   valuutanva,kauttamisrahaston  välityksellä,  joilla  on
vara,stoituna   ulkomaan  ra.haa)).2°   Lisättäköön  tähän  kuitenkin,  että jo
esillä  olevassa  luvussa  on  edempänä pakko  jossa,kin määrin  tinkiä  siitä
edellytyksestä,  että  liikkeessä  oleva  raha.määrä  asiaLnomai;issa,  ma,issa,
olisi  täysin  riippumaton  näiden  maiden  kansainvälisistä  transa.ktioista.

Voita,isiin kenties huomauttaa,  että edellä määritetyt premissit ovat
epärealistisia..    Näin   kieltämättä   onkin   laita.    Kuvatunla.ista,,   täysin
vapaiden   valuuttakurssien   järjestelmää   on   tuskin   koska,an   missään
esiintynyt,   a,inaka.a.n   tä,ysin   puhtaaksiviljellyssä   muodossaa,n.    Kuten
edempänä tullaa.n näkemään, valuutta-ja rahaolojen historiassa, on ha,r-
voin  esiintynyt  sellaisia  ta.pa,uksia,  että  rahaviranomaiset  eivät  m i 1-
1 ä ä n  tavoin olisi pyrkineet vaikutta.maan valuuttakurssien. muodostu-
miseen.    Mutta,   kuten  edellä   jo   on  huomautettu,   hintateoreettisessa
tutkimuksessa on ta.pa,`na lähteä mahdollisimman yksinkertaisista, edelly-
tyksistä,  joita sitten analyysin jatkuessa modifioida,a,n todellisuutta pa-
remmin vastaaviksi.   Tällä tavoin saavutetaa,n mahdollisuus  tarkastella,
hinnanmuodostusilmiötä - jos niin voidaan sanoa - mahdollisimman
pelkistettynä.   Lisäksi,  kuten  on  huomautettu,  kuvatunlaisen `»idea,a,li-
tyyppisen»  järjestelmän  toiminnan  tutkiminen   on  monessa,  suhteessa,
opettavajsta, mm. siitä syystä, että järjeste]män polaarisen vasta,kohda,n,
i)ortodoksisen» kultakannan luonne ja, mekanismi tulevat kontrastivaiku-
tuksen  johdosta esiintymään  erityisen  selväpiirteisinä.21

4  §.    Tuonti  ja  vienti  ulkomaain  valuutan  kysynnän  ja tarjonnan
ainoana  lähteenä.    Kysynnän  ja  tarjonnan  joustavuus.    Kun  seuraa,-
vassa,  ryhdytään. -  edellisessä  pykälässä  esitettyjen  premissien  puit-
teissaL  -  analysoimaa,n  sitä  vuorovaikutusta,   joka,  esiintyy  toisaalta.
valuutta.kurssien,    toisaa,lta,   tärkeimpien   sella.isten   tekijöiden   välillä,
joilla  on  va,ikutusta  niiden  muodostumiseeii,   puheena   olevat   tekijät
otetaan  perinnäistä  menettelytapaa,  noudattaen  tarkastelta,vaksi  yksi
kerra,llaan.   Tällöin voidaan  myös  a,jatella turvaudutta,van  samantapai-
seen graafiseen käyräanalyysiin perustuvaan menettelyyn , j ota MARSHALL

20  HABERLBR,  Prosperität  und  Depression,  Bern  1948,  s.  422.
ål   Vrt.  HABERLER,  m.t.,  s.  421.
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-  ja  hänen  jälkeensä  moni  muukin  tutkija  -  on  menestyksellisesti
soveltanut »partia,a,liseen a,na.lyysiin» tutkiessaan sitä riippuvuussuhdetta. ,
joka,  markkinoilla  vallitsee  hintojen  ja  kaupa,ksi  menevien  hyödyke-
määrien välillä.92  0n tosin myönnettävä, että esillä oleva.ssa ta,pauksessa
kyseisen tutkimusta,van oikeutus ei ole yhtä kiistaton kuin tutkitta.essa
jonkin   yksittäisen   tavaran   hinnanmuodostusta„    Menetelmän   avulla.
pyritään  näet  analysoimaa.n  toisa.a,lta,  hinna,n  ja  toisa.alta  a,sia.noma,isen
hyödykkeen  kysynnän  ja  tarjonnan  välisiä  suhteita,  jos  kaikki  muut
hinnanmuodostusprosessiin   vaikuttavat   tekijät ` edellytetään   muuttu-
mattomiksi.   Tällainen ota.ksuma on enemmän tai vähemmän epärealis-
tinen silloinkin, kun tutkita.an jonkin yksittäisen tavaran hinna,nmuodos-
tusta„ mutta va,staa. epäilemättä kuitenkin pa,remmin todellisuutta kuin
kysymyksen ollessa ulkoma,an valuuttojen hinnoista, jotka ovat välittö-
mässä  ja välillisessä riippuvuussuhteessa,  sa,ngen  laa,joihin  talouselämän
aloihin.   Siitäkin  huolimatta, puolusta.a.  gra,a.fiseen  analyysiin  perustuva
j)pa,rtiaa,1inen»  tutkimustapa   paikka,ansa,   myös   va<luuttamarkkinoiden
hinna.nmuodostustå  selvitettäessä,   koska  se  joka  tapauksessa  tarjoa.a
käyttökelpoisen välineen valuuttakurssien ja hintajärjestelmän  muiden
suureiden  välisen yhteyden  ymmärtämiseksi.23   Menetelmän  rajoitukset
on tietenkin johtopäätöksiä  tehtäessä pidettävä  mielessä.

Otaksuttakoon  aluksi,  että  maksutase  käsittää  ainoa,staam  kauppa-
taseen eli i)näkyvän» tuonnin ja, viennin.   Koska minkäänlaista, enempää
lyhyt- kuin pitkäaikaista,, ulkomaista lainaustoiminta,a ei tällöin esiinny,
ulkoma,an  valuutan  tarjontaa.  ])vanhoista,  varastoistai),  so.  olemassa  ole-
vista,  valuuttavarannoista  ei  tapa,hdu,  vaan  sa.nottu  tarjonta  perustuu
yksinomaa,n   viejien   sa,amiin  ulkomaLan  va,luutan  määräisiin   tuloihin.
Vastaavasti valuuttoja ei laisinka.a,n kysytä edellä mainittujen varanto-
jen  hankkimiseksi,  vaan  yksinomaa,n  välittömästi  tapahtuvaa,  tuontia
varten.

Edellä viita,tun menetelmän mukaisesti ulkomaan valuutan kysyntä-
ja,  tarjonta,tilanteen  muutoksia  voida.an  graa,fisesti  hava,innollistaa  seu-
raavasti.   Otaksuta,an, että tunnetaan ulkomaan valuuta,n-kysyntäsa,rja

82   Ks.  MARSHALi,,  m.t.,  Pa;SS;m.

23  Vrt.   ]¢RGEN  PEDERSEN,   Pengeteori  och  Pengepolitik,   S.   184.  -  Tosiasiallisesti

puheena  oleva,a  menettelyta,paa  on  toisinaa,n  sovellettukin  valuutta.markkinain hinna,n-
muodosttista  selitettäessä.   Niistä  tutkimuksisista,  joista,  kirjoittaja,  ]ähinnä  on  saanut
vaikutteita,   on  ma,inittava  paitsi  PEDBRSBNin  e.m.  teosta,  (XIl  luku),  ennen  kaikkea
MACHLup,  The  Theory  of  Foreign  Exchanges 1-11,  Economica  1939  ja,  1940.   Vrt.  kui-
tenkin myös  HABERLER,  The Theory of lntemationa,l Trade,  s.  19-21,  ja  OHLiN,  Växel-
kurserna,s  jämviktsläge,  Ekonomisk  Tidskrift,  23.  å.rg.  (1921).
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tiettynä aikana,  so. se ulkomaan valuuta,n määrä, jonka. tuojat ovat ha-
lukka.at ostamaa.n  erilaisten ajateltujen kurssien - kotimaan  rahayksi-
kössä  ilmaistujen  ulkomaan  valuutan  hintojen  -  vallitessa.   Suora.kul-
maiseen  koordinaa,tistoon  (ks.  kuvio   1,  s.  81)  merkitään  pystysuoralle

(y-)  a,kselille  asianomaiset  val_uutta,kurssit ja  vaakasuoralle  (#-)  akselille
+astaava.t  ulkomaa,n  valuutan  määrät.    Näin  saatu].en  y-  ja  #-akselin
pisteiden E;utt~a a,jatellaan vedetyksi kohtisuorat akseleita vastaan, j ol-
loin  jokainen  kohtisuorien  leikkauspiste  edustaa  yhtä  kysyntäkäyrän
pistettä.   Yhdistämällä täten sa.adut pisteet käyrällä, .s_a.adaan ulkomaan
va,luutan kysyntäkäyrä (KK' kuviossa 1).  Vastaavasti otaksutaan tunne-
tuksi  ulkomaa.n  va.luutan  tarjontasarja,  so.  ne  valuuttamäärät,  jotka.
samana.  ajankohta.na  tarjottaisiin  kaupaksi  erila.isiin  ajateltuihin  kurs-
seihin.    Ta.rjonta.käyrä  (rr'  kuviossa,  1)  piirretään  täysin  vastaava.lla
tava,lla  kuin  kysyntäkäyrä,  se  tietenkin  eron.a,  että  kunkin  ajatellun
kurssin va,llitessa  kysytyn valuuttamäärän  sijasta #-a.kselille  merkitään
asianomaista.  kurssia  va.staava  kaupa,ksi  ta,rjottu  valuuttamäärä.    ]os
jostakin kysyntäkäyrän mielivalta.isesta pisteestä piirretään kohtisuorat
sekä  y-  että  ;¥-a.kselille,  akseleilta.  voidaam  lukea,  asianoma,ista.  käyrän

pistettä  vastaava  hinta,  (valuutta,kurssi)  ja  sanottuun  hintaan  kysytty
va,1uuttamäärä.    Vasta.a,valla.   tavalla   saada.an   tietenkin   selville   myös
ta,rjontakäyrän  mielivaltaista, pistettä  vasta,avat  arvot.24

Kun  lähemmin  tarkastellaan  kuviossa  1  esitettyjen  käyrien yleistä
muotoa,  havaitaan,  että kysyntäkäyrä laskee ylhäältä  vasemmalta alas
oikealle.   Jos kysyntäkäyrä yleensä on muodoltaan tällainen,  se merkit-
see tietenkin sitä, että hinnan noustessa kysytty hyödykemäärä pienenee
ta.i  -  mikä  on  sama.  asia  -  että  tietystä  hyödykemäärästä  saatava
hinta  on sitä alha.isempi,  mitä  suuremmasta määrästä  on  kysymys.   Se

24  Kuvattaessa kysyntä-ja tarjontafunktioita käyrän `tai -kuten myös usein mene-
tellään ja,  kuten  myös  esillä  olevassa tutkimuksessa on yksinkertaisuuden  `uoksi  mene-
telty - suoran  avulla„ lähdetään ymmärrettävästi siitä edellytyksestä, että asianomaiset
funktiot  ovat  jatkuvia.    Tämän  edellytyksen  oikeutus  perustuu  periaatteeseen,  jonka
MARsiiALL sattuvalla  tavalla ilmaisee valitsemalla  pääteoksensa  motoksi .lauseen  N¢Jc4 7'cz
73o78  /cic¢.¢  sa)/¢%".  -  Huomautettakoon,  että  myös  empiirisessä, .tila,stol.liseen  aineistoon

perustuvassa  kysyntäa,na,lyysissä  on  yleensä  paikallaan  kuvata  haettua,  funktiosuhdetta
käyrällå  tai suoralla„  joka, erilaisia menetelmiä käyttäen pyritään  piirtämään siten,  että
havaintopisteiden  hajaantuminen  käyrään  tai  suoraam  nähden  tulee  olemaan  mahdolli-
simman pieni.   Silloinkin, kun sa,notut pisteet ha,jaantuva.t suhteellisen pa,ljon käyrän mo-
1emmille puolille,  käyrä  useimmiten  paremmin  kuva.a  kyseistä  funktiota  kuin  havainto-

pisteitä  yhdistävä  murtoviiva.   Vrt.  esim.  KLAus  WARis,  Kuluttajien  tulot,  kulutus  ja
säästäminen  suhdannekehityksen  valossa  Suomessa,  vuosina  1926-1938,  Helsinki  1945,
s.  35-36.
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r)                        M3                 Mi         M

seikka, että ulkomaan va,luutan kysyntäfunktiota kuva,ava käyrä laskee
vasemmalta  oikealle,  milloin  valuuttaa,  kysytään  yksinomaan  tuontia.
varten,  on` helposti  selitettävissä  seuraava,sti.    Mitä  korkeampi  kurssi
on,   sitä  kalliimpia  ovat  cG¢eye.,s  ¢¢7o.Ö%s   tietenkin  tuontitavarat  maan
omassa  raha,yksikössä  mitattuna.    Jos  kotimaisissa  tuotannon  edelly-
tyksissä ei ole tapahtunut mitään muutoksia, käy vähemmän kannatta-
vaksi kuin  aika.isemmin  tuoda  maa,ha.n  sellaisia.  tava,roita,,  jotka  kilpai-
1evat vastaavien  kotimaisten tuotteiden  tai sellaisten  kotimaisten  tuot-
teiden  kanssa,,  joilla  tuontitavarat  helposti voidaan  korva,ta.   Seurauk-
sena on, että suurempi tai pienempi määrä siitä ostokyvystä, joka a,ikai-
semmin  käytettiin  tuontitavaroiden  ostamiseen  ].a  siten  ulkomaan  va,-
luutan  kysyntään,  nyt  käytetään  kotima,isten  tavaroid;n  ostamiseen,
jolloin  ulkomaa,n  valuuta,n  kysyntä  supistuu.   Jos  taas  valuuttakurssit
alenevat,   ulkomaiset   tavarat   tulevat  päinvastoin   ha,1vemmiksi   kuin
aika,isemmin  kotimaan  raha.yksikössä  mitattuna„  jolloin  ne  entistä  pa-
remmin pystyvät kilpa,ilemaan kotima.isten tuotteiden kanssa„   Seurauk-
sena, on tuonnin ja samalla tietenkin myös ulkomaan valuuta.n kysynnän
lisääntyminen.

Ulkoma,an  valuutan  ta.rjontakäyrän  kaartuminen  alhaalta  vasem-
malta ylös  oikea,1le  taa.s  ilma,isee  sen  yleisen  säännönmuk.aisuuden,  että
kurssin noustessa ta,rjottu valuuttamäärä ka,sva,a„   On ilmeistä, että näin
on  yleensä  laita,  milloin  valuuta,n  tarjonta  perustuu  yksinoma.a,n  vien-
tiin,  kuten  on  edellytetty.   Mitä  korkeampi valuuttakurssi  on,  sitä  pa.-
remman hinnan kotimaan ra.hayksikössä ilmaistuna viejät cG¢c!y7.,s ¢%yo.Ö%s
sa.a.vat  tu.otteistaan.    ]os  lähdetään  siitä,  että  menekkimahdollisuudet
6
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kotimaan  markkinoilla  ovat pysyneet muuttumattomina - ta,i,  kuten
asia  myös  voida,an  ilma.ista,  että  ta.varoiden  ta,rjontafunktioissa,  koti-
ma.a.ssa  ei  ole  tapa.htunut  muutoksia25  -puheena  oleva  seikka,  on
omansa  kiihottamaan  vientiä,  jonka lisääntyminen puolestaan  merkit-
see   myytäväksi  tarjotun   ulkomaan   valuutan   määrän  lisääntymistä.
Vastaavasti  va,luuttakurssien  alenemisesta  on  seurauksena  viejien  saa-
mien  kotimaa,n  rahayksikössä  ilmaistujen tulojen väheneminen, viennin
supistuminen j a, tarj olla olevan ulkoma,an vaLluuta,n määrän pieneneminen.

Se  seikka,  miten  suuren  kysynnän  ja,  tarjonnan  muutoksen  tietty
valuuttakurssin  muutos  aiheuttaa,  riippuu  asia,nomaisesta,  kysyntä-  ].a
tarjontafmktiosta.   ]os kysyntä- ja, ta.rjontafinktioita aja.tellaan kuva-
tuiksi suorilla,, muutoksen suuruuden ilmaisee  sanottujen suorien  ka.lte-
vuus #-a,kseliin  nähden.  ]os  taas puheena olevat  kuvaa,ja,t  ova,t käyriä ,.
sitä,  osoitta,a. näiden  käyrien  kaltevuus  kussa,kin  pisteessään.   Mitä  loi-
vempia  asianomaiset  käyrät  #-akseliin  nähden  ovat,  sitä  suuremma,n
muutoksen  kysynnässä  ja.  tarjonnassa  tietty  kurssinmuutos. aiheuttaa,
eli  toisin  sanoen,   sitä  j o u s t a v a m p a a  kysyntä  ja  tarjonta  on.
Niitä  tekijöitä,  ].oista  ulkomaan valuutan kysynnän ja, tarjonnan jousta.-
vuus riippuvat, milloin sen kysyntä ja, tarjonta perustuvat yksinomaam
ulkomaankauppa.an,   käsitellään   seikkaperäisemmin   jäljempänä   (9   §).
Tässä yhteydessä riittäköön joustavuuden käsitteen täsmällisen sisällön
totea,minen.26

Sellaisenaan  jousta.vuus  on  puhta,asti  matemaattinen  käsite.    Jos
Ä on riippumattoman muuttujan A;:n funktio,  Ä  ± /  (#),  niin Ä:n jousta-
vuudella   #:ään    nähden   €€ (Ä)   tarkoitetaan   Ä:n   äärettömän   pienen
suhteellisen  muutoksen  suhdetta  A;:n  vastaavaa,n  äärettömän  pieneen
suhteelliseen  `muutokseen,  eli  mainitun  funktion  derivaatta,a  pisteessä
(A;,  Ä)  kerrottuna, #:n  ja Åm  suhteella.  -Ka.avalla ilma,istuna,

tL,                   8#i±åÄ :å#±å.£.

Kun yll.ä esitettyä yleistä jousta,vuuskäsitettä sovelleta,an esillä olevaan
erityiseen  tapa.ukseen,  siis  ulkoma,a.n  va,luutan  kysynnän  ja  tarjonna,n
riippuvuuteen  valuutta,kurssista,,27  on  tietenkin  huoma,ttava,  että  ulko-

Q5  Vrt.  PEDERSEN,  Pengeteori  og  Pengepolitik,  s.   185.
26  ]ousta,vuuden käsitteestä, ja sen eri  la].eista, ks.1ähemmin M iKKo TAMMiNEN,  Suo-

men kaupunkien asuntotuota,nnon va,ihtelut j a, niiden syyt itsenä,isy yden aikana, Helsinki
1945,  s.  90-93.   Vrt.  myös esim. MclsAAc-SMiTH,  m.t., s.  69-70.

27  Va,sta.avalla   ta,valla,  so.  derivoima.lla  asianomainen  funktio,  saadaan  myös  mää-

ritetyksi esim.  kysynnän joustavuus kulutta].an tuloihin nähden jne.



83

maa,n  valuutan  kysynnällä  on  taipumus  vähentyä  ja  sen  tarjonnalla
lisääntyä  hinnan   (kurssin)   kohotessa,  joten  tarjonna.n  joustavuus  on
etumerkiltään  positiivinen  ja. kysynnän  joustavuus  negatiivinen.

Suorana.inen seuraus edellä esitetystä kaavasta  (1)  o.n

(2,             8"-=å. -%-=#.

Viimeinen  lauseke  ilmaisee  sen,  että  -  milloin  valuuttakurssien muu-
tokset ovat suhteellisen vähäisiä -ulkomaan valuuta,n tarjonnan jousta-
vuutta kurssiin nähden osoitta.a. likimääräisesti. prosentuaa,1isten kurssin-
muutosten  ja.  vastaavien  prosentua,alisten  ta,rjonna,nmuutosten  välinen
suhde ja kysynnän joustavuutta taas prosentuaalisten kurssinmuutosten
j a. vastaavien vastakkaisten prosentuaalisten kysynnänmuutosten suhde.

]oustavuuden likia,rvoj a ilmaistaan tavallisesti ns.  j oiistavuuskertoi-
mien avulla, iotka osoittava,t seri herkkyyderi asteen, jolla hinktion a,rvo
reagoi  argumentin  aivojen  muutoksiin.   ]os  esim.  ulkomaan  valuutan
ta,rjonnan   jousta,vuus   valuuttakurssiin   nähden   on   0.5,   se   merkitsee
sitä,  että  kurssin  kohoaminen  esim.   10 °/o:lla  lisää. valuutan  tarjontaa
n.  5 °/o.   ]os taa,s valuuta,n kysynnän jousta,vuudella on sama,1ukua,rvo,
se merkits.ee -koska, kysynnän jousta.vuus hintaan nä,hden tässä tapa.uk-
sessa, ja. yleensäkin, on negatiivinen -että 10 °/o:n kurssinnousu +ähen-
tää valuutan kysyntää n.  5 °/o.

Kysy,nnän  (ja  tarjonna.n)  sanotaan  olevan  n o r m a. a 1 i j o u s t a-
v a, a.,  y 1 i j o u s t a v a. a  tai  a 1 i j o u s t a v a a,   riippuen   siitä,  onko
asianomaisen  jousta.vuuskertoimen  lukuarvo  yhtä  suuri,  suurempi  vai
pienempi  kuin  Z.   ]os ulkomaan  valuutan  tarjonta.. on  kurssiin  nähden
normaalijoustavaa, se merkitsee sitä, että kurssin kohoaminen tai alene-
minen  aiheuttaa  suhteellisesti  yhtä  suuren  lisäyksen  tai  vähennyksen
valuutan tarjonnassa (tarjotussa määrässä).  ]os ta,rjonta on ylijousta.vaa,
se  lisääntyy  ta,i  vähenee  suhteellisesti  enemmän  kuin  kurssi nousee ta,i
laskee,  ja  jos  taas  tar].onta  on  alijoustavaa„  se  lisääntyy  tai  vähenee
suhteellisesti vähemmän kuin kurssi nousee tai laskee.  Milloin tarjonnan
joustavuus  ±  0,  tarjonta  on  täysin  epäjoustavaa,  eikä  millään  ta,voin
rea.goi kurssinmuutoksiin,  joten. jälkimmäisillä ei ole mitään vaikutusta,
valuutan  tarjontaa.n.    ]os  vihdoin  valuutan  tarjonta  on  negatiivisen
jousta,vaa,,   niin   valuuttakurssin   nousu   aiheuttaa   tarjotun   valuutta-.
määrän  vähenemisen  ja  u¢.cG  uGys¢.

Mitä  taas ulkomaan  valuutan  kysyntään  tulee,  sen  norma,a,lijousta,-
vuus tarkoittaa sitä, että tietty valuuttakurssin muutos aiheutta,a kysy:
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tyssä   valuuttamäärässä   yhtä   suuren   suhteellisen   muutoksen,   mutta
vastakkaiseen  suuntaan. Täten  valuutan  kysyntä  k o t i m a a n  r a h a-
y k s i k ö s s ä  mita,ttuna  pysyy  kurssin  vaihdellessa  sama.na.   Jos  ky-
syntä  on  a,1ijQ±±S.tavaa,  niin  kurssin-nousu  vähentää  ja.  sen  aleneminen
lisää  kysyttyä  valuuttamäärää,   mutta,  suhteellisesti  vähemmän  kuin
kurssi  muuttuu.    Täten  valuuta,n  ostamiseen  käytettävä  määrä  koti-
maa,n  ra,haa  lisääntyy   kurssin   noustessa.   ja,   vähenee   sen   a,lentuessa..
Valuutan kysynnän ylijoustavuus taa,s merkitsee sitä, että kurssin koho-
tessa kysytty valuutta,määrä vähenee suhteellisesti enemmän ja kurssin
alentuessa lisääntyy suhteellisesti enemmän,  kuin kurssi muuttuu.  Ky-
syntä  on  toisin  sanoen  niin  herkkää  kurssinmuutoksiin  nähden,  että
valuutan  ostamisesta  koituva  raha,nmeno  lisääntyy  kurssin  a.letessa,  ja
vähenee kurssin noust`essa.   Jos va,luutan  kysynnän jousta,vuus kurssiin
nähden on  ±  0, kysytty ulkomaa.n valuutan määrä ei laisinka.an reagoi
kurssin  muutoksiin,  jolloip  va.luutan  ostamiseen  käytetty  määrä  koti-
maan  rahaa  muuttuu  suhteellisesti  yhtä  paljon  kuin  kurssikin.    Peri-
a.atteessa, voida,an vihdoin  ajate]la va,luuta,n  kysynnän  olevan  tiettyjen
edellytysten  vallitessa  positiivisen  jousta.vaa,  jolloin  kysytty  valuutta-
määrä lisääntyy kurssin noustessa ja vähenee sen alentuessa.

Edellä  esitettyjen  a,lustavien huomautusten  jälkeen  tarkasteltakoon
lähemmin  esillä  olevaa.   ta,pausta.   Siitä  edellytyksestä,  että  ulkomaan
valuutan  ta,rjonta  perustuu  yksinoma.an  vientiin  ja,  että  sitä  kysytään
ainoastaan tuontia varten, seuraa, tietenkin loogisesti viennin j a tuonnin
y h t ä s u u r u u s  ajankohdasta  toiseen.    Toisin  sanoen,  jos` kansa,in-
välistä lainaustoimintaa ei missään muodossa, tapahdu, vienti- tai tuonti-
ylijäämää ei voi esiintyä edes lyhyen ajan kuluessa. Tämä väittämä sa,a,t-
taa, kenties ensi ajattelemalta tuntua epärealistiselta.   Onkin epäilemättä
vaikea kuvitella vietyjen ].a tuotujen tavaramäärien aina ylittävän maan
ra.ja.n täsmälleen samanaika.isesti.   Myöskään ei ole hevillä  ajateltavissa.,
että tuontia varten tapa,htuvan  ulkomaan va,luutan  kysynnän lisäänty-
minen   voisi  saada  aikaan   sam a,na.ikaisen   lisääntymisen  sekä
tuonnissa  että  viennissä,  jos  silmällä  pidetään  sitä  aL].ankohtaa„  jolloin
tavarat  ylittävät  raja,n  tai  kulkeva,t  tullikamarin  kautta.   Mitään  vai-
keuksia  ei  tässä  kohden  kuitenkaa,n  esiinny,  jos  pidetään  silmällä  sitä
ajankohtaa, jolloin ma,asta vietäviä tavaroita koskevat  t i 1 a u k s e t  teh-
dään ja va.staanotetaan, ja otaksutaan, että kunkin tilauksen tapahtuessa
viejä  myy  ja.  maahantuoja  ostaa  a,sianoma.isen  valuuttamäärän.   Tosi-
asiallisesti tämä olettamus vastaakin tava,nomaista menettelyä »normaa-
1`eissa»  oloissa,  jolloin  ulkomaan  valuutoilla,  harjoitetaan  ns.   termiina-
kauppaa,  so.  kauppaa,  jossa  ostot  ja  myynnit  sovita,a,n  toteutettaviksi
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ja  hinta  suoritettavaksi  vasta  tiettynä  ajankohtana  .tulevaisuudessa.28
Tarkemmin sanoen tuoja. ostaa tarvitsåma.nsa valuuta.n termiinaka,uppo-
jen markkinoilta, sin`ä hetkenä, jolloin hän tek_ee t.ila,uksensa ulkomaisille
kauppatuttavilleen,   ja   vasta,avasti._ viejä   myy  sa,moilla  markkinoilla
sen  ulkomaan  valuutan,  jarikä-Län  odottåa  tulevaisuudessa  saavansa,
sinä ajankohtana, jolloin hän puolestaan sopii kaupoistaan omien  ulko-
ma,isten  a,siakkaittensa,  ka.nssa.29

Siis sa,nalla sanoen: jos jokainen tuoja ostaa tarvitsemansa ulkomaan
valuutam  sillä hetkellä,  jolloin hän  tekee  ulkomajlta  tilauksensa,,  ja jos
hän  lisäksi,  kuten  nimenomaan  oletetaan,  ei  enempää  välillisesti  kuin
välittömästikään  voi saada valuuttaa muilta kuin viejiltä, tuonti ei voi
edes lyhyenkään  aja,n kuluessa, ylittää vientiä eikä myöskään t;¢.cG uGys¢.
Sen sijaa,n sekä viennin että tuonnin v o lyymi ymmärrettävästi riippuu
siitä,  miteri korkea kulloinkin on se valuuttakurssi,  joka tekee kysytyn
ja tarjotun valuuttamäärän yhtä suureksi.

Valuuttamarkkinoilla  tapa.htuvaa  hinnanmuodostustaL  puheena,  ole-
vien edellytysten vallitessa havainnollistaa kuvio 1  (s. 81).   Kuten kuvio
osoittaa,   ulkomaan   valuutan   kysyntäkäyrä   (KK')   ja   tarjonta.käyrä
(rr') leikkaavat toisensa, pisteessä P.  Tämä merkitsee sitä, että on ole-
massa yksi, ja vain yksi valuuttakurssi -puheena oleva.ssa tapauksessa,
sitä osoitta.a jana OT/ -joka täyttää valuuttamarkkinoiden tasapainon
ehdot,  so.  tekee  ulkoma.an  va,luuta,n  kysynnä,n  ja  tarjonnan  eli  toisin
sanoen  tuonnin  ja  viennin  yhtä  suuriksi.   Sanomattakin  lienee  selvää,
että  tämä  yhtäsuuruus  pitää  paikkansa,, mitattakoon  sitten  viennin ja
tuonnin    suuruutta    ulkomaa.n   valuutassa   (jana   Ojl4)   tai   kotimaan
rahayksikössä (OV  .  Ojl4 eli nelikulmion OJ14PV pinta-ala).  ]os valuutta-
kurssi olisi korkeami)i,  esim.  OT'[,  niin seurauksen`a olisi vientiylijäämä,
jonka suuruus ulkomaan va.luutassa lausuttuna olisi OJ142 -Ojl4] ± Ä4]Å49
ja   kotimaan   rahayksikössä   mitattunaL'  OV]  . OM2  -   OT'i  . OJ14i    ±
OM2P2Vi -OÄ4ipivi  ±  MiM2P2P].  JoS taas kurssi olisi alempi, esim.
OV2,   tuloksena.   olisi   tuontiylijäämä,   jonka   suuruus  ulkomaan valuu-
ta.ssa,  olisi OÅ44 -OJ143  ±  J143J144 ja. kotimaan rahayksikössä la.usuttuna
OV2 . OM4  -   OVQ . OM8   --   OMqp4V2  -OM&PSVB  .--  M&M4P4P8.
Koska,   edellytysten   mukaan   mitään   kansainvälistä   lainaustoimintaa
ei  esiinny,  kurssin  on  täten  välttämättömyyden pakosta - niin ka.ua.n
kuin  kysyntä-  ja  tarjontafunktioissa  ei  tapahdu  muutoksia  -  oltava
-Oy.

28  Termiinakauppoja  tarka,stellaan  seikkaperä,isemmin  edempänä   15  §:ssä.
29  Vrt.  MACHLup,  The Theory of Foreign  Exchanges  1,  s.  377-378.
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5  §.   Aikatekijä.   Edellisessä pykälässä esitetyssä aja,tuksenjuoksussa
on  jätetty  kokonaa,n  huomioon  ottamatta  a, i k a t e k i j ä,  so.  se  tosi-
seikka, että markkinoilla - sekä valuuttama,rkkinoilla. että markkinoilla
yleensä  - ta,pahtuvat  muutokset,  koskiva,tpa ne sitten  kysyritää,  tar-
jontaa,  tai  hintoja.,   va,a,tivat  toteutuakseen  enemmän  ta,i  vähemmän
aika.a.   Täten myös esillä oleva,ssa analyysissa on tehtävä selväksi, miten
pitkä  on se a,ja.njakso, jota kysyntä-ja, tarjontakäyrien -tai.ehkä täs-
mällisemmin   sa.nottuna   niiden   ilmaisemien   markkinareaktioiden   -
ajatella,an   koskevan.     Kyseinen   aja,nja,kso   voidaa,n   ymmärrettävästi
va,Iita miten lyhyeksi tai pitkäksi hyvänsä.   Voidaa.n ensinnäkin puhua
»silmänräpäyskäyristä» (4.%s¢cz%j¢7%o%s c%yt/Gs) , milloin kysymyksessä ovat
sellaiset  kysyntä-  ja  ta,rjontakäyrät,  jotka  eivät  »myönnä»  markkina-
reaktioille   a,ikaa   laisinkaa,n.    Mutta  lisäksi  voidaa,n  -  kysymyksen
ollessa    nimenoma,a,n    va,luuttamarkkina,in   hinnammuodostuksesta,    -
MACHLupin ta,voin  tehdä  ero  seuraa.vien kolmea,  eri  tyyppiä edustavien
käyrien  vä,lillä:   y}lyhimmän  a].an»   (s%o7'¢es¢  ¢G7'o.od),   »lyhyen   a].an»   (s%o7'¢

¢G7'¢.o¢)  ja  ))pitkän  aja,ny)  (Zo%g  ¢GyG.ocZ)  käyrät.30
Lyhimmän  a,ja.n  käyrät  kuva,avat  tila,nnetta,,  jossa,  valuutta,kurssien

muutokset  ehtivät  vaikuttaa,  ainoa,staa,n  tuojien   tekemiin  ja  viejien
saamiin  tilauksiin  kummankin  kysymyksessä  olevan  maan  kotimaisten
hintojen  sen   si].aan  jäädessä  muuttumattomiksi.   Lyhyen  ajan  tarkas-
telutapa, sen sijaan lähtee siitä,  että molemma,t puheena, olevat  reaktiot
ehtivät tapahtua.  Täten lyhyen ajan käyrät osoitta,vat esim., miten vie-
jien  tarjoamien  ulkomaan  valuuttojen  määrät  reagoivat  valuuttakurs-
sien  nousuun  sen  jälkeen,  kun  vientiteollisuus  on  ehtinyt  sopeutta.a
kotimaan rahayksikössä mitatut myyntihintansa tuotaLnnon laaj entumi-
sen mukaisiksi. Täten siis lyhyen aja,n käyrät eivät perustu »annettuihin»
tavaranhintoihin  asianomaisissa  maissa,, vaan  »annetuiksi»  edellytetään
niissä  kulloinkin  vallitsevat  kysyntä-  ja tar].onta.suhteet.   Sanotut  suh-
teet   puolestaan   pohja,utuvat   toisaalta  »`annettuihin»   kulutusta.poihin,
toisaalta  kiinteisiin,  olemassa,  oleviin  tuotantolaitoksiin.    Mitä  vihdoin
pitkän ajan käyriin tulee, ne perustuvat olosuhteisiin, jotka, pitkällä täh-
täimellä  tarkasteltuna  vallitsevat  asianoma,isten  maiden  ta,varamarkki-
noilla.   Pitkän ajan käyrät eivät täten ainoasta,a,n »myönnä» kysynnälle
ja  tarjonnalle  aika,a  reagoida   kurssinmuutoksiin  olemassa  olevien  tuo-
tantolaitosten  kapasiteetin  sa,llimissa  puitteissa.,  va.an  rea.ktioaika,  edel-
lytetään niin pitkä,ksi, että sanottujen laitosten olennainen laajenta,minen
ta,i supistaminen ehditään toteuttaa.   ]os esim.  vienti on syystä tai toi-

30   MACHLup,  m.a.  1,  s.   378-379.
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sesta   tuntuvasti  lisääntynyt  ja  yrittäjät  odottavat  tämän  lisäyksen
muodostuvan  pysyväiseksi,  se voi johtaa, tuotantolaitosten kapasiteetin
laajentamiseen, mikä puolesta.an saa,ttaa ilmetä tuota,nnon lisääntymisenä
tai/ja  hintojen  alenemisena.   Täten  pitkän  ajan  käyrät  ilmeisesti  ova,t
j oustavampia, kuin lyhyen ajan käyrät.

Vastatta,vaksi  nousee  nyt  kysymys,  mikä  edellä  viitatuista  tarka,s-
telumahdoliisuuksista  on  esillä  olevan  tutkimuksen  kannalta  sopivin.
Jos  ei  ha.luta,  tyytyä  vain  ikään  kuin  eräänlaisten  »silmänräpäysvalo-
kuvien])  näppäämiseen   va,luuttamarkkinain   eri  tilanteista,   joudutaan
tietenkin   i)varaamaan»   ma.rkkinarea,ktioille   enemmän   tai   vähemmän
a,ikaa.   Mitä  ensinnäkin lyhimmän  ajan  käyriin  tulee,  voitaneen  sanoa,
että pelkästään kurssinmuutosten vaikutukset tuontia, ja vientiä koske-
viin  tila.uksiin, asiamoma,isten  maiden  kotimaisten hintatasojen jäädessä
muuttumattomiksi,   ovat luonteelta,an liian  tilapäisiä,  jotta ne voisivat
tarjota  sanottavaa  analyyttista  mielenkiintoa..    On  näet  huomattava,
että todellisuudessa muutokset kansainvälisessä ka.upa,ssa käyvien tava-
roiden  määrissä  vaikuttava.t  vähäisen  viivästyksen  jälkeen  - ta.i  suo-
rastaa,n  ilman  mitään  viivästystä  -  niihin  hintoihin,  joihin  tuottaja,t
ovat halukkaita myymään tavaransa ja ta.va,roiden jakelijat taipuvaisia
ne ostamaa,n.   On tuskin tarkoituksenmukaista pyrkiä operoima,an aina-
kaan lyhyemmällä rea,ktioajalla kuin on se aika, joka vaaditaan tuotan-
non laa,jentamiseen ja, supistamiseen olemassa olevien tuotantolaitosten
kapasiteetin  sallimissa, puitteissa.

Sellaisen   tarkasteluta,van    valitsemisen   puolesta.,   joka,   i)myöntää»
markkinareaktioille  suhteellisen  runsaasti  aikaa,  voidaan  esittää  myös
seuraava näkökohta.   Eräät tutkijat ovat kiii}nittäneet huomiota siihen
- tava.11aan pa,radoksa.aliseen - vaikeutee.n,  joka täysin vapaasti hei-
1ahtelevien  valuuttakurssien  vallitessa  johtuu  siitä,  että  kunakin ajan-
kohta,na joukko kansa,invälisiä maksuja on suuruudeltaan sidottu aikai-
semmin  tehdyllä sopimuksella 31; sanottu koskee niin hyvin maiden väli-
sestä tavaranvaihdosta aiheutuvia maksuja, j otka tähän mennessä ovat
olleet    yksinoma,isen    tarkastelun    kohteena,   kuin   muitakin   maksu-
taseen eriä.   Kuten esillä olevassa luvussa, pyritään osoittaLmaan, vapaasti
vaihtelevien  valuuttakurssien  jär].estelmä  merkitsee  peria,a,tteessa  sitä,
että juuri kurssinmuutokset, aiheuttamalla tiettyjä kysyntä-ja ta,rjonta-
reaktioita,  saa,vat  aika.an  valuuttamarkkina,in  häiriytyneen  ta.sa,pa,inon
palautumisen;  niin  kauan  kuin  näin  on  laita„  kurssien  vaihtelut  ovat,

31  Probleema,a  on  tiettävä,sti  ensimm åisenä  käsitellyt  F.  D.  GRAHAM  artikkelissa,a,n

Self-limiting and  Sel£-inflamma,tory Move ments in  Exchange  Rates,  The Quarterly ]our-
nal of Economics,  Vol.  43  (1929),  s.  221-249.  Ks.  myös  P.  8.  WHAi,E,  m.a.,  s.  27 ja. seur.
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jos  GRAHAMin   sanontaa.  käytetään,   y)itseään   rajoitta,via»   (sG;/-j67%¢.¢¢.%g).
Mutta  kansainvälisten  maksujen  edellä  viitatusta  osittaisesta  sidonnai-
suudesta,  seuraa,  että  kurssinmuutosten  tasapa,inottava  vaikutus  ei  ole
mitenkään  varma,  vaan  riippuu  siitä.,  missä  valuutassa.  tiettynä  ajan-
kohtana erääntyvät velat on sovittu ma.ksettaviksi.   Jos kaikki maksut,
joista  on  sovittu  kahden  maan  välillä,  on  ilma,istu  toisen  maan  valuu-
tassa,   on  selvää,   ettei  mikään  va,luutta,kurssin  muutos  voi  muuttaa
maksutaseen molempien puolien välistä suhdetta.  Jos A-ma.an maksutase
osoittaa va,jausta ja jos A-maan ka,ikki tuloerät on ilmaistu sen omassa,
valuutassa ja sen kaikki menoerät B-maan va.luutassa, niin välitön seu-
raus  A-maa,n  valuutan  ka,nsainvälisen  arvon  alenemisesta,  so.  B-maa,n
valuutan kurssin kohoamisesta. A-maan valuutassa iriitattuna,  on vallit-
sevan ma,ksutaseen vajauksen suureneminen -ja. valuuttakurssin edel-
Ieen  kohoaminen.    Tällöin  »alkuperäinen»  kurssinmuutos  on  GRAHAMin
te`friirio-lögian   mukaan   luonteeltaan   i>itseään   kiihoittavay>   (sGZ/-;%/Z¢%-
%¢¢o7y).32   Ainoastaan  siinä,  tapauksessa,  että  A-maan  kaikki  menoerät
on ilmaistu sen omassa va,luutassa ja kaikki tuloerät B-maan valuuta,ssa,
B-maan  va.1uuta,n  kurssin  kohoaminen   automaattisesti  palautta.a,  va-
luuttamarkkina,in  tasapa,inon.

HABERLER,  joka niin ikään viitta.a puheena, oleva.a,n probleema,an -
tosin todeten, että se todennäköisesti on vailla, käytännöllistä merkitystä
-  välttää  siihen  liittyvät  va,ikeudet  tinkimällä   sen   verran  kurssin-
muodostuksen täydellisestä vapa,udesta,  että voidaan otaksua mahdolli-
siksi   tietyt   yksityiset   tai   julkiset   toimenpiteet   kyseisten   tila,päisten
kurssinmuutosten  ta.soittamiseksi,  mikä.  edellyttää  tietynlaisten  lyhyen
ajan  i)ääoma.nliikkeiden  olemassaoloa.33   Tällainenkaan  myönnytys  on
tuskin kuitenkaam  tarpeen,  jos reaktioaika, oleteta,a,n niin  pitkäksi,  että
))alkuperä,inen»  kurssinmuutos  ehtii  vaikuttaa  tuontiin  ja   vientiin   ja
siten   pa,lautta.a.   va,luuttama,rkkinoiden   tasa.painon.     Näyttä,ä   toden-
näköiseltä,  että  jo  ns.  lyhyen  ajan  käyrien valitseminen analyysin poh-
j aksi käytännöllisesti katsoen riittää kyseisen probleemam eliminoimiseen.
Kun vielä otetaan huomioon, että kovin pitkänkään rea,ktioa,jan valitse-
minen  tuskin  on  ta,rkoituksenmukaista.  tiettyä  hinnanmuodostusproses-
sia  tutkittaessa  -  puhumattakaan  niistä  suorastaa,n  teknillistä  la.atua,
olevista vaikeuksista, joita tuollaiseen ajanjaksoon ma,htuvien markkina-

38  Tulkoon  mainituksi,   että  se  empiirinen  a,ineisto,  jonka,  avulla  GRAHAM   valaisec

edellä   mainittuja  kahdentyyppisiä  kurssinvaihteluita,  koskee  Saksan  in£laatiokehitystä,
ensimmäisen maailmansodan jä,lkeen.   Ks. m.a.,  s.  233 ja seur.

33  HABERLER,  Prosperität und  Depression,  s.  423.
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rea.ktioiden  kuvaaminen  käyräa,nalyysin   avulla  tuottaisi  -  on   tar-
koituksenmukaisinta  tutkia  esillä olevassa, luvussa, valuuttamarkkinain
hinnanmuodostusta,  sekä  pa,rhailla,a,n  tarkasteltavien  tekijöiden  osa,1ta,
että yleensäkin,  pääasiallisesti  lyhyen  ajan kysyntä- ja ta.rjonta.käyrien
avulla.  Tämä  tarkastelutapa  on  kaiken  lisäksi hinta,teoreettisessa.  ana-
]yysissä  eräässä  mielessä  traditionaa,linen.

Se  seikka,  että  lyhyen  ajan  tarjonta  todelli.suudessa,  vaa.tii  jonkin
verran  aikaa  ehtiäkseen  reagoida  valuuttakurssien  ja  hintojen  muu-
toksiin,  ei  tee  tyhjäksi  sitä  tosiasiaa,,  että  milloin  valuutan  kysyntä  ja
tarjonta  perustuvat  yksinoma,an  ulkomaankauppaan,  viennin  ja,  tuon-
nin  täytyy  jatkuvasti  ajamkohdasta  toiseen  muodostuaL yhtä  suuriksi.
Valuuttakurssien määräytymistä »silmänräpäystarj onnan» j oustavuuden
ollessa  =  0 voidaan kuvata sa.maan tapaan kuin TAussiG sen tekee tun-
netussa  valuuttakurssien  »t.§_rmäys±eQ=ia,ssa.a.n» _(G:j¢¢c¢  ¢%Goyy).    Puheena
oleva,n  teorian  mukaan  kahderi -valuutan  välinen  vaihtosuhde  paperi-
rahakannan  vallitessa riippuu kunakin hetkenä  niiden  Jaluutta,m-ää-r=i`en_`----J-..--___
- so.  kotimaan  rahayksikössä  mitatun  kysynnän  ja  ulkomaa,n  valuu-
tassa  ilmaistun  tarjonna,n -volyymeis_tä,  j_Qt_ka  kohtaavat  toisensa,  va-
luuttamarkkinoilla.   Näiden  kåhden  voiman  i}yhteentörmäyksen;) iulok-
s-enä  6n  kurssi,  joka  tekee  kysynnän  ja  tarjonnan  raha-arvolta,an  yhtä
suuriksi   mitattuina,   kummankin   asia,nomaisen  maan  rahayksiköllä.34

Graa.fisesti edellä kuva,ttua prosessia voitaisiin havain'nollistaa, seuraa.-
va,sti  (kuvio  2  s.  91).  0lkoon  KK'  ulkoma,a.n valuuta.n kysyntäkäyrä ja
rr' vastaava ulkomaan valuutan tarjontakäyrä.  Ne leikkaava,t toisensa
pisteessä P,  joten  valuuttakurssi OV tasapainottaa  kysynnän ja. tarjon-
nan  -  eli  tuonnin  ja, viennin  - kummankin  suuruuden  ollessa  ulko-
maan  valuuta.ssa,  1ausuttuna OÅ4 j a kotima.an  raha.yksikössä  mitattuna
OV . Ojl4  ±  Ojl4PJ7.     Otaksuttakoon  nyt,  että  josta,kin  syystä,  esim.
noususuhdanteen aiheuttama,n tuloj en lisääntymisen j ohdosta tai kulutus-
tapojen muuttumisen takia, ulkomaisia tavaroita aletaa.n kysyä enemmän
kuin aikaisemmin.  Tämä merkitsee  ulkomaa.n valuutan kysynnän  V a h-
v i s t u m i s t a,  sitä  ilmiötä,   että  kutakin  ajateltua   valuuttakurssia
nyt vastaa suurempi kysytty määrä ulkomaan valuutta.a kuin aikaisem-

34  t). .  . the price  of  foreigii  exchange, the  purchasing power  of  one  currency in terms

of the  other,  depends  at  any  given  time  on  the  respective  volumes  of remittances.   It
results from the ö%¢c{c¢ of two forces tha.t meet.   The outcome is simply such as to equalize.
the  remittances;  such  that  the  money  value  of  the  two,  expressed  in  the  currency  of
either  country,  is  the  same.   The  price  of  foreign  currency  thus  may  change  without
any movement in  the  general range  of prices in  either country.))  F.  W.  TAussiG,  Inter-
national Trade,  New York  1928,  s.  344-345.
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min.     Gra.afisessa   esityksessä   tällaista   ilmiötä   kuvaaL   kysyntä,käyrän
siirtyminen  oikealle.    ]os  kysyntäkäyrä  siirtyy  esim.  asema,a,n  K]K]',
ulkoma,an  va,luutan  kysyntä.  kurssin  OT/  va.llitessa  tulisi  olemaa,n  OJ14],
mitä  määrää  ei  tietenkää.n  ole  tarjolla„    Koska,  tarjonnan  lyhyen  a].an
rea,ktio   todellisuudessa   va,a,tii   aikaa,   mutta   toisaalta   »silmänräpäys-
tarjonta» on edellytetty täysin joustamattomaksi, kurssin täytyy välttä-
mättömyyden  pakosta  nousta.   Tarkasteltava.ssa  ta.pa,uksessa, se  nousee
OV]:een, mikä kurssi tekee va,luutan kysynnän ].a tarjonnan eli tuonnin
ja.  viennin  yhtä  suuriksi.   Ulkomaan  valuutassa  mitattuna  niiden  suu-
ruus on sa,ma kuin a.ika,isemminkin eli Ojl4.   Seri sijaan kummankin arvo
kotimaa,n  rahayksikössä   ilmaistuna  on   noussut,   koska   OV]  . Ojl4   ±
OMP2yi>   OV  . OM  --OMPV.

]os ta.as ta,rjonnalle »n}yönnetään» aikaa reagoida kurssinmuutokseen
olemassa.  olevan  laitoskapasiteetin  puitteissa, 35  -eli  jos  k.ysyntä-ja
tarjonta.käyrät otaksutaan lyhyen aja,n käyriksi -valuutta.markkinoilla.
edelleen ta,pahtuvia muutoksia voidaan kuvion  2  avulla, havainnollistaa
seuraavasti.  Valuutan  kysynnän  va,hvistumisen aiheuttamasta kurssin-
noususta on seurauksena tarjolla olevan valuuttamäärän ljsääntyminen,
jolloin »uusi» kysyntäkäyrä leikkaa  tarjontakäyrän  pisteessä P3.    Uusi
valuuttakurssi,  joka.  tasa,painottaa.  kysynnän ja, tarjonnan, tulee  ole-
ma,an OV2,  minkä  kurssin  va.1litessa  viennin  ja tuonnin  arvo ulkomaan
valuutassa,  lausuttuna  on   =  0/142  ja  kotima,a.n  rahassa  mitattuna,  =
OM2Py2..

Mitä  pitemmäksi  reaktioaika  ota.ksutaan,  sitä  useampien kysyntä-
ja.   tarjontatilanteessa   tapahtuneiden   muutosten   tulos   kulloinenkin
valuuttakurssi  ymmärrettävästi  tulee  olema,an.   Lähtökohta,na,  olevien
edellytysten vallitessa se kuitenkin aina tasapainottaa ulkomaan valuu-
ta,n  kysynnän  ja, tar].onnan,  so.  tekee  tuonnin ja viennin  yhtä suuriksi.
Empiirisessä  todellisuudessa  viennin  ja,  tuonnin  ei  tietenkään  -siinä-
kään tapa,uksessa., että vaihtotase käsittää ainoasta.an kauppataseen -
aina,. tarvitse  olla  yhtä  suuret  jonkin  mielivaltaisen  ajanjakson,  esim.
vuoden  kuluessa„   Kauppatase  voi  sanotun  aja,n].akson  a.ikana,  osoittaa
joko   va.jausta,   joka   tavallisesti   peitetään   olemassa   olevia,   valuutta-
varantoja. käyttämällä tai muodossa.  tai toisessa  otetulla lyhytaikaisella,
ulkomaisella la,ina.lla,  tai ylijäämää,  joka  merkitsee lyhyta.ika.isen  saata-

35  TAussiGin   »impact   theory»   on   tietenkin   vain   lähtökohta   valuuttamarkkinain

hinnanmuodostuksen  edelleen  ana,lysoimiselle:    )>This . .  .   is  our  first  proposition  and  a,
fundamental  one.   In  the  absence  of  a,  common  monetary  standard  the  ra,te  of  foreign
excha,nge  depends  on  the  more  impa.ct  of the  tu.o  quantities  on  hand  at  the  momentt)
/m.t.,  s.   345).
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Kuvio  2.

lvl      M2M1

van  syntymistä asianomaiselle maalle.   Mutta niin ka,uan kuin ulkomai-
nen  lainaustoiminta  kaikissaL  muodoissaa,n  on  jätetty  mahdollisuuksien
ulkopuolelle,  viennin  ].a  tuonnin  jokahetkinen yhtäsuuruus  on  looginen
välttämättömyys.

6  §.   Kustannustason  muutokset.   Edellisessä pykälässä kosketeltiin
lyhyesti   sellaista   tapa,usta,   että  tuontita,varoita,  jostakin  syystä  ale-
taa.n  kysyä  enemmän  kuin aikaisemmin,  samoin kuin  niitä seura.uksia,
j otka tällaisesta, kehityksestä on valuuttakurssien muodostumiselle.  Itse
asiassa.  tarkastellun  probleeman  ka,nna.1ta  oli  täysin toisarvoista, mistä
syystä  puheena   oleva,  muutos  kansainvälisessä tavara,nvaihdossa   ta-
pahtui,  va,an  pääasia.na oli todeta  a.inoasta,a,n  sa.notun muutoksen  seu-
raukset.     Seura,ava,na, tehtävänä  tulee  olemaan  tärkeimpien  sellaisten
tekijöiden  tarkastelu,  joilla on vaikutusta  maidenvälisen  tavaranva.ih-
don  la.a,juut.een ja  sa,malla ulkoma,an  valuutan  kysyntään ja, ta,rjonta,an
sekä  kurssinmuodostukseen.

Ka,ikkein  tärkeimpiä  syitä  kansainvälisessä  ka,upassa   tapahtuviin
vaihteluihin   ovat   muutokset   tuota.ntokusta,nnusten   tasossa  vaihtoon
osa.1listuvissa.  ma,issa,  probleema,   joka  kansantaloustieteen  alkua,joista
lähtien  on  ollut  tutkimuksen  mielenkiinnon  kohteena.    Hava.innollisin
kuva puheena olevan teki].än merkityksestä valuutta,kurssien muodostu-
miselle  sa,adaan  ottamalla  tarkasteltavaksi  sella,inen   tapa.us,   että  A-
maassa,  syntyy  i n £ 1 a a t i o.,  jota,  sen  sijaa,n  ei  esiinny  B-ma.assa..
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Inflaatio  voidaan   luonnehtia   sellaiseksi   »talouselämä.n   kehitysvai-
heeksi,  jolle  on  tunnusomaista  maksuvälineiden  määrän  ja,  rahatulojen
paisuminen .  .  .  ja,  yleinen  hintatason  nousu» 36.  Tässä  yhteydessä  ei  ole
mahdollista,  eikä  tarpeenkaan  ryhtyä  seikkaperäisesti  erittelemään  in-
£laation   syntymiseen   va.ikuttavia   syitä   enempää   kuin   itse   infla.atio-
prosessin yksityiskohtia.   Todettakoon aino.asta,an lyhyesti,  että vapaan
hinnanmuodostuksen  vallitessa  -  jota,  esillä  olevan  luvun  premissit
edellyttävät  -  in£1aatio  syntyy  seuraa.vaa.n  tapa.an.   Aluksi  tapahtuu
yhteiskunnan kokonaiskysynnän i)primäärinen kasvuy), joka voi perustua
va,ihteleviin syihin, kuten valtion menojen voimakka,a,seen paisumiseen -
ta,vallisin syy,  joka useimmiten  on päässyt vaikutta,maan sodan a,ika,na
ja  sen  johdosta  -  yksityistä  sijoitustoimintaa,  varten  tapahtuneeseen
luotonlaa.jennukseen,    poliittisen    painostuksen    tietä    a,ikaansa.a.tuihin
palkankorotuksiin   jne.    Mahdollisesti   useampia   tällaisia   tekijöitä   on
sa,manaikaisesti  ollut  vaikuttamassa.    Kokona,iskysynnän  primäärinen
kasvu    puolestaan    antaa    sysäyksen    yhteiskunna,n    kokonaistulojen
i)sökundääTriTelle  kasvamiselle»,  mikä  tapahtuu  modernin  talousteorian
toteamien     kerroin(%%Z¢¢J¢.g7)-     ja    kiihtyvyys(¢ccGJGy¢¢o.o%)vaikutusten
tietä.    Näin  syntyvä  kokonaiskysynnän  lisääntyminen,  jota,  ei  va,staa
hyödykkeiden  kokonaistarjonna,n  laajeneminen,   johta,a  yleisen  hinta-
ta,son kohoa.miseen.   Sodan poikkeuksellisissa oloissa on hintojen nousua
vielä  omansa  kiihdyttämään -siviilikulutukseen  ta,rkoitettujen  hyödyk-
keiden   tarjonnan   supistuminen  ja  sen   aiheutta,ma,   »niukkuushinna.n-
nousut).    Säännöstelytaloudessa.  infla.ation  ei  anneta  va,paasti  kehittyä,
vaa.n valtio puuttuu sen kulkuun  säännöstelemällä hinna,nmuodostusta.
Tämä  saa  aikaan  sen,  että  infla.atioprosessi hida.stuu  ja. muutenkin  saa
toisenlaisen   luonteen    kuin   vapaa.n    hinnanmuodostuksen   vallitessa.
Nimenomaan primääristen inflaatioyllykkeiden  laa,jeneminen  sekundää-
riseksi  kysynnän  paisumiseksi ei sa.massa  määrässä pääse  tapahtuma.an
säämöstelytalouden vallitessa.37

Inflaation  syntyminen  A-maassa.  merkitsee  edellä  sa,notun  mukai-
sesti sitä, että maa.n ta.1oussubjektien pa.lkat j amuut rahatulot kasvavat,
samalla kun yleinen hintataso -millä indeksillä tätä varsin epämääräistä
»tasoay)  sitten  mitattaneenkin  -  kohoaa.   `]oka  ta,pauksessa,  kaikkien
tavaroiden  hinnat  nousevat,  oli  sitten  kysymys  va,1miista  tuotteista. ta.i
raaka-aineista, puolivalmisteista„ koneista, polttoaineista. ym. tuota.nnon-

30  T.  jur`-NiLA,  Inflaatio,  Ensimmäinen  osa,  Helsinki  1947,  s.  11.
37  Inflaation synnystä ja  kehittymisestä toisaalta  vapa,an hinnanmuodostuksen, toi-

saalta  säännöstelytalouden  vallitessa,  ks.  lähemmin  ]uNNiLA,  m.t.,  s.   159-180.
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välineistä.     Sa,nalla    sanoen   maan    tuotantokustannusten
taso  kohoa.a.    Koska  B-maan  rahan  a,rvossa.  edellytysten  mukaa.n  ei
ta.pahdu  muutoksia,  pääasiamsesti  vientiä  varten työskentelevät teolli-
suudet  sa,a.vat  -  niin  kauan  kuin  B-riaa,n  va.1uutan  kurssi  A-maassa,
pysyy  ennallaan  -  ulkoma,ille  myymistään  tuotteista  saman  määrän
kotimaa.n raha,yksiköitä kuin aikaisemmin.   Kun lisäksi vientitavåroiden
hinnat eivät myöskään kotimaassa. voi ainakaan sa,notta.vasti kohota, -
sillä  silloinhan  niitä  kannatta,isi  ostaa  takaisri  ulkomailta  kotimaistaL
kulutusta  varten  -  vientiteollisuus  ei  enää  saa  infla,ation  johdosta
kohonneita  kustannuksia.a.n  peitetyiksi.   Täten  vientiä  varten  työsken-
televät   tuotantolaitokset   joutuvat   supistamaa.n   tarjontaa,nsa,   jolloin
vientitavaroiden  tarjonta kokonaisuudessa,an  supistuu.   Mikäli  in£1aa.tio
tapahtuu sodan aikana,  A-maan vientimahdollisuuksia on vielä oma.nsa,
rajoitta,maan   välttämättömyys   keskittää   ma.am   tuotantovara,t,   niin
hyvin    työvoima,    kuin    rea,alipääoma.,    sodankäynnin    palvelukseen.38
Viennin   väheneminen   puolestaa.n   merkitsee   samaa,   kuin   ulkomaan
valuutan   tarjonnan  heikkeneminen,   mitä  gra.afisesti  kuvaa   ta.rjonta-
käyrän  siirtyminen  vasemmalle.

Samanaikaisesti  inflaatio   aiheutta.a  myös  sen,   että   A-maan  pää-
asiallisesti   kotima<rkkinoita   varten    työskentelevien    tuotamnonalojen
mahdollisuudet   menestyksellisesti   kilpa.illa,   vasta.a.vien   B-maan   teolli-
suuksien   kanssa,  heikkenevät.    Koska,  B-maa,n  tavaroita  edellytysten
mukaa,n  saa  vapaa,sti  tuoda,  A-maahan,  puheena  oleva.  kilpailu,  mikäli
se on jotensakin tehokas, pitää huolta siitä, että niin kaua,n kuin tuonti-
ta,va.roiden  B-maa.n ra,han määräiset hihna,t  ja B-maan valuutan kurssi
A-maassa  pysyvät  muuttumattomina,  myöskään  kyseisten  tavaroiden
A-maan raha.n määräiset hinna,t eivät voi ainakaam samottavasti kohota..
Kun  kilpai-1evia  ulkoma,isia  tuotteita  tarjota,an  ma,rkkinoilla  muuttu-
mattomiin  hintoihin,   jotka.   eivät   ole  riittävän  korkeita,,   jotta   koti-
markkinateollisuus   niiden   va,llitessa   saLisi   kohonneet   kustannuksensa
peitetyiksi,   sanottujen  teollisuuksien  on pakko  supistaa  tuotantoaan,
jolloin  tuonti  -  tai  ehkä  pa.remminkin  »tuontialttiusi)39  -  1isääntyy.
Tähän vaikuttaa myös se - tosin vain niin ka,uan kuin valuuttakurssi
ei muutu - että  kysymyksessä  olevien ta.va.roiden kysyntä  A-maassa
vahvistuu,  koska.  niiden  hinna.t  ovat  pysyneet  a.inakin  suurin  piirtein

88  Tästä tarjoaa, esim.  Suomen talouselämän soda,na,ikainen kehitys hyvän ja läheisen

havaintoesimerkin.
39  Käsitteestä    »tuontia,lttius»    tai    täsmä,11isemmin    sanottuna    »rajatuontialttius.)

(J14c}yg;%¢Z  P/o¢G%sö/y  fo   J7%¢oy¢)   ks.   lähemmin  F.   W.   PAisH,   Banking   Policy  a,nd   the
Balamce of lnternational Payments,  s. 414-415.
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muuttuma,ttomina,  mutta  väestön  rahatulot  ovat  inflaation  johdosta.
kasvaneet.    Jos  on  kysymys   soda,n   ajasta,   erityisesti  raaka,-aineiden
tuonti  pyrkii  kasvamaa.n.    y)Tuontialttiuden»  1isääntyminen  puolestaa,n
merkitsee  sitä,  että  ulkomaan  valuuttaa  ollaan  halukkaita  kulloinkin
vallitsevaan  kurssiin  ostama.an  enemmän kuin  aika,isemmin,  so.  kysyn-
nän  vahvistumista  eli  kysyntä.käyrän  siirtymistä  oikea,lle.

Sekä, ulkomaa.n va,luutan ta,rjonnan heikkeneminen että sen kysynnän
vahvistuminen   vaikuttava,t   tietenkin  valuuttakurssiin   samansuuntai-
sesti,  nimittäin  korotta.vasti.   Kurssin kohoamisesta puolestaan  on  seu-
rauksena sekä A-maahan tuotujen tavaroiden että A-maan omien vienti-
tavaröiden hinna.nnousu maan omassa rahayksik.össä mitattuna.  Tuonti-
tavaroiden osalta on ilmeistä, että näin täytyy olla laita„ koska muuttu-
ma.ttomiksi  edellytetyt  ulkoma,a.n  raha,n  määräiset  hinnat  nyt  tuleva,t
muunnetuiksi kotimaan rahan määräisiksi korkeamman kurssin mukaan
kuin  aikaisemmin.    Viejät  taas  saavat,  myydessään  tuotteensa  ulko-
ma,ille  sikäläisiin  muuttumattomiin  hintoihin,  paremma,t  hinnat  kuin
a,ikaisemmin  kotimaan rahassa mitattuna,,  joten he  va,ativat vasta,a,van
hinnan   ipyös   myydessään   samoja   tavaroita,   kotimaan   ma,rkkinoilla.
Täten  va,luuttakurssin  noususta on  seura.uksena,  että viejien kotima,a,n
raha,n määräiset tulot lisääntyvät, mikä neutra,1oi tuotantokustannusten
nousun   vaikutukset.    Toisin   sanoen   vientiteollisuuden   ka,nna.tta,vuus
para,nee, jolloin se jälleen kykenee ja, on haluka,s lisäämä,än tuota,ntoa,a.n,
va.ikka  vientituotteiden  ulkoma.an  valuutan  määräiset  hinnat  ovatkin
pysyneet  muuttumattomina..   Lisäksi  on  huoma.ttava,  että  vientituot-
teiden   kotimaa,n   raha,n   määräisten   hintojen   kohoa,minen   vähentää
cc;¢G7;s ¢cz74.b%s niiden kotimaista kysyntää, jolloin niitä liikenee enemmän
vietäväksi.   Toisaalta  taas  tuontitavaroita  kysytään  vähemmän  kuin
aikaisemmin,   koska   niiden   kotimaan   rahan   määräiset   hinnat   ovat
nousseet,  ja  samasta  syystä  vastaava.t  kotima,iset  tuotteet  pystyvät
tuota,ntokustannusten kohoa,misesta huolimatta. pa,remmin kilpailemaan
maa,han  tuotujen  tavaroiden  kanssa,.   Valuutta,kurssin  kohoa.minen  siis
sanalla sa,noen vaikuttaa kiihoitta,vasti Vi-6ntiin j a ehkäisevästi tuontiin,
jolloin  valuuttamarkkina,in  ta.sapaino  jälleen  saavutetaa,n  uuden,  alku-
peräistä  t`asapa,inokurssia, korkeamman kurssin  vallitessa.

Edellä  sanottua ha,vainnollistaa graa£isesti kuvio  3  (s.  95).   Tarkoit-
takoon   käyrä   KK'    B-maan   va,1uuta,n   kysyntäfunktiota   A-maassa,
ennen  in£1a,atioprosessin  a.1kamista  ja  käyrä  rr'  vastaavaa  ta,rjonta,-
funktiota,.    Kysyntä  ja  tarjonta,  peittävät   toisensa,   eli  toisin  sanoen
tuonti ja vienti ovat yhtä suuret va,luuttakurssin OT7 va,llitessa.  A-maa,n
kustannus-,  tulo- ja hintatason kohoamisen  a,iheuttam,a,n viennin supis-
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Kuvio  3.
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tumisen johdosta ulkomaa,n va,luutan ta,rjonta.käyrä siirtyy vasemmalle
asemaan   r[r]'   sa.malla.  kun  kysyntäkäyrä   tuonnin   (tuontialttiuden)
1isääntymisen  johdosta, siirtyy  oikea.1le  asemaan K[KL'.   Nämä  reaktiot
pakottavat  valuuttakurssin  kohoamaan.    Kuviossa  3  uusi  tasapaino-
kurssi, joka tekee viennin ja tuonnin yhtä suuriksi,  on  =  OV].   Kurssin
kohoa.misen  välttämättömyys  ta.sapainon  saa.vuttamiseksi  on  ilmeinen:
jos  esim.  viranomaiset  estäisivät  kurssin  kohoamisen, kauppa.taseeseen
syntyisi  .vajaus,   jonka  suuruus  ulkomaa,n  valuutassa  mitattuna,  olisi
OJ14t -OJ142  = J142jl4 ja kotimaan rahayksikössä lausuttuna, OJ14]P,V -
Ojl42P3V = n42jl4ip9P3.  Tämä olisi kuitenkin mahdottomuu;, niin kauan
kuin ulkomaan valuutan kysyntä ja ta,rjonta, -kuten toistaiseksi edelly-
tetään  -  perustuvat  yksinoma.an  tuontiin  ja  vientiin.   Yhtä  ilmeistä
myös  on,  että  uusi kurssi ei kuvion  3  hava,innollistamassa,  tapauksessa.
voi olla. korkeampi kuin 0 VL, koska. kauppata.se siinä tapauksessa, osoittaisi
ylijäämää, mikä sekin vallitsevien edellytysten mukaan olisi mahdotonta.
Kuten kuviosta. edelleen ha,va.ita,a,n,  uudessa tasa.pa.inotilassa. tuonnin ja
viennin  arvo  tulee kotimaan rahassa mitattuna olemaan suurempi kuin
aikaisemmin  (OJ14P[y]> Ojl4Py).   Sen  sijaan  ka.uppavaihdon  a,rvo,  jos
ulkomaan va,luuttaa, käytetään mittayksikkönä,  eli - koska kerran  8-
maan rahanarvon ota,ksutaan pysyneen muuttuma.ttomana, -viennin ja
tuonnin  v o 1 y y.m i  on  yhtä  suuri  kuin  ennen  inflaa.tioprosessin  alka-
mista  eli  =  OM.
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Vastattavaksi nousee nyt kysymys, miten paljon valuutta,kurssin on
inflaation  johdosta  kohottava,  jotta  A-maa  voisi  jatkuvasti viennillää,n
maksaa  entisen  suuruisen  tuonnin  eli  toisin  sanoen  jot`ta  sen  kansain-
välinen   kilpa,ilukykyisyys   pysyisi  muuttuma.ttomana.    Ei   ole  .vaikea
havaita.,   että  niiden  edellytysten  vallitessa,   joille  kuvio   3  rakentuu,
kurssin  on  kohottava  täsmälleen  sama,ssa,  suhteessa.  kuin  A-ma.an  tuo-
ta,ntokustannukset, rahatulot ja. hinnat.   On kuitenkin huomattava, että
eräiden ehto].en tulee olla täytetyt, jotta kurssin kohoaminen täsmälleen
inflaation astetta vastaava.ssa  suhteessa  kiihottaisi vientiä ].a supistaisi
tuontia juuri niin paljon, että ulkomaankauppa jälleen saa.vuttaisi enti-
sen  reaaliarvonsa eli volyyminsä  tai - koska valuuttakurssit  vapaiksi
jätettyinä   todennäköisesti   tulisivat   jokseenkin  välittömästi myötäile-
mään   kustannustason   nousua,4°   -  jotta   ulkoma,ankaupa,n   volyymi
inflaation kestäessä pysyisi muuttumattomama.   Ensinnäkin on ilmeistä,
että  A-ma.a,n  kotimarkkinoiden  kokonaiskysynnän  tulee  olla  riippuma-
tonta. rah_a,n arvossa tapahtuneista muutoksista, so.  että toisaalta hinto-
jen  nousun,  tois`a.alta  ta,1oussubjektien  inflaation  johdosta  tapahtuneen
ra,ha,tulojen  lisääntymisen  vaikutukset  kysyntään  tarkalleen  kumoavat
toisensa.  Mutta tämäkään ei vielä riitä, vaan lisäksi on edellytettävä, että
vientita,varoiden ko_tirE±aisen kysynnän osuus piiden kokonaiskysynnästä
sekä  kysynnän  jakaantuminen  kotimaisteh 'tuotteiden  ja,  niiden  kanssa
kilpailevientuontitavaroidenosalleojjij±a.t_ioprosessinpäätyttyäsama,
kuin ennen sen alkamista, tai että puheena oleva,t osuudet,    jos va.luutta-
kurssin  otaksutaan  kohoavan  täysin  sama,ssa,  ta.hdissa kuin  kustannus-
taso,  pysyvät sanotun  prosessin  kestäessä muuttumattomina.   Jos näin
ei olisika.an la,ita, vaan A-maan kysyntärakenteessa tapahtuisi in£laation
johdosta  esim.  sellainen  muutos,  että  ra,hatulojen  lisääntyessä  tuonti-
tavaroit°a  aleta.an  niiden hintojen  samanaikaisesta,  noususta huolimatta
kysyä  suhteellisesti  enemmän  kuin  aikaisemmin,   ulkoma,an  valuuta,n
kysyntäkäyrä   ei  pysähtyisikään  asema.an  KLK]',   va.an   siirtyisi  vielä
enemmän  oikealle,  esim.  asemaan  K2K2'.    Kuten  havaitaan,  valuutta-
markkina,in tasapainoa. ei tällöin saavutettaisika.a,n valuuttakurssin OV],
va,an kurssin OT'2 vallitessa,  joka on edellistä korkeampi.   Samalla myös
viennin ja, tuonnin volyymi tulisi olema,an suurempi kuin edellä käsitel-
lyssä tapa,uksessa  (Ojl43 > OJ14).  Jos sen sijaan tuontitava,roiden kysyntä
inflaation  johdosta  suhteellisesti  vähenisi  kotimaisten  tavaroiden  hy-

40  Tosiasia,l]isesti   valuutan  ulkoma,inen   a,rvo  alenee  voimakkaan   infla,atioprosessin

aikana. kokemuksen  mukaan  jopa nopeammin kuin sen  kotimainen arvo.   Ks.  1ähemmin
j ä]jempänä s.  162.
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väksi,   ulkomaan   valuuta,n   kysyntäkäyrä   pysähtyisi   esim.   asemaan
K3K3',  jolloin  valuuttakurssi (OV3) tulisi  olema.an  alempi  ja ulkomaan-
kaupan  reaalia,rvo  pienempi  kuin  »alkuperäisessä»  tapauksessa  (OJ144 <
OJ14).   .Täysin  vastaava,lla,  tavalla  voita,isiin   todeta  uuden   tasapaino-
kurssin korkeus ja sitä vastaava ka,uppava`ihdon suuruus  sella.isessa ta-
pauksessa,   että   viöntita.varoiden   kotimaisessa,   kysynnässä   tapahtuisi
infla,aLtion  johdosta,  suhteellisia  muutoksia.

Tosiasia]lisesti  edellä  ma,initut edellytykset ovatkin enemmän tai vä-
hemmän  epärealistisia.   On  varsin  epätodennäköistä,  että  kulutus  olisi
riippuma,ton  fahan  a,rvon  vaihteluista, vaa,n päinvastoin on luulta.vaa,
että   A-ma.an  kysyntärakenteessa  tapahtuu  inflaation   johdosta  juuri
sentapa.isia muutoksia, j_oihin edellä on viitattu.   Näin ollen se mahdolli-
suus,  että  valuuttakurssin  kohoaminen  täsmälleen  sa,massa suhteessa,
kuin  maan  kustamnustaso  nousee,  saisi  a,ikaan  ma.an ulkomaankaupa.n
volyymin  pysymisen  muuttumattomana,  saattaa  toteutua  vain  sa,ttu-
ma.lta.   Sen  sija.an  voida.an  sanoa,  että  milloin  A-maassa  on  käynnissä
inflaatio,  jota,  B-maa,ssa ei esiinny,  B-maa,n valuutan kurssin A-ma,assa
täytyy kohota, suurin piirtein samassa, suhteessa. - olosuhteista riippuen
enemmän  tai  vähemmän  -  kuin  maa,n  kustannusta,so,   jotta  ma,a,n
viennin  ja  tuonnin  laajuus  cG¢c!yG.s  ¢¢yG.ö¢¢s  säilyisi  ennallaan.

Edellä  suoritetun  ajatuksenjuoksun  perusteella voidaan  analogisesti
päätellä,  että  jos  tuota,ntokustannusten  taso  A-maassa  alenee,  so.  jos
siellä tapahtuu defla,torinen kehitys, jota ei esiinny B-maassa, va,luutta-
kurssin täytyy alentua, jokseenkin samassa, suhteessa., jotta, maan viennin
j a. tuonnin laajuudessa ei tapahtuisi muutoksia.   Edelleen voitaisiin hel-
posti osoittaa,, että milloin sekä A- että B-maan rahan arvossa s a m a, n-
a, i k a i s e s t i tapahtuu muutoksia, näiden maiden valuuttojen välisen
kurssin   on  valittujen  edellytysten  vallitessa,  muututtava.  suunnilleen
sa,mTää5å  suhteessa kuin niiden kusta,nnust`a,sot muuttri'i;åT,~ ].-ötta maiden
välisen  kauppavajhdon  volyymi  pysyisi--ö-rih-allaan.

Edellä  esitetystä  seuraa  kääntäen,  että  jos  vapaasti  muodostuvien
valuutta.kurssien  edellytyksestä  luovutaan  ja  otaksutaan,  että  B-ma.an
valuutan  kurssi  A-maassa,  pidetään  muuttuma.ttomana,   A-maan  kil-
pailukykyisyyden    B-maahan    nähden    määrää    sen    kustannustason
korkeus    B-ma.a,n    tuotantokustannuksiin    verra.ttuna,.     Jos    B-maan
kusta,nnustasossa,  ta,pahtuu  muutoksia,  A-maan  tuotantokustannusten
on  cG¢G7'¢.s  ¢¢yG.Z)%s  muututtava  suunni.lleen  sa.massa  suhteessa,,  jotta  se

jatkuva,sti   voisi   ma,ksaa   viennillään   entisen   suuruisen   tuonnin,  so.
jotta  sen  ulkomaa.nkaupan  la,ajuudessa,  ei  ta,pahtuisi  muutoksia.

7
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7   §.    Tuotannon   tehokkuuden   merkitys.     Edellisessä   pykälässä
todettiin  a,1ustavasti,  että  tuotantokustannusten  suuri],uteen  vaikutta-
vat  rahapa,lka,t  ja hintata,son  korkeus.   Tämä  ei kuitenka,an  vielä  tyh-
jentävästi ilmaise, mitkä tekijät määräävät niiden korkeuden.   Tarkem-
min   sa,nottuna   jonkin   maan   tuotamtokustannukset   riippuva,t   t u o-
t a n n o n t e k i j ö i d e n   hinnoista,   siis   raha.pa.1kkojen   korkeudesta,,
maa.nkorosta, ja, pääomankorosta sekä lisäksi tietyistä j)sosiaa,lisista kus-
tannustekijöistä`).41   Tälkimmäisiä  edustavat  mm.  verotus  ja  monopoli-
soituminen  niin  hyvin  tavara-  kuin  työma,rkkinoilla   (esim.   ammatti-
yhdistykset).   Sanottujen  tekijöiden  va,ikutus  lopullisten  kustannusten
muodostumiseen  saa.ttaa,  ymmärrettävästi  tuntuvasti  vaihdella,  ei  ai-
noastaan  maasta  toiseen,  vaan  myös  tuotannona.1alta,  toiselle.

On  tietenkin. selvää,  että  sellaisilla  aloilla,  joilla  tarvitaan  runsaasti
erilaisia ns.  alkuperäisiä tuotantovoimia,  kuten  maa.ta,  vesivoima,a, jne.,
näiden  hinnoilla  on  suhteellisen  suuri  merkitys  kokonaiskustannusten
muodostumiselle.   Vastaava.sti pääoma,nkoron osuus on suhteellisen suuri
sellaisilla tuotannon aloilla,, jotka vaativat runsaasti ra.hapääomaa.   Kui-
tenkin voidaan sanoa, että ra.tkaisevaa osaa tuotantokusta.nnusten muo-
dostumisessa  esittävät  yle-eri-s-äT-t y_öLk u s t a n n u k s e t.    Niiden  mer-
kitys   tässä   suhteessa   saatta,a   tie-t-6-rikin   tuntuvasti   vaihdella,   mutta,
ka.rkea.sti   voidaan   kuitenkin   arvioida,   että   työvoiman   palkka,uksen
aiheuttama   kustannuserä   ka.ikenlaatuisessa   teollisuudessa,   maatalou-
dessa j a, liikenteessä edustaa vähintään kahta kolmasosaa, tukkuhinnoista,
(sen  jälkeen  kun  ma.aha.n  tuotujen  raaka-a,ineiden  ja,  puolivalmisteiden
arvo on vähennetty),  joten siis korkeintaan kolmanneksen muodostava.t
alkuperäisten  tuotantovoimien  ja  rahapääoma,n  omistajien  saama  kor-
vaus  sekä  pääomankoron  ylittävä  yrittäjänvoitto.48   Näin  ollen  ed.elli-
sessä pykälässä esitetyt, tuotantokusta.nnusten tason ja valuuttakurssien
välistä   riippuvuussuhdetta   koskevat   johtopäätökset  voita.isiin,   teke-
mättä suurtakaan väkivaltaa todellisuudelle, esittää .myös siinä muodos-
sa, että jos A-maan palkka,taso kohoaa tai laskee B-ma.an palkkatasoon
verrattuna,  B-maan valuuta,n kurssin A-maa,ssa täytyy nousta, tai laskea,
suunnilleen  sama.ssa  suhteessa.,  jotta  ma.a   jatkuva,sti  voisi  viennillään
maksaa entisen  suuruisen  tuonnin.   Kääntäen  taas voidaa,n  sanoa.,  että
jos  valuutta,kurssit  tietoisesti  pidetään -va,kaina,,  maan  kansa`invälinen
kilpajlukykyisyys riippuu ra,tka,isevasti sen pa,1kka,kustamnusten korkeu-

muuhun  maailmaa,n  verra.ttuna.
41  Termistä      i)sosia.aliset      kustannustekijät))     (soce.a;Jc}    Äosj%czdsGJe%G7¢¢)     ks.     OHLiN,

Utrikeshandel  och  handelspolitik,  s.  61.
42  0HLiN,  m.t.,  s.   55-56.
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On   kuitenkin  huomattava,   että   tuotamtokusta.nnusten   todellinen,
reaalinen, suuruus ei riipu yksinomaan siitä, kuinka suuri rahallinen kor-
vaus työvoima,1le ym. tuotannontekijöille kulloinkin on ma.ksetta,va kuta-
kin »tuota,ntosuoritusta»  -  jos   tällaista   termiä  voidaa,n   käyttää  -
kohden,   vaan   myös   siitä,   kuinka  suuret  määrät  tuotannontekijöitä,
kuinka   monta.   »tuotantosuoritusta»,   kulloinkin   tarvitaan   tietyn  hyö-
dykemäärän   aikaansa,amiseksi.    Toisin   sanoen   tuotantokustannusten
suuruuden   määräävät   toisaalta   tuotannontekijäin   hinnat,   toisaalta
tuotannon   t e h o k kuu s.    ]älkimmäisen   kriteeriona   voidaan   pitää
tietyt  laatuvaa.timukset  täyttävien  aineellisten  hyödykkeiden  ta,i  pal-
velussuoritusten määrää työntekijää tai tiettyä aika,yksikköä - lähinnä
työtuntia.  - kohden,  kun  sanotusta  määrästä  ensin  on  vähennetty  se
tuotannon määrä,  jonka. arvo vastaaL muilla aloilla _toimiville tuotannon-
tekijöille  maksettua  korvausta  osallistumisesta  puheena  olevaan  tuo-
tantoon.43   Tuotannon  tehokkuuden  puolestaan  määrää  toisaa,1ta,  työ-
voiman, toisa,alta aineellisten tuotannonvälineiden tehokkuus.   Edellinen
riippuu työntekij öiden ruumiillisesta j a henkisestä kunnosta,, ominaisuuk-
sista  ja  koulutuksesta,  työhalusta. ja,  tietyn  työntekijäryhmän  osalta,
yhtenä  kokonaisuutena„  ryhmän  kokoonpanosta  sukupuolta,  koulutus-
tasoa,  ikää ym.  seikkoja silmällä pitäen.   Aineellisten  tuota,nnontekijöi-
den tehokkuuden taas määräävät lähinnä kiinteiden ja muuttuvien tuo-
tannonvälineiden määrä ja laatu, organisaatio ja - mitä yhteiskuntaan
kokonaisuudessaan tulee - tuotannon jakaantuminen erila,ista teknillistä
ja,  organisatorista  tasoa.  edustavien  liikkeiden  ja  tuotannonaloj en  kes-
ken.44

Periaa.tteessa,  tuotannon  tehokkuuden  m±r_kitys  tuotantokustannus-
\     ten -m-ä-o-ä;-si-=i;e-n-iå-äi-ä--`;-==;=ri=t=ä=;[äi=i i-iä= tuotannontekij öille ma,k-

set±.en_  rah_a,1list_g_n _ k_gr¥±u_s.tenkin.    Tästä   voitaisiin   esittää   milteipä
.lukemattomia   esimerkkejä..   Niinpä   työpalka.t   olivat   Yhdysvalloissa
1930-1uvulla noin kaksi kertaa niin korkeat kuin Englannissa ja, jälkim-
mäisessä maassa puolestaa.n  noin  kaksi kertaa niin  korkeat  kuin  Rans-

43  Vrt.  OHi.iN,  m.t.,  s.  53,  ]¢RGEN  PEDBRSEN,  Pen8eteori  och  Pengepolitik,  s.  156 ja

174, jaARNE LUND,   Produktivitet og fuld Besk®£tigelse,  Pohjoismaiden nuorten kansa,n-
taloustieteilijäin  kokouksessa  Oslossa  kesäkuussa  1947  pidetty  esitelmä.  -  Huomatta,-
koon,  että  OHLiNin  puhuessa,  tuotannon  t e h o k k u u d e s t a,  (»e£fektiviteetistä»),  mo-
lemmat  jälkimmäiset  puhuvat  samaa  asiaa  tarkoittaen   työn   t u o t t a v u u d e s t a,
(»produktiviteetistä»).   Tässä  esityksessä  on pidetty sopivampana,  käyttää termiä tehok-
kuus,   koska  tuottavuudella  lähinnä  ymmärrettäneen  tuotannon  taloudellista  tuotta,-
vuutta,  so. tuoton ja tuotantokustannusten välistä suhdetta.

44  Vrt.   LUND,   majn.   esitelmä„
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kassa.  ja  ltalia,ssa,.   Tästä  huolimatta  molemma.t  ensiksi  mainitut  ma.at
pystyivät   tehokkaasti   kilpa,ilema,a.n   molempien   jälkimmäisten   kaLnssa
e'sim.  tietyntyyppisten  automobiilien  va,1mistuksessa,.   Syynä  oli  yksin-
kertaisesti  se,  että,  ra.a,ka-aineiden  saantima,hdollisuudet,  markkinoiden
suuruus,   organisa.a.tio  yms.  tekijät  sa,iva,t  aikaa,n,  että  tuota.nto  muo-
dostui  tehokka,amma,ksi,   so.   tietyllä   määrällä  tuotantovoimia,  saa,tiin
aikaa,n  va,staavasti  parempi  tulos  Yhdysvalloissa  kuin  Englannissa,,  ja
jälkimmäisessä  maassa,  taa,s  pa,rempi  kuin  Ra.nskassa  ja  ltalia,ssa..   Toi-
sena,  hyvänä  ja  Suomen  kanna,1ta,  läheisempänä  esimerkkinä  voidaan
esittää,  että  vaikka,  Ruotsin  sa,ha,teollisuuden  tuotannon  tehokkuus on
aina, ollut suurempi kuin Suomen, johtuen ennen ka,ikkea sa,ho].en edulli-
sesta s`ija,innista,` Norrlannin jokien varrella sekä lyhyemmistä matkoista
menekkimarkkinoille, Suomi on kuitehkin sa.ha,teollisuustuotteiden vien-
nissä  pystynyt  menestyksellisesti  kilpailemaa,n   Ruotsin  kanssa,  ennen
kaikkea,  tuntuvasti  alhaisemma,n  pa,1kkatasonsa  a,nsiosta.45

Kuten edellä esitetyn perusteella voida,a.n päätellä,  tuotannon t`ehok-
kuuden lisääntyminen  (väheneminen)  merkitsee cG¢G7G.s  ¢¢y}.Öa4s  sitä,  että
tietyllä  määrällä tuota,nnontekij öitä sa,a,da,an työntekijää  tai a.ika.yksik-
köä  kohden  suurempi  (pienempi)  tuota,nnontulos,  tai  että  tietyn  tuo-
ta,ntomäärän  aika,a,nsa,amiseksi   ta,rvitaa,n   pienempi   (suurempi)   määrä
tuotantovoimia  kuin  a,ika,isemmin,  siis  sanalla,  sa,noen  tuotantokusta,n-
nusten  suhteellista  alenemista  (kohoa,mista,).    Täten  tuota,nnon  tehok-
kuudessa  tapahtuvasta.   muutoksesta  on   -  edelleen   tietenkin   cG¢G7t.,s
¢cz7o.Ö%s  -  seurauksena„  että  jos  valuuttakurssien  muodostuminen  on
jätetty vapaaksi, ne pyrkivät vasta,a,va,ssa, määrässä muuttuma,a,n , mutta
vastakka,iseen    suuntaa,n.     ]os    esim.    vientiteollisuuden    työntekijäin
henkilökohtainen työteho pa,ranee,  sen tuota.nto ka.svaa rahallisten kus-
ta.nnusten silti kohoama,tta, mistä on seurauksena viennin lisääntyminen ,
ulkomaan valuutan tarjonna,n va,hvistuminen  - graafisessa esityksessä
tarjonta,käyrän  siirtyminen  oikea,lle -ja va,1uutta,kurssien  a,leneminen.
]os työtehon nousu on yleinen ja siten koskee myös kotima,rkkina.teolli-
suutta,  sen aiheuttama, kusta.nnustason  suhteellinen  a,1eneminen  sama,n-
aikaisesti  lisää  kotima,isten  tuotteiden  kilpa,ilukykyisyyttä  vastaaviin
ulkomaisiin nähden, vaikuttaa, supista,vasti tuontiin -jolloin ulkoma,a,n
valuutan kysyntäkäyrä siirtyy vasemma,1le -ja, siis tätäkin tietä alen-
taa valuutta,kiirssia,.  Päinva.stainen vaikutus  on tietysti työtehon alene-
mjsella.

Tuota,nnon tehokkuutta ei kuitenka,a,n, kuten edellä todettiin, määrää

46   Esimerkit  OHL[Nin,  m.t.,  S.  50 ja  53.
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yksinomaan  työntekijöiden  henkilökohtainen panos,  vaan  se on riippu-
vainen monesta muusta,kin tekijästä, joilla, täten on vaikutusta hinnan-
muodostukseen valuuttamarkkinoilla.   Seuraavassa muutama.  esimerkki
viitatuista,  tekij öistä.

Tuotannon  tehokkuudessa  saattaa,  tapahtua  muutoksia,  mm.  siitä
syystä,  että  ta.rkastelun kohteena,  oleva maa joko  pääsee  yleisessä tek-
nillisessä  kehityksessä  muusta.  maailmasta  edelle - esim.  maassa  teh-
dään uusia keksintöjä,  jotka  olennaisesti lisäävät  sen  teollisuuden tuo-
tantokykyä - ta,i u¢.cG uG7s%.  Vaikutus valuuttakurssiin on täysin saman-
lainen  kuin  siinäkin  ta,pauksessa,  että  työntekijöiden  henkilökohta,inen
työteho  paranee,  nimittäin  se,  että  kurssi  muodostuu  alemmaksi  kuin
työpa,lkkojen   ja   muiden   tuotannontekijöille   maksetta.vien raha,11isten
kustannusten  korkeus  ulkomaan  vastaaviin  kustannuksiin  verrattuna
edellyttäisi.    ]älkimmäisessä  tapauksessa.  kurssi  tietenkin  muodostuu
korkeamma,ksi  kuin puheena  oleva  suhde  edellyttäisi.

Voitaneen  sa,noa,  että  industrialismin  läpimurtoka,uden  jälkeen  -
jota eräiden tutkijoiden mukaan tosin on jatkunut vielä kuluvan vuosi-
sadan  ensimmäisten  vuosikymmenien  aikanakin 46  -teknininen  edis-
tyminen yleensä on ta.pahtunut suhteellisen tasaisesti eri maissa.   Myös .
kään   työntekijöiden   henkilökohtaisessa,   työtehossa   »normaaliaikoina»
harvoin tapahtuu mitään äkillisiä ].a voimakkaita muutoksia.  Sen sijaan
tuota,nnon  tehokkuudessa  jossakin  maa,ssa,  saattaa  ta,pahtua  tällaisia
muutoksia    esim.    sadonvaihtelujen    johdosta„     Otaksuttakoon,    että
maassa  jona,kin  vuonna  saadaan  poikkeuksöllisen  hyvä  viljasa,to,  kun
sen sija.a.n sato on ulkoma,illa jäänyt normaaliksi.  Tämä merkitsee ilmei-
sesti sitä,  että ensiksi mainitussa maassa i7iljantuotanto työntekijää tai
jotakin  aikayksikköä  kohden lisääntyy eli  siis edel]ä esitetyn määritel-
män  mukaa,n  tuotannon  tehokkuuden  kohoamista,  asianömaisella  tuo-
tannon  a,lalla.   Seura,uksena,  on,  jos kysymyksessä  on viljaa vievä maa,
että  se  voi  muuttumattomien  hintojen  ja  valuuttakurssien  vallitessa
lisätä  vientiään,  jolloin  ulkomaan  valuutan  tarjonta  maassa vahvistuu
ja. kurssi alenee.   ]os taas a.sianomainen maa tuo viljaa, se voi vähentää
tuontiaan, jolloin valuutan kysyntä heikkenee ja kurssi niin ikään alenee.
Poikkeuksellisen  huonon  sadon  seuraukset  tietenkin  ovat  aivan  päin-
vastaiset:  viljaa  vievän  ma,an  osa,lta,  viennin  supistuminen  ja. va,luutan
tarjonnan   heikkeneminen,   viljaa   tuovan   maan   tapauksessa   tuonnin
lisääntyminen  ja  valuutan   kysynnän  vahvistuminen,  ja  kumma.ssakin

40  Ks.   Ai.viN  H.   HANSEN,   Fiscal  Policy  and  Business  Cycles,  New  York   1941,  s.

349 ja seur.


