
Suomen Pankin Johtok~nnalle 

Johtokunta myönsi minulle tammikuun 31.päivänä 1952 

kuuden kuuka uden virkaloman ulkomaista opintomatkaa varten. 

Johtokunnan hyväksymän ohjelman mukais esti lähdin seuraavan syys

kuun 11. päivänä Englannin kautta Yhdysvaltoihin.G[in kymmenen 

päi vää Lontoos sa tutustumassa Englannin Pankkiin, neljä kuukautta 

ew Yorkissa YK:n sihtearistössä ja kaksi kuukautta Washingtonis

sa Kansainvälisessä valuuttarahastossa. Paluumatkalla kävin 

Genevessä, jossa olin yhdeksän päivää YK: n Euroopan toimikunnassa. 

Varsinai nen tarkoitukseni oli perehtyä maksutase- ja pääomaliike

teoriaan ja sitäpaitsi mikäli mahdoll ista täydentää olemassa ole

vaa Suomen pääomaliikettä koskevaa numeroaineistoa, varsinkin 

maailmansotien väliseltä ajalta. Käytettyäni matkalla suurimman 

osan vuoden 1952 vuosilomaani ja vuoden 1953 koko loman palasin 

Helsinkiin kesäkuun 7. päivänä 1953. 

Englannin Pankissa totesin, että maksuta'selaskelmat suori

tetaan neljännesvuosittain, vaikka ne julkaistaan vain puolivuosit

tain. Tämä työ katsotaan niin tärkeäksi, että ainakin yksi maksu

taseosaston virkamies seuraa Englannin ja kunkin muun maan välistä 

maksuliikettä . Kaikkiaan 120 henkilöä kerää ainoana työnään täl

laisia ,~ietoja eri lähteistä. Osasto saa mm. säännöll isiä tieto-

ja kaikista ulkomaista maksusopimuksista ja j ärjestelyist~. Suo

mem koko ja asema ei tässä edellytä näin suurta koneistoa, mutta 

mainittu järjestelmä tuo rniel een a j atuksen, että olisi ehkä mah

dollista kehittää Suomen Pankin osastojen väl i stä yhte istyötä niin, 
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että tutkimuslaitos vuoden varrella saisi valuuttaosastolta 

jatkuvasti tietoja maksutaselaskelmissa huomioon otettavista 

seikoi sta. 

YK :n sihteeristössä käytin hyväkseni lai toks en suurta kir

jastoa. Täs sä minulle oli erittäin suureks i hyödyksi tohtori 

Folke Hilgerdtin opastus. Ollessaan ~uosikymmeniä Kansainliiton 

maksutaseosaston johtajana hän on koonnut suurta asi antuntemusta 

j a on tämän erikoisalan auktoriteetteja, joka edelleen harrastaa 

siihen liittyviä kysymyksiä. - Myöskin New Yorkin Federal Reserve 

Bank'issa toimiva, pankin . maksutaseosaston . entinen johtaja 

Arthur Bloomfield antoi hyviä neuvoja luettavan kirja1lis~uden 

valitsemi sessa. Käyttämällä ai kani lukemiseen sain hyvän käsi

tyksen siitä, mihin tutkimus tällä alalla tähtää ja mit ä muualla 

on tehty olosuhteiden val aisemiseksi. 

Kan a - nvälisessä valuuttarahastossa ja tkoin pääasialli

sesti samaa työtä, jota paitsi tutustuin laitoksen asianomaisen 

osaston nykyhetken harrastuksiin j a käytännöllisiin näkökohtiin. 

Tutustuin myöskin sekä Valuuttarahaston että 4:'lleenrakennuspank:tn 

virkamiehiin ja neuvottelin heidän kanssaan Suomea koskevista 

tilastoista ja raporteista. 

Washingtonissa kävin vielä Federal Reserve Boardissa ja 

Department of Commerce'n maksutaseosastolla . 

Sekä Englannissa että Yhdysvalloissa tiedustelin Suomen 

j a asianomaisen maan välistä pääomaliikettä, mutt a hyvin pienellä 

menestyksellä . Ainoastaan Yhdysvaltojen pitkäaikaisista sijoituk

sista oli joitakin tietoja, jotka mahdollisesti voivat täydentää 

pula -ajan obligaatio-osto j amme koskevia lukuja. Genevessä olin 
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toivonut löytäväni myöskin joitakin tämän tapaisia tietoja, mutta 

tulos oli suurin piirtein yhtä heikko kuin muualla tässä suhteessa, 

Pääomaliikkeet, ja varsinkin lyhyet, ovat luonteensa mukaises-

ti hyvin vähän tunnettuja, ja tämä pitää paikkansa muissa mais-

sa ainakin yhtä pal jon kuin Suomessa. 

M.atkan si vutuotteena englann in k iel en jatkuva, näinkin 

pitkän ajan käyttö muodosti tehokkaan kertausharjoituksen p joka 

epäilemättä on antanut minulle lisää varmuutta" tässä kielessä . 

Oli kauan siitä, kun olin kuullut sitä käytettävän, paitsi ti1a-

~ päisesti ~ ja kuitenkin virkateht"äviini kuuluu englannin kielen , 

käyttö ja tarkastus. 

Haluan vielä tuoda esille erään seikan, johon matkallani 

kiinnitin huomiota. Olen eri tahoilla tiedustellut , missä määrin 

voidaan seurata käytettävissä olevien tietojen perusteella Suomen 

oloja. Valuuttarahaston ja Jälleenrakennuspankin virkamiehet 

vastasivat tähän, että he erikoistiedustelunsa avulla melko hyvin 

ovat perillä tapahtumista. Samaten suo~alainen, joka seuraa koti

maisia vi ikko- tai päivälehtiä, on selvillä oloistamme, mutta 

muuten informointi on heikko. Monthly Bul1etin ilmestyy joka toi

nen kuukausi, PYP:n ja KOP:n julkaisut vain neljännesvuosittain. 

"iu jta l ähteitä ei sanot"Gavasti ole ja näidenkin levikki ob suppea. 

Kun kaiken lisäksi painotuotteiden postin kulku on )-5 viikkoa 

jopa New Yorkiin, tiedot saapuvat liian vanhoina perille . Esitän 

tämän johdosta harkittavaksi, e.ikö olisi syytä tehdä Monthly 

Bulletin jälleen nimeänsä vastaavaksi kuukausilehdeksi. Ehdotan 

myöskin, että sen valtamerien taakse menevät kappaleet painetaan 

lentopaperille ja lähetetään ne lentopostissa, niinkuin useasti 

on t apana muualla . Mahdollisesti sisältö oli si sen lisäksi täy

dennettävä antamalla enemmän tilaa a jankohtais ille, selventäville 
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katsauksille. Tiedoitustoiminnan kannalta olisi ehkä myöskin 

syytä lähettää lehti nykyistä laajemmille piireille, kuten samo

malehdl11e. Liikkuessani eri puolilla Yhdysvaltoja huomasin, että 

tiedot Suomesta ovat perin hataria . Siten sangen yleisesti arvel

laan maamme olevan rautaverhon takana. Sinänsä tärkeä t ehokkaam

pi taloudellinen tiedoitustoiminta voi välillisesti vaikuttaa 

myöskin ylei senä informointina olo1:st'amme . 

Matkastani en voi vielä esittää konkreettisia tuloksia, 

. mutta luulen kuitenkin suuresti hyötyneeni siitä . Olen hankki-

nut itselleni sitä teoreettista taustaa, jota olen kauan kaivannut, 

mutta joka jokapäiväisissä puuhissa on jäänyt hankkimatta. Haluan 

kiittää Joht okuntaa siitä suuresta edusta, mitä ~ämä stipendi on 

minulle merkinnyt. Mitä olen matkallani oppinut toivon voivani 

työssäni käyttää hyväksi, varsinkin siinä tutkimuksessa Suomen 

ulkoma is~sta maksusuhteis ta, jota olen suunnitellut ja jonka suo

rittamiseen toivottavasti minulle voidaan varata aikaa. 

Helsingissä, kesäkuun 27. päivänä 1953. 


