
Jäl,1ennBs. Liite 44. 

Suomen Pankin Johtokunnalle. 

Viime vuonna tapahtunut käänne konjunktuuritilanteessa on 

tehnyt kysymyksen konjunktuurien tutkimisesta'maassamme erikoisen 

polttavaksi. Onhan ilmeistä, että talouselämälle yleensä ja koko 

yh~eiskunnalle olisi tärkeätä tuntea suhdanteiden vaihteluita 

määrääviä lakeja, mitkä ovat muutosten perimmäiset syyt, mihin 

ilmiöihin niiden vaikutukset ulottuvat ja millä tavalla, pitkä

aikaisetko konjunktuuriaallon eri vaiheet yleensä ovat y.m.s. Jos 

.tämän nojalla olisi mahdollista ennakolta arvostella, mihin suun

taan menevää suhdanteiden kehitystä kulloinkin voidaan odottaa ja 

varsinkin' milloin konjunktuurikäänne on odot.ettavissa, olisi asia 

viel:äkin parempi. Mutta vaikka ei uskaltaisi' tehdä varsinaisia en

nustuksia, olisi kaikkien ni!den ilmiöiden tunteminen, jotka ovat 

yhteydessä konjunktuurivaihteluiden kanssa, erinomaisen tärkeä. Se· 

olisi omansa lisäämään sekä pankkien, teolli.suuden, kaupan ja maa~ 

talouden että kuluttavan yleisön samaten kuin myös valtion ja kun

tien mahdollisuutta mukautua suhdanteiden kehityksen kulloinkin 

vaatimiin muutoksiin ja· ryhtyä sekä varokeinoihin pulan varalta 

että toimenpiteisiin sen seurausten lieventämiseksi. Erikoisen·tär

keätä konjunktuurien tunteminen ja seuraaminen on'maan-keskuspan

kille, jonka luotto- ja diskonttopolitiikan olennaisesti täytyy 

noudattaa suhdanteiden vaihteluiden kulloinkin asettamia vaatimuk-

sia. 

Suomen Pankin tilasto-osaston ohjelmaan on tämän johdosta sen 

perustamisesta alkaen kuulunut konjunktuuri-ilmiöiden seuraaminen. 

Pankin kuukausi julkaisuun on koottu tärkeimmät saatavissa olevat 

kotimaan talouselämän kehitystä valaisevat tiedot, ja tilasto

osasto valmistaa sen lisäksi erinäisiä yhdistelmiä, joita ei saa

teta julkisuuteen. Sitäpaitsi on, sikäli kuin työvoimat ovat sii-
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hen riittäneet, kerätty aineistoa sekä ulkomaiden että kotimaan 

aikaisempien konjunktuurivaihteluiden valaisemiseksi. Näihin ai

neistoihin perustuu . mm. toimitusjohtaja W.A.Lavoniuksen Kansan

taloudellisessa Yhdistyksessä pitämä esitelmä tlHyvät ja huonot 

ajat", joka sittemmin on julkaistu se~ä Yhteiskuntataloudellisessa 

aikakauskirjassa että ylipainoksena suomeksi ja· sen lisäksi ruot

siksi aikakauslehdessä Ekonomiska Samfundets tidskrift. Muiden 

töittensä takia ei tilasto-osaston kuitenkaan tähän mennessä ole 

ollut mahdollista ryhtyä perusteellisempiin konjunktuuritutkimuk

siin. Konjunktuuri-ilmiöiden moninai·suuden tähden tuollainen tut

kimus vaatii melkoista koneistoa. Se kai lienee syynä myös siihen, 

ettei meillä ole syntynyt muutakaan konjunktuuritutkimuslaitosta. 

Tilastollinen Päätoimisto on tosin pannut erinäistä huomiota pu

heena olevaan kysymykseen, samoin kuin Oy. Pohjoismaiden Yhdys

pankin tänä vuonna alkama neljännesvuotisjulka1su ftUnitas" sekin 

pyrkii helpottamaan konjunktuurien seuraamista. Kummassakaan lai

toksessa ~i· .. kU,it enkaa~ näy otetun konjunkt uuri e'n t utk iminen laa

jemmassa mitassa ohjelmaan. 

Kun kuitenkin' on tärkeätä, että tämä kysymys maanune osalta 

joutuu tarkemman selvittelyn alaiseksi, olisi mielestämme erikoi

sen sopivaa, että asia ratkaistaisiin siten, että konjunktuuri

tutkimus nykyistä laajemmassa mitassa otettaisiin Suomen Pankin 

tilasto-osaston ohjelmaan. Tällaista ratkaisua puoltaa ensiksikin 

keskuspankin erikoisintressi siitä, että maamme konjunktuurivaih

telut ja niiden suhteet ulkomaiden vastaaviin ilmiöihin saadaan 

tutkituiksi. Se puolueeton asema, mikä keskuspankilla on maamme 

talouselämässä, samaten kuin sen sekä kotimaassa että ulkomailla 

nauttima arvovalta ovat omansa edistämään sekä tarpeellisten tie

tojen saantia että oikeata suhtautumista tutkimusten tuloksiin. 

Vielä on tällaisen järjestelmän etuna mainittava, että tutkimuk

sia varten tarvittavien varojen saanti epäilemättä on helpompaa 

", . ~ 
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Suomen Pankille kuin jollekin valtion virastolle. 

Suunnitellun tutkimuslaitoksen ohjelma on luonteeltaan kaksi-, 
nainen. Sen eri puolista mainittakoon lyhyesti seuraavaa. 

Uuden osaston lähimpänä tehtävänä, joka aivan välittömästi 

palvelee Pankin tarkoitusperiä, on oman maan taloudellisten olojen 

samoin kuin ulkomaiden talouselämän ja rahamarkkinain seuraaminen 

yksityiskohtaisemmin, kuin tilasto-osastossa tähän mennessä on 

ollut mahdollista. Erikoista huomiota 9l1s; tällöin pantava 'koti

maiden oloja koskevan tilaston täydentämiseen esim. tuotantoa ja 

kotimaankauppaa koskevilla numerosarjoilla sekä 'sellaisten ul~o

maiden konjunktuurikehitykselle tyypillisten numerosarjojen löy

tämiseen, jotka samalla mahdollisimman välittömästi ,kuvaavat ul

komaiden vaikutusta oman maamme suhdanteisiin. 

Mutta näiden numerosarjojen valitseminen ja yleensä oikea 

ymmärtäminen edellyttää, että meillä ennakolta on tietoa asian

omaisten ilmiöiden asemasta konjunktuurivaihteluissa. Tämän joh

dosta on välttämätöntä nykyisten olojen taustaksi tutkia konjunk

tuurivaihteluiden aikaisempia vaihei ta Suomessa •. Tämän historial

lisen katsauksen avulla saataneen käsitys aikaisempien konjunktuu

rikäänteiden" syistä ja" seurauksista, niiden laajuudesta ja ilmene

misjär jestyksestä eri aloilla', niiden eri vaiheiden pitkällisyy

destä, heilahdueten voimakkuudesta y.m.s. 

Koska konjunktuurivaihtelut meillä vain osaksi johtuvat koti

maisista ilmiöistä, vaan hyvin olennaisesti riippuvat suurten 

maailmanmarkkinoiden kehityksestä, olisi välttämättä tutkittava· 

kotoisten suhdannevaihteluiden suhteita muiden maiden vastaavaan 

kehitykseen ja" koetettava selvitellä', mitkä seikat välittömimmin 

välittävät tuon vaikutuksen meille, kuinka nopeasti tämä ilmenee, 

j.n.e. 

Vasta kun täten on koottu kaikki se tieto, mikä menneiden 

aikojen kokemusten nojalla on saatavissa,. voidaan tehdä päätelmiä 
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kulumassa olevan ajan suhdanteiden todennäköisestä kehityksestä. 

On kuitenkin oltava selvillä siitä, että taloudelliset olosuhteet 

meillä ja muualla monessa suhteessa nyky jään ovat toisenlaiset 

kuin ennen sotaa. Kansainväliset suhteet ovat huomattavasti vilk-

kaammat, pääoman ja teollisuuden keskitys on aivan toinen kuin 

silloin. Lisäksi tulee, että.ne pyrkimykset suhdannevaihteluiden· 

tasoittamiseen, joihin viime aiko~na järjestelmällisesti on ryh

dytty, epäilemättä voivat vaikuttaa konjunktuurikehitykseen. Kun 

konjunktuuriliikkeet eivät muutenkaan koskaan uudlstu täysin sa

manlaisina, tarvitaan ilmeisesti verraten pitkä~ ajan kokemus,. en

nenkuin ~~adaan varma kasitys konjunktuurivaihteluiden todellises

ta olemuksesta Suomen oloissa. 

Puheena olevien ilmiöiden selvittämiseksi on m.m., ulkomais

ten esimerkkien mukaan, koetettava vapauttaa lukusarjat sesonki

vaihteluiden ja mahdollisesti myös vuosisat~iskehityksen häiritse

vistä vaikutuksista. oJ~en lisäksi koetettava valmistaa erikoinen 

konjunktuuribarometri, jos~a yhden tai aivan harvan lukusarjan 

muotoon tiivistetään konjunktuurikehitykselle ominaisimmat ilmiöt, 
... 

se on tulevaisuuden kysymys. Ennenkuin on tehty laajoja tutkimuk-

sia ei siihen missään tapauksessa saa ryhtyä, ja kysymyksenalaista 

on, onko maamme pienissä oloissa lainkaan mahdollista luoda luo

tettava barometri. 

Suunnitellun laitoksen tehtävä tulisi tämän mukaisesti ole

maan tutkivaa laatua. Tulokset; mikäli on kysymys jatkuvista suh

dannenumeroista, olisi tietysti julkaistava Suomen ~ankin kuukau

sijulkaisussa. Kotimaata varten tiedot olisi annettava es1m. Suo

men Tietotoimiston käytettäväksi. Mitä taas tul·ee·· erikoistutki

muksiin, olisi nekin saatettava julkisuuteen tarkoituksenmukaisel

la -tavalla, joko Pan.kin omalla kustannuksella tai mahdollisesti 

Kansantaloudellisen yhdistyksen aikakauskirjassa ja julkaisu13ar

joissa. 

Sitä vastoin sellainen ennustaminen, jota lukuisat amerikka-
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, lå.iset konjunktuuritutkimuslaitokset ovat harjoittaneet liiketoi

menaail, e:l. tulisi kysymyksee~. ,Konjunk,tuuritutkimusten, nojall'a 
, -

. voidaan epäilemät·tä tehdä erinä-isi~ hyödy~li~iä johtopää1?ö}(siä 

kunkin, hetken konjunktuu~itilartteesta"" ja sen nojalla I!lYös eräitä 

. päätelmiä lähimmän kehityksen suunnasta, mutta Amerikassa saatu 

kqkemus on selvästi osoittanut, että varsinainen ennustaminen, en

nen kaikkea milloin se ei koske vain yleisen tilanteen kehitystä 
, , 

vaan antaa tietoja yksityisistä e~inkeinonhaaroista, vielä on ai

van liian epäluotettava. Ja kuitenkin tuollaisen ennustamisen 
. ' 

edellytykset Amerikan oloissa ovat verrattoman palJon paremmat 

kuin meillä. 

Konjunktuuritutkimuksen täytyy tapahtua 'läheisessä,kosketuk

sessa liike-elämän, kanssa. Varsinkin suunniteltaessa tarvittavan 

aineiston'saantia liike-elämän eri aloilta on välttämätöntä neuvo

tella asianomaisten olojen keskusjärjestöjen. edustajain kanssa, 

koska he paremmin kuin muut voivat arvostella" mitä tietoja voi

daan s,aada, ja koska todennäköisesti- tulee turvattavaksi juuri . . 

järjestöjen apuun tietojen keräilyssä.· Ja senkin jälkeen,' kuin työ 

on, järjestetty, tuollainen yhteistoiminta on tarpeellinen, koska 

vain asiantuntijat voivat antaa erinäisiä tietoja, jotka, ovat 

tarpeen numerosarjojen oikealle-ymmärtämiselle, mutta joita ei 

voi numeroin· esittää. - Sanomattakin on selvää, että yhteistoimin-
, \ . 

ta erinäisten virastojen ,kanssa .. niinikään on välttämätöntä. 

Konjunktuuritutkimus on, katsoen sen tulosten aiheuttamien 

~äytännöllisten.toimenpiteåden laajakantoisuuteen, hyvin arkaluon

tois,ta ja suurta· tarkkuutta vaativaa tieteellistä työtä. Kun ei 

voida ajatella, että tilasto-osaston johtaja muiden töidensä ohel

la voisi omistaa riittävästi aikaa näiden töiden suorittamiseen, 

vaikka hän tietenkin ottaisi osaa tutkimusten johtoon, olisi koe

tettava niitä varten saada tilasto-osaston palvelukseen pätevä 

kansantaloudentutkija ja tilastomies', joka aikaisemman' toimintansa 
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nojalla nautt~i yleistä arvonantoa. 

Mitä lopuksi tulee tässä esitetyn ohjelman käytännölliseen, 

toteuttamiseen, olisi siihe.n ryhdyttävä' vähitellen täydentämällä 

ja laajentamal~a tilasto-osastolla ennestään koottua aineistoa. 

Tärkeätä 'o~d:si myös, että sekä ,: tilasto-osaston johtaj~ että- se 

virkamies, joka saisi konjunktuuritutkimusten ,suorittamisen eri-, 

koistehtäväkseeri, saisivat tilaisuuden tutustua ulkomaiden vastaa

vanlaisten tutkimus toimistojen tyC?menetelmiin siten täydentä~kseen 
, , 

~irjallisuudesta saatavia tietoja käyt~tyistä alkuaineistoista, 

erilaisten, lukusarjojan taso i ttamismen etelmistä", indeksi en laske

misperusteista y.m.s. 

Ennakolta ei ole aivan helppoa arvioida, kuinka suureksi 

edellisessä hal1:moi tellul'J.::tutkimusohj elman t oteuttamis en kus tannuk-
. \ 

set tulevat nousemaan, vaikka toiselta puolen'työt tietysti voi-

daan järjes~ää suppeammiksi tai laajemmiksi sen mUkaa,n', paljonko 

varoja niihin tahdotaan käyttää. - Missään tapa~ksessa ei ole syy

tä ajatella 'sellaisten suurten, satoja henkilöitä käyttävien tut

kimustoimistojen perustamista, jollaisia ulkomailla on lukuisia

kin. ~ Jos ,ohjelman toteuttamiseen ryhdytään, ,niinkuin juuri on 

ehdotettu, varovaisest,i laajentamalla 'nykyistä työtä, riittäisi, 

kun tilasto'~osaston pal veluks,een kiinnitettäisiin yksi kouluutettu 

\ tiedemies ja sen lisäksi pari, kolme laskuapulaista'. Näin ollen 

voitaneen laskea kustannusten ehkä nousevan 150,000 markkaan. Tähän 

mahtunee tarvittavan kirjallisuuden hankkiminen, mutta sitä vas

toin ei ole otettu huomioon kustannuksia niistä' ulkomaanmatkoista, 

joiden tarpeellisuuteen edellisessä on viitattu. 

Helsingissä, marraskuun 7 päivänä 1929. 

SUOMEN PANKIN 
Tilasto-osasto 

A. E. ~u dee r • 


