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Alkusanat 
 

Klassista taloutta itävaltalaisittain valottaa klassista 
liberalismia edustavan itävaltalaisen koulukunnan 
teoreettista ajattelua ja periaatteita. Kirjassa esiintyvät 
vaikutusvaltaiset, mutta meillä huonosti tunnetut ajattelijat, 
kuten Ludwig von Mises ja Friedrich A. Hayek, Nobel-
palkittu vuonna 1974, ja monet muut. 
 
Aika on erityisen otollinen kirjan julkaisemiselle. Se 
tarjoaa mm. vaihtoehtoisen selityksen aikamme polttaville 
ongelmille, kuten finanssi- ja pankkikriisille. Olisi 
toivottavaa, että jokainen näistä asioista kiinnostunut 
hankkii itselleen niistä kaiken käytettävissä olevan tiedon 
ennen johtopäätösten tekoa. 
 
Kirja auttaa laittamaan väitteet liberalismin yleisyydestä ja 
haitallisuudesta oikeisiin mittasuhteisiin. Yhteiskunnan 
kehittämisessä liberalismi on unohdettu. Yhteiskunnalliset 
ongelmamme selittyvät valtiojohtoisuudella, poliittisen 
päätöksenteon keskittämisellä, rajattuja intressejä 
suosivalla julkisella sääntelyllä, vapaan hintajärjestelmän, 
yrittäjyyden ja omistusoikeuksien poliittisella 
manipuloinnilla. Vastoin yleistä käsitystä ratkaisuja 
ongelmiin on haettava liberalismista. 
 
Kirja osoittaa, että liberalismia ei voi pelkistää vain 
taloudelliseksi ajatteluksi, joka mahdollistaa oman edun 
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suoraviivaisen tavoittelun. Itävaltalainen teoria kuvaa laaja-
alaisesti ja syvällisesti yhteiskunnan kehitykseen 
vaikuttavia voimia ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
niihin. Itävaltalaiset periaatteet koskettavat 
yhteiskuntamme merkittävimpiä osa-alueita. Ne tarjoavat 
merkittävän haasteen ajatteleville mielille. 
 
Olisi toivottavaa, että poliittiset päättäjät, yrittäjät, 
opiskelijat ja valveutuneet kansalaiset tutustuisivat 
Klassista talotta itävaltalaisittain -teokseen ja vertaisivat 
sen tarjoamia mahdollisuuksia muihin vaihtoehtoihin. 
Tämä on rationaalinen tapa suhtautua yhteiskunnallisiin 
ongelmiin. 
 
Tampereella, 6. joulukuuta, 2009 
 
Risto Harisalo 
Hallintotieteen professori  
Tampereen yliopisto 
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Johdanto itävaltalaiseen taloustieteeseen 
suomalaiselle lukijalle 

 
Tämä pieni teos tarjoaa lukijalle enemmän kuin sen koko 
antaa ymmärtää. Se avaa ovet valtavaan varastoon 
hyödyllisiä työkaluja ymmärtämään monimutkaisia 
yhteiskunnallisia ilmiöitä. Nämä työkalut on luotu 
ainutlaatuisella menetelmällä, joka mahdollistaa 
ymmärtämään paremmin sosiaalista ympäristöä, jossa 
elämme. Tässä ympäristössä vaikutamme kohtaavan 
toisinaan jotain meille täysin vierasta ja käsittämätöntä. 
Mutta näin ei tarvitse olla. On olemassa työkaluja, joilla 
jopa tavalliset kansalaiset pystyvät käsittämään miksi asiat 
tapahtuvat ilmenevällään tavalla, joko hyvin tai huonosti. 
 
Itävaltalainen menetelmä auttaa ymmärtämään 
finanssikriisiä, hyvinvointivaltion kasvua, sosialismin 
romahdusta ja syitä vajauksille sekä sitomaan nämä kaikki 
yhteen asioiksi, joita voimme ymmärtää – kuten päätöksiin, 
joita me kaikki teemme markkinoilla. Se ei tarjoa vastausta 
suurimpaan kysymykseen elämän tarkoituksesta, mutta se 
auttaa varmasti ymmärtämään kuinka yhteiskuntamme 
toimii, ja siitä onkin jonkin verran sanottavaa. 
 
Carl Menger, pidettynä laajasti ”itävaltalaisen” 
yhteiskuntatieteen perinteen alullepanijana, oli 
nykyaikaisen taloustieteen pioneeri, joka ei aiheuttanut 
vallankumousta ainoastaan taloustieteessä, vaan myös 
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politiikassa, sosiologiassa ja muissa tieteenaloissa. Hän oli 
yksi taloustieteen kolmesta ”marginaalivallankumouksen” 
mullistajista. Sen sijaan että olisi keskittynyt ”yhteen arvon 
lähteeseen”, kuten useimmat esinykyaikaiset 
taloustieteilijät olivat taipuvaisia tekemään (Marx osoitti 
tämän perinteen umpikujan työnarvoteorian 
artikulaatiollaan), Menger esitti kysymyksen: mikä on 
oleellinen arvostuksen yksikkö? Hän esitti vakuuttavat 
loogiset argumentit, ettei kyseessä ole hyödykkeen 
olemassa oleva kokonaismäärä, vaan sen lisäyksikön lisäys 
tai vähennys varastossamme, joka määrittää suhteelliset 
arvot hyödykkeen yksikölle. Merkityksellistä on kuinka 
hyödykkeet sopivat meidän ihmisten suunnitelmiin, ei 
jotkin metafyysiset ominaisuudet. Siten vesi on vähemmän 
arvokasta kuin timantit, koska meillä on yleensä sitä niin 
paljon tarpeidemme tyydyttämiseen, että meille litralla 
enemmän tai vähemmän ei ole kovin suurta merkitystä – 
paitsi luonnollisesti, jos olemme kuolemassa janoon 
autiomaassa, jolloin saatamme hyvinkin vaihtaa kaikki 
timanttimme litraan vettä. 
 
Avain Mengerin lähestymistapaan ja ominaisuuteen, joka 
erotti hänet muista talousteoria mullistajista, oli hänen 
”rajahyötynsä” looginen formulointi. Se ei viitannut 
empiirisiin väitteisiin psykologisista täyttymyksistä tai 
vaihdannan mekaniikasta, vaan itse ihmisen toiminnan 
logiikkaan. Sen sijaan että olisi tutkinut ihmisen 
käyttäytymistä kuten tiedemiehet tutkivat kemiallisia 
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reaktioita Menger lähestyi asiaa ihmisolennon 
näkökulmasta, joka pyrkii ymmärtämään muita ihmisiä  
tarkastelemalla itse toiminnan loogista rakennetta. 
Toiminnan logiikan ymmärtäminen auttaa tarjoamaan 
viitekehyksen toiminnan empiiriselle tarkastelulle. Hänen 
työnsä (erityisesti Untersuchungen uber die Methode der 
Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie 
insbesondere. ”Tarkasteluja yhteiskuntatieteiden 
menetelmiin ja talouspolitiikkaan erityisesti”, ja 
Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, ”Talouden 
periaatteet”) painotti ihmisen käyttäytymiselle tärkeiden 
ominaisuuksien kuten valintojen, ajan, tiedon, erehtymisen, 
sääntöjen ja yhteisten instituutioiden roolia. Hänen 
tutkielmansa rahan alkuperästä ja sen roolista vaihdannan 
välineenä osoittautuivat erittäin tärkeiksi myöhemmille 
töille, ja tosiaankin nykyisen finanssikriisin 
ymmärtämiselle. 
 
Mengerin oppilaat jatkoivat hänen oivalluksiensa pohjalta. 
Taloustieteilijä ja Itävallan valtionvarainministeri Eugen 
von Böhm-Bawerk oli laajalti tunnettu hänen varhaisesta 
marxismin kumoamisestaan (Zum Abschluss des 
Marxschen Systems, “Marxilaisen järjestelmän 
päätelmästä”). Tämä työ itsessään ei perustunut 
“itävaltalaiselle” perustalle, koska se oli sisäistä kritiikkiä 
Marxin arvoteorian keskeisistä ristiriitaisuuksista. Hänen 
Kapital und Kapitalzins (Pääoma ja korko) teokseensa 
vaikutti kuitenkin hänen ”itävaltalaisuutensa” ja se keskitti 
huomion hyödyllisesti koron rooliin pääomainvestointien 
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rakenteen muodostumisessa. Nykyään tämä on merkittävän 
mielenkiinnon kohteena sekä nykyisten taloustieteen 
tutkijoiden tarkastelun kohteena, joihin itävaltalainen 
perinne on vaikuttunut, kuten ruotsalaiseen historioitsijaan 
ja taloustieteilijään Johan Norbergiin. Hänen kirjansa En 
perfekt storm: Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte 
världsekonomin keskittyy keskuspankkien 
korkopoliitikoihin (erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin 
”Fedin”) yhtä lailla järjestelmälliseen riskien vääristymisen 
kanssa, johon Yhdysvaltain kodinomistamisasteen 
lisäämiseksi suunnitellut interventiopolitiikat kannustivat. 
(Tämä on mielenkiintoinen esimerkki talouden ja politiikan 
leikkauspisteestä poliitikkojen sekaantuessa markkinoihin 
turvatakseen poliittiset edut rohkaisemalla kodin 
omistajuuteen, jonka he uskoivat vaaleissa lisäävän 
vallassa olevien poliitikkojen uudelleenvalintaa.) 
 
1900-luvun ”itävaltalaisista” paremmin tunnetut olivat 
kotoisin Itävallasta samoin kuin Menger ja Böhm-Bawerk, 
mutta molemmat pakenivat 1930-luvulla Keski-Euroopan 
hirveitä poliittisia olosuhteita. Ludwig von Mises tuli 
kuuluisaksi rahan ja luoton taloudellisena tutkijana 
(Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, ”Rahan ja 
luoton teoria”), erinomaisena sosialismin älyllisenä 
arvostelijana (Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über 
den Sozialismus, ”Sosialismi”), poliittisena tiedemiehenä 
(Liberalismus, ”Liberalismi”; Nation, Staat, und Wirschaft, 
”Kansakunta, valtio ja talous”; Kritik des 
Interventionismus, ”Interventionismi” ja Die Bürokratie, 
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”Byrokratia”) ja yleisenä taloustieteen teoreetikkona 
(Human Action, ”Ihmisen toiminta”). Hänen teoksensa 
rahasta ja luotosta on erityisen relevantti finanssikriisille ja 
se on läheisesti kytköksissä hänen työhönsä sosialismista. 
Hän perusteli, että sosialistisessa kansanyhteisössä 
viranomaiset eivät pystyisi ”laskemaan” kuinka niukkoja 
resursseja tulee kohdentaa ihmisten tarpeiden 
täyttämiseksi, koska sosialismi ei tarjoa mitään keinoja 
verrata kustannuksia tai vaihtoehtoisia kilpailevia 
käyttötapoja niukoille hyödykkeille. Ainoastaan vaihdanta 
markkinoilla pystyy siihen tarjoamalla taloudelliset 
toimijat ”edustajat” kuluille vaihtosuhteiden tai hintojen 
muodossa. Sosialistit pyrkivät soveltamaan taloudelliseen 
ongelmaan teknillistä mallia ja epäonnistuivat. Hinnat, 
markkinoiden luomina omistusoikeuksien vaihdantaan 
perustuen, ovat ihmisille ainoa tapa tunnistaa vähemmän 
kalliit keinot arvon tuottamiseksi monimutkaisessa suuren 
määrän ihmisiä käsittävässä taloudellisessa järjestyksessä. 
Lakkauttamalla hinnat sosialismi lakkauttaa 
rationaalisuuden. Markkinoiden muodostamat 
vaihtosuhteet tarjoavat tietoa käyttäytymisen ohjaamiseksi. 
Kun valtion toimii vääristääkseen tätä informaatiota, se 
johtaa erittäin huonoihin seurauksiin käyttäytymisen 
järjestelmällisenä virhekoordinoitumisena. 
 
F. A. Hayek käytti tätä oivallusta, joka käännytti hänet 
hänen aikaisemmasta sosialismistaan, tarkastellakseen 
tapaa, jolla hinnat koordinoivat ihmisen käyttäytymistä. 
Hinnat heijastelevat toisilleen tuntemattomien markkinoille 
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osallistuvien hajautunutta tietämystä. Hänen työstään 
”taloudellisen laskennon keskusteluun”1 seurasi vuonna 
1945 hänen esseensä ”The Use of Knowledge in Society” 
(”Tiedon käyttö yhteiskunnassa”), joka käynnisti 
kokonaisen tutkimusprojektin siitä, kuinka 
yhteiskunnalliset instituutiot koordinoivat ihmisen 
käyttäytymistä tuottaakseen monimutkaisempia, 
taidokkaampia ja menestyksekkäämpiä järjestyksiä kuin 
yksikään keskussuunnittelija tai hallitsija on koskaan 
pystynyt kuvittelemaan. Tämä vaikutti suuresti myös 
poliittisen filosofian töihin (Tie orjuuteen;  The 
Constitution of Liberty, ”Vapauden rakenne” ja Law, 
Legislation and Liberty, ”Laki, lainsäädäntö ja vapaus”), 
joista hän on kuuluisa valtiotieteilijöiden ja teoreetikkojen 
parissa. 
 
Nykyinen finanssikriisi voidaan jäljittää järjestelmällisiin 
epäkoordinaatioihin, jotka esiteltiin markkinoille A) 
korkotasoa manipuloimalla, josta on seurannut vakavia 
kestämättömien sijoitusten vääristymiä ja B) 
järjestelmällisellä kestämättömällä riskin hinnoittelulla, 
josta seurasi tuhoisia virhearvioita. 
 

                                                
1 Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of 
Socialism, toim. Friedrich A. Hayek (1935) ja hänen esseensä "Socialist 
Calculation: The Competitive 'Solution'" Economica- julkaisussa 
(toukokuu 1940).  Ensimmäisen kirjan kaksi hänen esseetään ja 
jälkimmäinen essee julkaistiin uudelleen vuonna 1948 teoksessa 
Individualism and Economic Order. 
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Tämä teos pitää sisällään erityisen tärkeän Misesin lyhyen 
esseen, joka jokaisen nykyistä finanssikriisiä tutkivan tulisi 
lukea halutessaan ymmärtää sekä kriisin alkuperää että 
toimintapolitiikkoja, jotka laaditaan vastineeksi siihen. 
Mises painotti (kuten hän myös painotti merkittävässä 
teoksessaan ”Interventionismi”), että interventiot 
markkinoihin eivät ole erillisiä taikatemppuja (olettaen 
taikuuden ”toimivan”), vaan sekaantumista taloudellisiin, 
yhteiskunnallisiin ja poliittisiin prosesseihin, jotka luovat 
tahattomia seuraamuksia. Näillä prosesseilla on lisäksi 
dynaaminen luonne, joka saattaa johtaa hyvin kauaksi 
niiden pyrkimyksistä, jotka laittoivat ne alulle. Maidon 
hintasäännöstelyn puolestapuhuja saattaa yksinkertaisesti 
pyrkiä kuluttajalle halvempaan maitoon, mutta kieltämällä 
vaihdannat vapaasti sovittavilla hinnoilla ja säätämällä 
hinnat alle markkinoiden määrittämän tason seurauksena 
on vajeita: säädetyllä alle markkinoiden hinnalla ostamaan 
valmiit ihmiset eivät löydä myyjiä tällä hinnalla ja 
myyjillä, joiden ei sallita nostaa hintoja tasolle joka 
koordinoisi ”kysyntää” ja ”tarjontaa”, ei ole kannustimia 
lisätä maidon tuotantoa tyydyttämään niitä, jotka olisivat 
valmiit ostamaan lisää maitoa. Tuloksena ei ole ainoastaan 
”maitopula”, toisin sanoen tyydyttämätön kysyntä 
säädetyllä hinnalla, koskas tämä vaje saattaa liikkeelle 
poliittisen prosessin, joka saa aikaan lisäinterventiota 
”parantaakseen” aikaisempien interventioiden negatiiviset 
seuraukset, kuten rangaistukset maitotuottajille, heidän 
maatilojensa konfiskoimisen ja hallinnoinnin valtion 
toimesta ja niin edelleen. 
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Tällä hetkellä interventionismin dynamiikka on kaikkein 
ilmeisintä maailmaa otteessaan pitävässä finanssikriisissä, 
jonka pani alulle halpojen luottojen tulva (itse asiassa 
negatiivisilla korkotasoilla – ei markkinoiden luoma ilmiö) 
ja massiivinen interventio finanssimarkkinoille. Kuten 
Mises toteaa esseessään (tässä teoksessa)  ”Keskitien 
politiikka johtaa sosialismiin”: 
 

“Pitää paikkansa että pyrkimykset alentaa korkotasoa 
luottoekspansiolla luovat liiketoimintaan 
nousujohteisen ajanjakson. Mutta näin luotu vauraus 
on ainoastaan keinotekoista kuumaa ilmaa, joka tulee 
säälimättömästi johtamaan romahdukseen ja 
taantumaan. Ihmiset joutuvat maksamaan raskaasti 
muutaman vuoden luottolaajentumisen ja inflaation 
helpon rahan orgioista.” 

 
Kuten Mises ennustaa, alkuperäiset interventiot saattavat 
liikkeelle tapahtumaketjun, joka aiheuttaa vielä pahempia 
lopputuloksia, jotka puolestaan saattavat liikkeelle 
vaatimuksia yhä uusille interventioille: 
 

”Ne tuottavat valtion näkökulmasta vaikutuksia, jotka 
ovat vielä pahempia kuin aikaisempi tila, jota valtio 
haluaa muuttaa. Jos valtio pyrkiäkseen poistamaan 
nämä väistämättömät epätoivotut seuraukset pyrkii 
jatkamaan toimintaansa yhä pidemmälle, lopulta se 
muuntaa kapitalismin ja vapaan yrittäjyyden 
järjestelmän Hindenburg-malliseksi sosialismiksi.” 
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Tämä prosessi ei ole väistämätön. Se voidaan pysäyttää ja 
jopa kääntää päinvastaiseksi, ja sen pysäyttäminen on 
varmasti paljon helpompaa, jos se ymmärretään – jos 
kansalaiset ja poliitikot käsittävät interventiopolitiikan 
polkua yhä pidemmälle menemisen negatiiviset seuraukset. 
 
Ensimmäistä kertaa ”itävaltalaisen” yhteiskuntatieteen 
perinteeseen esitelty lukija huomaa sen, ennustaisin, 
hyödylliseksi ymmärtämään ei pelkästään puhtaita 
”taloudellisia” prosesseja, jotka tavanomaisesti yhdistetään 
taloustieteeseen, vaan myös poliittisten prosessien 
ymmärtämiselle. Se ei saata tehdä hänestä parempaa 
sijoittajaa tai liikemiestä, mutta se tekee hänestä varmasti 
paremmin informoidun henkilön ja jopa paremman 
kansalaisen. 
 
Washington D.C., 29 joulukuuta, 2009 
 
 
Tom G. Palmer, filosofian tohtori 
Vanhempi tutkija, The Cato Institute 
Kansainvälisten ohjelmien johtaja,  
Atlas Economic Research Foundation
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1. Obama asettaa talouden rattaat 
hevosen eteen 

 
Peter Schiff – 27.02.2009 

 
Ensimmäisessä televisioidussa puheessaan kongressin 
edessä presidentti Obama vakuutti, että vauraus palaa heti 
kun valtio saa talouden luottovirrat entiselleen. Hänelle 
saattaa tulla yllätyksenä, mutta talous ei voi pyöriä 
kulutusluotoilla. Kaiken lisäksi luottovirrat Yhdysvaltoihin 
pysähtyivät erittäin hyvästä syystä: ei ole enää säästöjä 
mistä lainata. Valtion pyrkimykset saattaa luottoja 
yksinkertaisesti saataville ilman tuottavan kapasiteetin 
jälleenrakentamista tai lisääntyneitä säästöjä ovat tuomitut 
tuhoamaan, mitä taloudestamme on enää jäljellä. 
 
Obamatalouden keskeisiä periaatteita vaikuttavat olevan, 
että luottojen saatavuus mahdollistaa ihmisille rahojen 
lainaamisen tavaroiden ostamiseen, kulutus tulee 
kannustamaan tuotantoa ja työllisyyttä ja näin talous tulee 
kasvamaan. Tämä on viehättävä ja kaunis kuva, mutta sillä 
ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka talous toimii. 
Presidentti ei ymmärrä, että tuotanto tekee kulutuksen 
mahdolliseksi ja säästöt mahdollistavat luotot. 
Nykyaikaisen talouden laajuus ja monimutkaisuus ovat 
hämärtäneet nämä yksinkertaiset asiat, mutta näkymän 
kaventaminen pienempään mittakaavaan saattaa auttaa 
usvan hälventämisessä. 
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Oletetaan hyvin pieni vaihdantatalous koostuen ainoastaan 
kolmesta henkilöstä: lihakauppiaasta, leipurista ja 
kynttilöiden valmistajasta. Jos kynttilänvalmistaja haluaa 
leipää tai lihaa, hän tekee kynttilöitä ja käy niillä kauppaa. 
Kynttilänvalmistaja haluaa aina ruokaa, mutta hänen 
kysyntänsä voidaan tyydyttää ainoastaan, jos hän tekee 
kynttilöitä, joita ilman hän tulee nälkäiseksi. Pelkkä 
tosiasia, että hän haluaa leipää ja lihaa, on merkityksetön. 
 
Saapukoon luoton taikasauva, jonka monet uskovan voivan 
korvata tuotannon. Oletetaan lihakauppiaan onnistuneen 
tuottamaan ylimääräistä lihaa ja hänellä on enemmän kuin 
hän päivittäin tarvitsee. Kynttilänvalmistaja tiedostaa 
tämän ja pyytää lihakauppiaalta pihviä lainaksi käydäkseen 
sillä leipurin kanssa kauppaa leivästä. Tämän 
maksutapahtuman toteutumiseksi lihakauppiaan on ensin 
täytynyt valmistaa lihaa, jota hän ei ole kuluttanut (säästöt). 
Tämän jälkeen hän lainaa säästönsä kynttilänvalmistajalle, 
joka laatii lihakauppiaalle lapun lupauksesta maksaa 
velkansa kynttilöissä. 
 
Tällä kertaa lihakauppiaan pihvin valmistus mahdollisti 
kynttiläntekijän leivän ostamisen, joka myös täytyi 
valmistaa. Se tosiasia, että kynttilänvalmistajan saatavilla 
oli luottoa, ei lisännyt kysyntää tai vahvistanut taloutta. Itse 
asiassa käyttämällä ostamiseen luottoa kynttilöiden sijaan, 
taloudessa on nyt vähemmän kynttilöitä ja lihakauppiaalla 
vähemmän pihvejä, joilla hän voi ostaa itselleen leipää. 
Äsken siis tapahtui seuraavaa: säästöjensä avulla 
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lihakauppias lainasi tuotannolla luomaansa ostovoimaa 
kynttilänvalmistajalle, joka käytti sitä leivän ostamiseen. 
 
Vastaavasti kynttilänvalmistaja olisi voinut tarjota 
”kynttilävelkakirjaa” suoraan leipurille. Mutta jälleen 
kerran ostotapahtuma olisi voinut onnistua ainoastaan, jos 
leipuri olisi tosiaankin leiponut leivän, jota hän ei itse olisi 
kuluttanut ja näin ollen hän pystyisi lainaamaan säästöjään 
kynttilänvalmistajalle. Koska leipuri lainasi leipänsä 
kynttilänvalmistajalle, hänellä ei ole enää leipää jolla käydä 
kauppaa itselleen pihvistä. 
 
Luotto ei millään tavalla lisää kokonaiskulutusta tässä 
yhteisössä, se pelkästään muuttaa kulutuksen jakaantumista 
tilapäisesti. Ainoa tapa kokonaiskysynnän kasvulle on 
kynttilöiden, pihvin ja leivän tuotannon lisääminen. 
 

Eräs tapa jolla luottoa voitaisiin käyttää tämän talouden 
kasvattamiseen olisi, että kynttilänvalmistaja lainaisi leipää 
ja pihviä tullakseen toimeen sillä aikaa kun hän parantaa 
kynttilänvalmistuslaitteistonsa tuotantokapasiteettia. Jos 
hän menestyy, hän pystyy maksamaan lainansa takaisin 
lisääntyneestä tuotannostaan korkojen kera ja hyötyisi siten 
lisääntyneestä tuottavuudesta. Tässä tapauksessa 
lihakauppiaan ja leipurin alhaisempi kulutus johtaisi 
säästöjen kertymiseen, jotka tämän jälkeen lainattaisiin 
kynttilänvalmistajalle rahoittamaan hänen 
pääomainvestointejaan. Jos lihakauppias ja leipuri olisivat 
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kuluttaneet kaiken tuotantonsa, yhtään säästöjä ei olisi 
kertynyt ja luottoa ei olisi ollut saatavilla 
kynttilänvalmistajalle, anastaen näin yhteisöltä 
lisääntyneen tuottavuuden joka siitä olisi seurannut. 
 

Toisaalta jos kynttilänvalmistaja olisi ainoastaan lainannut 
leipää ja lihaa ottaakseen lomaa kynttilänvalmistuksesta, 
yhteisö ei olisi hyötynyt mitenkään ja olisi hyvin 
todennäköistä, ettei kynttilänvalmistaja pystyisi 
maksamaan lainaansa takaisin. Tässä tapauksessa 
kuluttajaluoton lisääminen haaskaa säästöjä, joita ei ole 
enää saatavilla muiden tuotantoinvestointien 
rahoittamiseen. 
 

Mitä tapahtuisi jos luonnonkatastrofi tuhoaisi kaikki 
kynttilöiden, leivän ja lihan valmistukseen käytetyt laitteet? 
Kohdatessaan vaarallisen pulan ruuasta ja valaistuksesta 
Barack Obama tarjoaisi talouden elvyttämistä jakamalla 
rahaksi kutsuttuja paperinpalasia ja takaisi lainoja kaikille 
kulutusta haluaville. Mitä hyötyä rahasta olisi? Saisivatko 
nämä paperinpalat tai lainat tuotteet ilmestymään 
taianomaisesti? 
 

Paperirahan tuominen tähän talouteen ainoastaan lisää 
lihakauppiaan, leipurin ja kynttilänvalmistajan kykyä 
nostaa hintoja (mitattuna rahassa eikä kauppaa käydyissä 
tuotteissa) sen jälkeen kun tuotteita on jälleen aloitettu 
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valmistamaan. Ainoa tapa vaurauden palauttamiseen on 
korjata tuhoutuneet laitteet ja aloittaa tuotanto uudelleen. 
 

Surullinen totuus on, että Amerikan talouden 
tuotantokapasiteetti on pääosin riekaleina. Valmistava 
taloutemme on korvattu riippuvuudella terveydenhuollosta, 
rahoituspalveluista ja valtion kulutuksesta. Tällaiseen 
järjestelmän vapaamman luoton ja suuremman 
paperirahamäärän tuominen ei tee mitään muuta kuin lisää 
inflaatiota. Meidän tulee palata takaisin tuotannon 
perusteisiin. Se ei tule olemaan helppoa, mutta se toimii. 
 

Presidentti Obama haluaisi meidän kaikkien uskovan, että 
voimme kaikki viettää päivän rentoutuen kylpyammeessa 
sillä aikaa kun hänen painokoneensa tekevät kaiken työn 
meidän puolestamme. Ongelmana on vain, että kun 
nousemme kylpyammeesta päivälliselle, lautasellamme on 
ainoastaan velkakirja pihvistä. 
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2. Mitä Mises sanoisi? 
 

Joseph Keckeissen 
 
Kaukana vauraudesta, Amerikkaamme kohtaa pahin 
taloudellinen tsunami sukupolviin. Haluamme kaikki tietää 
mitä tapahtui. Mikä todella aiheutti tämän uskomattoman 
turbulenssin? 
 
Saadaksemme vastauksen, miksi emme kääntyisi 
edesmenneen professorini, Ludwig von Misesin, viime 
vuosisadan suurimman talouden analyytikon puoleen? 
 
1920-luvun alussa Mises ennusti vasta järjestäytyneen 
Neuvostoliiton luoneen toimimattoman talousjärjestelmän, 
joka ei tulisi selviytymään. Mises perusti 
kuolemanennusteensa (kirjassaan ”Sosialismi” hyvin pian 
Venäjän vallankumouksen jälkeen) periaatteelle, että 
yhteiskunta ei voi olla riippuvainen poliittisista komiteoista 
markkinahintojen asettamisessa kuten komissaarit pyrkivät 
tekemään; ainoastaan vapaasti ilmenevät markkinoiden 
valinnat pystyvät tuottamaan toimivat hinnat. Kaikki 
keinotekoiset hinnat ovat kelvottomia; ne eivät pysty 
kertomaan keskussuunnittelijoille mitkä tuotteet ovat 
kalliita ja mitkä halpoja, joten heidän on mahdotonta 
järjestää tuotantoa tehokkaalla tavalla. 
 
Ilman todellisia hintoja ei voi olla taloudellisuutta. Misesiä 
pilkattiin tästä analyysistä jopa hänen elämänsä loppuun 
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saakka. Mutta Mises oli oikeassa ja historia on todistanut 
hänen tuomionsa, vaikkakin hän kuoli saamatta 
asianmukaista tunnustusta. Jopa postuumisti – venäläisen 
hirviön romahtaessa vuonna 1989 – hänen neroutensa 
tunnustaminen oli vajavaista. 
 
Tästä syystä pidän itseäni oikeutettuna nimeämään hänet 
kaikkien aikojen suurimmaksi analyytikoksi. 
 
Uuden rahan tulva 
 
Vaikkakaan Mises ei ole enää joukossamme 
kommentoimassa nykyistä romahdusta, tiedämme mihin 
taloudellisiin periaatteisiin (totuuksiin) hän nojasi ja on 
varmasti soveliasta esittää kysymys: Mitä Mises sanoisi 
nykyisestä kriisistä? 
 
Näkymää sotkee niin monet erilaiset tekijät – matalat ja 
korkeat korkotasot, asuntolainojen runsaus joita ei voida 
koskaan maksaa takaisin, pankkijärjestelmän näiden 
velkavipuisten investointien kuumeinen ostaminen, valtion 
yli-innokas kodinomistamisen ja tukitoimien ylistäminen, 
mutta silti hänen vastauksensa olisi täysin päivänselvä. 
 
Taloudellisen epävakauden todellisen syy on mitä hän 
kutsui inflationismiksi. 
 
Tällä hän tarkoitti valtioiden rajoittamatonta uuden rahan 
luontia – fiat-rahaa ilman minkäänlaista vakuutta. 
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Nykyinen vakaumus on, että talousjärjestelmämme on 
sisäsyntyisesti epävakaa ja pankkiviranomaisten tulee 
luoda jatkuvasti tyhjästä yhä lisää rahaa pitääkseen 
talouden vauraana. Ja juuri tätä nykyiset rahatalouden 
johtajamme ovat tehneet –  kriisin alusta lähtien on 
maagisesti luotu 9 biljoonaa vasta haudottua dollaria ilman 
näkyvää loppua! 
 
He ovat saaneet maailman kylpemään likviditeetissä. Tämä 
on perusperiaatteen vastaista, jota Mises piti 
korvaamattomana vakaalla rahajärjestelmälle: olemassa 
olevaa rahamäärää ei tule koskaan lisätä. 
 
Vallitseva rahan määrä sopeutuu ainutlaatuisesti 
todelliseen tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen. 
Liikkeellä olevien dollarien lukumäärän kasvattaminen tai 
vähentäminen luo ainoastaan vääristymiä talouteen. Se saa 
aikaan  nousun hinnoissa ja kuluissa, tuhoaa tilikirjojen 
merkityksen, luo kaikenlaisia kuplia asuntojen ja 
osakkeiden hintoihin ja (jopa nyt) valtion velkakirjoihin. Se 
muuntaa uudet ”investoinnit” ainoastaan pääoman 
tuhoutumiseksi. 
 
Mises piti inflationismia kaikista yhteiskunnallisista 
pahuuksista aina pahimpana. Historioitsijat eivät ole 
kiinnittäneet tähän tosiasiaan huomioita heidän 
omistaessaan tutkimuksensa hallitsijoille, sodille ja 
löydöille, jättäen vaille ymmärrystä rahan arvon 
alentamisen köyhdyttävät vaikutukset (jalometallien 
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aikakautena) tai vastaavasti rahallisen yksikön 
monistamisen  aiheuttaman jokaisen yksikön aikaisemman 
arvonsa häviämisen (nykyisessä kansainvälisessä 
rahajärjestelmässämme). 
 
Uusien dollarien vyöry (joinain vuosina kasvaen jopa 
kymmenen prosenttia ja nyt uusine elvytyspaketteineen 
vielä määrittelemättömällä eksponentiaalisella tasolla) on 
aikaansaanut ja se ylläpitää nykyistä sekasotkuamme ilman 
parannuskeinoa. Ilman tätä uuden rahan tulvaa asuntojen 
hinnat eivät olisivat voineet nousta kestämättömiin 
korkeuksiin, paketoidut asuntolainat eivät olisivat 
moninkertaistuneet ja finanssi-instituutiomme eivät olisivat 
olleet ahnaasti niiden kimpussa. Näihin kaikkiin 
katastrofeihin oli syynä rajaton uuden rahan luonti ja se 
tarjosi sekä valtioille että instituutioille houkutuksen 
vääristää ja häiritä todellisuutta. 
 
Mutta käsittämättömintä on, että tietämättömien 
poliitikkojemme ehdottama parannuskeino on vyöryttää 
rajoittamattomasti uuttaa likviditeettiä, jota he luovat 
uudistaakseen reservejä, moninkertaistaakseen 
pelastustoimet, ylläpitääkseen ylihinnoiteltuja 
asuntolainoja ja niin edelleen. Tätä ylettömyyttä on tukenut 
kaksi presidenttiämme ja demokraattinen kongressin on 
lähes yksimielisesti edistänyt sitä. Likviditeetti oli kriisin 
syy, ja nyt yletöntä likviditeettiä esitetään sen ratkaisuna! 
Tämän takia kriisi ei voi missään nimessä päättyä lyhyellä 
tähtäimellä. Ehdotettu parannuskeino pahentaa asioita yhä 
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lisää ja varmistaa, ettemme pääse takaisin vakaaseen ja 
vauraaseen talouteen niin kauan kuin uhmaamme 
rahataloudellista tervejärkisyyttä. 
 
Dollarimme olemassaolo on vaakalaudalla. Tämä olisi 
Misesin viesti tänään. Rahamäärää ei tule koskaan lisätä. 
 
Korkotaso: reunapenkereet murtuvat 
 
Toinen olennainen syy kaikelle tällä vahingonteolle, Mises 
ohjeistaisi meitä, on holtiton vuoristoratamainen 
korkotason peukalointi – se laskettiin alas 90-luvulla, 
nostettiin viisi kertaa vuonna 2000, laskettiin alas lähes 
nollaan vuonna 2001 12:lla alennuksella ja pidettiin siellä 
kunnes inflaation pelko nosti sen vuonna 2004. Meidän 
talouden portinvartijat pitävät korkotasoa heidän 
käytössään olevana työkaluna (tai paremminkin leluna), 
joka on nostettavissa silloin kun on odotettavissa hintojen 
nousua (joita he yleisesti ilmaisevat väärin inflaationa) ja 
laskettavissa laskukauden uhatessa. 
 
Todellisuudessa Fedin korkojen nostot tai laskut tai 
riskitasojen peukalointi eivät heijastele eri korkotasoja. 
Sillä ei ole valtaa tai keinoja tehdä sitä. Fed asettaa 
”tavoitetason” kaikkein turvallisimmalle lainatyypille 
(pankilta toiselle) ja sopeuttaa tämän jälkeen uuden rahan 
luomista tämän päämäärän turvaamiseksi. Kun Fed haluaa 
laajentaa tai kaventaa taloudellista toimintaa, rahaa luodaan 
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vastaavasti enemmän tai vähemmän. Mutta työn alla on 
aina uutta rahaa. 
 
Korkoa pidetään yleisesti jonain laajalle avattavana 
rahallisena hanana talouden pumppaamiseksi ja 
suljettavaksi hintojen karatessa käsistä. Mutta korko ei ole 
taloudellinen lelu, kuten Mises on meille selittänyt. Se ei 
ole hinta jota voidaan mukauttaa vapaasti. Korko on 
tarkoitettu mitaksi kulloisenakin hetkenä taloudessa 
kertyneille todellisille säästöille. Korot ovat korkealla, kun 
talous aloittaa kulutusvillityksen ja säästöt vähenevät 
(kuten on tapahtunut viime vuosina). Korot ovat alhaalla, 
kun kulutus vähenee ja säästöjä luodaan uusia investointeja 
varten. Korkotaso on kuin opastinjärjestelmä, joka kertoo 
sijoittajalle joko edistää enemmän nykyisiä 
kuluttajahyödykkeitä ihmisten kuluttaessa enemmän ja 
korkotason ollessa korkealla tai kun korkotaso on alhaalla, 
siirtää resursseja uusiin investointeihin, jotka tulevat 
kehittämään uusia ja parempia tuotteita tulevaan eikä 
nykyiseen kulutukseen. 
 
Näin korkotaso ei ole rahataloudellinen vaan ajallinen: 
suhde edustaen kompromissia nykyisen ja tulevan 
kulutuksen välillä. 
 
Tämän misesiläinen ajatus on täysin vieras Amerikan 
taloutta hallitseville. Fed piti korkotasoja mahdollisimman 
lähellä nollaa Amerikan ollessa kulutusvillityksessä – 
samaan aikaan täysin negatiivisten säästöjensä kanssa – 
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kun sen olisi pitänyt antaa markkinoiden nostaa ne uusiin 
korkeuksiin. Tämä antoi yrittäjille väärän vihreän valon 
signaalin ryhtyä moninaisiin uusiin hankkeisiin kuten 
asuinrakentamiseen, avokätisiin asuntolainoihin, 
markkinoituihin velkakirjoihin ja ties mihin. 
 
Oikea korkotason on reunapenger, joka hillitsee 
epävarmoja investointeja. Penger murtui ja inflatoituneen 
rahan hurrikaani huuhteli talouden. 
 
Villi kulutus ja vielä villimmät investoinnit (kovalla 
velkavivulla) ylittivät rajallisten resurssiemme kyvyn 
tyydyttää tätä yliaktiivista kysyntää, ja sai näin väistämättä 
aikaan hintojen nousun. Tämä nousu puolestaan asetti 
taakan kaikki uusille investoinneille korkeina 
käyttökuluina, joista tuli niin hallitsemattomia, että 
yrityksiä alkoi mennä nurin – taantuman tunnusmerkki. Ei 
ollut enää taloudellisuutta. Yritimme tehdä kaikkea yhdellä 
kertaa kuluttamalla yli varojemme ilman vaadittuja 
kertyneitä säästöjä kaiken tämän toiminnan rahoittamiseksi 
turvallisesti. 
 
Nyt taantuman ollessa täydessä vauhdissa meidän tulisi 
kiristää vöitämme ja vähentää kulutustamme. Mutta mitä 
johtajamme tekevät? Vähentävät korkotasoa taas 
mahdollisimman lähelle nollaa ja huuhtelevat meitä uudella 
rahalla ”elvyttääkseen” kaikkea näköpiirissä olevaa. 
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Taas vain taivas on rajana. Meidän tulee herättää talous 
henkiin – yhä suuremmalla määrällä holtitonta ostamista 
ja sijoittamista. 
 
Pahinta mitä Fed tekee, on vääristää talouden elintärkeää 
opastinjärjestelmää saaden sen näyttämään punaista 
vihreän sijaan ja päinvastoin. Lähes nollatasoinen 
korkotaso on kohtalokas kaikille toiveille aikaisesta 
elpymisestä. Korkotason tulisi olla korkealla kunnes 
säästämisaste oikeuttaa alemman tason. 
 
Voimme kiittää Luojaa, että maa itsekseen – eikä 
Washingtonin pääsuunnittelijoiden toimesta – on alkanut 
ostaa vähemmän ja säästämään enemmän. Nämä uudet 
säästämisen lähteet pyrkivät kompensoimaan korkotason 
mitätöintiä. Mutta se ei riitä hillitsemään jatkuvaa talouden 
uudelleenvyörytystä vakuudettomilla fiat-dollareilla. 
Helpotusta ei ole näkyvissä, kuten Mises kertoisi meille. 
 
Eikö kukaan voi tehdä jotain! 
 
Silti viranomaiset vaativat että on heidän juhlallinen 
velvollisuutensa torjua kaikki tämä laskusuhdanteen 
negatiivisuus. Heidän tulee vähentää työttömyyden uhkaa 
ja torjua kotien pakkolunastuksen vaikutukset. Tukemalla 
he joutuvat pelastamaan aikanaan maineikkaita 
kapitalistisia yhtiöitä ja ostamaan takaisin kaikki 
ylipöhöttyneet arvopaperit. Kaikki tämä tietysti vaatii 
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luomaan biljoonia ja enemmän – rajatonta uutta rahaa ja 
rajatonta uutta velkaa. 
 
Meillä on aktivistinen hallitus: mitään passiivista ei 
suvaita. Älä seiso siinä, he kaikki sanovat. Tee jotain! 
Meille kerrotaan kaikilta puolilta, että valtion ja 
keskuspankin tulee toimia välittömästi ja voimallisesti. Ja 
saattaa olla, että ehdotettujen parannuskeinojen biljoonat 
eivät riitä pakottamaan kääntämään taloutta ylöspäin. 
Meidän tulee tehdä jotain radikaalia. Vastineen tulee olla 
ennennäkemättömän viriili. Molempia presidenttejämme 
on tukenut lähes yhtenäinen kongressin demokraattinen 
puoli, kaikki Nobel-palkitut supertaloustieteilijät ja 
yksimielinen lehdistö. Yhteen ääneen ne kaikki vaativat 
ettemme voi olla arkoja; tulee toimia rohkeasti. Kaikki 
reservimme tulee sitouttaa kerralla. Mitään keinoa ei tule 
jättää käyttämättä. 
 
Mitä mentorimme, Mises, Neuvostotalouden romahduksen 
ennustanut yksinäinen ääni kertoisi meille? Hän varoitti 
meitä rahan tarjonnan lisäämisestä ja korkotasojen 
peukaloinnista. Löydämme hänet jälleen kerran lähes yksin 
maailmasta, vaikka monet uudet ja tervejärkisemmät äänet 
ovat päivittäin toistamassa Misesin sanomaa. 
 
Hänen raikuva vastauksensa: älä tee mitään. Pyydä valtiota 
pysymään poissa toiminnasta ja anna tilanteen rauhoittua. 
Anna ihmisten markkinoilla huolehtia talouden 
palauttamisesta. Tämä tarkoittaa ei lisää fiat-rahaa, paljon 
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korkeammat korkotasot, ei enää tukitoimia, pelastuksia, 
hintojen pönkittämistä, tukityöllistämisen luomista tai 
ostamista. Älä tee mitään. Piste. 
 
Silloin kun taloudelliset asiat jätetään taloudessa tavallisten 
ihmisten päätettäviksi, asiat pyrkivät selviämään nopeasti. 
 
Näimme tämän silmiinpistävällä tavalla, kun 
amerikkalaiset päättivät pelkästään spontaanisti 
parkkeerata autonsa kohdatessaan ennenäkemättömän 
bensiinin hintojen nousun; sen hinta laski nopeasti 
halvoilta vaikuttaviin hintoihin. Kun Lehman Brothers 
meni vuoden 2008 syyskuussa nurin, valtio pidättäytyi 
sekaantumasta asiaan ja ulkomaiset yhtiöt ostivat nopeasti 
Lehmanista jäljelle jääneet hyvät omaisuuserät. 
Markkinoilla on miljoonia hyviä ajattelijoita ja aina tulee 
olemaan joku, joka pelastaa päivän. 
 
Onko mitään järkeä tukea yrityksiä, jotka ovat 
kevytkenkäisesti sijoittaneet ylihinnoiteltuihin ja 
ylimitoitettuihin asuntolainoihin? Niiden johtajat ovat 
tuhlanneet heidän käsiinsä uskotut niukat pääomat. Lisäten 
asuntolainojen ostoja merkittävällä yritysvelan 
massiivisella vipuvaikutuksella he eivät ole ainoastaan 
pettäneet osakkeenomistajiaan, vaan myös koko talouden, 
loput meistä, jotka luottivat heihin vaurastuttavien ja 
turvallisten investointihankkeiden luomiseksi. Näitä 
pettureita ei tule keinotekoisesti tukea, antaa anteeksi ja 
jopa palkita. Konkurssi on ainoa järkevä tapa heidän 
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syrjäyttämiselleen. Se pakottaa heiltä jäljelle jääneiden 
hyvien omaisuuserien hinnat alas ja uudet yrittäjät 
ilmestyvät pikaisesti ostamaan ne edullisilla hinnoilla ja 
saavat yritykset taas toimimaan kohtuullisilla 
kustannuksilla. 
 
Luonnollisesti tähän liittyy aina väistämätöntä kärsimystä, 
erityisesti työntekijöiden osalta, jotka joutuvat tilapäisesti 
syrjäytymään, mutta kärsimykset minimoituvat 
markkinavoimien nopean ongelmien ratkaisun avulla. 
 
Miksi kenenkään pitäisi ostaa kaikkia ylipöhöttyneitä 
omaisuuseriä kuplahinnoilla? Se on naurettavaa. Tämä 
ainoastaan palvelee tekaistun talouden perättömyyden 
ylläpitämistä. Kaikkien hintojen tulee antaa laskea niin 
nopeasti kuin talouden painovoima pystyy vetämään niitä 
puoleensa arvoihin, joita markkinat tavallisesti niihin 
liittäisivät. Meillä ei voi olla elinvoimaista taloutta 
asunnoilla, jotka maksavat satoja tuhansia dollareita. 
Kenellä olisi varaa niihin? Ainoastaan kohtuulliset hinnat 
voivat selvitä markkinoilla. 
 
Lisäksi on luonnostaan väärin luoda likviditeettiä 
pelastamaan niitä, jotka ovat halveksineet varovaisuutta, 
niitä jotka laskivat liikkeelle tai tekivät sopimuksia 
asuntolainoista ilman tervettä kauaskatseisuutta, niitä jotka 
ylittivät luottorajojaan ostaakseen kaikenlaista ylimääräistä 
tavaraa. Juuri he ovat osallisia yleiseen 
huonovointisuuteen. Jos jotkut luottolaitokset kaatuvat, 
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antaa niiden mennä nurin. Toiset yrittäjät keräävät kasaan 
uuden pääoman niiden korvaamiseksi. Tämä kannustaisi 
suurempaa harkintaan tulevaisuudessa. 
 
Markkinoiden vastustajat pilkkaavat tätä ratkaisua, sanoen 
sen viittaavaan laissez-faireen. Mutta eikös juuri liioiteltu 
keskuspankin ja kongressin yhtyminen likviditeetin, 
massiivisen kodinomistajuuden, rajoittamattoman 
korkotason ja niin edelleen edistämiseksi saanut meidät 
tähän alkujaankin? Vaurautta ei koskaan saavuteta 
kokeiluilla, jotka ovat terveen järjen, kokemuksen ja 
vakaan talouden sääntöjen vastaisia, erityisesti kun tällaiset 
kokeilut ovat villimpiä kuin koskaan aikaisemmin. Jos 
päinvastaisesti seuraamme misesiläistä viisautta ja valtion 
ei anneta sekoittaa tilannetta, markkinat hoitavat pikaisesti 
kriisin pois päiväjärjestyksestä. Muussa tapauksessa kuka 
tietää kauanko kestää ennen kuin palaamme vaurauteen? 
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TOINEN OSIO: 
 

TALOUDEN PERUSTEITA 
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3. Hintojen määrittyminen 
 

Ludwig von Mises 
 
 
Perimmiltään hinnat määrittyvät kuluttajien arvostuksien 
pohjalta. Jokainen yksilö, ostamalla tai jättämättä ostamatta 
ja myymällä ja jättämättä myymättä vaikuttaa osaltaan 
markkinahintojen muotoutumiseen. Mutta mitä suuremmat 
markkinat ovat, sitä pienempi on jokaisen yksilön 
panoksen painoarvo. Sen vuoksi yksilöille 
markkinahintojen rakenne vaikuttaa tosiseikalta, johon he 
joutuvat sopeutumaan. Se mitä kutsutaan hinnaksi on aina 
integroituneen järjestelmän suhde, joka on ihmisten 
välisten suhteiden vaikutusten kokonaisuus. 
 

Rahahinnat ovat vaihtosuhteita. Rahan jaollisuus, 
rajoittamaton kaikkia tarkoituksia varten, mahdollistaa 
vaihtosuhteiden määrityksen yksityiskohtaisesti. 
 

Hinnat määrittyvät erittäin kapeista marginaaleista; 
yhtäältä arvostuksista marginaalisen ostajan ja 
marginaalisen tarjoajan, joka pidättäytyy myymästä, osalta; 
ja toisaalta arvostuksista marginaalisen myyjän ja 
marginaalisen ostajaehdokkaan, joka pidättäytyy 
ostamasta, osalta. 
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Arvostukset joista seuraa määrättyjen hintojen 
muodostuminen ovat erilaisia. Jokainen osapuoli liittää 
korkeamman arvon vastaanottamalleen tuotteelle kuin 
poisantamalleen. Vaihtosuhde – hinta – ei ole arvostuksien 
tasavertaisuuden tulos vaan päinvastoin arvostuksen 
eriarvoisuuden tulos. 
 
Luonteenomainen piirre markkinahinnoille on, että ne 
pyrkivät tasapainottamaan kysynnän ja tarjonnan. Mikä 
tahansa muutos markkinahinnassa korkeudesta, jolla 
kysyntä ja tarjonta kohtaa, on – esteettömillä markkinoilla 
– itse-korjautuva. 
 

Ajoittain valtiot ovat turvautuneet monissa hyödykkeissä 
hintakattoihin, ja toisinaan minimihintoihin. Toisinaan ne 
ovat määränneet maksimaaliset palkkatasot, ja toisinaan 
vähimmäispalkkatasot. Ainoastaan suhteessa korkoihin ne 
eivät koskaan ole turvautuneet minimikorkoihin; kun ne 
ovat tulleet väliin, ne ovat aina määränneet 
maksimikorkotasoja. Ne ovat aina katsoneet kieroon 
säästöjä, investointeja ja rahan lainausta. 
 
Mutta jos valtio kiinnittää hinnat korkeudelle, joka eroaa 
siitä mihin markkinat rauhaan jätettynä olisivat ne 
määrittäneet, kysynnän ja tarjonnan tasapaino häiriintyy. 
Tällöin – maksimihinnoilla – on potentiaalisia ostajia, jotka 
eivät voi ostaa, vaikka he ovat valmiita maksamaan 
viranomaisten kiinnittämän, tai jopa korkeamman, hinnan. 
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Tällöin – minimihinnoilla – on potentiaalisia myyjiä, jotka 
eivät voi myydä, vaikka he ovat valmiita myymään 
kiinnitetyllä tai jopa alemmalla hinnalla. Hinta ei pysty 
enää erottelemaan potentiaalisia ostajia ja myyjiä, jotka 
pystyvät ostamaan ja myymään, niistä jotka eivät pysty. 
Ellei viranomainen halua saatavissa olevan tarjonnan 
määrittyvän sattuman tai väkivallan kautta, ja olosuhteiden 
ajautumista kaoottisiksi, se joutuu itse säännöstelemään 
määrää, jonka jokaisen yksilön sallitaan ostaa. Se joutuu 
turvautumaan säännöstelyyn. 
 

Ennen valtion väliintuloa kyseessä olleet hyödykkeet olivat 
valtion silmissä liian kalliita. Hintakaton seurauksena 
niiden tarjonta vähenee tai häviää kokonaan. Valtio tuli 
väliin, koska se piti näitä hyödykkeitä erityisen tärkeinä, 
välttämättöminä tai korvaamattomina. Mutta sen toiminta 
supisti saatavissa olevaa tarjontaa. Siten se on  valtion 
näkökulmasta järjetöntä ja typerää. Valtio ei voi sen 
enempää määrittää hintoja kuin hanhi munia kanan munia. 
 
Jos valtio on haluton alistumaan tähän epätoivottuun ja 
epätyydyttävään lopputulokseen ja jatkaa yhä pidemmälle, 
jos se kiinnittää kaikkien tuotteiden ja palveluiden hinnat ja 
velvoittaa kaikkia ihmisiä jatkamaan tuottamista ja 
työskentelyä näillä hinnoilla ja palkoilla, se hävittää 
markkinat kokonaan. Tällöin suunnitelmatalous, 
saksalaisen Zangswirtscaft-mallin sosialismi, korvaa 
markkinatalouden. 



34 KLASSISTA TALOUTTA ITÄVALTALAISITTAIN 

 

Lähtökohtaisesti hinnat määrittyvät ihmisten suorittamista 
ostoista ja myynneistä tai pidättäytymisistä ostaa ja myydä. 
Niitä ei pidä sekoittaa komentoihin, joita valtio tai sen 
edustajat saattavat voimaan määräyksillään ja pakottamisen 
ja väkivallan koneistollaan. 
 
Hinnat ovat markkinoiden ilmiö. Ne syntyvät 
markkinaprosessissa ja ovat markkinatalouden ydin. Ei ole 
olemassa hintoja markkinoiden ulkopuolella. Hintoja ei 
voida rakentaa keinotekoisesti. 
 
Kustannushintojen ajatus on toteuttamiskelvoton. Syy 
siihen miksi Burgundyn hinta on korkeampi kuin Chiantin 
ei johdu Burdundyn viinitilojen korkeammista hinnoista 
Tuscanyn verrattuna. Kausaalisuhde on juuri 
päinvastainen. Koska ihmiset ovat valmiita maksamaan 
korkeampia hintoja Burdungystä kuin Chiantista, 
viininviljelijät ovat valmiita maksamaan korkeampia 
hintoja viinitarhoista Burdundyssä kuin Tuscanyssä. 
 

Markkinoiden hinnat ovat perimmäinen tosiasia 
talouslaskennalle. Pyrkimykset eliminoida rahalliset 
määreet talouslaskennasta ovat harhaanjohtavia. Mikään 
muu talouslaskennan menetelmä ei ole mahdollinen kuin 
se, joka perustuu markkinoiden määrittämiin rahahintoihin. 
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Hinnoitteluprosessi on sosiaalinen prosessi. Se pitää 
sisällään kaikkien yhteiskunnan jäsenten kanssakäymisen. 
Kaikki tekevät yhteistoimintaa ja yhteistyötä, jokainen itse 
valitsemassaan roolissa työnjaon viitekehyksessä. 
Kilpaillen yhteistyössä ja toimien yhteistyössä kilpailussa 
kaikki ihmiset ovat tärkeitä lopputuloksen 
aikaansaamiseksi, nimittäin markkinoiden hintarakenteen, 
tuotantotekijöiden allokoitumisen eri tarpeiden 
tyydyttämisen osa-alueille ja jokaisen yksilön osuuden 
määrittymiseen siinä. 
 

(Tämä kirjoitus perustuu Human Action -teoksen 16. lukuun ja ilmestyi The 
Freeman –julkaisussa vuonna 1981 George Koetherin alustamana.) 
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4. Talouslamat: niiden syyt ja 
parannuskeinot 

 

Murray N. Rothbard 

 

Elämme kiertoilmaisujen maailmassa. 
Hautausurakoitsijoista on tullut ”hautajaisten järjestäjiä”, 
lehdistöagentit ovat nykyään ”julkisten suhteiden 
neuvonantajia” ja talonmiehet ovat kaikki muuntuneet 
”työnjohtajiksi”. Jokaisella elämän alueella yksinkertaiset 
tosiasiat on kääritty usvaiseen naamioon. 
 

Näin ei ole yhtään sen vähäisemmin taloustieteessä. 
Vanhoina päivinä tapasimme kärsiä lähes kausittaisista 
taloudellisista kriiseistä, joista yllättäviä kutsuttiin 
”paniikeiksi” ja paniikin jälkeistä matelevaa aallonpohjan 
jaksoa kutsuttiin ”lamaksi”. 
 
Nykyajan kaikkein tunnetuin lama on tietysti se, joka alkoi 
tyypillisestä finanssipaniikista vuonna 1929 ja kesti toisen 
maailmansodan alkuun saakka. Vuoden 1929 tuhon jälkeen 
taloustieteilijät ja poliitikot tekivät päätöksen, ettei tämä 
saa enää koskaan toistua. Helpoin tapa onnistua tässä 
päätöksessä oli yksinkertaisesti määrittää ”lama” pois 
olemassaolostaan. Tuosta hetkestä eteenpäin Amerikka ei 
enää kärsinyt lamoista. Sillä kun seuraava lama saapui 
1937-38, taloustieteilijät yksinkertaisesti kieltäytyivät 
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käyttämästä pelättyä nimeä ja keksivät uuden, paljon 
pehmeämmältä kuulostavan: ”taantuma”. Tästä hetkestä 
eteenpäin olemme käyneet läpi aika monia taantumia, 
muttei ainuttakaan lamaa. 
 

Mutta pian ”taantuma” sana alkoi myös kuulostamaan liian 
voimaperäiseltä amerikkalaisen yleisön hienovaraiselle 
herkkyydelle. Vaikuttaa, että viimeinen taantumamme oli 
1957-58. Siitä lähtien meillä on ollut ainoastaan 
”laskusuhdanteita” tai vielä parempaa ”hidastumia” tai 
”sivuttaista liikettä”. Joten liity kannustusjoukkoihin; tästä 
eteenpäin lamat ja jopa taantumat ovat taloustieteilijöiden  
semanttisesta määräyksestä kiellettyjä; tästä lähtien meille 
voi pahimmillaan tapahtua vain ”hidastumia”. Tällaisia 
ovat ”uuden taloustieteen” ihmeet. 
 
Kolmenkymmenen vuoden ajan kansakuntamme 
taloustieteilijät ovat omaksuneet suhdannevaihteluista 
edesmenneen brittiläisen taloustieteilijän, John Maynard 
Keynesin, näkemyksen, joka loi keynesiläisen tai ”uuden” 
taloustieteen vuonna 1936 julkaistulla teoksellaan 
Työllisyys, korko ja raha: yleinen teoria. Keynesiläisten 
ajattelutapa nousu- ja laskukausista graafisten kaavioiden, 
matematiikan ja sekavan ammattikielen taustalla on itse 
yksinkertaisuus, jopa naiivius. Jos on inflaatiota, tällöin sen 
syynä oletetaan olevan ”liiallinen kulutus” yleisön taholta; 
oletettu lääke valtiolle, itsenimitetylle vakauttajalle ja 
kansakunnan talouden valvojalle, on puuttua asioihin ja 
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pakottaa ihmiset kuluttamaan vähemmän, ”imemällä 
heidän ylimääräinen ostovoima” verojen korotuksilla. Jos 
vallitsee lama, niin tämä on seurausta riittämättömästä 
yksityisestä kulutuksesta, ja lääkkeenä on tällä kertaa 
valtion oman kulutuksen lisääminen, mieluiten alijäämien 
kautta, lisäten näin kansakunnan kokonaiskulutusta. 
 

Ajatus siitä, että lisääntynyt valtion kulutus tai löysä raha 
on ”hyvää liiketoiminnalle” ja että budjettileikkaukset tai 
tiukempi raha on ”huonoa”, löytävät tiensä jopa kaikkein 
konservatiivisimpiin sanoma- ja aikakausilehtiin. Nämä 
lehdet pitävät myös itsestään selvänä, että julkishallinnon 
pyhänä tehtävänä on ohjata taloudellista järjestelmää 
kapealla tiellä yhtäältä lamarotkojen ja toisaalta inflaation 
välissä, sillä vapaan markkinatalouden oletetaan aina 
altistuvan toiselle näistä pahuuksista. 
 
Kaikilla taloustieteilijöiden nykyisillä koulukunnilla on 
sama lähestymistapa. Esimerkkinä mainittakoon tohtori 
Paul W. McCrackenin, presidentti Nixonin 
talousneuvonantajien neuvoston tulevan puheenjohtajan, 
näkökulma. New York Timesin haastattelussa pian virkaan 
astumisensa [24. tammikuuta 1969] jälkeen, tohtori 
McCracken vakuutti uuden hallinnon erään pääasiallisista 
talousongelmista olevan ”kuinka jäähdyttää tätä inflatorista 
taloutta ilman samanaikaisesti laukaisematta sopimattoman 
korkeaa työttömyyden tasoa. Toisin sanoen jos 
haluaisimme ainoastaan jäähdyttää inflaatiota, se voitaisiin 
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tehdä. Mutta yhteiskunnallinen sietokykymme 
työttömyydellä on pieni”. Ja lisäksi: ”Mielestäni meidän 
täytyy tunnustella tiemme tämän läpi. Meillä ei oikeastaan 
ole paljoakaan kokemusta siitä, kuinka järjestelmällisesti 
jäähdyttää taloutta. Löimme jarrut päälle vuonna 1957, 
mutta saimme tietysti myös merkittävää väljyyttä 
talouteen.” 
 

Huomionarvoista on tohtori McCrackenin perimmäinen 
asenne taloutta kohtaan – merkityksellistä ainoastaan 
seikassa, että lähes kaikki nykyiset taloustieteilijät yhtyvät 
siihen. Taloutta kohdellaan varteenotettavasti 
työstettävänä, mutta aina hankalana ja niskoittelevana 
potilaana, jolla on jatkuva aikomus pyrkiä joko 
suurempaan inflaatioon tai työttömyyteen. Valtion 
tehtävänä on toimia vanhana viisaana johtajana ja 
lääkärinä, aina valppaana, aina paikkailemassa pitääkseen 
talouspotilaansa hyvässä työkunnossa. Joka tapauksessa 
tässä oletetaan talouspotilaan olevan kohteena, ja valtion 
mestarina, ”lääkärinä”.  
 
Ei ole kauaakaan siitä, kun tällaista asennetta ja politiikkaa 
kutsuttiin ”sosialismiksi”; mutta elämme kiertoilmaisujen 
maailmassa, ja nyt kutsumme sitä paljon vähemmän 
karskilla nimellä kuten ”maltillisuus” tai ”valaistunut vapaa 
yritteliäisyys”. Elämä opettaa. 
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Mitkä sitten ovat ajoittaisten lamojen syyt? Tuleeko 
meidän aina pysyä agnostikkoina suhteessa nousu- ja 
laskusuhdanteisiin? Pitääkö todella paikkansa, että 
suhdannevaihtelut ovat juurtuneet syvälle vapaaseen 
markkinatalouteen ja sen vuoksi jonkin asteista valtiollista 
suunnittelua tarvitaan, jos haluamme pitää talouden 
joissain vakauden rajoissa? Tapahtuuko pelkästään 
noususuhdanne ja sitten laskusuhdanne vai seuraako 
suhdanteen yksi vaihe loogisesti toisesta? 
 
Nykyinen muodissa oleva näkemys suhdannevaihtelusta on 
itse asiassa peräisin Karl Marxilta. Marx huomasi, että 
ennen teollista vallankumousta noin suurin piirtein 1700-
luvun lopulla, ei ollut säännöllisesti esiintyviä nousukausia 
ja lamoja. Äkillisiä taloudellisia kriisejä oli silloin kun joku 
kuningas aloitti sodan tai takavarikoi alamaistensa 
omaisuuden; mutta ei ollut mitään erikoisesti nykyaikana 
yleisiä ja melko säännöllisiä laajentumisien ja 
supistumisien heilahteluja liikeasioissa. Koska nämä 
suhdanteet vaikuttivat ilmaantuneen samoihin aikoihin 
nykyaikaisen teollisuuden kanssa, Marx päätteli 
suhdannevaihtelujen olevan sisäänrakennettu ominaisuus 
kapitalistiselle markkinataloudelle. Kaikki erinäiset 
nykyiset taloustieteen eri koulukunnat, huolimatta heidän 
muista eroavaisuuksistaan ja suhdanteille määrittämistään 
eri syistä, yhtyvät tässä keskeisessä asiassa: 
Suhdannevaihtelut ovat lähtöisin jostain vapaan 
markkinatalouden syvyyksistä. Markkinataloutta syytetään. 
Karl Marx uskoi kausittaisten lamojen pahenevan, kunnes 
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massat kapinoisivat ja tuhoaisivat järjestelmän, kun taas 
nykyiset taloustieteilijät uskovat valtion pystyvän 
menestyksekkäästi vakauttamaan lamat ja suhdanteet. 
Mutta kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että vika on 
syvällä markkinataloudessa ja jos mikään voi pelastaa 
tilannetta, sen täytyy olla jonkin muotoinen massiivinen 
valtion väliintulo. 
 

Kuitenkin oletuksessa, että markkinatalous on syyllinen, on 
muutamia kriittisiä ongelmia. ”Yleinen talousteoria” 
opettaa meille, että kysyntä ja tarjonta pyrkivät olemaan 
markkinoilla aina tasapainossa ja siten tuotteiden hinnat ja 
muut tuotantoon vaikuttavat tekijät pyrkivät aina kohti 
tasapainopistettä. Vaikka muutokset informaatiossa, jota 
tapahtuu jatkuvasti, estävät saavuttamasta tasapainoa 
koskaan, markkinajärjestelmän yleisessä teoriassa ei ole 
mitään, joka selventäisi säännöllisiä ja toistuvia 
suhdannevaihtelujen nousu- ja laskuvaiheita. Nykyaikaiset 
taloustieteilijät ”ratkaisevat” tämän ongelman 
yksinkertaisesti pitämällä yleisen hinta- ja 
markkinateoriansa ja suhdannevaihteluteoriansa erillään 
tiukasti suljetuissa lokeroissaan niiden kohtaamatta 
koskaan, yhdistymisestä puhumattakaan. Taloustieteilijät 
ovat valitettavasti unohtaneet, että on olemassa vain yksi 
talous ja näin ollen vain yksi yhtenäinen teoria. 
Talouselämä ja teoriarakenne eivät voi eikä niiden 
myöskään tule olla erillään vesitiiviissä osastoissa; 
tietämyksemme taloudesta on joko yksi integroitunut 
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kokonaisuus tai sitten sitä ei ole. Silti useimmat 
taloustieteilijät soveltavat tyytyväisenä täysin erillisiä, ja 
todellakin keskenään poissulkevia, teorioita yleisestä hinta-
analyysistä ja suhdannevaihteluista. Nämä eivät voi olla 
todellisia talouden tiedemiehiä niin kauan kuin he ovat 
tyytyväisiä operoidessaan tällaisella primitiivisellä tasolla. 
 

Mutta nykyisessä muodikkaassa lähestymistavassa on vielä 
paljon vakavampia ongelmia. Taloustieteilijät eivät 
myöskään näe erästä erittäin kriittistä ongelmaa, koska he 
eivät vaivaudu sovittamaan yhteen suhdannevaihtelu- ja 
yleistä hintateoriaansa: omalaatuista yrittäjyystoiminnon 
hajoamista taloudellisten kriisien ja lamojen aikoina. 
Markkinataloudessa eräs kaikkein tärkeimmistä 
liikemiehen toiminnoista on toimia ”yrittäjänä”, henkilönä 
joka sijoittaa tuottaviin menetelmiin, joka ostaa laitteita ja 
palkkaa työvoimaa tuottaakseen jotain mistä hänellä ei ole 
varmuutta tuoko se mitään takaisin. Yrittäjän tehtävänä on 
lyhyesti sanottuna toimia epävarman tulevaisuuden 
ennustajana. Ennen ryhtymistä mihinkään sijoituksiin tai 
tuotantoon yrittäjän, tai ”yrityksen”, tulee arvioida nykyiset 
ja tulevat kustannukset ja tuleva liikevaihto ja siten 
arvioida kuinka paljon tuottoa, jos ollenkaan, hän tulee 
ansaitsemaan sijoituksestaan. Jos hän ennustaa hyvin ja 
merkittävästi paremmin kuin kilpailijansa, hän tulee 
keräämään voittoja sijoituksestaan. Mitä paremmin hän 
ennustaa, sitä korkeammat voitot hän ansaitsee. Toisaalta 
jos hän on huono ennustaja ja yliarvioi tuotteensa 
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kysynnän, hän kärsii tappioita ja on hyvin pian pakotettu 
luopumaan liiketoiminnastaan. 
 

Näin markkinatalous on voittojen ja tappioiden talous, 
jossa yrittäjien tarkkanäköisyys ja kyvykkyys mitataan 
heidän saamillaan voitoilla ja tappioilla. Lisäksi 
markkinatalouteen on sisäänrakennettu mekanismi, 
eräänlainen luonnollinen valinta, joka varmistaa 
ylivoimaisten ennustajien selviytymisen ja kukoistamisen 
sekä kelvottomien tippumisen pois. Mitä suuremmat voitot 
paremmat ennustajat saavat, sitä suuremmiksi tulevat 
heidän liiketoimiensa velvollisuudet ja sitä enemmän heillä 
on mahdollisuuksia sijoittaa tuottaviin järjestelmiin. 
Toisaalta muutamat tappiolliset vuodet ajavat huonommat 
ennustajat ja yrittäjät kokonaan pois ja työntävät heidät 
palkattujen työntekijöiden joukkoon. 
 

Jos markkinatalouteen on näin rakennettu sisään hyvien 
yrittäjien luonnollinen valintamekanismi, se tarkoittaa että 
yleisesti ottaen tulee odottaa vain harvan yrityksen tekevän 
tappioita. Ja tosiaankin, jos tutkimme taloutta keskivertona 
päivänä tai vuotena, huomaamme, etteivät tappiot ole 
kovin yleisiä. Mutta siinä tapauksessa omituinen tosiasia 
vaatii selitystä: Mistä johtuu, että ajoittain taantumien ja 
erityisesti syvien lamojen puhjetessa liike-elämä kokee 
valtavan tappioiden rykelmän? Saapuu hetki jolloin 
liikeyritykset, aikaisemmin erittäin terävä-älyiset yrittäjät 
kyvyissään tehdä voittoja ja välttää tappioita, yhtäkkiä ja 
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huolestuttavasti löytävät itsensä, lähes heidän kaikkien, 
kärsimästä vakavista ja selittämättömistä tappioista? 
Miksi? Tämä on merkittävä tosiasia, jonka minkä tahansa 
laskusuhdanneteorian tulee pystyä selittämään. Selitys 
kuten ”liian vähäinen kulutus” – pudotus kuluttajien 
kokonaiskulutuksessa – ei ole riittävä ensinnäkään, koska 
selitystä vaatii miksi liikemiehet, kyvykkäinä ennustamaan 
kaikenlaisia aikaisempia talouden muutoksia ja kehityksiä, 
osoittautuivat täysin ja katastrofaalisesti kyvyttömiksi 
ennustamaan tätä väitettyä pudotusta kulutuskysynnässä. 
Miksi tällainen yllättävä ennakointikyvyn pettäminen? 
 

Siten tarkoituksenmukaisen lamateorian tulee ottaa 
huomioon talouden taipumus kulkea läpi perättäisten 
nousu- ja laskukausien osoittamatta minkäänlaisia 
merkkejä tasaisesti liikkuvasta tai rauhallisesti etenevästä 
lähestymisestä tasapainotilaan. Erityisesti lamateorian tulee 
selittää jättimäiset virhekertymät, jotka ilmenevät pikaisesti 
ja yllättäen talouskriisin hetkellä, ja matelevat laman läpi 
elpymiseen saakka. On  myös kolmas yleinen tosiasia, 
jonka suhdanneteoria joutuu selittämään. Nousu- ja 
laskusuhdanteet ovat poikkeuksetta merkittävästi 
voimakkaampia ja ankarampia 
”tuotantohyödyketeollisuudessa” – koneita ja laitteita 
valmistavilla aloilla, jotka tuottavat teollisia raaka-aineita 
tai rakentavat teollisia laitoksia – kuin 
kuluttajahyödykkeitä valmistavilla aloilla. Tässä on vielä 
yksi fakta suhdannevaihteluista joka vaatii selityksen – ja 
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jota selvästi ei voida selittää sellaisilla lamateorioilla kuten 
suositulla opilla alikulutuksesta: Että kuluttajat eivät kuluta 
riittävästi kulutushyödykkeitä. Jos riittämätön kulutus on 
syypää, niin mistä johtuu että kuluttajamyynti vajoaa 
lamaan viimeisenä ja kaikkein vähiten, ja että lama todella 
iskee teollisuudenaloihin kuten työkoneet, pääomavaltaiset 
laitteet, rakennusteollisuus ja raakamateriaalit? 
Käänteisesti juuri nämä teollisuudenalat lähtevät nousuun 
suhdannevaihtelun inflatorisen nousukauden vaiheessa, 
eivätkä kuluttajia palvelevat liiketoiminnot. Näin ollen 
tarkoituksenmukaisen suhdanneteorian tulee myös selittää 
paljon suurempi voimakkuus nousu- ja laskusuhdanteissa 
ei-kuluttajatuotteiden, tai ”tuottajien” tuotteiden, 
teollisuudenaloilla. 
 

Onneksi kunnollinen teoria lamasta ja suhdannevaihteluista 
on olemassa, vaikkakin sitä yleismaailmallisesti lyödään 
laimin nykypäivän taloustieteessä. Myös sillä on pitkä 
perinne taloudellisen ajattelun historiassa. Tämä teoria sai 
alkunsa 1700-luvun skottilaisesta filosofista ja 
taloustieteilijästä David Humesta ja huomattavasta 1800-
luvun alun englantilaisesta klassisesta taloustieteilijästä 
David Ricardosta. Nämä teoreetikot huomasivat erään 
toisen ratkaisevan instituution kehittyneen teollisen 
järjestelmän rinnalla 1700-luvun puolivälissä. Tämä oli 
pankkitoiminnan instituutio, jolla oli toimintakyky 
laajentaa luottoja ja rahan tarjontaa (aluksi paperirahan tai 
pankkisetelien muodossa ja myöhemmin käteistalletuksilla 



46 KLASSISTA TALOUTTA ITÄVALTALAISITTAIN 

tai shekkitileillä, jotka ovat välittömästi pankissa 
lunastettavissa käteiseksi). Nämä taloustieteilijät 
huomasivat liikepankkien toiminnan sisältävän avaimen 
mysteerisesti toistuvien laajentuvien ja supistuvien nousu- 
ja laskukausien suhdanteisiin, jotka olivat askarruttaneet 
tarkkailijoita 1700-luvun puolivälistä lähtien. 
 

Ricardolainen analyysi suhdannevaihteluista meni 
kutakuinkin seuraavasti: vapailla maailman markkinoilla 
ilmenevät sellaiset luonnolliset rahat, jotka ovat 
käytännöllisiä hyödykkeitä, pääosin kulta ja hopea. Jos 
raha yksinkertaisesti rajoittuisi näihin hyödykkeisiin, 
tällöin talous kokonaisuutena toimisi kuten yksittäisissä 
markkinoissa: Sujuva mukautuminen kysyntään ja 
tarjontaan ja sen vuoksi ei ole mitään nousu- tai 
laskusuhdanteita. Mutta pankkiluottoruiske lisää 
ratkaisevan ja häiritsevän elementin. Sillä pankit 
laajentavat luottoa ja täten pankkirahaa setelien tai 
talletusten muodossa, jotka teoreettisesti ovat vaadittaessa 
lunastettavissa kultana, mutta selkeästi käytännössä eivät 
ole. Esimerkiksi jos pankilla on 1000 unssia kultaa 
holvissaan ja se laskee liikkeelle 2500 kultaunssin edestä 
välittömästi lunastettavia varastokuitteja, silloin se on 
selkeästi laskenut liikkeelle 1500 unssia enemmän kuin se 
pystyy mitenkään lunastamaan. Mutta niin kauan kun ei ole 
samanaikaista ”pakoa” muuttaa nämä kuitit käteiseksi, sen 
talletuskuitit toimivat markkinalla kultaan rinnastettavina, 



KLASSISTA TALOUTTA ITÄVALTALAISITTAIN    47 
 

ja tämän vuoksi pankki on pystynyt laajentamaan maan 
rahan tarjontaa 1500 kultaunssilla. 
 

Näin pankit alkavat iloisesti laajentamaan luottoa, sillä 
mitä enemmän ne laajentavat sitä suurempia voittoja ne 
saavat. Tämä aikaansaa rahan tarjonnan laajenemisen maan 
sisällä kuten esimerkiksi Englannissa. Kun paperi- ja 
pankkirahan tarjonta Englannissa kasvaa, englantilaisten 
rahatulot ja kulut nousevat, ja lisääntynyt raha nostaa 
englantilaisten tuotteiden hintoja. Seurauksena on maan 
sisäinen inflaatio ja noususuhdanne. Mutta tämä 
inflatorinen nousukausi, liikkuessaan iloisesti eteenpäin, 
kylvää oman tuhonsa siemenet. Koska englantilaisen rahan 
tarjonta ja tulot nousevat, englantilaiset ryhtyvät ostamaan 
enemmän tavaroita ulkomailta. Lisäksi englantilaisten 
hintojen noustessa englantilaisten tuotteiden kilpailukyky 
alkaa heiketä suhteessa muiden maiden tuotteisiin, jotka 
eivät ole inflatoineet tai ovat inflatoineet vähäisemmässä 
määrin. Englantilaiset alkavat ostamaan vähemmän 
kotimaasta ja enemmän ulkomailta, ulkomaisten ostaessa 
vähemmän Englannista ja enemmän kotimaasta; 
seurauksena on englantilaisen maksutaseen alijäämä, 
englantilaisen viennin laskiessa jyrkästi tuonnin 
alapuolelle. Mutta jos tuonti ylittää viennin, tämä tarkoittaa 
että rahan tulee virrata ulos Englannista muihin maihin. Ja 
mitä rahaa tämä onkaan? Ei varmastikaan englantilaisia 
seteleitä tai talletuksia, sillä ranskalaisilla tai saksalaisilla 
tai italialaisilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan 
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mielenkiintoa pitää varojaan lukittuina englantilaisiin 
pankkeihin. Sen vuoksi nämä ulkomaalaiset ottavat 
setelinsä ja talletuksensa sekä esittävät ne englantilaisille 
pankeille lunastettaviksi kullassa – ja kulta on sen laatuista 
rahaa, joka pyrkii itsepintaisesti virtaamaan ulos maasta 
englantilaisen inflaation edetessä. Mutta tämä merkitsee, 
että englantilainen pankkiluotto on yhä enemmän ja 
enemmän pinottuna hupenevan englantilaisten 
pankkiholvien kultavarannon päälle. Nousukauden 
edistyessä oletettu pankkimme laajentaa 
talletustodistuksiaan 2500 unssista sanotaan 4000 unssiin, 
samaan aikaan kun sen kultavaranto hupenee esimerkiksi 
800:an. Tämän prosessin kiihtyessä pankit tulevat lopulta 
pelokkaiksi. Loppujen lopuksi pankit ovat velvollisia 
lunastamaan velvoitteensa käteisenä ja heidän käteisensä 
virtaa nopeasti ulos vastuiden kasaantuessa. Näin pankit 
lopulta menettävät hermonsa ja lopettavat luottoekspansion 
pelastaakseen itsensä supistamalla nykyistä 
luottokantaansa. Usein tätä vetäytymistä nopeuttaa 
pankkeja vararikkoon ajavat yleisön talletuspaot, yleisön 
alkaessa tulla myös kasvavissa määrin hermostuneiksi 
kansakunnan pankkien yhä horjuvammasta tilanteesta. 
 

Pankkiluottojen supistuminen kääntää talouden kuvan 
vastakkaiseksi: supistuminen ja vararikot seuraavat 
nousukautta. Pankit vetävät torvensa sisään ja yritykset 
kärsivät paineen kasvusta velkojen maksamiselle ja 
supistumiselle. Lasku pankkirahan tarjonnassa puolestaan 
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saa aikaan yleisen laskun englantilaisissa hinnoissa. Rahan 
tarjonnan ja tulojen pudotessa, ja englantilaisten hintojen 
romahtaessa, englantilaisista tuotteista tulee suhteellisesti 
ulkomaisia tuotteita houkuttelevampia ja maksutase 
kääntyy vastakkaiseksi viennin ylittäessä tuonnin. Kullan 
virratessa maahan ja pankkirahan supistuessa laajenevan 
kultavarannon päällä, pankkien tilanne muuttuu paljon 
vakaammaksi. 
 

Tämä on siis suhdanteen lama-vaiheen merkitys. On 
huomionarvoista, että tämä vaihe seuraa, ja se seuraa 
väistämättä, aikaisempaa ekspansiivista noususuhdannetta. 
Edeltävä inflaatio tekee lamavaiheesta välttämättömän. 
Voimme esimerkiksi nähdä laman olevan prosessi, jolla 
markkinatalous sopeutuu, pääsee eroon aikaisemman 
inflatorisen nousukauden ylilyönneistä ja häiriöistä 
luodakseen uudelleen vakaan taloustilanteen. Lama on 
epämiellyttävä, mutta välttämätön reaktio aikaisemman 
noususuhdanteen häiriöille ja liiallisuuksille. 
 

Miksi sitten alkaa uusi sykli? Miksi suhdannevaihtelut 
vaikuttavat olevan toistuvia ja jatkuvia? Koska sen jälkeen 
kun pankit ovat toipuneet ja ovat vakaammassa tilassa, ne 
ovat luottavaisia seuraamaan niiden luonnollista 
pankkiluoton ekspansiivista polkua, ja uusi noususuhdanne 
lähtee käyntiin kylväen siemenet seuraavalle 
väistämättömälle laskukaudelle. 
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Mutta jos pankkitoiminta saa aikaan suhdannevaihtelut, 
eivätkö pankit ole myös osa yksityisiä markkinoita ja 
emmekö näin ollen voi edelleen sanoa vapaiden 
markkinoiden olevan syyllinen, vaikkakin pelkästään 
vapaiden markkinoiden pankkisektorin osalta? Vastaus on 
ei, sillä ensinnäkin pankit eivät koskaan pystyisi 
laajentamaan luottoja yhdessä, ellei se tapahtuisi valtion 
väliintulolla ja rohkaisulla. Sillä jos pankit todella 
kilpailisivat keskenään, minkä tahansa yhden pankin 
luottojen laajennus kasaannuttaisi tämän pankin velat sen 
kilpailijoille, ja sen kilpailijat tulisivat pikaisesti vaatimaan 
ekspansiivista pankkia lunastamaan ne käteisellä. Lyhyesti 
sanottuna pankin kilpailijat tulevat vaatimaan lunastusta 
kullassa tai käteisenä samaan tapaan kuin ulkomaalaiset, 
ainoastaan tämän prosessin ollen paljon nopeampi ja se 
katkaisisi alkuunsa orastavan inflaation ennen kuin se 
pääsee kunnolla käyntiin. Pankit voivat ekspansoida 
turvallisesti yhdessä ainoastaan keskuspankin läsnäollessa, 
joka on pohjimmiltaan valtion pankki nauttien valtion 
liiketoiminnan monopolista ja etuoikeutetusta asemasta, 
jonka valtion on asettanut koko pankkijärjestelmälle. 
Ainoastaan sen jälkeen kun keskuspankit luotiin, pankit 
pystyivät ekspansoimaan pitempiä ajanjaksoja ja tuttu 
suhdannevaihtelu ilmaantui nykyaikaiseen maailmaan. 
 

Keskuspankki saa ylivallan pankkijärjestelmästä 
seuraavanlaisilla valtiollisilla toimenpiteillä: tehden sen 
omista vastuista laillisen maksuvälineen kaikille veloille ja 
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verosaamisille; myöntäen keskuspankille monopolin 
(pankki)setelien liikkeelle laskemiseen talletuksiin 
verrattuna (Englannin keskuspankilla, valtion perustamalla 
keskuspankilla, oli monopoli seteleihin Lontoon alueella); 
tai pakottamalla suoraan pankit käyttämään keskuspankkia 
asiakkaanaan kassavarantojensa säilyttämisessä (kuten 
Yhdysvalloissa ja sen Federal Reserve Systemissä). 
Eivätkä pankit vastusta tätä väliintuloa: 
keskuspankkitoiminnan luominen mahdollistaa 
pitkäaikaisen pankkiluottojen ekspansoimisen, sillä 
keskuspankin setelien ekspansointi tarjoaa lisääntyneitä 
kassavarantoja koko pankkijärjestelmälle ja sallii kaikkien 
liikepankkien laajentavan luottojaan yhdessä. Keskitetty 
pankkitoiminta toimii miellyttävänä pakollisena 
pankkikartellina pankkien vastuiden laajentamiseksi; ja nyt 
pankit pystyvät laajentamaan suuremman kassareservin 
päälle keskuspankin seteleiden ja kullan muodossa. 
 

Joten nyt lopulta näemme kuinka suhdannevaihtelut 
saadaan aikaan – ei minkään mysteerisen vapaan 
markkinatalouden epäonnistumisen kautta vaan täysin 
päinvastaisesti: valtion systemaattisena väliintulona 
markkinaprosessiin. Valtion sekaantuminen tuo tullessaan 
pankkien ekspansion ja inflaation, ja kun inflaatio tulee 
tiensä päähän, myöhempi lama-sopeutuminen alkaa 
toimimaan. 
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Ricardolainen suhdannevaihteluteoria sisälsi todellisen 
suhdanneteorian olennaiset osaset: Suhdanteiden toistuvan 
syklisen luonteen, laman markkinoita sopeuttavana 
interventiona sen sijaan että se olisi lähtöisin vapaista 
markkinoista. Mutta kaksi ongelmaa jäivät yhä ilman 
selitystä: Mistä johtuvat yllättävät liiketoimintojen 
virheiden kasaantumiset, yllättävä yrittäjällisen toiminnon 
epäonnistuminen ja merkittävästi paljon suuremmat 
heilahtelut tuotantohyödykkeiden kuin 
kuluttajahyödykkeiden teollisuudenaloilla? Ricadolainen 
teoria selitti ainoastaan hintatason liikkeet liiketoiminnassa 
yleisesti. Se ei antanut mitään vihjeitä huomattavan 
erilaisista reaktioista pääoma- ja kuluttajahyödykkeiden 
teollisuudenaloilla. 
 

Oikea ja täyteen mittaansa kehittyneen teorian 
suhdannevaihteluista löysi ja laittoi alulleen itävaltalainen 
taloustieteilijä Ludwig von Mises ollessaan Wienin 
yliopiston professorina. Mises kehitti viitteitä ratkaisuunsa 
ensiarvoisen tärkeään suhdannevaihtelujen ongelmaan 
monumentaalisessa vuonna 1912 julkaistussa teoksessaan 
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, ja edelleen 
lähes 60 vuotta myöhemmin se on edelleen paras kirja 
rahan ja pankkitoiminnan teoriasta. Mises kehitti 
suhdanneteoriansa 1920-luvulla ja sen toi 
englanninkielisen yleisön tietoisuuteen Misesin johtava 
seuraaja Friedrich A. von Hayek, joka saapui Wienistä 
opettamaan London School of Economicsiin 1930-luvun 
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alussa ja joka julkaisi saksaksi ja englanniksi kaksi Misesin 
sykliteoriaa käsittelevää kirjaa: Monetary Theory and the 
Trade Cycle ja Prices and Production. Koska Mises ja 
Hayek olivat itävaltalaisia ja koska he kuuluivat suurten 
1800-luvun itävaltalaisten taloustieteilijöiden perinteeseen, 
tämä teoria on tullut tunnetuksi kirjallisuudessa 
”itävaltalaisena” (tai ”rahallisen yli-investoinnin”) 
suhdannevaihteluteoriana. 
 

Perustuen ricardolaiseen, yleiseen ”itävaltalaiseen” 
teoriaan ja omaan luovaan nerokkuuteensa, Mises kehitti 
seuraavan teorian suhdannevaihteluista: 
 

Ilman pankkiluottojen ekspansioita kysyntä ja tarjonta 
pyrkivät tasapainottumaan vapaiden hintojen järjestelmän 
kautta ja siten kumulatiiviset nousu- ja laskusuhdanteet 
eivät pääse kehittymään. Mutta sitten valtio 
keskuspankkinsa kautta kannustaa pankkiluottojen 
ekspansiota laajentamalla keskuspankin vastuita ja siten 
kaikkien kansakunnan liikepankkien kassareservejä. Sen 
jälkeen ne alkavat laajentamaan luottoja ja näin 
kansakunnan rahan tarjontaa sekkitalletusten muodossa. 
Kuten ricardolaiset näkivät, tämä pankkirahan ekspansio 
ajaa tuotteiden hintoja ylös ja siten aiheuttaa inflaation. 
Mutta Mises osoitti sen tekevän myös jotain muuta, ja 
paljon pahempaa. Kaatamalla uusia lainoja 
yritysmaailmaan pankkiluottoekspansio alentaa 
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keinotekoisesti talouden korkotasoa alle vapaiden 
markkinoiden tason. 
 

Vapailla ja esteettömillä markkinoilla korkotaso määräytyy 
yksinomaan kaikkien yksilöiden, joista markkinatalous 
koostuu, ”aikamieltymyksistä”. Sillä laina perustuu 
”nykyisen tuotteen” (rahan, jota voidaan käyttää 
nykyhetkessä) vaihtamiseen ”tulevaisuuden tuotteeseen” 
(velkakirjaan, jota voidaan käyttää ainoastaan jonain 
tulevaisuuden hetkenä). Koska ihmiset suosivat aina rahaa 
juuri nyt saman rahamäärän jossain tulevaisuuden hetkenä 
saamisen mahdollisuuden sijasta, nykyisellä tuotteella on 
markkinoilla aina preemio tulevaisuuteen nähden. Tämä 
preemio on korkotaso ja sen korkeus vaihtelee siinä määrin 
kuin ihmiset suosivat nykyisyyttä tulevaisuuteen nähden, 
toisin sanoen heidän aikamieltymyksiensä suhteessa. 
 

Ihmisten aikamieltymykset määrittävät myös sen laajuuden 
missä ihmiset tulevat säästämään ja investoimaan 
verrattuna siihen kuinka paljon he tulevat kuluttamaan. Jos 
ihmisten aikamieltymys laskisi, toisin sanoen jos heidän 
nykyisyyden mieltymyksensä aste suhteessa tulevaisuuteen 
laskee, tällöin ihmisillä on tapana kuluttaa vähemmän nyt 
ja säästää ja investoida enemmän; samaan aikaan ja 
samasta syystä korkotaso, aikadiskonttauksen taso, tulee 
myös laskemaan. Taloudellinen kasvu on pääosin seurausta 
aikamieltymyksien laskusta, joka saa aikaan säästöjen ja 
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investointien kasvun suhteessa kulutukseen, ja myös 
korkotason laskun. 
 

Mutta mitä tapahtuu kun korkotaso laskee, ei alempien 
aikamieltymysten ja korkeampien säästöjen vaan valtion 
väliintulon takia, joka edistää pankkiluotonannon 
laajentamista? Toisin sanoen jos korkotaso laskee 
keinotekoisesti intervention takia, toisin kuin luonnollisesti 
kuluttavan yleisön arvostuksien ja mieltymyksien 
muutoksien seurauksena? 
 

Syntyy ongelmia. Liikemiehet, nähdessään korkotason 
laskevan, reagoivat kuten he aina tekevät ja kuinka heidän 
aina tuleekin markkinasignaalien muutokseen: he 
investoivat lisää pääoma- ja tuottajien hyödykkeisiin. 
Investoinnit, erityisesti pitkät ja aikaa vievät projektit, jotka 
aikaisemmin näyttivät tuottamattomilta, näyttävätkin nyt 
korkotason laskun takia tuottavilta. Lyhyesti sanottu 
liikemiehet reagoivat samoin kuin he reagoisivat, jos 
säästöt olisivat aidosti kasvaneet: He laajentavat 
investointejaan pysyviin laitteisiin, pääomahyödykkeisiin, 
teollisiin raaka-aineisiin ja rakennustuotantoon verrattuna 
heidän tuotantoonsa suoraan kuluttajahyödykkeisiin. 
 

Toisin sanoen yritykset lainaavat mielellään heille tulevan 
halvempikorkoisen laajentuneen pankkirahan; he sijoittavat 
rahat pääomahyödykkeisiin ja lopulta tämä raha maksetaan 
korkeampina vuokrina maasta ja korkeampina palkkoina 
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pääomahyödyketeollisuuden työntekijöille. Lisääntynyt 
liiketoiminnan kysyntä ajaa työvoimakustannuksia ylös, 
mutta yritykset luulevat pystyvänsä maksamaan nämä 
korkeammat kulut, koska heitä ovat huijanneet valtion ja 
pankkien interventio lainamarkkinoilla ja sen ratkaisevan 
tärkeä markkinapaikan korkotasosignaalin peukalointi. 
 

Ongelmat alkavat heti kun työntekijät ja vuokranantajat – 
pääosin ensiksi mainitut, koska suuri osa liiketoiminnan 
tuloista maksetaan palkkoina – alkavat kuluttamaan uutta 
pankkirahaa, jonka he ovat saaneet korkeampien palkkojen 
muodossa. Koska yleisön aikamieltymykset eivät ole 
todellisesti alentuneet; yleisö ei halua säästää aikaisempaa 
enemmän. Näin työntekijät kuluttavat pääosan uusista 
tuloistaan, lyhyesti sanottuna palauttaakseen vanhan 
kulutus/säästö -suhteensa. Tämä tarkoittaa heidän 
suuntaavaan kulutuksensa takaisin kuluttajatuotteiden 
teollisuudenaloille ja he eivät säästä ja investoi riittävästi 
ostaakseen juuri valmistettuja laitteita, pääomavaltaisia 
laitteita, teollisia raaka-aineita jne. Tämä paljastuu 
yllättävän terävänä ja jatkuneena taantumana 
tuottajahyödykkeiden teollisuudenaloille. Silloin kun 
kuluttajat asettuvat uudelleen haluamilleen 
kulutus/investointi –suhteilleen, tulee siis esiin, että 
yritykset ovat investoineet liian paljon 
pääomahyödykkeisiin ja liian vähän 
kuluttajahyödykkeisiin. Valtiollinen peukalointi ja 
korkotason keinotekoinen alentaminen viekoitteli 
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yritystoiminnan, ja se toimi ikään kuin investointeihin olisi 
käytettävissä säästöjä enemmän kuin oli laita 
todellisuudessa. Heti kun uusi pankkiraha suodattui 
järjestelmän läpi ja kuluttajat asettuivat uudelleen vanhoille 
suhteilleen, tuli selväksi ettei säästöjä ole tarpeeksi 
kaikkien tuottajien hyödykkeiden ostoon, ja että yritykset 
ovat investoineet väärin käytettävissä olevat rajalliset 
säästöt. Yritykset yli-investoivat pääomahyödykkeisiin ja 
ali-investoivat kuluttajahyödykkeisiin. 
 

Näin ollen inflatorinen nousukausi saa aikaan hinnoittelu- 
ja tuotantojärjestelmässä vääristymiä. 
Pääomahyödyketeollisuuden työn ja raaka-aineiden hinnat 
nousivat noususuhdanteen aikana liian korkealla ollakseen 
kannattavia sen jälkeen kun kuluttajat vahvistavat heidän 
vanhat kulutus/investointi -mieltymyksensä. Tällöin 
”lama” on nähtävissä välttämättömänä ja terveellisenä 
vaiheena, jonka avulla markkinatalous luo nahkansa ja 
likvidoi epäterveet, taloudellisesti kestämättömät 
nousukauden investoinnit ja asettaa uudelleen ne 
kulutuksen ja investointien suhteet, joita kuluttajat todella 
haluavat. Lama on kivulias, mutta välttämätön prosessi, 
jonka kautta vapaat markkinat karistavat pois nousukauden 
ylilyönnit ja virheet sekä vakiinnuttaa markkinatalouden 
uudelleen sen tehtävässä palvella tehokkaasti 
kuluttajamassoja. Koska tuotannontekijöiden hinnat ovat 
nousukautena nousseet liian korkealle, tämä tarkoittaa että 
työn ja tuotantohyödyketeollisuudenalojen tuotteiden 
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hintojen tulee antaa laskea tasolle, jolla oikeat 
markkinasuhteet palautuvat. 
 

Koska työntekijät vastaanottavat lisääntyneen rahan 
korkeampien palkkojen muodossa suhteellisen nopeasti, 
kuinka noususuhdanne voi jatkua vuosia ilman 
epäkuranttien investointien paljastumista, 
markkinasignaalien peukaloinnista johtuvien virheiden 
tulemista ilmiselviksi ja lama-sopeuttamisprosessin 
aloittaessa työtänsä? Vastaus on, että nousukaudet olisivat 
erittäin lyhytikäisiä, jos pankkiluottojen ekspansio ja 
seuraava korkotason vapaiden markkinoiden tasoa 
alemmaksi painaminen olisi yhden kerran juttu. Mutta 
asian ydin on, että luottoekspansio ei ole yhden kerran asia; 
se pysyy käynnissä yhä uudelleen ja uudelleen, antamatta 
kuluttajille koskaan mahdollisuutta vakiinnuttaa takaisin 
heidän suosimaansa suhdetta kuluttamisen ja säästöjen 
välillä, antamatta koskaan hintojen nousun 
tuotantohyödyketeollisuudenaloilla tavoittaa hintojen 
inflatorista nousua. Samoin kuin hevosen jatkuva 
douppaaminen, noususuhdannetta pidetään yllä ja edellä 
sen ansaittua lopputulosta jatkuvilla pankkiluottoa 
vilkastavilla annoksilla. Ainoastaan silloin kun 
pankkiluottoekspansion täytyy lopulta pysähtyä, joko 
pankkien alkaessa päätymään horjuvaan tilaan tai yleisön 
alkaessa kavahtamaan jatkuvaa inflaatiota, hyvitys lopulta 
saa nousukauden kiinni. Heti kun luottoekspansio 
pysähtyy, pillipiiparille tulee maksaa ja väistämättömät 
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uudelleenmukautumiset likvidoivat epäkurantit 
nousukauden yli-investoinnit, suhteellisesti suuremman 
painotuksen ollessa kuluttajahyödyketuotannon 
uudelleenvahvistamisessa. 
 

Näin Misesin suhdanneteoria ottaa huomioon kaikki 
palapelimme palaset: syklin toistuvan ja uusiutuvan 
luonteen, yrittäjyydellisten virheiden valtavan 
kasautumisen ja merkittävästi suuremman nousu- ja 
laskukausien voimakkuuden tuottajien hyödykkeiden 
teollisuudenaloilla. 
 

Mises osoittaa siis suhdanteiden syyksi inflatorisen 
pankkiluottoekspansion, jota valtion väliintulo ja sen 
keskuspankki ajavat. Mitä Misesin mukaan tulisi tehdä, 
esimerkiksi valtion taholta, laman saavuttua? Mikä on 
valtion rooli laman hoitamisessa? Ensimmäiseksi valtion 
tulee mahdollisimman pikaisesti lopettaa inflaatio. Pitää 
paikkansa, että tämä tulee väistämättä saattamaan 
inflatorisen noususuhdanteen pikaiseen päätökseen ja 
käynnistämään väistämättömän taantuman tai laman. Mutta 
mitä pidempään valtio jää odottaa, sitä pahemmiksi 
välttämättömät uudelleen mukautumiset tulevat. Mitä 
pikaisemmin lamamukautumiset ovat ohi, sen parempi. 
Tämä tarkoittaa myös, ettei valtion tule koskaan yrittää 
tukea epäkurantteja liiketoimintoja; sen ei tule koskaan 
pelastaa tai lainata rahaa ongelmissa oleville yrityksille. 
Tällainen toiminta tulee yksinkertaisesti pitkittämään 
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kärsimystä ja kääntämään terävän ja nopean lamavaiheen 
matelevaksi ja krooniseksi sairaudeksi. Valtion ei tule 
koskaan tukea palkkatasoja tai tuottajien hyödykkeiden 
hintoja; sen tekeminen vain pitkittää ja viivästyttää lamaa 
ja massatyöttömyyttä elintärkeillä pääomahyödykkeiden 
teollisuudenaloilla. Valtion ei tule yrittää inflatoida 
uudelleen päästäkseen eroon lamasta. Sillä vaikka tämä 
uusi inflatointi onnistuisikin, se vain kylvää siemenet 
myöhempiin suurempiin vaikeuksiin. Valtion ei pidä tehdä 
mitään kannustaakseen kulutusta ja sen ei tule lisätä omaa 
kulutustaan, sillä tämä tulee kasvattamaan lisää 
yhteiskunnallista kulutus/investointi-suhdetta. Itse asiassa 
valtion budjetin leikkaaminen parantaa tätä suhdetta. 
Talous ei tarvitse lisää kuluttamista, vaan säästöjä 
vahvistaakseen joitain nousukauden ylenpalttisia 
investointeja. 
 

Siten misesiläisen lama-analyysin perusteella valtion tulisi 
olla ehdottomasti tekemättä yhtään mitään. Taloudellisen 
terveyden ja laman mahdollisimman pikaisen päättämisen 
näkökulmasta sen tulisi pysyä tiukassa näpit irti, ”laissez-
faire” politiikassa. Mitä tahansa se tekeekin, tulee 
hidastamaan ja estämään markkinoiden 
sopeutumisprosessia; mitä vähemmän se tekee, sitä 
nopeammin markkinoiden sopeutumisprosessi toimii ja 
seuraa kestävä taloudellinen toipuminen. 
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Misesiläinen lääkemääräys on keynesiläiseen verrattuna 
täysin päinvastainen: valtion tulee ehdottomasti pitää 
näppinsä erossa taloudesta ja rajoittua pysäyttämään 
inflaationsa ja leikkaamaan omaa budjettiaan. 
 
Nykypäivänä on täysin unohdettu, jopa taloustieteilijöiden 
keskuudessa, että misesiläinen selitys ja lama-analyysi 
saavuttivat merkittävää edistystä nimenomaan 1930-luvun 
suuren laman aikana – samaisen laman,  joka aina 
nostetaan esiin vapaan markkinatalouden puolestapuhujille 
laissez-faire kapitalismin suurimpana yksittäisenä ja 
katastrofaalisena epäonnistumisena. Se ei ollut sellainen. 
1929 oli tehty väistämättömäksi valtavalla 
pankkiluottoekspansiolla 1920-luvulla läpi koko läntisen 
maailman: läntisten valtioiden tietoisesti omaksumalla 
politiikalla, ja kaikkein tärkeimpänä Yhdysvaltain Federal 
Reserve Systemin toimesta. Se tuli mahdolliseksi läntisen 
maailman epäonnistuttua palaamaan takaisin aitoon 
kultakantaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja siten 
mahdollistaen laajemman vapauden valtion inflatorisille 
politiikoille. Nykyään kaikki pitävät presidentti Coolidgeä 
laissez-fairen ja rajoittamattoman markkinatalouden 
kannattajana; sitä hän ei ollut ja traagisesti ei yhtään sen 
enempää myöskään rahan ja luottojen alueella. 
Valitettavasti Coolidgen interventioiden synnit ja virheet 
vieritettiin olemattoman vapaan markkinatalouden syliin.    
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Jos Coolidge teki 1929:stä väistämättömän, niin presidentti 
Hoover pitkitti ja syvensi lamaa muuttaen sen tyypillisestä 
terävästä mutta pikaisesti häviävästä taantumasta 
matelevaksi ja lähes tappavaksi sairaudeksi, sairaudeksi 
jonka ”paransi” ainoastaan toisen maailmansodan 
kansanmurha. Hoover, eikä Franklin Roosevelt, loi ”New 
Deal” –politiikan: perimmiltään valtion käyttämistä 
valtavassa mittakaavassa tekemään juuri niitä asioita, joista 
misesiläinen teoria eniten varoittaa – palkkatasojen 
tukemista yli vapaiden markkinoiden tason, hintojen 
elvyttämistä, luoton inflatoimista ja rahan lainaamista 
horjuville liiketoimille. Roosevelt ainoastaan vei 
pidemmälle sen, mitä Hoover oli pannut alulle. 
Ensimmäisen kerran Amerikan historiassa seurauksena oli 
lähes loputon lama ja lähes pysyvä massatyöttömyys. 
Coolidgen kriisistä oli tullut ennennäkemättömästi 
pidentynyt Hoover-Roosevelt lama. 
 

Ludwig von Mises oli ennustanut laman 1920-luvun suuren 
nousukauden kukoistaessa – aikana, samoin kuin nykyään, 
jolloin taloustieteilijät ja poliitikot varustettuina 
loppumattoman inflaation ”uudella taloudella” ja Federal 
Reserve Systemin tarjoamilla uusilla ”työkaluilla” julistivat 
päättymätöntä pysyvän vaurauden ”uutta aikakautta”, jonka 
takaisivat Washingtonin viisaat taloustohtorit. Ludwig von 
Mises, yksin paikkansa pitävän suhdannevaihteluteoriansa 
kanssa, oli yksi harvoista taloustieteilijöistä, jotka 
ennustivat suuren laman, ja sen vuoksi talousmaailma oli 
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pakotettu kuuntelemaan häntä kunnioituksella. F. A. Hayek 
levitti sanomaa Englannissa, ja kaikki nuoremmat 
englantilaiset taloustieteilijät 1930-luvun alkupuolella 
alkoivat omaksumaan misesiläisen sykliteorian lama-
analyyseihinsä – ja luonnollisesti myös teoriasta juontuvan 
tiukan vapaiden markkinoiden lääkereseptin. Nyt 
taloustieteilijät ovat valitettavasti omaksuneet lordi 
Keynesin historiallisen huomion: ettei kellään ”klassisella 
taloustieteilijällä” ollut suhdanneteoriaa ennen Keynesin 
ilmaantumista kuvioihin vuonna 1936. Oli olemassa teoria 
lamasta; se oli klassinen talousperinne; sen lääkemääräys 
oli tiukka kova raha ja laissez-faire; ja sitä pidettiin 
hyväksyttynä suhdannevaihteluteoriana ja se omaksuttiin 
nopeassa tahdissa Englannissa ja jopa Yhdysvalloissa. 
(Eräs ironia on, että merkittävä ”itävaltalaisuuden” 
puolestapuhuja Yhdysvalloissa 1930-luvun alussa ja 
puolivälissä ei ollut kukaan vähäisempi kuin professori 
Alvin Hansen, joka hyvin pian teki maassaan vaikutuksen 
silmiinpistävänä keynesiläisenä.) 
 

Misesin sykliteorian kasvavan hyväksynnän hukutti 
yksinkertaisesti ”keynesiläinen vallankumous” – 
keynesiläisen teorian läpi koko taloustieteellisen maailman 
tekemä uskomaton pyyhkäisy hyvin pian Yleisen Teorian 
vuoden 1936 julkaisemisen jälkeen. Misesin teoriaa ei 
pystytty osoittamaan vääräksi; se vain unohdettiin 
ryntäyksessä nopeasti suosituksi tulleen keynesiläisen 
muotivirtauksen kyytiin hypättäessä. Eräät Misesin teorian 
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johtavat puolestapuhujat – jotka selkeästi tiesivät 
paremmin – antoivat periksi vastikään ilmaantuneille 
opinkappaleiden tuulille, ja sen seurauksena saivat virkoja 
johtavista amerikkalaisista yliopistoista. 
 

Mutta nyt aikanaan arkki-keynesiläinen lontoolainen 
Economist julisti hiljattain, että ”Keynes on kuollut”. 
Kohdattuaan yli vuosikymmenen vahvaa teoreettista 
kritiikkiä ja itsepintaista taloudellisiin tosiasioihin 
perustuvaa kumoamista, keynesiläiset ovat nykyään 
yleisesti ottaen ja massiivisesti vetäytymässä. Jälleen 
kerran rahan tarjonta ja pankkiluotto aletaan 
vastahakoisesti tunnistamaan merkittävänä osallisena 
suhdanteisiin. Aika on kypsä – uudelleen löytämiselle, 
Misesin suhdanneteorian renessanssille. Se ei voi tulla 
yhtään liian aikaisin; ja jos se saapuu, koko 
talousneuvonantajien neuvoston käsite pyyhkäistään pois, 
ja näemme valtavan valtion vetäytymisen talouden osa-
alueelta. Mutta jotta tämä kaikki voi tapahtua, 
talousmaailma ja laajan yleisö tulee tehdä tietoiseksi 
suhdannevaihtelujen selityksen olemassaolosta, joka on 
liian monta traagista vuotta lojunut hyllyssä hylättynä. 
 

(Tämä essee on julkaistu alunperin The Constitutional Alliance of Lansingin, 
Michigan,  miniteoksena vuonna 1969.) 
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5. Onko talous ikiliikkuja? 
 

William L. Anderson 
 
Newsweek-aikakausilehden 9. maaliskuuta 2009 numeron 
pääjuttu kertoo kaiken: “Lopeta heti säästäminen!” 
 
Kirjoittaja Daniel Gross julistaa: 
 

Meidän 14 biljoonan dollarin talouden elpymiseksi ja 
kukoistamiseksi hamstraajien tulee avata 
lompakkonsa ja tulla kuluttajiksi, ja liikeyritysten 
tulee jälleen kerran olla valmiita ottamaan riskejä. 
Kukaan ei vaadi paluuta takaisin 400 neliön 
kakkosasuntoihin, tuhannen taalan käsilaukkuihin ja 6 
dollarin erikoiskahveihin. Mutta taloudessamme, jossa 
70 prosenttia toiminnasta perustuu kuluttajiin, 
tarvitsemme kuluttavia naapureita. Muutoin 
vajoamme mitä ekonomisti John Maynard Keynes 
kutsui ”säästäväisyyden paradoksiksi”. Jos kaikki 
säästävät löyhempänä aikana, taloudellinen aktiviteetti 
vähenee, tehden kaikki näin köyhemmiksi. Meidän 
tulee myös alkaa investoida uudelleen – ei välttämättä 
Citigroupin osakkeisiin tai Miamin rivitalo-
osakkeisiin. Vaan ennemminkin rakentaaksemme 
kyvykkyyksiä, luodaksemme uusia kasvulle 
elintärkeitä yrityksiä ja rahoittaaksemme uusien 
teknologioiden luomista ja kehittämistä. 

 
Tämän ei tosin pitäisi Newsweekiltä tulleena yllättää, joka 
on onnistunut murjomaan kaiken talouden analyyseistä 
Duke lacross tapaukseen. Lisäksi se perustuu taloudellisiin 
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myytteihin, joita Paul Krugman New York Timesissa ja 
Larry Summers valkoisessa talossa toistavat pari kertaa 
viikossa lähes kaikkien julkisten älykköjen lisäksi.  
 
Silti on tarpeen muistuttaa itseämme, että kuulemme 
myyttejä, jotka eivät pelkästään ilmaise perusteetonta 
taloudellista ajattelua, vaan jotka myös ajavat Yhdysvaltain 
talouden syvään lamaan vastuuttomalla kulutuksella ja 
resurssien tuhoamisella. Obaman ja valtion toimet ovat 
luonteeltaan poliittisia, mutta niillä on taloudellisen 
”teorian” fasadi. 
 
Jos laitan kaikki keynesiläiset virheellisyydet yhteen 
toteamukseen, se kuuluisi näin: nykyajan keynesiläiset 
uskovat, että talous toimii ikiliikkujan tavoin, valtion 
kulutuksen ollessa ”rasva,” joka estää sen liikettä 
hidastumasta. Näiden asiantuntijoiden mukaan 
taloudellisen laitteen ”kitka” ovat yksityiset säästöt. Poista 
ne, ja talous pyörii ikuisesti, lisäten energiaa ja laajeten 
loputtomasti. 
 
Luonnollisesti tällainen ajatus on palturia, vaarallista ja 
harhaluuloista. Itse asiassa kaikki mitä Gross sanoo 
taloudesta edustaa näkemystä, joka muuttuu tuhoisaksi sen 
siirtyessä politiikkaan. Tämän vuoksi on välttämätöntä 
tuoda esiin talouden todelliset perusteet ja osoittaa 
kuluttajien nykyisen käyttäytymisen olevan kovasti 
kaivattua, jos talouden toipumista on odotettavissa. 
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Ensimmäiseksi tulee selittää, että ”säästäväisyyden 
paradoksi” on yksinkertaisesti väärin. Tämä ”paradoksi” 
perustuu uskomukseen, että jos ihmiset lisäävät säästämistä 
talouden laskukaudella, he kuluttavat yhä vähemmän, ajaen 
näin talouden yhä alemmaksi. Ihmiset reagoivat 
säästämällä yhä enemmän, kunnes talous luhistuu 
perverssiin korkeiden säästöjen, alhaisen kulutuksen ja 
laajalle levinneen työttömyyden ”tasapainoon”. 
 
Tällainen näkemys pohjautuu talouden ”ikiliikkeen” 
teoriaan, jossa on ”kiertoliike”: yksittäiset kotitaloudet 
yhdessä yritysten ja valtion kanssa tuottavat hyödykkeitä, 
jotka vuorostaan yksittäiset kotitaloudet kuluttavat. Niin 
kauan kuin tämä virtaus jatkuu esteettä (tai niin kauan kuin 
kuluttajat kuluttavat mahdollisimman paljon), talous 
suoriutuu ihailtavasti täydellä työllisyydellä. 
 
Kuitenkin jos kuluttajat säästävät tai ”hamstraavat” osan 
rahoistaan, tällöin järjestelmään tulee ”vuoto”, mikä 
tarkoittaa etteivät kotitaloudet pysty ”ostamaan takaisin” 
tuottamiaan tuotteita. Näin ostamattomat tuotteet 
kasaantuvat varastoihin, jolloin yritykset joutuvat 
leikkaamaan tuotantoa ja irtisanomaan työntekijöitä. Tämä 
lisää edelleen kuluttajien epävarmuutta, mikä tarkoittaa että 
he säästävät yhä enemmän rahaa, ja se saa aikaan 
alavireisen kierteen. Paul Krugman kirjoittaa, 
 

Eräs tapa katsoa nykyistä kansainvälistä tilannetta on, 
että kärsimme globaalista säästämisen paradoksista: 
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ympäri maailmaa toivotut säästöt ylittävät määrän, 
jonka yritykset ovat valmiit investoimaan. Ja 
seurauksena on globaali romahdus, joka huonontaa 
kaikkien tilannetta. 
 
Eli näin jouduimme tähän sotkuun. Ja olemme yhä 
etsimässä tietä tästä ulos. 

 
Taistellakseen tätä pahuutta vastaan valtion tulee täyttää 
kulutusaukot, kunnes säästäjät löytävät luottamuksensa 
tullakseen uudelleen piittaamattomiksi kuluttajiksi. 
Kuitenkin jos valtio ei toimi, silloin talous syöksyy vielä 
syvempään kuoppaan. 
 
Tällainen näkemys on tuskin nykyaikaisten älykköjen 
tuotetta. Lähes kolme vuosisataa sitten Bernard Mandeville 
kirjoitti Fable of the Bees -teoksen, joka on älykäs tapa 
kuvata Keynesin ja Krugmanin puolestapuhumia talouden 
oppeja. Vastaavasti toiset ovat väittäneet, että ellei 
kuluttajia pakoteta kuluttamaan yhä enemmän, taloudeksi 
kutsuttu ikiliikkuja pysähtyisi kitkan toimesta, jota Karl 
Marx kutsui kapitalismin ”sisäisiksi ristiriidoiksi”. 
 
Kuitenkin on olemassa toinen näkemys, jonka itävaltalaiset 
taloustieteilijät kuten Ludwig von Misesin, F.A. Hayekin ja 
Murray Rothbardin ovat hyvin ilmaisseet. Nykyisellä 
aikakaudella investointianalyytikko Peter Schiff on saanut 
osakseen paljon. Oltuaan vuosia halveksittu television 
talousohjelmissa hän saa nyt lopulta osakseen pienen 
määrän kunnioitusta. 
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Tämän näkemyksen mukaan talous kasvaa, koska juuri 
tuotantorakenne – sekoitus pääomahyödykkeitä, resursseja 
ja työtä – on linjassa kuluttajien ja kotitalouksien 
kuluttamisen ja säästämisen toimintamallin kanssa. Tämä 
ei ole kiertoliikettä, jossa tuotantoa tuetaan kulutuksella ja 
halvalla luotolla, joka taas hankkiutuu takaisin 
kotitalouksiin. Sen sijaan säästäminen tarjoaa tuottajille 
keinon hankkia pääomaa ja pääomahyödykkeitä käytetään 
sitten tuottamaan lisää hyödykkeitä vähemmällä resurssien 
käytöllä, jotta vasta vapautuneet resurssit voidaan 
hyödyntää tuottamaan aikaisemmin saavuttamattomissa 
olleita asioita. 
 
Tämä näkökulma huomio niukkuuden lain. Se myös 
huomioi, että lisäkulutus mahdollistuu ainoastaan 
lisätuotannolla, joskin tuotannolla joka on linjassa sekä 
yksilöiden kulutus- että säästämistapojen kanssa 
taloudessa. Jos luodaan pääomalinjoja, jotka eivät ole 
yhteensopivia kuluttajien asettamien säästö- ja 
kulutusmallien kanssa, tällöin pääomaa on virhesijoitettu. 
 
Virhesijoittamista ei tapahdu sattumalta. Sitä tapahtuu 
koska valtio rahaviranomaisten avulla on tukahduttanut 
todelliset korkotasot ja on saattanut käyntiin luottovetoisen 
nousukauden, jota ei voida hillitä. Koimme tämän aluksi 
osakemarkkinoiden kuplana ja myöhemmin asuntokuplana. 
Molemmissa tapauksissa rahaviranomaiset päättivät painaa 
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korkotasot alle markkinoiden tason ja kannustivat tämän 
jälkeen ihmisiä lainaamaan, lainaamaan ja lainaaman. 
 
Sekä osakemarkkinoiden että asuntojen ”boomit” saivat 
näyttämään, että talous oli hyvässä kunnossa. (Vuonna 
2006 Arthur Laffe kertoi Peter Schiffille tähän tyyliin: 
”Amerikan talous ei ole koskaan voinut paremmin”, 
samaan aikaan sättiessään Schiffiä tämän kertoessa 
Yhdysvaltain talouden vaappuvan katastrofin partaalla.) 
Kirjassaan Clintonin hallinnosta, Paul Begala julisti 
talouden olleen ”paras talous koskaan” Bill Clintonin 
valtavuosien aikana. Tosiaankin, nousukaudet ovat 
hauskoja niin kauan kuin ne kestävät, mutta ne päättyvät 
aina. 
 
Yhdysvaltain talous – itse asiassa maailmantalous – ei ole 
vaarassa sen takia, että ihmiset ovat yllättäen lopettaneet 
kuluttamisen ja velanoton. Se on vaarassa, koska valtioiden 
toimenpiteet ovat johtaneet massiivisiin 
virheinvestointeihin, joita markkinat (ilman valtioiden 
lupaa) ovat likvidoimassa tälläkin hetkellä. Lisäksi 
huomamme Obaman hallinnon häärivän juuri niiden 
Yhdysvaltain sektorien ympärillä – kuten energian – jotka 
ovat osoittaneet vahvuutta. 
 
Sen sijaan että kohtaisivat totuuden ja antaisivat eivät 
pelkästään virheinvestointien epäonnistua vaan myös 
todellisen toipumisen tapahtua, Obama, Krugman ja heidän 
liittolaisensa väittävät, että tämä ”ikiliikkujana” tunnettu 
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talous tarvitsee ainoastaan hiukan lisää kulutusta 
voiteluaineekseen ja kaikki on taas hyvin. Totuus on 
toisaalla, mutta asiantuntijat ja poliittiset luokat ovat 
sulkeneet korvansa, peittäneet silmänsä ja jatkavat 
juoksemista jyrkännettä kohden, vaatien meidän loppujen 
seuraavan heitä. 
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6. Perustelut luonnolliselle rahalle 
 

George F. Smith 
 
 
Jörg Guido Hülsmannin viimeisimmän kirjan, The Ethics 
of Money Making, tarkastelu on erittäin avartava kokemus. 
Perusteltuaan luonnollisen rahan yksilön 
loukkaamattomana oikeutena omaan omaisuuteensa, hän 
osoittaa kuinka valtio on käyttänyt viimeiset 400 vuotta 
anastaakseen tämän oikeuden suojellessaan osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkitoimintaa muutaman 
etuoikeutetun hyödyksi. 
 
Hänen mukaansa valtion loputon nälkä lisätuloille on 
syynä erinäisiin rahallisiin järjestelyihin joita se asettaa 
meille ja jotka kansainvälisellä tasolla käynnistyivät 
klassisesta kultakannasta ja jatkuvat nykypäivään 
sopimuksina paperirahasta. Vaikka hän ei suoranaisesti 
keskustele nykyisestä talouskriisistä, hänen huomionsa 
tarjoavat paljon kaivattuja oikaisuja valtion ”tee jotain” –
lähestymistapaan. 
 
Tässä esseessä käsittelen joitain Hülsmannin mainitsemia 
keskeisiä aiheita, alkaen rahan alkuperästä. 
 
Luonnollinen raha vastaan ”pakotettu raha” 
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Tiedämme vaihtotalouden työnjaon olevan alkukantaista, 
koska kaupankäynti rajoittuu tarpeiden kahdenkertaiseen 
samanaikaisuuteen. Kenkiä kaipaava puuseppä etsii tuolia 
tarvitsevan suutarin ja he sopivat keskenään molemmille 
tahoille hyväksyttävästä kaupasta. Mutta kaupankäyntiä 
rajoittaa myös itse tavaroiden koostumus – kuinka 
puuseppä voi hankkia rakentamallaan tuolilla pienen 
määrän jauhoja? 
 
Ajan myötä markkinaosapuolet löysivät parempia tapoja 
kaupalle. Tietyt kuluttajatuotteet osoittautuivat erittäin 
markkinoitaviksi ja niillä oli kaupankäyntiä edistäviä 
fyysisiä ominaisuuksia kuten homogeenisuus, jaettavuus ja 
siirrettävyys, ja niitä alettiin hankkimaan kulutuksen sijasta 
vaihdannan välineiksi. Tällaisia tuotteita kutsutaan rahaksi; 
ne ovat myös luonnollisia rahoja, koska ne ovat lähtöisin 
aktiivisten henkilöiden vapaaehtoisesta kanssakäymisestä. 
 
Luonnollisen rahan tuotanto on eettistä, koska siihen ei 
sisälly minkäänlaista yksityisen omistusoikeuden 
loukkausta ja se on näin luonnollinen seuraus täysin 
vapaalle yhteiskunnalle, jossa yksityinen omaisuus on 
loukkaamatonta. Hülsmannin mukaan tällaisen 
yhteiskunnan taloutta voidaan kutsua ”vapaiksi 
markkinoiksi”, joka otaksuttavasti sisältäisi useita erilaisia 
luonnollisia rahoja. Tämän ymmärryksen pohjalta väite, 
että vapaat markkinat olisivat syyllisiä nykyiseen kriisiin, 
asettaa sen puolestapuhujat kiusalliseen tilanteeseen, jossa 
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heidän täytyy osoittaa syy-seuraussuhde jostakin, jota ei 
ole olemassa. 
 
Luonnolliset rahat tulevat ja menevät; niitä esiintyy, koska 
ne tyydyttävät ihmisten tarpeita paremmin kuin mitkään 
muut vaihdannan välineet. Kun tämä ei enää pidä 
paikkaansa, markkinaosapuolet lopettavat niiden käytön ja 
löytävät tilalle jotain parempaa. Siten luonnollinen raha on 
ruohonjuuritason demokraattisen toiminnan tuotos, jossa 
ihmisillä on vapaus valita parhaiten saatavilla olevat rahat. 
 
”Pakotettu raha” sen sijaan ”perustaa olemassaolonsa 
omistusoikeuksien loukkauksille”. Se tyydyttää kaupan 
edistämisen vaatimuksen, mutta ylivoimaisempia rahoja ei 
voida käyttää ilman niiden käyttäjien alistamista jossain 
määrin väkivallalle. 
 
Kulta, hopea ja kupari ovat olleet vuosituhansien ajan 
monien yhteiskuntien luonnollisia rahoja. Vaikka ne 
omaavat fyysisiä ominaisuuksia, jotka tekevät niistä 
muihin hyödykkeisiin nähden rahana ylivoimaisempia, ne 
ovat luonnollisia rahoja ainoastaan, koska ne tulivat 
valituiksi vapaaehtoisen toiminnan kautta. 
 
Paperiraha ja vapaat markkinat 
 
Jos hyödykeraha on paras mahdollinen raha, miksi 
käytännössä kaikki valtiot sen sijaan käyttävät nykypäivänä 
paperirahaa? 
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Ensinnäkin kuten Hülsmann mainitsee, missään vaiheessa 
ihmiskunnan historiassa paperiraha ei ole spontaanisti 
ilmaantunut vapaille markkinoille. ”Milloin ja missä 
tahansa se tuli käyttöön, se oli olemassa ainoastaan, koska 
tuomioistuimet ja poliisivoimat tukahduttivat luonnolliset 
vaihtoehdot.” 
 
Hülsmann mainitsee myös, ettei ennen 1700-lukua kukaan 
kirjoittaja vaikuttanut pitävän paperirahaa edes yhtenä 
vaihtoehtona, yhtälailla kuin kukaan rahan filosofeista ei 
myöskään koskaan kritisoinut silloista hyödykerahaa 
hyötyperusteilla. Esimerkiksi viidennessä kirjassaan Lait 
Platon halusi saada luonnolliset rahat laittomiksi 
tehdäkseen kansalaiset riippuvaisemmiksi valtiosta, mutta 
hän ei maininnut niitä puutteellisiksi rahana. Samoin ei 
myöskään Aristoteles, kirkon papisto tai skolastikot. 
Lisäksi ennen 1500-lukua ei ollut olemassa mitään 
hamstrauksen tai jäykkien hintojen ongelmaa ja ilmeisesti 
ei myöskään mitään tarvetta vakauttaa hintatasoa, 
ostovoimaa tai kokonaiskysyntää. 
 
Luonnollisestikaan mikään näistä havainnoista ei vakuuta 
paperirahayleisöä. Heidän mukaansa renessanssin aikana 
muodostuneet kapitalistiset taloudet tarvitsivat erityyppistä 
rahaa, jonka tarjonta pysyi markkinoiden kiivaan 
toiminnan perässä. Hülsmannin sanoin 1500-luvun jälkeen 
uudet teoriat ”täyttivät maailman” selittämään tätä tarvetta 
– mutta samoin tulvivat myös vastineet. Toisin sanoen 
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1900-luvulla, jolloin Rothbard toi esiin, että rahan tarjonta 
kuten kaikki muutkin hyödykkeet on parasta jättää vapaille 
markkinoille, se oli ”kaikkea muuta kuin jotain uutta 
ajattelun historiassa”. 
 
Tällöin joudumme kysymään, mikä oli syynä paperirahan 
pakottamisessa talouteen? Hülsmann käsittelee joitain 
kaikkein yleisimpiä virheitä pyrkimyksissä hakea 
oikeutusta valtion väliintulolle raha-asioihin. 
 
Väärinkäsitykset paperirahasta 
 
Selkeästi suurin väärinkäsitys on uskomus, että kasvava 
talous vaatii kasvavan rahan tarjonnan. Jos talous kasvaa 
viisi prosenttia, tällöin argumentin mukaan rahan tarjonnan 
tulee kasvaa saman verran, sillä muutoin lisähyödykkeitä ei 
voida myydä. Koska viiden prosentin kasvuvauhti on 
erittäin korkea jalometalleille, ne tulee hylätä nykytalouden 
rahana. Sen sijaan paperirahaa voidaan tuottaa missä 
tahansa määrin halvalla ja nopeasti. 
 
Talousteoria opettaa, että käytännössä mikä tahansa määrää 
hyödykkeitä ja palveluita soveltuu kaupankäyntiin minkä 
tahansa rahamäärän kanssa. Jos talous kasvaa ja rahamäärä 
pysyy vakiona, hinnoilla on pyrkimys laskea. Toisinaan 
argumentoidaan, että jos hinnat laskevat, yrittäjät eivät 
pysty kattamaan kulujaan ja joutuvat vararikkoon. Mutta 
yrittäjät ovat poikkeuksetta osoittaneet kyvykkyytensä 
ennakoida tulevia hinnan alennuksia ja tasapainottamaan 
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tätä alentamalla kulujaan. Itse asiassa tämän on normaalia 
vakaiden tai laskevan hintatason ajanjaksoina, joita koettiin 
Saksassa ja Yhdysvalloissa kolmena viimeisenä 
vuosikymmenenä 1800-luvulla. 
 
Muunnelma yllä mainitusta virhekäsityksestä on väitetty 
tarve taistella inflaatiota vastaan. Vaikka se voidaan 
määrittää useilla eri tavoilla, kaikkein useimmiten deflaatio 
viittaa pitkittyneeseen hintatason laskuun. Deflaatiossa 
pankkien asiakkailla on vaikeuksia maksaa takaisin 
lainojaan ja tämä vuorostaan vähentää pankin likviditeettiä 
ja supistaa luotonantoa. 
 
Deflaatio ei kuitenkaan uhkaa koko yhteiskuntaa, sillä 
kuten luotto ei luo resursseja, ei luotonannon supistuminen 
myöskään tuhoa resursseja. Deflaatio saa aikaan 
Hülsmannin sanoin ”tuotantovarallisuuden jakautumisen 
uudelleen vanhoilta omistajilta uusille”, sen 
nettovaikutuksen ollessa kokonaistuotannolle lähes 
merkityksetön. 
 
Jos tämä pitää paikkansa, miksi Ben Bernanke pitää 
deflaatiota suurena pahana, jota vastaan hänen tulee 
taistella hinnalla millä hyvänsä? Koska deflaatio on 
painokas uhka niille instituutiolle, jotka ovat vastuussa 
rahan tarjonnan inflatorisesta kasvattamisesta: osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankeille ja niiden asiakkaille, 
mikä tarkoittaa ”velkavetoisia valtioita, yrittäjiä ja 
kuluttajia”. Deflaatiolla on tapana vapauttaa ”perustana 
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olevat fyysiset resurssit uusiin käyttötarkoituksiin. 
Deflaation vaatima tuho on näin ollen usein ’luovaa tuhoa’ 
schumpeteriläisessä merkityksessä”. (William Greider 
mainitsee pankkien kannattavan ”luovaa tuhoa” sen 
kohdistuessa muihin ihmisiin, mutta sen tullessa 
kolkuttelemaan heidän ovilleen, pankkiirit eivät ole ”yhtä 
suopeita omalle kohtalolleen”.) 
 
Rahan ostovoiman tasapainottaminen on ollut yksi tekosyy 
lisää hylätä luonnollinen raha paperirahan tieltä. Vapailla 
markkinoilla parhaat rahat vallitsevat ja niillä on 
suhteellisen vakaa rahan ostovoima. Jos rahaa kohtaisi rajut 
heilahtelut, ihmiset tulisivat hylkäämään sen ja siirtymään 
toiseen rahaan – jos heillä on vapaus toimia niin. 
 
Irving Fisher ja eräät muut ovat sanoneet ettei tämä riitä; 
valtion tulee hienosäätää rahan ostovoimaa, ja tämä 
edellyttää paperirahaa. Mutta tämä on taas yksi tapaus, 
jossa kettu on laitettu kanatarhan vartijaksi – lopputulos on 
ollut täydellinen katastrofi. Nykyisellä aikakaudella 
kontrolloidut valuutat ovat kaikkialla menettäneet arvoansa 
ja heilahdelleet tavalla, jota ei ole aikaisemmin esiintynyt 
rahalaitosten historiassa. 
 
Adam Smith ja David Ricardo popularisoivat näkemyksen, 
jonka mukaan paperiraha pystyisi toimimaan markkinoilla 
yhtä hyvin kuin hyödykeraha, ainoastaan paljon 
pienemmillä tuotantokustannuksilla. Tähän liittyvä 
viehätys häviää, kun muistetaan, ettei raha ole tuotanto- tai 
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kulutushyödyke, vaan vaihdannan edistäjä. Sen määrän 
lisääminen ei lisää kansakunnan vaurautta. Sen 
hyödyllisyys on sen vaihtoarvossa ja sen tarjonnan 
lisäyksellä on taipumus alentaa tätä arvoa. Tästä syystä 
hyödykerahan korkeammat tuotantokustannukset ovat yksi 
sen suurimmista eduista, sillä sen määrää ei voida mielin 
määrin moninkertaistaa. Hülsmannia mukaille, 
hyödykerahoissa on sisäänrakennettu vakuutus inflaatiota 
vastaan. 
 
Inflaatio 
 
Nykyään monet kirjoittajat määrittävät inflaation pysyvänä 
hintatason nousuna. Hülsmann käyttää erilaista 
määritelmää, joka oli hyväksytty pääosin toiseen 
maailmansotaan saakka: inflaatio on mikä tahansa rahan 
tarjonnan lisäys, joka loukkaa yksityisiä omistusoikeuksia. 
Toisin kuin luonnollinen (vapaaehtoinen) rahan tuotanto, 
jota säätelee markkinoiden laki voitoista ja tappioista, 
inflaatio on aina pakotettu rahan tarjonnan lisäys. Tämän 
määritelmän mukaisesti inflaatio voidaan nähdä 
”epäluonnollisten tuloerojen, suhdannevaihtelujen, velan 
räjähdysmäisen kasvun, hintatason keskinkertaisena ja 
eksponentiaalisena nousuna ja monien muiden ilmiöiden” 
aiheuttajana. Hülsmann keskittyy käymään läpi 
yksityiskohtaisemmin eri kausaalisuhteita. 
 
Ihmiset – pääosin valtiot – inflatoivat rahan tarjontaa, 
koska he hyötyvät siitä ja rahalaitosten historia on pääosin 
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inflatoristen järjestelmien historiaa. Uuden rahan 
ensimmäiset omistajat ovat voittajia, koska he ostavat 
tuotteita ja palveluita nykyisillä hinnoilla. Myöhemmät 
omistajat ovat häviäjiä, koska he maksavat korkeampia 
hintoja, joita rahan tarjonnan lisäys aikaansaa. 
 
Inflaatio sai alkunsa kolikoiden metalliarvon 
pienennyksistä tai kuten Hülsmann viittasi, niihin 
rahametalliin fyysisesti sisällytettyjen rahasertifikaattien 
vääristelynä (väärentämisenä). Väärentäjä pystyi joko 
vähentämään jalometallin osuutta kolikoissa tai 
painattamaan niihin korkeamman nimellisarvon. 
 
Verrattuna osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoimintaan ja paperirahaan, metalliarvon 
pienentäminen oli karkea väärentämisen muoto. Englannin 
kuninkaat pystyivät metalliarvon pienentämistä käyttäen 
inflatoimaan rahan tarjontaa kertoimella 0,3 500-vuoden 
ajanjaksona (1066-1601).  Kun heille tuli mahdollisuus 
hyödyntää osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoimintaa seuraavan 200 vuoden aikana, tämä 
kerroin pomppasi 16:sta. Ja amerikkalaiset rahamestarit 
pumppasivat rahan tarjontaa kertoimella 5 ainoastaan 30 
vuodessa (tammikuusta 1973 – tammikuuhun 2003) 
syöttämällä osittaisen kassavarantovelvoitteen hirviötä. 
 
Silloisen ja nykyisen inflaation välillä oli myös muita 
eroja. Kun muinaiset prinssit vähensivät kolikoiden arvoa, 
heidän alamaisensa pitivät sitä huijaamisena. Kun 
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nykypäivän johtajat turmelevat valuuttaansa, he julistavat 
sen olevan viisasta ja välttämätöntä rahapolitiikkaa, ja 
aivan viimeaikoihin asti suurin osa ihmistä on uskonut 
heitä. Vaadittiin massiiviset hokkus-pokkus elvytyspaketit 
horjuttamaan heidän uskoaan, tosin uusi messias pyrkii 
palauttamaan tätä ennalleen. 
 
Osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoiminnan nousu 
 
Valtion otetta elämästämme ei voida riittävästi selittää 
ilman viittauksia osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoimintaan, paperirahaan ja näitä instituutioita 
suojeleviin lakeihin. Hülsmann tarjoaa vastustamattoman 
selityksen valtionhallinnon kasvun ja nykyaikaisen 
pankkitoiminnan suhteesta. 
 
Kuten hän kertoo meille, pankit saivat alkunsa 
rahavarastoista Pohjois-Italiassa 1500-luvun lopussa ja 
1600-luvun alussa, ja muuttuivat pian osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankeiksi, tarkoittaen että he 
laskivat liikkeelle enemmän talletustodistuksia kuin heillä 
oli todellisia varantoja. Toisin kuin varastopankit, 
osittaisen kassavarantovelvoitteen pankit eivät pysty 
kattamaan kaikkia velvoitteitaan kerralla ja ne ovat alttiita 
kaikkien osittaiskassavarantojärjestelmien ikuiselle 
arkkiviholliselle: talletuspaoille. 
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Tavanomainen selitys varastoivan pankin 
korruptoitumiselle osittaisen kassavarannon 
pankkitoiminnaksi on pankkiirien lankeaminen 
kiusaukselle. Vaikka tämä pitää paikkansa, se ei ole ainoa 
syy. Osittaisen kassavarantovelvoitteen pankkitoiminta oli 
osittain puolustautumista valtion konfiskaatioita vastaan. 
Esimerkiksi kun Kaarle V ryösti Sevillen pankkien 
varannot 1500-luvun puolivälissä, pankkiirit päättivät 
torjua rosvouksen lainaamalla suuren osan talletuksistaan 
liiketoimiin ja ansaita voittoja. Konfiskaation uhka 
vähensin jossain määrin pankkiirien kalvavaa omaatuntoa. 
 
Väärien talletustodistusten laillistaminen 
 
Eettisessä yhteiskunnassa lait rankaisisivat väärentämistä 
petoksena ja varkautena, ja, kun väärät asiakirjat löydetään, 
markkinaosapuolet pidättäytyisivät niiden käytöstä ja 
siirtyisivät muihin vaihtoehtoihin. 
 
Mutta valtiot voivat laillistaa tietyntyyppistä väärentämistä. 
Tämä voidaan saavuttaa useilla tavoilla. Eräs tapa valtiolle 
on muuntaa kielenkäyttöä tavalla, että 
sertifikaattipainatukset voivat merkitä millaista tahansa 
sopimuksellista sitovuutta. Esimerkiksi tuomioistuimet 
eivät saata nähdä mitään vikaa kultakolikossa, joka on 
merkitty tekstillä ”unssi kultaa” ja jonka kultasisältö on 
vähäisempi tai sitä ei ole lainkaan. Laillistaminen tarkoittaa 
tässä, että valtio kieltäytyy toimeenpanemasta lakeja 
pankkien väärentämistä vastaan. Väärien rahasertifikaattien 
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laillistaminen on perusta kaikille muille etuoikeuksille 
rahaan, kuten laillistetut monopolit ja laillinen maksuväline 
–lait. 
 
Mutta edes silloin kuin valtiolla on monopoli kolikoiden ja 
seteleiden tarjontaan, se ei pysty vielä avaamaan inflaation 
tulvaportteja; markkinaosapuolilla on edelleen vapaus 
arvioida kolikoita ja seteleitä sekä siirtyä muihin rahoihin, 
jos heidän paikallinen monopolituottajansa on vastuuton. 
Laillinen monopoli vähentää vaihtoehtoja ja vähentää 
oman omaisuuden täysivaltaista käyttöä, mutta se ei poista 
valinnan mahdollisuutta sinänsä, ja tämä jäljelle jäänyt 
valinnanvapaus pitää valtion kurissa. 
 
Valtion näkökulmasta laillinen maksuväline -lait 
ratkaisevat tämän ongelman. Ne hyökkäävät 
perustavanlaatuisesti valinnanvapautta kohtaan 
kumoamalla minkä tahansa yksilön tekemän sopimuksen 
suhteessa rahaan. 
 
Laillinen maksuväline korruptoi valinnan mahdollisuutta 
myös toisella tavalla. Jos esteettömien markkinoiden 
voidaan kuvitella myöntävän rahan käyttäjille ”ääniä” – 
yksi sentti, yksi markkinoiden ääni, kuten Frank Fetter 
kirjoitti 1905 – tällöin asetus osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkitoiminnasta laillinen 
maksuväline lakien avulla luo ääniä tyhjästä ja myöntää 
nämä äänet uuden rahan ensimmäisille käyttäjille: 
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pankkiireille ja valtiolle. Etuoikeutettu raha luo 
etuoikeutetun yhteiskunnan. 
 
Historiallisesti laillinen maksuväline -lait muodostivat 
säädetyn tasa-arvoisuuden etuoikeutetun rahan ja muiden 
rahojen välille. Jos kulta ja hopea ovat laillisia 
maksuvälineitä ja kulta säädetään vaihtosuhteeseen 1/20 
hopean kanssa, mutta sillä käydään kauppaa markkinoilla 
suhteella 1/15, aliarvostettu hopea tulee asteitta häviämään 
päivittäisistä maksusuorituksista. Laillinen maksuväline -
lait inflatoivat laillista etuoikeutettua rahaa ja deflatoivat 
muita. 
 
Hopean ollessa harvinaista, sen ostovoima kasvaa ja 
pienten ostosten tekeminen sillä tulee vaikeaksi. Sen sijaan 
ihmiset kallistuvat luottamaan osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkiseteleihin ja 
käteistalletuksiin, joita voidaan luoda nopeasti. Jos valtio 
sen jälkeen tekee seteleistään kullan kanssa laillisia 
maksuvälineitä, setelien kysyntä kasvaa, koska kukaan ei 
halua maksaa oikeassa rahassa (kullassa). Tämän 
seurauksena seteleitä lunastetaan harvemmin, mikä lisää 
kullan pankkivarantoja. Osittaisen kassavarantovelvoitteen 
järjestelmässä tämä mahdollistaa pankeille laskea liikkeellä 
lisää pankkiseteleitä. 
 
Valtiolle osittaisen kassavarantovelvoitteen pankkisetelit 
ovat taivaan lahja. Tavallisen pulliaisen oli suhteellisen 
helppo erottaa metalliarvonsa alentaneet kolikot oikeista 
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kolikoista. Paperisertifikaatit ovat sen sijaan liikkeellä 
ilman mitään eroavaisuuksia. 
 
Etuoikeutetut pankkisetelit aiheuttavat ”kilpajuoksun 
pohjalle” arvottomuudessaan, mutta niin kauan kuin ne 
voidaan lunastaa kullassa, on olemassa raja sille kuinka 
paljon niitä voidaan inflatoida. Tämän rajoituksen 
poistaminen muuntaa ne puhtaaksi paperirahaksi. 
 
Paperirahan ilmaantuminen 
 
Pankkiseteleistä tulee paperirahaa yksityisen omaisuuden 
progressiivisten loukkauksien ja sopimusrikkomuksien 
kautta, joihin keskuspankit syyllistyivät. Kun valtio 
myöntää laillinen maksuväline statuksen monopolin 
osittaisen kassavarantovelvoitteisen pankin seteleille, 
mahdollistaen näin pankille pidättäytymisen sen 
sopimuksellisesta velvoitteesta lunastaa setelinsä, valtio 
muuntaa nämä setelit paperirahaksi. 
 
Paperiraha on syvimmältä olemukseltaan eräs fiat-
inflaation muoto: sitä on aina ja kaikkialla laajemmassa 
tarjonnassa kuin sitä olisi vapailla markkinoilla, jossa se ei 
pystyisi ylläpitämään itseään. Maailman seteleistä tuli 
paperirahaa elokuun 15. päivänä 1971, jolloin Yhdysvallat 
julisti, ettei se enää lunasta dollareitaan kullassa. 
 
Kun kullankaivajien uhkana on vararikko, niin paperirahan 
tuottajien, kuten Fedin, uhkana on hyperinflaatio. Ei ole 
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olemassa mitään todellista rajaa, kuinka paljon rahaa se voi 
tuottaa. Etuoikeutettuna keskuspankkina se ei voi mennä 
vararikkoon, eikä myöskään valtio, joka nimittää 
keskuspankin johtajat. 
 
Joulukuussa 2002 Alan Greenspan väitti, että ”pitkitettynä 
ajanjaksona ylläpidetty harkitseva rahapolitiikka pystyy 
pitämään inflaation voimat kurissa”. Mutta edes 
”harkitsevat” keskuspankkiirit eivät voi välttää talouden 
kriisejä. Kuten Hülsmann perustelee, ”pelkkä mahdollisuus 
rahan tarjonnan inflatoimisesta luo moraalikadon (moral 
hazard)” (korostus lisätty). Hyödykerahan käyttäjät eivät 
kuitenkaan spekuloi yllättävästä kullan ja hopean 
saatavuudesta, jota ilmaantuu ihmeellisesti kaivoksista. Sen 
sijaan ihmiset spekuloivat paperirahan tuottajien 
”hyväntahtoisuudella”, ja he ovat oikeassa suurimman osan 
ajasta. 
 
Inflaation perintö 
 
Inflaation perinteinen määritelmä on liian suppea 
muodostaakseen kokonaiskuvan sen aiheuttamista 
vahingoista; se on paljon enemmän kuin valuutan 
ostovoiman heikkenemistä. Se on myös paljon muuta kuin 
”piilovero”. Valtion jatkuva fiat-inflaatio on salakavala 
joukkotuhoase. Seuraavat huomioitaviksi: 
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1. Rahoittaessaan sotia, se mahdollistaa valtiolle 
olla välittämättä kansalaistensa verojen 
vastustamisesta. 

 
2. Se hyödyttää keskushallintoa tois- ja 

kolmannella sijalla olevien hallintoelimien 
kustannuksella. 

 
3. Se muuntaa moraalikadon ja vastuuttomuuden 

instituutioiksi, ja takaa toistuvat talouskriisit. 
 
4. Tekemällä luotoista halpoja, se kannustaa 

yrityksiä rahoittamaan hankkeensa oman 
pääoman sijaan lainaamalla. Markkinakilpailun 
takia vain harva yritys pystyy vastustamaan 
halpaa luottoa, tehden niistä riippuvaisempia 
pankeista. Kuten Pius XI totesi vuonna 1931, se 
asettaa diktatuurin lainaajien käsiin, jotka 
säännöstelevät koko taloudellisen järjestelmän 
elintoimintoja. 

 
5. Fiat-inflaatio ajaa ihmiset sijoittamaan 

pääomamarkkinoille, joiden sijoituksien 
valvomiseen hyvin harvalla on riittävää 
ammattitaitoa, aikaa ja taipumusta. 
Aikaisemmin ihmiset pystyivät säästämään 
yksinkertaisesti pitämällä hallussaan hopea- ja 
kultakolikoita. 

 
6. Jatkuvasti nousevan hintatason aikana 

keskivertokansalainen huomaa parhaaksi 
strategiakseen henkilökohtaisen velan, joka 
vähentää riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. 
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7. Kroonisessa fiat-inflaatiossa ihmiset taipuvat 

valitsemaan työpaikkansa rahallisten 
korvauksien perusteella. Rahasta tulee heidän 
pääasiallinen tai ainoa kriteeri 
henkilökohtaiseen hyvinvointiin. 

 
8. Jatkuva inflaatio heikentää tuotteiden laatua. 

Teollisuuden alat, jotka eivät pysty 
kompensoimaan inflaatiota teknologisella 
innovoinnilla, kääntyvät muiden tapojen 
puoleen, kuten tuottamalla alempiarvoista 
tuotetta samalla nimikkeellä. Valehtelulla, joka 
kietoutuu osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoimintaan, on taipumus levitä syövän 
lailla muuhun yhteiskuntaan. 

 
9. Ruokkimalla hyvinvointiyhteiskunnan 

eksponentiaalista kasvua, inflaatio edesauttaa 
perheen rappeutumista. Perheet alennetaan 
”pieniksi tuotantoyksiköiksi, jotka jakavat 
elinkustannukset, autot, jääkaapit ja erityisesti 
verot”. Hyvinvointivaltio ajaa perheet ja 
yksityiset hyväntekeväisyysjärjestöt pois 
”hyvinvointimarkkinoilta”. 

 
Kuten Hülsmann vetää yhteen, ”fiat-inflaatio on 
sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen ja henkisen 
hävityksen tuhovoima”. 
 
Klassinen kultakanta 
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Myytti valtioiden kansalaistensa palvelemisesta paljastuu 
kokonaisuudessaan rahan tuottamisen historiassa. 
Antiikista tähän päivään valtio on aina pyrkinyt 
varastamaan kansalaisiltaan manipuloimalla rahan 
tarjontaa. Nykyaikana tämä tapahtuu tieteeseen verhottuna. 
Sen vastustaminen tarkoittaa nykyään käytännössä koko 
taloustieteen ammattikunnan vastustamista, joka 
suurimmaksi osaksi sattuu tavalla tai toisella olemaan 
valtion palkkalistoilla. 
 
Klassinen kultakanta sai alkunsa Saksan voitettua Ranskan 
vuonna 1871. Libertaarit ja rahakonservatiivit ylistävät tätä 
jaksoa usein aikakaudeksi, johon meidän tulisi palata. 
Mutta vaikka tällä standardilla oli suotuisia vaikutuksia, 
kuten edistää kansainvälistä työnjakoa, se oli silti pakotettu 
standardi. Sellaisena se riisti hopealta rahan aseman ja sai 
näin aikaan vahvan fiat-inflaation, joka vuorostaan vahvisti 
läpi koko pankkitoiminnan hierarkian osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkitoimintaa. 
 
Kuten Hülsmann tekee selväksi, osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkitoiminnan sisäänrakennettu 
haavoittuvuus on hyvin tunnettu pankkiirien keskuudessa 
ja se motivoi heitä keksimään tapoja pitkittää kriisejä, joita 
se väistämättä saa aikaiseksi. Klassinen kultakanta oli yksi 
näistä järjestelmistä. Sitä ei pakotettu tapana rajoittaa 
inflaatiota. Se palveli tarkoitusperää, jolla kansallisvaltiot 
saivat rahajärjestelmänsä hallintaansa. ”Vapauden 
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suojavallin”, sijaan se oli ”aikamme yhteiskunnallisen 
vitsauksen läpimurto – kaikkivoivan valtion”.  
 
Kullan kasaaminen 
 
Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen vuonna 1914 
tappoi klassisen kultakannan ennen kuin se olisi itse 
romahtanut. Sen korvasi vuonna 1925 kansainvälinen 
järjestely nimeltään kultavaluuttakanta, joka kesti vuoteen 
1931 saakka. Klassisessa kultakannassa keskuspankit 
pitivät kaikki varantonsa kultana, liikepankkien pitäessä 
pääosan varannoistaan keskuspankin seteleinä. 
Kultavaluuttakanta vei tämän kasaamisen periaatteen 
kansainväliselle tasolle – Fedin ja Englannin keskuspankki 
jäivät todellisiksi keskuspankeiksi ja pitäytyessään 
kullassa, ne toimivat maailman keskuspankkeina. Muut 
keskuspankit pitivät suuren osan reserveistään 
Yhdysvaltain ja Brittien setelivaluutoissa. 
Kultavaluuttakanta romahti seuraten vuoden 1928 
romahdusta, jolloin monet valtiot kääntyivät 
protektionismiin tai asettivat valuuttakontrolleja. Se kuoli 
lopulta syyskuussa 1931, kun Englannin keskuspankki 
pidättäytyi maksuista. 
 
Toisen maailmansodan loppuun saakka maailma kärsi 
heilahtelevista valuuttakursseista, jolloin Bretton Woods -
järjestelmä otettiin käyttöön. Kuten Hülsmann selittää, se 
oli ”määräyksestä laajennettu kultavaluuttakanta”. 
Klassisessa järjestelmässä kulta kasattiin jokaiseen 
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keskuspankkiin; kultavaluuttakannassa kasauspisteet 
supistettiin kahteen – ja Bretton Woodsissa yhteen. Kaikki 
järjestelyt luotiin edistämään seteleiden ”joustavuutta”, 
jokainen oli merkittävästi ekspansiivisempi kuin 
edeltäjänsä. 
 
Bretton Woodsissa osallistujavaltiot sopivat kasaavansa 
maailman kultavarannot Fediin, jolla oli jo valmiiksi 
maailman historian suurin kultavaranto. Fed jatkoi 
seteliensä lunastamista kullassa muille valtioille ja 
keskuspankeille, jotka puolestaan lunastivat omat setelinsä 
dollareissa. Osallistujat olivat pääosin Fedin 
hyväntahtoisuuden varassa, jolla yksin oli mielensä 
mukaan valta allokoida maailman setelit – dollarit. 
 
”Pidättyvyys ei ollut osa sen toimenkuvaa”, Hülsmann 
kertoo meille, ”ja järjestelmän todellinen ankkuri – Fed – 
oli erityisen häikäilemätön inflatoidessaan dollarin 
tarjontaa”. Romahtaessaan vuonna 1971 Fedin 
kultavarannot olivat lähes käytetyt. Siten Bretton Woods 
päätti lähes 100 vuotta, joina kolme ”keskuspankkien 
kartellia täyttivät läntisen maailman seteleillään 
hylkäämättä nimellisesti kultakantaa”. 
 
Kansainväliset paperirahajärjestelmät 
 
Yhdysvaltain pidättäytyessä kultamaksuistaan, se muunsi 
maailman setelit paperirahaksi. Samalla se myös loi 
vaihtelevien valuuttakurssien kauhun, joka heikensi 
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kansainvälistä työnjakoa ja sai aikaan ”kurjuutta ja 
kuolemaa” miljoonille. Silti paperirahastandardeja on 
ilmaantunut. Kuinka tämä on mahdollista? 
 
Meidän tulee huomioida mitä valtiot haluavat – lisää valtaa 
ja tuloja – ja tapoja näiden saavuttamiseksi. Helpoin tapa 
valtioille lisätulojen saantiin verojen ja velan lisäksi on 
kannustaa ulkomaalaisia tekemään sijoituksia niiden 
alueille. Mutta tehdäkseen tämän niiden täytyy pystyä 
tarjoamaan riittäviä taloudellisia vakuuksia. Valtio joka 
etsii sijoittajia, saattaa esimerkiksi laskea liikkeelle 
velkakirjoja sen valtion paperirahassa, jonka sijoituksia se 
etsii. Valtion velkakirjojen liikkeellelasku joko 
Yhdysvaltain dollareissa tai euroissa on nykyään hyvin 
laajalle levinnyt toimintamalli. 
 
Alueet joilla on laajimmat pääomamarkkinat ovat niitä, 
joiden paperiraha valitaan kansainvälisiksi standardeiksi ja 
30-vuotta Bretton Woodsin romahduksen jälkeen näitä 
alueita ovat olleet Eurooppa, Japani ja Yhdysvallat. Siten 
euro, jeni ja dollari ovat nykyään kolme kaikkein tärkeintä 
rahastandardia. 
 
Kuten Hülsmann mainitsee, rahastandardien tuottajat 
tekevät yhteistyötä säilyttääkseen asemansa. Esimerkiksi 
dollarikriisissä euron tuottajat sitoutuvat tasapainottamaan 
dollari/euro vaihtokurssin niin, etteivät dollarimaat vaihda 
standardia. Ja koska paperirahan tuottajat voivat luottaa 
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kilpailijoidensa tukeen, niillä on vahva intressi 
yhteistoimintaan ja lisätä tuotantoaan.  
 
Onko mitään toivoa? 
 
Meidän tulee pyyhkäistä etuoikeutettu raha syrjään ja antaa 
markkinoiden toimia. Tämä saattaa vaikuttaa 
mahdottomalta päämäärältä, mutta historia tarjoaa 
kuitenkin jonkin verran rohkaisua. Kuten kirjailija toteaa, 
Kiina käytti paperirahaa 500 vuotta ja kärsi 
hyperinflaatiosta ja muista rahaongelmista. Kun poliittiset 
johtajat lopettivat hopea- ja kultakolikoiden torjumisen, 
rahallinen terveys palasi. Yhdysvaltain historiassa 
perustuslain laatijat hylkäsivät maan inflatorisen 
menneisyyden perustuslain ensimmäisessä artiklassa; ja 
Andrew Jackson lannisti inflatoriset vihollisensa 
presidenttikautensa aikana. 
 
Ihanteellinen luonnollisen rahan tuotannon järjestys 
perustuen yleiseen yksityisomaisuuden kunnioittamiseen 
on mahdollinen nykyään – hänen mukaansa, ”teknisesti 
hetken varoitusajalla”. Sen ollessa näin lähellä, jäljellä on 
vain muiden vakuuttaminen siitä, että sen tulisi olla 
olemassa. Tässä tarkoituksessa Hülsmannin kirjaan 
perehtyvät huomaavat sen rikkaaksi lähteeksi. 
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7. Palkat, työttömyys ja inflaatio 
 

Ludwig von Mises 
 
Talousjärjestelmämme – markkinatalous tai kapitalismi – 
on kuluttajan ylivoimaisuuden järjestelmä. Kuluttaja on 
itsevaltainen; hän on kuuluisan sanonnan mukaan ”aina 
oikeassa”. Liikemiehet joutuvat toimittamaan mitä 
kuluttajat pyytävät ja heidän täytyy myydä tuotteensa 
hinnoilla, joita kuluttajat pystyvät ja ovat valmiit 
maksamaan. Liiketoiminta epäonnistuu, jos myyntitulot 
eivät kata kaikkia liikemiehelle tuotteen valmistamisesta 
koituvia kuluja. Siksi ostaessaan tietyllä hinnalla kuluttajat 
määrittävät myös palkkojen suuruuden, jotka maksetaan 
kaikille toimialoihin kuuluville. 
 
1. Kuluttajat maksavat lopulta palkat 
 
Tästä seuraa, että työnantaja ei voi maksaa työntekijälle 
enempää kuin jälkimmäisen työn arvoa vastaavan määrän, 
maksavan yleisön tuomioon perustuen, jonka se lisää 
kauppatavaraan. (Tästä syystä filmitähdet tienaavat paljon 
enemmän kuin siivoojat.) Jos työnantaja maksaisi 
enemmän, hän ei pystyisi kattamaan ostolaskujaan, kärsisi 
tappioita ja menisi lopulta konkurssiin. Maksaessaan 
palkkoja työnantaja toimii ikään kuin kuluttajien 
mandaatilla. Palkan maksu jää kuluttajalle. Koska pääosan 
tuotetuista tavaroista ostavat ja kuluttavat ihmiset jotka itse 
nauttivat palkkaa, on ilmeistä että kuluttaessaan tulojaan 
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palkansaajat ja työntekijät ovat itse ensisijaisesti 
päättämässä heidän ja muiden heidän kaltaistensa saaman 
korvauksen suuruudesta. 
 
2. Mikä saa palkat nousemaan 
 
Ostajat eivät maksa työntekijän uurastuksesta ja vaivasta 
eivätkä myöskään ajan pituudesta, jonka hän käyttää 
työskentelyyn. He maksavat tuotteista. Mitä parempia 
työkaluja työntekijä käyttää työssään, sitä enemmän hän 
pystyy tunnissa suorittamaan ja tämän seurauksena sitä 
suurempi on hänen korvauksensa. Teknisten laitteiden 
kehitys saa palkat nousemaan ja palkansaajien materiaaliset 
olosuhteet paranemaan tyydyttävimmiksi. Amerikkalaiset 
palkat ovat korkeampia kuin muissa maissa, koska 
sijoitettu pääoma työntekijää kohden on suurempi ja siten 
tehtaat pystyvät käyttämään kaikkein tehokkaimpia 
työkaluja ja laitteita. Amerikkalaiset elämäntyyliksi 
kutsuttu on seurausta tosiasiasta, että Yhdysvallat on 
asettanut vähemmän esteitä säästämiselle ja pääoman 
keräämiselle kuin muut maat. Taloudellinen takaperoisuus 
maiden kuten Intian osalta koostuu juuri tosiasiasta, että 
niiden toimintamallit ehkäisevät sekä kotimaisen pääoman 
keräämistä että ulkomaisen pääoman sijoittamista. 
Vaaditun pääoman puuttuessa intialaiset yritykset eivät 
pysty riittävissä määrin hyödyntämään nykyaikaisia 
laitteita ja tuottavat sen vuoksi paljon vähemmän työtuntia 
kohden ja niillä on varaa maksaa ainoastaan palkkoja 
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tasolla, joka verrattuna amerikkalaisiin vaikuttaa 
järkyttävän alhaiselta. 
 
3. Mikä aiheuttaa työttömyyden 
 
Perustavanlaatuinen kysymys kuuluu: onko mahdollista 
nostaa palkkatasoa kaikille ahkerasti työtä hakeville sen 
tason yläpuolelle, jonka he saisivat esteettömiltä 
työmarkkinoilta? 
 
Yleisen mielipiteen mukaan palkansaajien olosuhteiden 
paraneminen on liittojen ja erilaisten 
lainsäädäntömenettelyjen ansiota. Se antaa kunnian liitoille 
ja lainsäädännölle palkkatasojen noususta, työaikojen 
lyhennyksistä, lapsityövoiman katoamisesta ja monista 
muista asioista. Tämän uskomuksen yleisyys teki liitoista 
suosittuja ja on vastuussa viimeisen kahden 
vuosikymmenen kehityssuunnasta työlainsäädännössä. 
Koska ihmiset pitävät korkeaa elintasoaan liittojen ansiona, 
he suvaitsevat väkivaltaa, pakottamista ja uhkailua 
järjestäytyneiden työntekijöiden taholta ja ovat 
välinpitämättömiä henkilökohtaisen vapauden 
supistuksille, jotka sisältyvät lausekkeisiin 
järjestäytymättömien työntekijöiden palkkaamista ja 
vaatimuksiin liiton jäsenyydestä. Niin kauan kuin nämä 
virheelliset käsitykset ovat vallalla äänestäjien mielissä, on 
turhaa odottaa määrätietoista irtautumista politiikasta, jota 
erehdyksessä kutsutaan edistykselliseksi. 
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Ja silti tämä suosittu näkemys käsittää väärin jokaisen 
taloudellisen todellisuuden näkökohdan. Palkkatasojen 
korkeus, jolla kaikki töitä ahkerasti haluavat voidaan 
palkata, riippuu työn rajatuottavuudesta. Mitä enemmän 
pääomaa – kaikkien muiden asioiden pysyessä samana – 
sijoitetaan, sitä korkeammiksi palkat nousevat vapailla 
markkinoilla, toisin sanoen työmarkkinoilla, joita valtio ja 
liitot eivät manipuloi. Näillä markkinoiden palkkatasoilla 
kaikki halukkaat työnantajat pystyvät palkkaamaan niin 
monta työntekijää kuin haluavat. Näillä markkinoiden 
palkkatasoilla kaikki työtä haluavat saavat työtä. Vapailla 
työmarkkinoilla on taipumus pyrkiä kohti täystyöllisyyttä. 
Itse asiassa politiikka, joka antaa vapaiden markkinoiden 
määrittää palkkatasojen korkeuden, on ainoa järkevä ja 
menestyksekäs täystyöllisyyden politiikka. Jos palkkatasot 
joko liittojen painostuksesta tai valtion pakottavista 
määräyksistä nostetaan tämän tason yläpuolelle, kehittyy 
pitkäaikainen työttömyys varteenotettavan työvoiman 
osalle. 
 
4. Luottolaajentuma ei korvaa pääomia 
 
Näitä mielipiteitä vastustavat kiihkeästi liittojen johtajat ja 
heidän tukijansa poliitikkojen ja itsenimitettyjen älykköjen 
piireissä. Heidän suosimansa patenttiratkaisu työttömyyden 
ehkäisemiseksi on luottoekspansio ja inflaatio, kaunistellen 
kutsuttuna ”helpon rahan politiikaksi”. 
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Kuten yllä on tuotu esiin, lisäys käytettävissä olevaan 
aikaisemmin kerättyyn pääomaan mahdollistaa 
jatkoparannukset teollisuuden laitteisiin, nostaen näin työn 
tuottavuuden raja-arvoa ja sen seurauksena palkkatasoja. 
Mutta luottoekspansio, joko laskemalla liikkeelle lisää 
seteleitä tai myöntämällä lisäluottoja pankkien kautta, ei 
lisää mitään kansakunnan pääomahyödykkeiden 
varallisuuteen. Se ainoastaan aikaansaa harhan 
lisääntyneistä saatavissa olevista varoista tuotannon 
kasvuun. Koska ihmiset pystyvät hankkimaan halpaa 
luottoa, he virheellisesti luulevat maan vaurauden sen 
myötä kasvaneen ja sen vuoksi tiettyjen projektien, joita ei 
aikaisemmin voitu käynnistää, olevan nyt 
toteuttamiskelpoisia. Näiden projektien käynnistäminen 
lisää työvoiman ja raaka-aineiden kysyntää ja saa aikaan 
palkkatasojen ja hyödykehintojen nousun. Keinotekoinen 
nousukausi lähtee käyntiin. 
 
Tämän nousukauden olosuhteissa nimelliset palkkatasot, 
jotka ennen luottolaajentumista olivat liian korkeat 
markkinoiden tilanteelle, ja sen seurauksena aikaansaivat 
potentiaalisen työvoiman osalle työttömyyttä, eivät ole 
enää liian korkeat ja työttömät voivat jälleen saada töitä. 
Tämä kuitenkin tapahtuu ainoastaan, koska muuttuneissa 
rahataloudellisessa ja luotto-olosuhteissa hinnat nousevat 
tai toisin ilmaistuna rahallisen yksikön ostovoima laskee. 
Tällöin sama määrä nimellistä palkkaa, eli palkkatason 
ilmaisemista rahassa, tarkoittaa pienempää reaalipalkkaa 
eli määritettynä hyödykkeinä joita rahallisella yksilöllä 
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voidaan ostaa. Inflaatio voi parantaa työttömyyttä 
ainoastaan supistamalla palkansaajan reaaliansioita. Mutta 
tällöin liitot pyytävät uusia palkankorotuksia pysyäkseen 
nousevien elinkustannusten tahdissa ja palaamme takaisin 
alkupisteeseen, eli tilanteeseen jossa suuren mittakaavan 
työttömyys voidaan estää ainoastaan uudella luottojen 
laajennuksella. 
 
Tätä on viimevuosina tapahtunut tässä maassa ja monissa 
muissa maissa. Liitot, valtioiden tukemina, pakottivat 
yritykset hyväksymään palkkatasot, jotka menivät 
mahdollisten markkinatasojen yläpuolelle, toisin sanoen 
tasojen joilla yleisö olisi ollut valmis ne korvaamaan 
työnantajille ostamalla heidän tuotteitaan. Tämä olisi 
väistämättä johtanut kasvaviin työttömyyslukuihin. Mutta 
valtion toimenpiteet pyrkivät estämään vakavan 
työttömyyden ilmaantumisen luottolaajentumisella eli 
inflaatiolla. Seurauksena oli nousevat hinnat, uudistetut 
vaatimukset korkeammista palkoista ja toistettu luottojen 
laajennus, lyhyesti sanottuna pitkitetty inflaatio. 
 
5. Inflaatio ei voi jatkua loputtomiin 
 
Lopulta viranomaiset pelästyvät. He tietävät, ettei inflaatio 
voi jatkua loputtomiin. Ellei tuhoisaa politiikkaa rahan 
määrän ja paperivaluutan lisäämisestä lopeteta ajoissa, 
valtion valuuttajärjestelmä romahtaa täydellisesti. 
Rahallisen yksikön ostovoima vajoaa tasolle, jossa 
käytännön kannalta se ei ole tyhjää parempi. Tätä on 
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tapahtunut yhä uudelleen, tässä maassa Continental-
valuutan kanssa vuonna 1781, Ranskassa vuonna 1796 ja 
Saksassa vuonna 1923. Valtiolle ei ole koskaan liian 
aikaista oivaltaa, ettei inflaatiota voida pitää elämäntapana 
ja on välttämätöntä palata kestävään rahapolitiikkaan. 
Jokin aika sitten valtion viranomaiset ja Federal Reserve 
myöntyivät näihin tosiasioihin ja lopettivat progressiivisen 
luottolaajentamisen politiikan. 
 
Tämän lyhyen artikkelin tarkoituksena ei ole käsitellä 
kaikkia seurauksia, joita inflatoristen menetelmien 
keskeyttäminen saa aikaan. Mainittakoon vain tosiasia, että 
paluu rahataloudelliseen vakauteen ei luo kriisiä. Se 
ainoastaan nostaa esiin virheinvestoinnit ja muut virheet, 
joita tehtiin helpon rahan luoman petollisen vaurauden 
harhakuvitelmissa. Ihmiset tulevat tietoisiksi tehdyistä 
virheistä ja heräävät halvan luoton sokaisemasta 
illuusiosta, alkaen mukauttamaan toimintojaan todellisen 
tuotannon materiaalisten tekijöiden tarjonnan tilaan. Tämä 
– varmasti kivulias, mutta väistämätön – mukautuminen on 
taantuma. 
 
6. Liittojen politiikka 
 
Eräs tämän prosessin, jossa hylätään harhakuvitelmat ja 
palataan terveeseen arvioon todellisuudesta, 
epämiellyttävistä piirteistä koostuu palkkatasojen 
korkeudesta. Liittojen byrokratia on ottanut tavakseen 
progressiivisen inflaatiopolitiikan seurauksena pyytää 
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säännöllisin väliajoin palkankorotuksia, ja liike-elämä 
pienen vastustelun jälkeen suostuu niihin. Tämän 
seurauksena nämä palkkatasot ovat silloin liian korkeat 
markkinoiden tilanteeseen nähden ja ne olisivat saaneet 
aikaan silmiinpistävän määrän työttömyyttä. Mutta 
keskeytyksettä jatkuva inflaatio korjasi pian tilanteen. 
Tällöin liitot pyysivät taas uusia korotuksia ja niin 
edelleen. 
 
7. Väite ostovoimasta   
 
Ei ole merkitystä millaisia oikeutuksia liitot ja niiden 
edustajat esittävät väitteidensä tueksi. Väistämättömät 
vaikutukset työnantajien pakottamisesta korvaamaan 
tehdystä työstä korkeammalla tasolla kuin kuluttajat ovat 
heille valmiit hyvittämään ostamalla tuotteitta ovat aina 
samat: nousevat työttömyysluvut. 
 
Nykyisessä tilanteessa liitot pyrkivät nostamaan esiin sata 
kertaa vääräksi osoitetun ostovoimatarinan. He väittävät 
että enemmän rahaa palkansaajien käytettäviksi antaminen 
– nostamalla palkkatasoja, kasvattamalla 
työttömyyskorvauksia ja käynnistämällä uusi julkisia 
hankkeita –  mahdollistaisi työntekijöiden lisääntyneen 
kulutuksen ja sitä kautta liiketoiminnan elpymisen ja 
talouden ohjautumisen pois taantumasta vaurauteen. Tämä 
on juuri se tekopyhä inflaation puolesta puhuva väite, jolla 
kaikki ihmiset tulevat onnellisiksi lisää seteleitä 
painamalla. Jos liikkeellä olevan valuutan määrää 
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kasvatetaan, ne joiden taskuihin uusi fiktiivinen vauraus 
saapuu – olivat he sitten työläisiä, maanviljelijöitä tai ketä 
tahansa muita – tulevat lisäämään kulutustaan. Mutta juuri 
tämä kulutuksen lisäys saa väistämättä aikaan yleisen 
kaikkien hintojen nousun tai saman asia ilmaistuna toisella 
tapaa, pudotuksen rahayksikön ostovoimaan. Näin ollen 
apu, jonka inflatorinen toiminta voi antaa palkansaajille, on 
ainoastaan lyhytkestoista. Sen pitkittämiseksi joudutaan 
palaaman yhä uudelleen uusiin inflatorisiin toimenpiteisiin. 
Ja tämä selkeästi johtaa katastrofiin. 
 
8. Palkkatasot sinänsä eivät ole inflatorisia 
 
Näistä asioista puhutaan paljon potaskaa. Jotkut ihmiset 
vakuuttavat, että palkkojen korotukset ovat ”inflatorisia”. 
Mutta itsessään ne eivät ole inflatorisia. Mikään ei ole 
inflatorista paitsi inflaatio eli toisin sanoen lisäys liikkeellä 
olevan rahan määrään tai pankkiluottoihin 
(sekkivihkoraha). Ja nykyisissä olosuhteissa kukaan muu 
paitsi valtio ei pysty saattamaan inflaatiota aluilleen. Liitot 
eivät pysty aikaansaamaan pakottamalla työnantajat 
hyväksymään potentiaalisia markkinatasoja korkeammat 
palkkatasot inflaatiota tai korkeampia hyödykkeiden 
hintoja vaan työttömyyttä niille ihmisille, jotka 
kärsimättöminä haluaisivat työtä. Inflaatio on politiikka, 
johon valtio palaa estääkseen laajamittaisen työttömyyden, 
jonka liittojen palkankorotukset muuten aiheuttaisivat. 
 
9. Nykyisten toimintatapojen ongelmat 
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Tämän maan kohtaamat vaikeudet – eikä yhtään sen 
vähäisemmät muissa maissa – ovat erittäin vakavia. Hyvin 
suosittu menetelmä palkkojen nostamisesta esteettömän 
työmarkkinatason yläpuolelle olisi saanut aikaan 
katastrofaalisen massatyöttömyyden ellei inflatorinen 
luottoekspansio olisi pelastanut sitä. Mutta inflaatiolla ei 
ole pelkästään erittäin tuhoisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Se ei voi jatkua loputtomiin aikaansaamatta 
koko rahajärjestelmän täydellistä hajoamista.  
 
Yleinen mielipide, ollen täysin ammattiliittojen 
virheellisten oppien vaikutusvallan alaisena, on enemmän 
tai vähemmän myötämielinen liittojen pomojen 
vaatimuksille merkittävistä palkkatasojen nostoista. 
Nykyisissä olosuhteissa liitoilla on voima saada työnantajat 
alistumaan heidän vaatimuksilleen. He voivat aloittaa 
lakkoja ja ilman viranomaisten asiaan puuttumista sortua 
väkivaltaan niitä kohtaan, jotka olisivat valmiit 
työskentelemään. Liitot ovat tietoisia tosiasiasta, että 
palkkatasojen parantaminen tulee lisäämään työttömien 
määrää. Ainoa lääke jota he esittävät, on lisätä 
työttömyyskorvausten määrää ja lisätä luottojen tarjonnan 
runsautta, toisin sanoen inflaatiota. Valtio, nöyristellen 
myöntyy perusteettomalle julkiselle mielipiteelle ja 
huolestuneena seuraavien vaalien lopputuloksesta,  on 
valitettavasti jo alkanut perumaan pyrkimyksiään palata 
kestävän rahatalouden politiikkaan. Näin olemme jälleen 
sitoutuneet turmiollisiin keinoihin peukaloida rahan 
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tarjontaa. Jatkamme inflaatiolla, joka kiihtyvällä vauhdilla 
saa dollarin ostovoiman kutistumaan. Mihin se johtaa? Tätä 
kysymystä Mr. Reuther ja muut eivät koskaan kysy. 
 
Ainoastaan äärimmäisen oppimattomat itsenimitetyt 
edistykselliset voivat kutsua omaksuttuja toimenpiteitä 
”työläisten etuja” ajavaksi politiikaksi. Palkansaajat kuten 
kaikki muutkin kansalaiset ovat vahvasti kiinnostuneita 
säilyttämään dollarin ostovoiman. Jos liittojen ansiosta 
hänen viikoittaiset tulonsa nostetaan markkinatason 
yläpuolelle, hänen tulee hyvin pian huomaamaan, että 
hintojen nouseva kehitys ei ainoastaan riistä hänen 
odottamaansa hyötyä, vaan myös tekee hänen säästöjensä, 
vakuutustensa ja eläkeoikeuksiensa arvot vähäisimmiksi. Ja 
vielä pahempaa, hän saattaa menettää työnsä löytämättä 
uutta tilalle. 
 
10. Vilpillisyys taistelussa inflaatiota vastaan 
 
Kaikki poliittiset puolueet ja painostusryhmät väittävät 
vastustavansa inflaatiota. Mutta todellisuudessa he 
tarkoittavat. etteivät he pidä inflaation väistämättömistä 
seurauksista eli nousevista elinkustannuksista. 
Todellisuudessa he suosivat kaikkia toimenpiteitä, jotka 
pakosta lisäävät liikkeellä olevan valuutan määrä. He eivät 
ainoastaan vaadi helpon rahan politiikkaa 
mahdollistaakseen liittojen loputtoman palkkojen 
vahvistamisen, vaan myös lisää valtiollista kulutusta ja – 
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samalla –  verojen lievennyksiä kasvattamalla 
verovapauksia. 
 
Tekopyhän marxilaisen luokkien intressien 
yhteensovittamattomuuden huiputtamana ihmiset olettavat 
ainoastaan omistavan luokan intressien olevan ristiriidassa 
liittojen korkeampien palkkavaatimusten kanssa. 
Todellisuudessa palkansaajat eivät ole sen vähemmän kuin 
muut ryhmät tai luokat kiinnostuneita palaamaan 
vakaaseen rahan. Viime kuukausina on puhuttu paljon 
tekopyhien viranomaisten aiheuttamasta vahingosta 
liittojen jäsenyydelle. Mutta työläisille aiheutettu tuho 
liittojen liiallisilla palkkojen nostoilla on paljon 
tuhoisampaa. 
 
Olisi liioittelua väittää liittojen taktiikkojen olevan ainoa 
uhka rahataloudelliselle vakaudelle ja järkevällä 
talouspolitiikalle. Järjestäytyneet palkansaajat eivät ole 
ainoa painostusryhmä, joka vaarantaa nykyisen 
rahajärjestelmämme vakauden. Mutta ne ovat näistä 
ryhmistä kaikkein voimakkain ja vaikutusvaltaisin ja 
päävastuu kuuluu heille. 
 
11. Kestävän rahatalouspolitiikan tärkeys 
 
Kapitalismi on lisännyt palkansaajien elintasoa 
ennenkuulumattomalla tavalla. Keskiverto amerikkalainen 
perhe nauttii nykyään mukavuuksista, joista sata vuotta 
sitten edes kaikkein rikkaimmat eivät uneksineet. Kaikki 



106 KLASSISTA TALOUTTA ITÄVALTALAISITTAIN 

tämä hyvinvointi perustuu kasvaneisiin säästöihin ja 
kerääntyneeseen pääomaan; ilman näitä varoja, jotka 
mahdollistavat yritysten käyttää hyväkseen tieteellistä ja 
teknologista kehitystä, amerikkalainen työläinen ei pystyisi 
tuottamaan enemmän ja parempia tuotteita työtuntia 
kohden kuin aasialaiset kulit, ei ansaitsisi enemmän ja 
tulisi heidän laillaan elämään rutiköyhänä nääntymisen 
partaalla. Kaikki toimenpiteet, jotka – kuten ansiotulo- ja 
yhtiöverotusjärjestelmämme – tähtäävät estämään pääoman 
kartuttamisen jatkumista tai jopa pääomien vähenemiseen, 
ovat näin ollen käytännössä työntekoa vastustavia ja 
yhteiskunnallisesti vahingollisia. 
 
Säästämisestä ja pääoman muodostamisesta tulee vielä 
mainita eräs huomio. Kapitalismin aikaansaamat 
parannukset hyvinvointiin mahdollistivat tavalliselle 
ihmiselle säästää ja siten tulla itsekin vaatimattomassa 
mittakaavassa kapitalistiksi. Merkittävä osa 
amerikkalaisessa liike-elämässä toimivasta pääomasta 
koostuu massojen säästöistä. Miljoonat palkansaajat 
omistavat säästötalletuksia, velkakirjoja ja vakuutuksia. 
Kaikki nämä vaateet maksetaan dollareissa ja niiden arvo 
riippuu kansakunnan rahan vakaudesta. Tästä 
näkökulmasta dollarin ostovoiman säilyttäminen on 
massoille keskeinen tavoite. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi ei riitä ainoastaan painattaa seteleihin 
mietelause Luotamme Jumalaan. Tulee ryhtyä 
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. 
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(Tämä essee ilmestyi ensimmäisen kerran Christian Economics –julkaisussa 
maaliskuun 4. 1958.  Se julkaistiin uudelleen teoksen Planning for Freedom 

10. kappaleena). 
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8. Mitä inflaatiosta tulee tietää 
 

Henry Hazlitt 
 
Mikä on inflaatio 
 
Mistään aiheesta ei nykyään keskustella yhtä paljon – tai 
ymmärretä niin vähän – kuin inflaatiosta. Washingtonin 
poliitikot puhuvat ikään kuin se olisi joku hirveä 
ulkopuolinen vierailija joihin heillä ei ole kontrollia – 
kuten tulva, ulkomainen miehittäjä tai rutto. Se on jotain 
mitä vastaan he aina lupaavat ”taistella” – jos kongressi tai 
ihmiset ainoastaan antavat heille ”aseet” tai ”vahvat lait” 
sen toteuttamiseksi.  
 
Silti paljas totuus on, että poliittiset päättäjämme ovat 
saanet inflaation aikaan omilla raha- ja 
talouspoliitikoillaan. He lupaavat taistella oikealla 
kädellään olosuhteita vastaan, jotka heidän vasen käsi saa 
aikaiseksi. 
 
Inflaatio, aina ja kaikkialla, aiheutuu pääasiassa rahan ja 
luoton tarjonnan kasvusta. Itse asiassa inflaatio on rahan ja 
luoton tarjonnan kasvu. Esimerkiksi sanakirjasta 
(American College Dictionary) katsottaessa sen 
ensimmäinen inflaatiolle antama määritelmä on seuraava: 
 

”Kohtuuton ekspansio tai kasvu maan valuutassa, 
erityisesti laskemalla liikkeelle paperirahaa, joka ei 
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ole lunastettavissa kolikoina [suom.huom. viittaa 
kultaan tai hopeaan].” 

 
Kuitenkin viime vuosina termiä on alettu käyttää 
radikaalisti eri merkityksessä. Tämä on huomioitu 
sanakirjan antamassa toisessa määritelmässä: 
 

”Merkittävä hintojen nousu, jonka aikaansaa 
kohtuuton ekspansio paperirahassa tai 
pankkiluotoissa.” 

 
Ilmiselvästi merkittävä hintojen nousu rahan tarjonnan 
laajentumisen aiheuttamana ei ole sama asia kuin rahan 
tarjonnan laajentuminen sinänsä. Selkeästi syy tai olosuhde 
ei ole identtinen sen aikaansaaman seurauksen kanssa. 
”Inflaatio” sanan käyttö näillä kahdella eri merkityksellä 
johtaa loputtomaan sekaannukseen. 
 
Alkuperäisesti ”inflaatio” sanaa sovellettiin pelkästään 
rahan määrään. Se tarkoitti rahan volyymin paisuttamista, 
täyteen puhaltamista, ylittämistä. Ei ole pelkkää 
pikkumaisuutta vaatia sanan käyttämistä sen alkuperäisessä 
merkityksessä. Sen käyttäminen viittaamaan ”hintojen 
nousua” kääntää huomion pois inflaation todellisesta syystä 
ja sen todellisista parannuskeinosta. 
 
Katsotaan mitä inflaatiossa tapahtuu ja miksi. Kun rahan 
tarjontaa kasvatetaan, ihmisillä on enemmän rahaa 
tarjottavanaan tuotteista. Jos tuotteiden tarjonta ei kasva – 
tai ei kasva yhtä paljon kuin rahan tarjonta – tällöin 
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tuotteiden hinnat nousevat. Jokainen yksittäinen dollari 
tulee vähemmän arvokkaaksi, koska dollareita on 
enemmän. Sen vuoksi niitä tarjotaan useampia, sanotaan 
vaikka paria kenkiä tai säkkiä viljaa vastaan. ”Hinta” on 
vaihtosuhde dollarin ja tuotteen yksikön välillä. Kun 
ihmisillä on enemmän dollareita, he arvostavat jokaista 
dollaria vähemmän. Tällöin tuotteiden hinnat nousevat, 
eivät sen takia että niistä olisi enemmän pulaa kuin 
aiemmin, vaan koska dollareita on runsaammin. 
 
Vanhaan aikaan valtiot inflatoivat leikkaamalla ja 
alentamalla kolikoiden jalometalliarvoa. Sen jälkeen ne 
löysivät halvemman ja nopeamman tavan inflatoida 
yksinkertaisesti pyörittämällä setelipainoa. Näin tapahtui 
Ranskan assignateille 1789 ja valuutallamme 
itsenäisyyssodassa. Nykyään menetelmä on vielä hiukan 
epäsuorempi. Hallintomme myy velkakirjoja tai muita 
velkasitomuksia pankeille. Maksuna pankit luovat 
”talletuksia” kirjanpitoonsa, joita vastaan valtio pystyy 
nostamaan. Pankki vuorostaan voi myydä valtion 
velkasitoumukset Fedille, joka maksaa ne joko luomalla 
talletusluottoa tai painattamalla lisää seteleitä ja 
maksamalla niillä. Tällä tavoin rahaa valmistetaan. 
 
Suurinta osaa tämän maan ”rahan tarjonnasta” ei edusta 
kädestä-käteen valuutta, vaan pankkitalletukset, joita 
nostetaan sekkejä vastaan. Tämän vuoksi kun useimmat 
taloustieteilijät mittaavat rahan tarjontaamme, he lisäävät 
käteistalletuksiin (ja nyt usein myös määräaikaistalletukset) 
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pankkien ulkopuoliseen valuuttaan saadakseen 
kokonaismäärän. Näin mitattu rahan ja luoton 
kokonaismäärä joulukuun lopussa 1939 oli 63,3 miljardia 
dollaria ja 308,8 miljardia joulukuun lopussa 1963. Tämä 
388 prosentin rahan tarjonnan kasvu on häkellyttävästi 
syynä siihen miksi tukkuhinnat nousivat samana 
ajanjaksona 138 prosenttia.  
 
Joitain edellytyksiä 
 
Usein pidetään inflaation määrittämistä yksinomaan rahan 
volyymin kasvuna ”liiallisena yksinkertaistuksena”. Se 
pitää paikkansa. Monia edellytyksiä tulee pitää mielessä. 
 
Esimerkiksi ”rahan tarjonnan” tulee ajatella sisältävän 
kädestä-käteen valuutan lisäksi myös pankkiluottojen 
tarjonta – erityisesti Yhdysvalloissa, joissa pääosa kaikista 
maksuista tehdään sekeillä. 
 
On myös liiallinen yksinkertaistus sanoa, että yksittäisen 
dollarin arvo riippuu ainoastaan nykyisestä ulkona olevien 
dollarien tarjonnasta. Se riippuu myös odotetusta dollarien 
tulevasta tarjonnasta. Jos useimmat ihmiset pelkäävät 
esimerkiksi että dollarien tarjonta tulee olemaan vielä 
suurempi vuoden päästä kuin nyt, silloin dollarin nykyarvo 
(mitattuna ostovoimalla) tulee olemaan alhaisempi kuin 
nykyinen dollarien määrä muutoin edellyttäisi. 
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Edelleen minkä tahansa valuuttayksikön arvo, kuten 
dollarin, on riippuvainen ei pelkästään dollarien määrästä 
vaan myös niiden laadusta. Kun valtio esimerkiksi siirtyy 
pois kultakannasta, se tosiasiassa tarkoitta että kulta, tai 
oikeus saada kultaa, on yhtäkkiä muuttunut pelkäksi 
paperiksi. Sen vuoksi rahayksikön arvo putoaa yleensä 
välittömästi, vaikka rahan määrää ei olisi vielä edes lisätty. 
Tämä on seurausta siitä, että ihmiset luottavat enemmän 
kultaan kuin valtion rahan hallinnoijien lupauksiin ja 
arvostelukykyyn. Itse asiassa historiasta tuskin löytyy 
merkintää, jossa kultakannasta irtautumisesta ei ole pian 
seurannut pankkiluottojen ja setelipainorahan määrän 
lisäystä.  
 
Lyhyesti rahan arvo vaihtelee perustaltaan samoista syistä 
kuin minkä tahansa hyödykkeen arvo. Vastaavasti kuin 
vehnäsäkin arvo riippuu vehnän nykyisen 
kokonaistarjonnan lisäksi myös odotetusta tulevasta 
tarjonnasta ja vehnän laadusta, samoin dollarin arvo 
riippuu vastaavasta tekijöiden moninaisuudesta. Rahan 
arvo, kuten tuotteiden arvo, ei määräydy pelkästään 
mekaanisista tai fyysisistä suhteista, vaan pääosin 
psykologisista tekijöistä, jotka usein voivat olla 
monimutkaisia. 
 
Inflaation syiden ja parannuskeinojen kanssa toimiessa on 
yksi asia pitää mielessä todelliset komplikaatiot ja täysin 
toinen mennä sekaisin tai tulla harhaanjohdetuksi 
tarpeettomista tai olemattomista monimutkaisuuksista. 
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Esimerkiksi usein sanotaan dollarin arvon riippuvan ei 
ainoastaan dollarien määrästä, vaan niiden 
”kiertonopeudesta”. Kuitenkaan lisääntynyt ”kiertonopeus” 
ei ole syy dollarin arvon pidemmälle menevään laskuun; se 
on itse eräs seuraus pelosta, että dollarin arvo tulee 
laskemaan (tai toisin päin ilmaistuna uskosta, että 
tuotteiden hinnat tulevat nousemaan). Tämä usko saa 
ihmiset vaihtamaan innokkaammin dollareita tuotteisiin. 
Joidenkin kirjoittajien ”kiertonopeuden” painotus on vain 
yksi esimerkki virheistä korvata todelliset psykologiset 
syyt arveluttavalla mekaniikalla. 
 
Toinen umpikuja: vastauksena niille jotka mainitsevat 
inflaation pääasiassa aiheutuvan rahan ja luottojen kasvusta 
väitetään, että hyödykehintojen nousu usein ilmenee ennen 
rahan tarjonnan kasvua. Tämä pitää paikkansa. Näin 
tapahtui heti Korean sodan syttymisen jälkeen. Strategisten 
raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta niiden tulevaan 
puutteen pelon takia. Spekuloijat ja valmistajat alkoivat 
ostamaan niitä joko voittojen takia tai varmuusvarastoihin. 
Mutta tätä tarkoitusta varten heidän täytyi lainata lisää 
rahaa pankeista. Hintojen nousua seurasi vastaavasti 
huomioitu kasvu pankkilainoissa ja –talletuksissa. 
Toukokuun 31. päivästä 1950 toukokuun 30. päivään 1951 
maan pankkien lainat lisääntyivät 12 miljardilla dollarilla. 
Jos näitä lisääntyneitä lainoja ei olisi tehty, ja uutta rahaa 
(noin 6 miljardia dollaria tammikuun 1951 loppuun 
mennessä) ei olisi laskettu liikkeelle lainoja vastaan, 
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hintojen nousu ei olisi ollut kestävää. Hinnannousu 
mahdollistui lyhyesti sanottuna ainoastaan rahan tarjonnan 
lisäyksen takia. 
 
Eräitä yleisiä väärinkäsityksiä 
 
Eräs kaikkein sitkeimmistä inflaation väärinkäsityksistä 
koskee oletusta, että sen saa aikaan ”pula tuotteista” rahan 
määrän kasvun sijaan. 
 
Pitää paikkansa että hintojen nousu (jota, kuten yllä on 
tullut ilmi, ei pidä liittää inflaatioon) voi saada aikaiseksi 
rahan määrän lisäys tai puute tuotteista – tai osittain 
molemmat. Esimerkiksi vehnän hinta voi nousta rahan 
tarjonnan lisäyksen tai vehnäsadon epäonnistumisen takia. 
Mutta näemme harvoin, edes täyden sodan olosuhteissa, 
yleistä hintojen nousua joka aiheutuu yleisestä tuotteiden 
pulasta. Silti virhekäsitys ”tuotepulasta” aiheutuvasta 
inflaatiosta on niin sitkeässä, että jopa vuoden 1923 
Saksassa sen jälkeen kun hinnat olivat nousseet satoja 
miljardeja kertoja, korkeat viranomaiset ja miljoonat 
saksalaiset syyttivät koko asiasta yleistä ”tuotepulaa” – 
samalla hetkellä kun ulkomaiset tulivat ja ostivat 
saksalaisia tuotteita kullalla tai omilla valuutoillaan 
edullisemmilla hinnoilla kuin vastaavia tuotteita 
kotimaastaan. 
 
Vuoden 1939 jälkeen hintojen nousu Yhdysvalloissa on 
vakituisesti yhdistetty ”tuotepulaan”. Kuitenkin viralliset 
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tilastot osoittavat teollisen tuotantomme olleen vuonna 
1959 177 prosenttia korkeampi kuin 1939 tai lähes kolme 
kertaa suuremman. Ei ole yhtään parempi selitys sanoa 
sota-ajan hintojen nousun aiheutuvan siviilituotteiden 
pulasta. Jopa siihen rajaan asti kun siviilituotteista oli 
sodan aikana pulaa, se ei aiheuttanut mitään merkittävää 
hintojen nousua, koska verot veivät yhtä suuren 
prosenttiosuuden siviiliansioista kuin aseistautuminen 
verotti siviilihyödykkeitä. 
 
Tästä pääsemme seuraavaan sekaannuksen lähteeseen. 
Ihmiset puhuvat usein ikään kuin budjettivaje olisi sinänsä 
sekä välttämätön että riittävä syy inflaatiolle. Kuitenkaan 
budjettivajeen, joka rahoitetaan täysin valtion velkakirjojen 
myynnillä todellisia säästöjä vastaan, ei tarvitse aiheuttaa 
inflaatiota. Ja toisaalta edes budjettiylijäämä ei ole tae 
inflaatiota vastaan. Tämä tuli osoitettua kesäkuun 30. 1951 
päättyneenä verovuonna, jolloin ilmeni merkittävää 
inflaatiota huolimatta 3,5 miljardin budjettiylijäämästä. 
Sama asia toistui budjettiylijäämistä huolimatta 
verovuosina 1956 ja 1957. Lyhyesti sanottu budjettivaje on 
inflatorinen ainoastaan siihen rajaan saakka kun se 
aikaansaa rahan tarjonnan lisäystä. Ja inflaatiota voi 
esiintyä jopa budjettiylijäämistä huolimatta, jos rahan 
tarjonta lisääntyy. 
 
Sama kausaalivaikutus soveltuu kaikkiin niin kutsuttuihin 
”inflaatiopaineisiin” – erityisesti niin kutsuttuun ”palkka-
hinta spiraaliin”. Jos sitä ei edeltäisi, siihen liittyisi tai 
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pikaisesti seuraisi rahan tarjonnan lisäystä, palkkojen 
nousu ”tasapainotilan” yläpuolelle ei aikaansaisi 
inflaatiota; se aiheuttaisi ainoastaan työttömyyttä. Ja 
hintojen nousu ilman rahan lisääntymistä ihmisten 
taskuihin aikaansaisi pelkästään myynnin laskua. Lyhyesti 
sanottuna palkkojen ja hintojen nousu on yleensä inflaation 
seurausta. Ne voivat aikaansaa sen ainoastaan siihen rajaan 
saakka, kun ne pakottavat rahan tarjonnan kasvua. 
 
Inflaation parannuskeino 
 
Parannuskeino inflaation, kuten useimmat hoitokeinot, 
koostu sen syyn poistamisesta. Inflaatio syy on rahan ja 
luottojen kasvu. Parannuskeino on lopettaa rahan ja 
luottojen lisääminen. Inflaation parannuskeino on lyhyesti 
lopettaa inflatointi. Se on niin yksinkertaista. 
 
Vaikkakin periaatteellisesti yksinkertaista, tämä hoitokeino 
pitää sisällään usein yksityiskohdissaan monimutkaisia ja 
epämieluisia päätöksiä. Aloitetaan valtion budjetista. On 
lähes mahdotonta välttää inflaatiota jatkuvalla raskaalla 
vajeella. Tämä vaje tullaan lähes varmasti rahoittamaan 
inflatorisilla keinoilla – toisin sanoen suoraan tai 
epäsuorasti painamalla lisää rahaa. Valtavat valtion menot 
sinänsä eivät ole inflatorisia – olettaen että ne toteutetaan 
täysin veroista tai lainanotolla, joka on täysin maksettu 
todellisista säästöistä. Mutta vaikeudet kummassakin näistä 
maksumenetelmistä sen jälkeen kun kulut ovat ylittäneet 
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tietyn pisteen ovat niin suuret, että on lähes väistämätöntä 
turvautua setelirahoitukseen. 
 
Lisäksi vaikkakaan valtavat menot, jotka katetaan täysin 
veroilla, eivät välttämättä ole inflatorisia, ne väistämättä 
vähentävät ja häiritsevät tuotantoa ja heikentävät vapaan 
yrittäjyyden järjestelmää. Siten lääke valtaviin valtion 
kuluihin ei ole yhtä valtavat verot, vaan holtittoman 
kulutuksen pysäyttäminen. 
 
Rahataloudelliselta puolelta valtionvarainministeriön ja 
keskuspankkijärjestelmän tulee lopettaa keinotekoisen 
halvan rahan luominen – toisin sanoen niiden tulee lopettaa 
korkotasojen painaminen alas mielivaltaisesti. Fedin ei tule 
palata takaisin aikaisempaan politiikkaansa ostaa valtion 
omia velkakirjoa nimellisarvosta. Kun korkotasoja pidetään 
keinotekoisesti alhaalla, ne kannustavat lainanoton 
lisäykseen. Tästä seuraa rahan ja luottojen tarjonnan lisäys. 
Prosessi toimii molempiin suuntiin – sillä on välttämätöntä 
lisätä rahan ja luottojen tarjontaa, jotta korkotasoja voidaan 
pitää keinotekoisen alhaisina. Tämän takia ”halvan rahan” 
politiikka ja valtion velkakirjojen tukipolitiikka ovat 
yksinkertaisesti kaksi tapaa kuvata samaa asiaa. Kun Fed 
ostaa valtion 2 ½ prosentin velkakirjoja nimellisarvosta, se 
pitää pitkän aikavälin peruskorkotasoa alhaalla 2 
prosentissa. Ja tosiasiassa se maksaa nämä velkakirjat 
painamalla lisää rahaa. Tätä kutsutaan julkisen velan 
”rahallistamiseksi”. Inflaatio jatkuu niin kauan kuin tämä 
jatkuu. 
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Keskuspankkijärjestelmä, jos se on päättänyt pysäyttä 
inflaation ja toimimaan velvollisuuksiensa mukaan, 
pidättäytyy pyrkimyksistä pitää korkotasoja alhaalla ja 
rahallistamasta julkista velkaa. Itse asiassa sen tulisi palata 
perinteeseen, jossa keskuspankin diskonttokorosta tulisi 
normaalisti (ja erityisesti inflatorisina ajanjaksoina) 
”rangaistuskorko” – toisin sanoen korkeampi korko kuin 
sen jäsenpankit saavat omista lainoistaan. 
 
Haluan tuoda tässä esiin näkemykseni, että maailma ei tule 
selviämään nykyisestä inflatorisesta aikakaudesta ennen 
kuin se palaa kultakantaan. Kultakanta tarjosi käytännössä 
automaattisen rajoitteen sisäiselle luottojen laajentamiselle. 
Se on ainoa järjestelmä, joka koskaan on pystynyt 
tarjoamaan maailmalle vastaavuuden kansainvälisestä 
valuutasta. 
 
Ensimmäinen tänään kysyttävä kysymys ei ole kuinka 
pysäyttää inflaatio, vaan haluammeko sitä todella? Eräs 
inflaation seurauksista on varallisuuden ja tulojen 
uudelleenjakautuminen. Sen aikaisissa vaiheissa (kunnes se 
saavuttaa pisteen, jossa se merkittävästi häiritsee ja 
vähentää tuotantoa) se hyödyttää joitain ryhmiä muiden 
kustannuksella. Näillä ryhmillä on oma intressinsä pitää 
inflaatiota yllä. Liian moni meistä on yhä harhaluulossa, 
että voimme voittaa – että voimme kasvattaa tulojamme 
nopeammin kuin elinkustannuksemme nousevat. Sen 
vuoksi nurinassa inflaatiota vastaan on hyvin paljon 
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tekopyhyyttä. Itse asiassa monet meistä huutavat, ”Pitäkää 
alhaalla kaikkein muiden hintoja ja tuloja paitsi minun”. 
 
Pahiten tähän tekopyhyyden rikokseen syyllistyvät valtiot. 
Samaan aikaan kun ne tuovat julki ” taisteluan inflaatiota 
vastaan” ne seuraavat niin sanottua ”täyden työllisyyden” 
politiikkaa. Kuten eräs inflaation puolestapuhuja kerran 
asetti sanansa lontoolaisessa Economist-lehdessä, ”Inflaatio 
on yhdeksän kymmenesosaa täyden työllisyyden 
politiikasta”. 
 
Hän unohti lisätä, että inflaatio tulee aina päättymään 
kriisiin ja lamaan, ja pahempaa kuin itse lama saattaa olla 
yleisön harhakuva, että laman on aiheuttanut, ei aikaisempi 
inflaatio, vaan sisäsyntyiset viat ”kapitalismissa”. 
 
Yhteenvetona sanottakoon, että inflaatio on lisäys rahan 
volyymissa ja pankkiluotoissa suhteessa tuotteiden 
volyymiin. Se on haitallista, koska se vähentää rahayksikön 
arvoa, nostaa kaikkien elinkustannuksia, asettaa 
käytännössä veron köyhille (ilman poikkeuksia) yhtä 
suuressa määrin kuin verotus asettaa kaikkein 
rikkaimmille, pyyhkäisee pois aikaisempien säästöjen 
arvon, ei kannusta säästämiseen, jakaa uudelleen 
varallisuutta ja tuloja, rohkaisee ja palkitsee spekulointia ja 
uhkapelaamista säästäväisyyden ja työnteon sijaan, 
vähentää luottamusta vapaan yrittäjyyden järjestelmän 
oikeudenmukaisuuteen ja korruptoi julkista ja yksityistä 
moraalia. 
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Mutta se ei ole koskaan ”väistämätön”. Voimme aina 
lopettaa sen yön yli, jos meillä on vilpitön tahto tehdä niin. 
 
 

(Tämä artikkeli on ote Hazlittin teoksesta What You Should Know About 
Inflation vuodelta 1964.) 
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9. Deflaation anatomia 
 

George Reisman 
 
Kuukausi tai pari sitten esillä olleet pelot deflaatiosta ovat 
nyt nopeasti väistymässä ja saattavat pian hävitä kokonaan. 
Siitä huolimatta deflaatio on aihe, joka on tärkeää 
ymmärtää oikein. 
 

Deflaatiota pidetään yleensä synonyymina laskeville 
hinnoille. Taloustieteessä ei voi olla pahempaa 
virhekäsitystä. Laskevien hintojen kutsumisesta 
”deflaatioksi” seuraa perinpohjainen sekaannus vaurauden 
ja taantuman välillä. Tämä siitä syystä, että pääasiallinen 
syy laskeville hinnoille on taloudellinen kehitys, jonka 
olennainen piirre on lisääntyvä tuotanto ja tavaroiden ja 
palveluiden tarjonta, mikä luonnollisesti saa hinnat 
laskemaan. 
 

Kuitenkin deflaatio-termi on läheisesti kytköksissä 
liikevoittojen putoamisen ja yllättävän ja merkittävästi 
suuremman lainojen takaisinmaksun ilmiön kanssa, 
seurauksenaan laajalle levinneet maksukyvyttömyydet ja 
konkurssit. Voittojen putoaminen ja yllättävän jyrkkä 
lisäys velkataakkaan ovat luonnollisesti pääasiallisia laman 
oireita. 
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Siten hyvin läheinen syy vauraudelle, nimittäin lisääntyvä 
tuotanto ja tarjonta, sekoitetaan lamaan ja laajalle 
levinneeseen köyhtymiseen, joka seuraa taantumia. Tämä 
liittyy myös läheisesti ylituotannon käsitteen 
järjettömyyksiin, joka väittää että olemme köyhiä koska 
olemme rikkaita. 
 

On ymmärrettävä, että laskeviin hintoihin on yleisesti kaksi 
erillistä syytä. Ensimmäinen on tuotannon ja tarjonnan 
lisäys, jota ei koskaan, ei koskaan tule sekoittaa 
deflaatioon, lamaan tai köyhyyteen. Toinen on 
vähentyminen rahan määrässä ja tai kulutuksen määrässä 
talousjärjestelmässä. Laskevat hinnat on ainoa vaikutus, 
joka niille on yhteistä. Ne eroavat syvällisesti muissa 
vaikutuksissaan.2 
 
On olennaista ymmärtää, että lisääntyvän tuottavuuden 
aiheuttamat laskevat hinnat eivät laske yleistä tai 
keskimääräistä voittotasoa talousjärjestelmässä ja ne eivät 
tee velkojen takaisinmaksua vaikeammaksi. Todellakin 
siinä laajuudessa kuin tällaiset laskevat hinnat kohtaavat 
lisääntyvän rahamäärän ja nousevan kulutusvolyymin, ja 
ovat tulosta pelkästään tosiasiasta, että tuotannon ja 
tarjonnan lisäys ylittää lisäyksen rahassa ja kulutuksessa, 

                                                
2 Selitän tämän perinpohjaisesti kirjassani Capitalism: A Treatise on 
Economics, s. 544–46, 557–59, 573–80, 809–20 ja artikkelissa "The Goal of 
Monetary Reform," The Quarterly Journal of Austrian Economics, Fall 2000, 
vol. 3, no. 3, s. 3–18. 
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niihin liittyy positiivinen voittotason nousu ja suurempi 
helppous maksaa takaisin velkoja. 
 

Juuri tästä olisi kyse kultakannassa, siinä määrin kuin 
kullan tarjonta kasvaa vähäisesti vuosi vuodelta jatkuvan ja 
laajenevan kullankaivantotoiminnan seurauksena, ja 
kulutusvolyymi suhteessa kultaan kasvaa verrannollisesti. 
Tällaisissa olosuhteissa talousjärjestelmässä keskiverto 
myyjä pystyisi myymään alhaisemmilla hinnoilla ja 
pystyisi samaan aikaan pitämään myyntituotteiden varastoa 
näillä alhaisemmilla hinnoilla, joka on isompi 
suuremmassa määrin kuin hinnat ovat alhaisemmat. 
 
Esimerkiksi jos laskevat hinnat ovat seurausta siitä, että 
rahan määrä ja kulutusvolyymi nousevat 
talousjärjestelmässä kahden prosentin vuosivauhtia, 
tuotannon ja tarjonnan noustessa kolmen prosentin 
vuosivauhtia, keskiverto myyjä pystyy myymään 
talousjärjestelmässä kolme prosenttia tuotteita hinnoilla, 
jotka ovat ainoastaan prosentin alhaisemmat. Hänen 
myyntitulonsa ovat kaksi prosenttia korkeammat, ja juuri 
tällä on merkitystä hänen nominaalisille voitoilleen ja 
kyvylleen maksaa takaisin velkoja. Hänen voittonsa ovat 
korkeammat ja hänen kykynsä maksaa takaisin velkoja 
suurempi. Hinnat ovat alhaisemmat, mutta deflaatiota ei 
ole absoluuttisesti lainkaan. 
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Laskevat hinnat eivät pyyhi pois voittoja ja tee lainojen 
takaisinmaksua vaikeammaksi vaan sen tekee 
rahataloudellinen supistuminen, ts. vähentyminen rahan 
määrässä ja tai kulutusvolyymissä talousjärjestelmässä. 
Tämä aikaansaa vähennyksen myyntituloissa, ja, 
kohdatessaan kulut, jotka määrittyvät aikaisemmasta rahan 
määrästä, aiheuttaa vastaavan vähennyksen voitoissa. 
Tämä tekee myös velkojen maksun vaikeammaksi, sillä 
rahaa on yksinkertaisesti vähemmän ansaittavissa ja siten 
käytettävissä velkojen maksuun. Rahataloudellista 
supistumista ja yksinomaan rahataloudellista supistumista 
tulee kutsua deflaatioksi. 
 
Lisäksi rahataloudellisessa supistumisessa voittojen 
väheneminen ja lisäys velkataakassa eivät vähenisi millään 
lailla, jos hinnat eivät laskisi. Tätä ilmiötä ei voida 
lieventää vaikka hinnat nousisivat. Hinnat eivät laskisi, jos 
tuotanto ja tarjonta laskisivat samassa suhteessa kuin raha 
ja kulutus laskevat. Itse asiassa ne nousisivat, jos tuotanto 
ja tarjonta laskevat suuremmassa määrin kuin rahan 
tarjonta ja kulutuksen volyymi. Riippumatta siitä mitä 
tuotannolle, tarjonnalle ja hinnoille tapahtuu, sama 
rahataloudellinen supistuminen aiheuttaisi saman 
myyntitulojen vähenemisen ja, kohdatessaan saman 
aikaisemman rahan määrän ilmenemisen kuluina, saman 
voittojen vähenemisen. Ja se aiheuttaisi saman lisäyksen 
takaisinmaksettavaan velkaan. 
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Laskevat hinnat eivät yksinkertaisesti ole syy voittojen 
laskuun ja velkataakan lisäykseen. Enimmillään ne voivat 
olla täydentämässä näitä asioita, kun kaikki kolme 
seuraavat rahataloudellisesta supistumisesta. Mutta niiden 
ei tarvitse olla edes täydentämässä. Sillä putoavien 
voittojen ja nousevan velkataakan ilmiö, kuten olen juuri 
osoittanut, voi myös täydentyä nousevilla hinnoilla – siinä 
määrin kuin tuotannon ja tarjonnan vähentyminen ylittävät 
rahan ja kulutuksen vähentymisen. 
 
Erityistä painotusta ansaitsee tosiasia, että jopa silloin kun 
laskevat hinnat ovat seurausta rahataloudellisesta 
supistumisesta tuotannon ja tarjonnan lisäyksen sijaan, ja 
niitä täydentää todelliset talousvaikeudet yleisen vaurauden 
sijaan, niiden erityinen panos tilanteeseen ei ole ainoastaan 
etteivät ne ole niiden syy, vaan niiden parannuskeino. 
Laskevat hinnat vastauksena rahalliseen supistumiseen 
nimenomaisesti mahdollistavat vähentyneen rahan määrän 
ja kulutuksen volyymin ostavan yhtä paljon tuotteita ja 
työllistävän yhtä paljon työntekijöitä kuin aikaisempi 
suurempi rahan määrä ja kulutusvolyymi. Hintojen laskun 
estäminen mukaan lukien palkkatasojen laskun kanssa 
palvelee ainoastaan tuotannon ja työllisyyden palautumisen 
estämistä. 
 

Ilmaisen asian seuraavasti. Deflaatio ei ole laskevat hinnat. 
Se on rahataloudellinen supistuminen. Laskevat hinnat 
ovat välttämätön vastatoimi deflaatiolle, joka edeltää, ja 
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joka on olemassa huolimatta siitä laskevatko hinnat tai 
eivät, ja voi olla olemassa jopa jos hinnat nousevat. 
Laskevat hinnat vastineena deflaatiolle ovat taloudellisesti 
hyödyllisiä niiden mahdollistaessa vähentyneellä rahan 
määrällä ja kulutusvolyymillä ostaaa yhtä paljon kuin 
aiempi suurempi rahan määrä ja kulutusvolyymi 
mahdollisti ostettavan. 
 
Toisin sanoen laskevien hintojen vaikutus on aina 
positiivinen. Niitä ei tule sekoittaa deflaatioon tai lamaan, 
ja ei missään nimessä niiden syihin. Kuten olemme 
päinvastaisesti nähneet, ne ovat lääke deflaation 
seurauksille. Ja tämä pitää paikkansa jopa velallisille. 
Velan maksamista ei tee vaikeaksi hintataso, vaan 
ansaittavissa oleva rahan määrä suhteessa maksettavien 
velkojen määrään. Jos talousjärjestelmän keskiverto jäsen 
ei voi enää tienata aikaisempaa määrää rahaa, ja siten 
kokee minkä tahansa rahavelan maksaminen 
vaikeammaksi, tällöin tosiasia, että hinnat laskevat ei saa 
häntä ansaitsemaan vielä vähemmän. Sen sijaan se 
mahdollistaa hänen vähentyneen ostovoimansa ostaa 
enemmän. Hänen ongelmansa on hänen ansaittavissaan 
olevan rahan määrän ja hänen takaisinmaksettavan rahan 
määrän suhteessa. Hänen ongelmaansa ei aiheuta tämän 
rahan suurempi ostovoima. 
 

(Ja näin on mahdollista nähdä 1930-luvun laman New 
Dealin toimenpiteiden kansantaloudellinen järjettömyys 



KLASSISTA TALOUTTA ITÄVALTALAISITTAIN    127 
 

saavuttaa toipuminen pakottamalla polttamaan perunoita, 
kyntämään puuvillasatoja ja teurastamalla porsaita. Näillä 
toimenpiteillä ei ollut mitään voimaa lisätä myyntituloja, 
voittoja tai kykyä velanmaksuun talousjärjestelmässä. 
Enimmillään ne pystyivät lisäämään valittujen ryhmien 
myyntituloja siinä määrin kuin kysyntä tiettyihin tuotteisiin 
oli joustamatonta, ja vähentämään vastaavasti myyntituloja 
muualta talousjärjestelmästä. Niiden vaikutus 
myyntituloihin oli verrattavissa 1970-luvun alun niin 
kutsuttuun ”öljyshokkiin”, jossa öljyn ja muiden energiaa 
tuottavien teollisuudenalojen myyntitulot nousivat koko 
muun talousjärjestelmän myyntitulojen kustannuksella ja 
kärsiessä vastaavasti. Niillä ei ollut mitään koko talouteen 
ulottuvaa kokonaisvaikutusta myyntituloihin, voittoihin tai 
kykyyn maksaa takaisin velkoja. Ne ainoastaan saivat 
nettovaikutukseltaan hinnat korkeammiksi ja vähensivät 
käytettävien varojen ostovoimaa – toisin sanoen tekivät 
elämän vain vaikeammaksi.) 
 

Hintojen putoamisen mahdollisuutta ei tule itsessään ja 
nimenomaisesti pitää syynä lisäykselle 
säästöhalukkuudessa, ja vielä vähemmän lisäykselle rahan 
pitämisen kysynnälle ja siten rahataloudelliselle 
supistumiselle. Siinä määrin kuin laskevat hinnat 
täydentävät suurempaa vaurautta, laskevien hintojen 
mahdollisuus täydentää mahdollisuutta suuremmasta 
vauraudesta. Suuremman vaurauden mahdollisuus 
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tulevaisuudessa tarjoaa houkuttimen suuremmalle 
kulutukselle nykyisyydessä. 
 

Sen tulee ymmärtää toimivan nykyiselle kulutukselle 
samalla tavoin kuin odotus tulevasta perinnöstä. 
Tulevaisuus on paremmin turvattu ja siten on varaa lisätä 
kulutusta ja nautintoja nykyisyydessä. Tämä korvaa 
tosiasian, että jokaisella nykyisestä kulutuksesta 
pidättyvällä dollarilla on suurempi ostovoima 
tulevaisuudessa. Toisin sanoen lisääntyvän tuotannon 
säästöjen ja tulevaisuuteen varautumisen suhteessa 
aiheuttamien laskevien hintojen vaikutuksia tulee pitää 
neutraaleina, koska rahallisen yksikön suuremman tulevan 
ostovoiman mahdollisuuden korvaa mahdollisuus 
suuremmasta tulevasta varallisuudesta. Tällaisissa 
olosuhteissa laskevien hintojen mahdollisuus ei tarjoa 
perustaa rahan pitämisen kysynnän kasvulle. 
 
Tilanne on erilainen kun tarpeen hintojen laskuun saa 
aikaan rahataloudellinen supistuminen. Tässä tapauksessa 
hintojen laskun epäonnistuminen, kohdatessaan odotuksen 
niiden laskemisesta siinä määrin kun on välttämätöntä 
markkinoiden selvittämiseksi myymättömistä hyödykkeistä 
ja työstä, johtaa spekulatiiviseen ostojen lykkäämiseen, 
joka lisää painetta hintojen laskulle.3 Kun hinnat laskevat 
                                                
3 Tähän liittyen ks. Ludwig von Mises, Human Action 3. painos  (Chicago: 
Henry Regnery Company, 1966),  s. 568–70; Murray N. Rothbard,  Man, 
Economy, and State (Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc., 
1962), s. 112–14, 673–75. 
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tarpeellisen määrän, supistuminen päättyy. Olettaen tietyn 
spekulatiivisen pidättymisen ostoista hintojen ja palkkojen 
laskun odotuksessa johonkin tarpeelliselle tasolle, kun 
tämä taso saavutetaan, spekulatiivinen ostoista 
pidättäytyminen päättyy ja kulutusvolyymiin tulee lisäys. 
Toisin sanoen vastine hintojen välttämättömään laskuun on 
taloudellinen toipuminen. 
 

Olettaen ettei rahan määrä talousjärjestelmässä laske, rahan 
pitämisen kysynnän nousulla voi olla hyvin hyödyllinen 
vaikutus lisäämään talousjärjestelmän finanssilikviditeetin 
määrää – Rothbardin tekemä arvokas huomio.4 Se palvelee 
sellaisia elintärkeitä finanssiterveyden toimenpiteitä kuten 
yritysten pitämiä kassavarantoja suhteessa niiden 
lyhytaikaisiin velkoihin. Se toteuttaa tämän siinä 
laajuudessa kun se palvelee tuomaan palkka- ja hintatasoja 
alas ja siten lyhytaikaisten velkojen dollarimäärää, joka 
laskee seurauksena pienemmistä kuluista ja siten 
pienemmistä maksettaviksi tulevista laskuista. 
 

Mitä suurempi on tällaisen finanssilikviditeetin aste sitä 
vähäisempi on maksukyvyttömyyksien ja konkurssien 
vaara ja siten sitä suurempi turva kaikkia tulevia lisäyksiä 
tällaisissa kassavarannoissa kohtaan. Tämän seuraus on 
että lisäykset rahan pitämisen kysyntään ovat itseään 
rajoittavia ja että kysyntä rahan pitämiseen pyrkii 
                                                
4 Murray N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? (Novato, 
California: Libertarian Publishers, 1964), s. 14–16. 
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vakiintumaan korkeammalle tasolle. Prosessi ei ruoki 
itseään ja kasva loputtomasti.5 
 
Se mikä luo tarpeen yllättävään merkittävään lisäykseen 
rahan pitämisen kysynnässä on aikaisempi keinotekoinen 
vähennys rahan pitämisen kysynnässä luottoekspansion 
aiheuttamana. Luottolaajennus saa liikemiehet uskomaan, 
että he voivat korvata todellisen käteisen pitämisen 
mahdollisuudella helposti ja kannattavasti lainata varat, 
joita he saattavat tarvita. Se kannustaa myös rahan 
pitämisen kysynnän vähennykseen näennäisen helppouden 
keinolla, jolla varastot voidaan myydä kannattavasti sen 
ruokkiessa nousevia myyntituottoja, mikä saa vaikuttamaan 
paremmalta pitää suurempaa varastoa ja vähemmän 
käteistä. Korkotason nousu, jota luottolaajennus saa aikaan 
edetessään, kun nousevat myyntituotot nostavat 
nominaalisia voittoja ja siten lainattavien varojen kysyntää, 
palvelee myös vähentämään rahan pitämisen kysyntää. 
Tämä on seurausta siitä, että korkeammat korkotasot 
tekevät kannattavaksi lainata summia ulos lyhyiksi 
ajanjaksoiksi, joka ei ole kannattavaa antolainausta 
alemmilla korkotasoilla. Näihin osatekijöihin tulee lisätä 
mahdollinen nousevien hintojen vaikutus, jonka 
luottolaajennus voi luoda. Ja viimeisenä pääoman menetys 
jota luottolaajennus tuottaa, mittavien virheinvestointien 
myötä joita se saa aikaan, tekee luoton vähemmän 

                                                
5 Ks. Rothbard, Man, Economy, and State, s. 675. 
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saatavaksi ja siten luo yhä lisää kysyntää rahan 
pitämiselle.6 
 

Vältä inflaatiota ja luottolaajennusta, anna kysynnän rahan 
pitämisellä olla korkea, anna hintojen ja palkkojen 
sopeutua tähän tosiasiaan, ja talousjärjestelmä on tämän 
jälkeen turvassa yllättäviltä lisäyksiltä rahan pitämisen 
kysynnässä. 
 
Vastaavasti paras syy tosiasiallisen rahan määrän 
vähentymisen puolesta on, että se kärsimällä voidaan 
välttää suurempi, paljon vakavampi myöhempi vähennys.  
Näin tapahtuisi osittaisen kassavarantovelvoitteen 
kultakannassa, joka ei ole erkaantunut liian kauas sadan 
prosentin kultareserveistä. Tällaisissa olosuhteissa rahan 
määrän vähennys luottamukseen perustuvien välineiden7 
muodossa pystyy tuomaan rahan määrän alas todellisen 
rahallisen kullan tarjontaan ja siten sekä säilyttämään 
kultakanta että välttämään tarve vakavampaan ja 
mahdollisesti katastrofisempaan myöhempään 
vähennykseen rahan määrässä – vähennykseen tavalla joka 
tapahtui vuodesta 1929 vuoteen 1933, vuosikymmenien 
luottamusrahan tarjonnan laajentamisen jälkeen suhteessa 
kullan tarjontaan. 
                                                
6 Viimeisestä seikasta ks Mises, op. cit., s 550–66, s. 568. 
7 Luottamukseen perustuvat välineet [fiduciary media] ovat siirrettäviä vaateita 
standardirahaan, tässä tapauksessa kultaan, jotka liikkeellelaskija maksaa 
vaadittaessa ja jotka hyväksytään kaupassa standardirahan vastineina, mutta 
joihin standardirahaa todellisuudessa ei ole olemassa. 
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Deflaatio, joka, ja tätä ei voida toistaa liian usein, tarkoittaa 
rahataloudellista supistumista, ei laskevia hintoja, on 
parhaassa tapauksessa kategoriassa kivusta, joka tulee 
kestää ainoastaan suuremman myöhemmän kivun 
välttämiseksi. Sitä ei tulisi koskaan pitää, ja käytännössä 
sitä ei koskaan pidetä, minään itsessään positiivisena. 
Luottolaajentumisen vastustus, ja osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkijärjestelmän joka 
mahdollistaa luottolaajentumisen, perustuvat pääosin 
nimenomaan tosiasiaan, että ne ovat vastuussa deflaatiosta, 
jota ei esiintyisi niiden puuttuessa. 
 

Kaikkein tärkein mainitsemani asia, nimittäin että 
lisääntyneen tuotannon aiheuttamat laskevat hinnat ei ole 
deflaatio ja sitä ei tule koskaan sekoittaa deflaatioon, on 
havainnollistettu seuraavassa kaavioissa, jota voidaan pitää 
tämän artikkelin yhteenvetona.8 

                                                
8 Kaavio on otettu artikkelistani "The Goal of Monetary Reform," The 
Quarterly Journal of Austrian Economics, Fall 2000, vol. 3., no. 3, s. 14. 
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10. Fiat-inflaation kultuurillinen ja 
henkinen perintö 

 
Jörg Guido Hülsmann 

 
Käsitys inflaation vahingollisuudesta on vahvalla pohjalla 
taloustieteessä. Mutta useimmat oppikirjat väheksyvät 
vahingon laajuutta, koska ne määrittävät inflaation reilusti 
liian suppeasti rahan ostovoiman pysyvänä vähennyksenä, 
sekä koska ne myös keskittyvät niukasti konkreettisiin 
inflaation muotoihin. Huomioidakseen inflaation 
vahingollisen vaikutuksen sen koko laajuudessaan tulee 
pitää mielessä, että se juontuu yhteiskunnan perussääntöjen 
rikkomisesta. 
 
Inflaatiota tapahtuu kun ihmiset lisäävät rahan tarjontaa 
petoksella, määräyksillä tai sopimusrikkomuksilla. 
Poikkeuksetta se tuottaa kolme tyypillistä seurausta: (1) se 
hyödyttää rikoksentekijöitä kaikkien muiden rahan 
käyttäjien kustannuksella; (2) se mahdollistaa 
velkaantumisen yli tason joka olisi mahdollista vapailla 
markkinoilla; (3) se vähentää rahan ostovoimaa alle 
vapaiden markkinoiden tason. 
 
Vaikka nämä kolme seurausta ovat tarpeeksi huonoja, asiat 
muuttuvat paljon huonommiksi sen jälkeen kun inflaatiota 
rohkaistaan ja suositaan valtion toimesta (fiat-inflaatio). 
Valtion fiat-raha tekee inflaatiosta pysyvää ja sen 
seurauksena muodostuu erityisiä inflaatiolle ominaisia 
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instituutioita ja tapoja. Näin fiat-inflaatio jättää ominaisen 
kulttuurillisen ja henkisen leimansa yhteiskuntaan. 
Seuraavassa keskitymme tarkemmin joihinkin tämän 
perinnön näkökohtiin. 
 
I. Ylikeskittynyt hallinto 
 
Inflaatio hyödyttää sitä kontrolloivaa valtiota ei pelkästään 
koko väestön kustannuksella, vaan myös sekundääristen ja 
tertiääristen hallintojen kustannuksella. On laajasti tunnettu 
tosiasia, että eurooppalaiset kuninkaat murskasivat pääosan 
välittäjien vallan jäänteistä kansallisvaltioiden nousun 
aikana 1600- ja 1700-luvuilla. 1800- ja 1900-luvun 
demokraattiset kansallisvaltiot viimeistelivät vallan 
keskittymisen, joka oli saanut alkunsa kuninkaista. 
Taloudellisesti tätä prosessia ajoi inflaatio, joka oli tuolloin 
täysin keskitetyn valtiokoneiston käsissä. Enemmän kuin 
mikään muu taloudellinen syy, se teki kansallisvaltiosta 
vastustamattoman. Ja näin se edesauttoi vähintäänkin 
epäsuorasti kansallisten ideologioiden suosiota, joista 
1900-luvulla seurasi raivoisa kansallisvaltion palvonta. 
 
Inflaatio yllyttää keskushallintojen kasvuun. Se 
mahdollistaa näille hallinnoille kasvaa suuremmaksi kuin 
ne yltäisivät vapaassa yhteiskunnassa. Ja se mahdollistaa 
niille monopolisoida valtiolliset toiminnot laajuudessa, jota 
ei tapahtuisi rahan luonnollisessa tuotannossa. Tämä 
tapahtuu kaikenmuotoisten keskitason hallintojen 
kustannuksella ja luonnollisesti kokonaisuutena 
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kansalaisyhteisön kustannuksella. Inflaation sponsoroima 
vallan keskittyminen tekee keskivertokansalaisesta yhä 
enemmän sosiaalisesti eristetyn atomin. Kaikkia hänen 
sosiaalisia siteitään kontrolloi keskushallinto, joka myös 
tarjoaa useimmat palveluista, joita aikaisemmin hoitivat 
muut yhteiskunnalliset rakenteet kuten perhe tai 
paikallishallinto. Samaan aikaan valtiokoneiston keskitetty 
ohjaus poistuu sen suojattien jokapäiväisestä elämästä. 
 
II. Fiat-inflaatio ja sota 
 
Eräs fiat-rahan, ja erityisesti paperirahan, hirvittävimmistä 
seurauksista on sen kyky pitkittää sotia. Sodan tuhoilla on 
terveellinen vaikutus rauhoittaa alkuperäistä sodan kiihkoa. 
Mitä pitkittyneemmäksi ja tuhoisammaksi sota tulee, sitä 
vähemmän väestö on siten taipuvainen tukemaan sitä 
taloudellisesti veroilla ja valtion velkakirjojen ostoilla. 
Fiat-inflaatio mahdollistaa valtion sivuuttaa kansalaistensa 
fiskaalisen vastarinnan ja ylläpitää sotatoimia nykyisessä 
tasossaan tai jopa nostaa tätä tasoa. Valtio vain painaa 
tarvitsemansa setelit ostaakseen tykkejä ja saappaita. 
 
Juuri näin tapahtui kahdessa maailmansodassa 1900-
luvulla, ainakin eurooppalaisten valtioiden kohdalla. 
Ranskan, Saksan, Italian, Venäjän ja Yhdistyneiden 
kuningaskuntien hallitukset kattoivat suuren osan 
kuluistaan inflaatiolla. Luonnollisesti on vaikeaa arvioida 
mitään tarkkaa lukumääräistä vaikutusta, mutta ei ole 
kohtuutonta olettaa, että fiat-inflaatio pitkitti molempia 
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sotia useilla kuukausilla tai jopa vuodella tai kahdella. Jos 
otamme huomioon, että tappamiset saavuttivat 
huippukohtansa sodan lopussa, joudumme olettamaan että 
useiden miljoonien henki olisi voitu säästää. 
 
Monet ihmiset pitävät sodassa kaikkia keinoja sallittuina. 
Heidän silmissään fiat-inflaatio on oikeutettu keino 
torjumaan valtion uhat. Mutta tämä argumentti on melko 
vajavainen. Ei pidä paikkaansa, että kaikki keinot ovat 
oikeutettuja sodassa. Katolisessa teologiassa on olemassa 
teoria oikeutetusta sodasta, joka painottaa juuri tätä asiaa. 
Fiat-inflaatio olisi varmasti laitonta, jos vähemmän 
loukkaavia keinoja olisi käytettävissä samojen päämäärien 
saavuttamiseksi. Ja tosiasia on, että tällaisia keinoja on 
olemassa ja on aina ollut valtioiden käytettävissä, 
esimerkiksi luottoraha ja lisäverotus. 
 
Toinen tyypillinen puolustus fiat-rahalle sodan aikana on, 
että valtio saattaa tietää paremmin kuin kansalaiset kuinka 
lähellä voittoa ollaan. Tietämätön väestö väsyy sotaan ja 
pyrkii vastustamaan lisäveroja. Mutta valtio on täydellisesti 
perehtynyt tilanteeseen. Ilman fiat-rahaa sen kädet olisivat 
sidotut, mahdollisesti tuhoisin seurauksin. Inflaatio 
mahdollistaa sille juuri voittoon tarvittavan lisäyksen. 
 
Luonnollisesti on ymmärrettävää, että hallitus on 
paremmin informoitu kuin sen kansalaiset. Mutta on 
vaikeaa nähdä kuinka tämä olisi esteenä sodan 
rahoittamiselle. Kaikkein olennaisin poliittisen johtajuuden 
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tehtävä on saattaa massat tarkoitusperän taakse. Miksi 
valtiolle olisi mahdotonta levittää sen parempaa tietoutta, ja 
näin vakuuttaa väestöä sen lisäverojen tarpeellisuudesta? 
Tämä johdattaa meidät seuraavaan huomioon. 
 
III. Inflaatio ja tyrannia 
 
Sota on ainoastaan kaikkein äärimmäisin tapaus, jossa fiat-
inflaatio sallii valtioille saavuttaa päämääränsä ilman 
todellista kansalaistensa tukea. Painokoneet mahdollistavat 
valtiolle ottaa kansan omaisuutta kysymättä sen lupaa ja 
itse asiassa sen suostumuksen vastaisesti. Millainen valtio 
ottaa omaisuutta mielivaltaisesti kansalaisiltaan? 
Aristoteles ja monet muut poliittiset filosofit ovat kutsuneet 
sitä tyranniaksi. Rahataloudelliset teoreetikot Oresmesta 
Misesiin ovat tuoneet esiin, että fiat-inflaatio, valtion 
rahoittamisen keinona, on tunnusomainen rahoituksellinen 
menetelmä tyrannialle. 
 
IV. Ralli rahallisten organisaatioiden 
pohjamutiin 
 
Itävaltalaiset taloustieteilijät ovat argumentoineet 
yksityiskohtaisesti, että fiat-inflaatio on sisäsyntyisesti 
epävakaa tapa tuottaa rahaa, koska se tekee moraalikadosta 
ja vastuuttomuudesta instituution. Seurauksena on 
yhtenään toistuvat taloudelliset kriisit. Aikaisemmat 
pyrkimykset korjata näitä epätoivottuja vaikutuksia, 
kuitenkaan kyseenalaistamatta itse fiat-inflaatiota, on 
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aiheuttanut poikkeuksellisen rahataloudellisten 
instituutioiden kehityksen – eräänlaisen instituutionaalisen 
”rallin pohjamutiin”. 
 
Tämän prosessin merkittäviä kiintopisteitä olivat osittaisen 
kassavarantovelvoitteen pankkitoiminta, kansallinen 
keskitetty pankkitoiminta, kansainvälinen keskitetty 
pankkitoiminta ja lopulta paperiraha. Rahainstituutioiden 
rappeutuminen on ollut käynnissä vuosisatoja ja se ei ole 
vielä aivan saavuttanut absoluuttista pohjaa, vaikkakin 
prosessi on kiihtynyt merkittävästi paperirahan 
aikakautenamme. 
 
V. Liiketoiminta fiat-inflaation alaisuudessa 
 
Fiat-inflaatiolla on syvällinen vaikutus yritysrahoitukseen. 
Se tekee vastuista (luotoista) halvempia kuin ne olisivat 
vapailla markkinoilla. Tämä johdattelee yrittäjiä 
rahoittamaan hankkeitaan luotoilla suuremmissa määrin 
kuin muutoin, oman pääoman (yrityksen omistajien 
yritykseen tuoman pääoman) sijaan. 
 
Luonnollisessa rahan tuotannon järjestelmässä pankit 
myöntäisivät luottoja ainoastaan rahallisina välikäsinä. 
Toisin sanoen ne voisivat lainata ainoastaan niitä 
rahasummia, joita ne ovat joko itse säästäneet tai joita muut 
ihmiset ovat säästäneet ja sen jälkeen lainanneet pankeille. 
Pankkiirit pystyisivät luonnollisesti myöntämään luottoja 
haluamillaan ehdoilla (korko, vakuus, kesto), mutta niille 
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olisi kohtalokasta tarjota parempia ehtoja kuin heidän omat 
luotottajansa ovat heille myöntäneet. Esimerkiksi jos 
pankki vastaanottaa luoton 5 prosentilla, sille olisi 
kohtalokasta lainata tämä rahasumma 4 prosentilla. Tästä 
seuraa, että vapailla markkinoilla voitollinen 
pankkitoiminta rajoittuu hyvin tiukkoihin rajoihin, jotka 
puolestaan säästäjät määrittävät. Pankille ei ole mahdollista 
pysyä liiketoiminnassa ja tarjota parempia ehtoja kuin 
säästäjät, jotka ovat kaikkein valmiimpia luopumaan 
rahoistaan joksikin aikaa. 
 
Mutta osittaisen kassavarantovelvoitteen pankkitoiminta 
voi tehdä juuri näin. Koska se pystyy tuottamaan lisää 
seteleitä käytännössä kuluitta, se pystyy myöntämään 
luottoa koroilla, jotka ovat alempia kuin muutoin 
vallitsevat. Siten edunsaajat rahoittavat joitain hankkeita 
velalla, joita ne muutoin olisivat rahoittaneet omilla 
rahoillaan, tai joita he eivät olisivat aloittaneet lainkaan. 
Paperirahalla on hyvin paljon sama vaikutus, mutta vain 
paljon suuremmassa mittakaavassa. Paperirahan tuottaja 
pystyy myöntämään luottoja käytännössä missä tahansa 
laajuudessa ja käytännössä millä tahansa ehdoilla. 
Muutamina viime vuosina Japanin keskuspankki on 
tarjonnut luottoja 0 prosentin korolla, ja tällä hetkellä se 
itse asiassa maksaa joissain tapauksissa ihmisille sen 
luottojen hyödyntämisestä. 
 
On ilmiselvää, että vain harvoilla yrityksillä on varaa 
vastustaa tällaisia tarjouksia. Monilla teollisuuden aloilla 
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kilpailu on ankaraa, ja yritykset joutuvat etsimään parhaat 
mahdolliset tarjoukset, muutoin ne menettävät 
”kilpailullisen etunsa”, joka voi olla ratkaisevaa voitoille ja 
myös pelkälle selviytymiselle. Tästä seuraa, että fiat-
inflaatio tekee yrityksistä riippuvaisempia pankeista kuin 
muutoin olisi asian laita. Se luo suuremman hierarkian ja 
keskitetymmän päätöksentekovallan kuin olisi olemassa 
vapailla markkinoilla. Yrittäjä, joka toimii 10 prosentilla 
omaa pääomaa ja 90 prosentilla velkaa, ei ole enää 
todellinen yrittäjä. Hänen velkojansa (useimmiten 
pankkiirit) ovat todellisia yrittäjiä, jotka tekevät kaikki 
merkittävät päätökset. Hän on vain enemmän tai 
vähemmän hyvin palkattu yritysjohtaja – päällikkö. 
 
Näin fiat-inflaatio vähentää todellisten yrittäjien määrää – 
itsenäisiä henkilöitä, jotka toimivat omilla rahoillaan. 
Tällaisia henkilöitä on yhä olemassa hämmästyttävissä 
määrin, mutta he pystyvät selviytymään ainoastaan, koska 
heidän ylivoimaiset kykynsä kompensoivat heikompia 
rahallisia ehtoja, joihin he joutuvat sopeutumaan. Heidän 
täytyy olla innovatiivisempia ja/tai työskennellä kovemmin 
kuin kilpailijansa. He tietävät itsenäisyyden hinnan ja ovat 
valmiita maksamaan siitä. Monasti he ovat enemmän 
kiintyneitä perheyrityksiin ja välittävät enemmän 
työntekijöistään kuin pankkiirien marionetit. 
 
Koska fiat-inflaatiosta syntyvät luotot tarjoavat helpon 
taloduellisen ylivoiman, sillä on taipumuksena rohkaista 
toimitusjohtajia holtittomaan käyttäytymiseen. Tämä pitää 
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erityisesti paikkansa suurten yritysten johtajiin, joilla on 
helppo pääsy pääomamarkkinoille. Heidän 
holtittomuuttaan sekoitetaan usein innovatiivisuuteen. 
 
Taloustieteilijä Josef Schumpeter on erinomaisesti 
kuvannut osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoimintaa eräänlaisena innovatiivisen taloudellisen 
kehityksen pääjousena, koska se tarjoaa ylimääräistä rahaa 
yrittäjille, joilla on hyviä ideoita. 
 
On ymmärrettävää, että joissain tapauksissa sillä on tämä 
rooli, mutta todennäköisyydet ovat ylivoimaisesti 
päinvastaiset. Yleisenä sääntönä mikä tahansa uusi tuote ja 
mikä tahansa perinpohjainen innovaatio liiketoiminnan 
järjestäytymisessä on uhka pankeille, koska ne ovat 
enemmän tai vähemmän raskaasti investoineet 
vakiintuneisiin yrityksiin, jotka tuottavat vanhoja tuotteita 
ja käyttävät vanhoja järjestäytymisen muotoja. Näin ollen 
niillä on kaikki kannustimet joko estää innovaatio 
kieltäytymällä rahoittamasta sitä tai viestittää 
liikemaailmassa uusista ideoista kumppaneilleen. 
 
Tästä syystä osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoiminta tekee liiketoiminnasta konservatiivisempaa 
kuin se muuten olisi. Se hyödyttää vakiintuneita yrityksiä 
innovatiivisten tulokkaiden kustannuksella. Itsenäiset 
liikemiehet ovat paljon todennäköisempiä innovaatioiden 
synnyttäjiä, erityisesti jos tuloverotus on alhainen. 
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VI. Velkataakka 
 
Osa edeltävistä pohdinnoista soveltuu myös liike-elämän 
ulkopuolelle. Fiat-inflaatio ei tarjoa pelkästään helppoa 
luottoa valtioille ja yrityksille, vaan myös yksityisille 
kansalaisille. Pelkkä tosiasia että tällaista luottoa tarjotaan 
kaikille, yllyttää joitain ihmisiä velkaantumaan, jotka 
muutoin eivät olisivat valinneet tehdä niin. Mutta helposta 
luotosta tulee lähes vastustamatonta yhdistettynä toiseen 
tyypilliseen infaaltion seuraukseen, nimittäin jatkuvasti 
nousevaan hintatasoon. Kun aikaisemmin hintojen nousu 
oli hädin tuskin huomattavissa, meidän aikanamme läntisen 
maailman kansalaiset ovat ilmiöstä tietoisia. Maissa kuten 
Turkki ja Brasilia, joissa hinnat nousevat 80-100 prosentin 
vuosivauhdilla, jopa nuoriso on sen kokenut 
henkilökohtaisesti. 
 
Tällaiset olosuhteet asettavat raskaat rangaistukset 
käteissäästöille. Vanhaan aikaan säästäminen tapahtui 
yleisesti kulta- ja hopeakolikkoja säilyttämällä. Pitää 
paikkansa ettei tällainen rahan kerääminen tarjonnut mitään 
tuloja – metalli oli ”hedelmätöntä” – ja sen vuoksi 
korkotuloilla eläminen ei ollut mahdollista. Mutta kaikilla 
muilla tavoilla rahan varastointi oli luotettava ja tehokas 
säästämisen muoto. Sen ostovoima ei haihtunut ilmaan 
vain muutamassa vuosikymmenessä ja talouskasvun aikana 
se jopa lisäsi jonkin verran ostovoimaansa. 
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Vielä tärkeämpänä oli sen erinomainen soveltuvuus 
tavallisille ihmisille. Puusepät, muurarit, räätälit ja 
maanviljelijät eivät yleensä ole kovin kokeneita 
kansainvälisten pääomamarkkinoiden seuraajia. 
Kultakolikoiden laittaminen tyynyt alle tai tallelokeroon 
säästi heiltä monet yöttömät yöt ja teki heidät 
riippumattomiksi taloudellisista välikäsistä. 
 
Verrataan nyt tätä vanhan ajan tilannetta nykypäivän 
olosuhteisiin. Ero ei voisi olla räikeämpi. Nykypäivänä 
olisi täysin hyödytöntä varastoida euro- tai dollariseteleitä 
eläkettä varten. Kolmikymppinen henkilö, joka 
valmistautuu jäämään eläkkeelle kolmenkymmenen 
vuoden päästä nykyhetkestä (2004), joutuu ottamaan 
huomioon arvonalennuskertoimen suuruusluokassa kolme. 
Toisin sanoen hän joutuu tänään säästämään kolme dollaria 
saadakseen yhden nykypäivän dollarin ostovoiman 
jäädessään eläkkeelle. Ja kolmen arvonalennuskerroin on 
vielä hyvin alhainen arvioi! 
 
Tästä seuraa, että hänelle rationaalinen säästämisstrategia 
on velkaantua omaisuuserien ostamisella, joiden arvo 
nousee inflaation mukana. Nykyään juuri näin tapahtuu 
pääosassa länsimaita. Heti kun nuoret saavat työpaikan ja 
siten melko säännöllisen tulonlähteen, he ottavat lainan 
ostaakseen asunnon – toisin kuin heidän isoisoisänsä olisi 
tuolloin yhä ensin kerännyt säästöjä noin kolmekymmentä 
vuotta ja sitten ostanut talonsa käteisellä. Sanomattakin on 
selvää, että jälkimmäinen on kristillinen tapa. Paavalin 
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kirjeessä roomalaisille (13:8) mainitaan: ”Älkää olko 
kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne 
rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain 
täyttänyt”. 
 
Asiat eivät ole paljon paremmin niillä, jotka ovat jo 
hankkineet jonkin verran varallisuutta. Pitää paikkansa 
ettei inflaatio pakota heitä velkoihin, mutta joka 
tapauksessa se riistää heiltä mahdollisuuden pitää 
säästöjään käteisenä. Vanhojen ihmisten eläkerahastoineen, 
leskien ja orpojen holhoojien täytyy investoida rahansa 
finanssimarkkinoille, muutoin niiden ostovoima häviää 
heidän silmiensä edessä. Siten heistä tulee riippuvaisia 
välikäsistä sekä osakkeiden ja velkakirjojen hintojen 
oikuista. 
 
Tämä asiantila on selkeästi erittäin hyödyllinen niille, jotka 
saavat elantonsa finanssimarkkinoilta. Osakevälittäjillä, 
velkapaperien välittäjillä, pankeilla, asuntolainayrityksillä 
ja muilla ”pelureilla” on syynsä olla kiitollisia jatkuvasta 
rahan ostovoiman alenemisesta fiat-inflaatiossa. Mutta 
onko tämä asiantila hyödyllinen myös 
keskivertokansalaiselle? Tietyllä tavalla hänen velkansa ja 
kasvaneet sijoituksensa finanssimarkkinoilla ovat 
hyödyllisiä hänelle, pitäen oletuksena meidän nykyistä 
inflatorista järjestelmää. 
 
Kun hintatason lisäys on pitkäaikaista, yksityinen velka on 
hänelle paras mahdollinen strategia. Mutta tämä 
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luonnollisesti tarkoittaa myös, että ilman valtion väliintuloa 
rahajärjestelmään muut strategiat olisivat ylivoimaisempia. 
Keskuspankkien ja paperirahan läsnäolo tekevät 
velkapohjaisista rahoitusstrategioista houkuttelevimpia 
kuin aikaisempiin säästöihin perustuvat strategiat. 
 
Ei ole liioittelua sanoa, että rahapoliitikkojensa avulla 
läntiset valtiot ovat saattaneet kansalaisensa 
rahoitukselliseen riippuvuuteen, joka oli tuntematon 
aikaisemmille sukupolville. Jo vuonna 1931 Pius XI totesi: 
 

[...] on ilmiselvää, että ei pelkästään varallisuus ole 
keskittynyt aikanamme, vaan myös suunnaton valta ja 
omavaltainen taloudellinen diktatuuri on keskittynyt 
harvojen käsiin, jotka usein eivät ole omistaja, vaan 
ainoastaan edunsaajia ja toimitusjohtajia sijoitetuissa 
rahastoissa, joita he hallinnoivat omavaltaisen 
tahtonsa ja mielihalujensa pohjalta. 

 
Tätä diktatuuria harjoitetaan kaikkein voimakkaimmin 
niiden taholta, jotka koska he hallinnoivat rahoja ja 
kontrolloivat niitä täysin, kontrolloivat myös luottoja 
ja päättävät rahan lainaamisesta. Täten he säätelevät 
niin sanotusti elinvoiman virtaa, josta koko 
taloudellinen järjestelmä on riippuvainen ja pitävät 
tiukasti otteessaan taloudellisen elämän sielua, jotta 
kukaan ei voi hengittää ilman heidän suostumustaan.9 

 

                                                
9 Pius XI, Quadragesimo Anno (1931), §§ 105, 106. Ks. myös Deuteronomy 
28: 12, 43–44. 
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Millaisia ilmaisuja Pius XI olisi käyttänytkään 
kuvailemaan nykyistä tilannettamme. Tavanomainen 
oikeutus tälle asiantilalle on, että se väitetysti edistää 
teollista kehitystä. Aikaisempien aikojen rahan varastointi 
ei ollut ainoastaan steriiliä; se oli tosiasiassa vahingollista 
taloudellisesta näkökulmasta, koska se riisti 
liiketoiminnalta sen tarvitsemat investointien maksutavat. 
Inflaation rooli on tarjota nämä keinot. 
 
Rahan keräämisellä ei kuitenkaan ole mitään negatiivisia 
kansantaloudellisia vaikutuksia. Se ei varmasti tukahduta 
teollisia investointeja. Rahan varastointi lisää rahan 
ostovoimaa ja antaa näin kiertoon jääville rahayksiköille 
suuremman ”painon”. Kaikki tuotteet ja palvelut voidaan 
ostaa ja kaikki toteuttamiskelpoiset investoinnit voidaan 
tehdä näillä jäljelle jääneillä yksiköillä. Olennainen tosiasia 
on, että inflaatio ei luo yhtään ylimääräisiä resursseja. Se 
ainoastaan muuttaa nykyisten resurssien allokaatioita. Ne 
eivät enää mene yrittäjille, jotka operoivat omilla 
rahoillaan vaan yritysjohtajille, jotka operoivat 
pankkiluotoilla rahoitettuja yrityksiä. 
 
Viimeaikaisen kotitalouksien velan kasvutulvan 
nettovaikutus on näin ollen kokonaisen väestön siirtyminen 
taloudelliseen riippuvuuteen. Moraaliset seuraamukset ovat 
selviä. Ylenmääräiset velat ovat yhtyeensopimattomia 
taloudellisen riippumattomuuden kanssa ja näin niillä on 
taipumuksena heikentää itsenäisyyttä myös muilla osa-
alueilla. Velan uuvuttama yksilö omaksuu lopulta tavan 
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kääntyä muiden puoleen hakeakseen apua, sen sijaan että 
kasvaisi perheensä ja laajemman yhteisönsä taloudelliseksi 
ja moraalisiksi tukipilariksi. Vakaus ja itsenäinen 
arvostelukyky korvautuvat toivoajattelulla ja alistumisella. 
Ja entäpä niissä monissa tapauksissa, joissa perheet eivät 
enää pysty kannattelemaan velkataakkaansa? Tällöin 
seurauksena on joko epätoivo tai päinvastaisesti kaikkien 
taloudellisen järkevyyden normien halveksunta. 
 
VII. Eräitä fiat-inflaation henkisiä uhreja 
 
Fiat-inflaatio vähentää jatkuvasti rahan ostovoimaa. 
Tiettyyn rajaan saakka ihmisillä on mahdollisuus suojata 
säästöjään tätä trendiä vastaan, mutta tämä vaatii 
perinpohjaista taloudellista tietoutta, aikaa jatkuvasti 
valvoa omia sijoituksia ja hyvän annoksen onnea. Ihmiset 
joilta puuttuu jokin näistä osasista menettävät 
todennäköisesti merkittävän osan omaisuuseristään. 
Elinikäiset säästöt katoavat usein tuhkana tuleen 
muutamina viimeisinä eläkevuosina. Seurauksena on 
epätoivo ja moraalisten sekä yhteiskunnallisten normien 
häviäminen. Mutta olisi väärin vetää  johtopäätös, että 
inflaatio tuottaa tämän vaikutuksen pääosin vanhuksille. 
Kuten eräs kirjoittaja totesi: 
 

Nämä vaikutukset ovat ”erityisen vahvoja nuorten 
keskuudessa. He oppivat elämään hetkessä ja 
pilkkaamaan niitä, jotka yrittävät opettaa heille 
’vanhanaikaista moraalisuutta ja säästäväisyyttä’.  
Näin ollen inflaatio rohkaisee välittömän tyydytyksen 
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mentaliteettia, joka on ilmeisen ristiriidassa itsekurin 
ja ikuisen perspektiivin kanssa, jota vaaditaan 
raamatullisen taloudenpidon harjoittamisessa – kuten 
pitkäaikaisia sijoituksia tulevien sukupolvien 
hyväksi.”10 

 
Jopa kansalaiset joita on siunattu tiedoilla, ajalla ja onnella 
säästöjensä pääosan suojelemiseksi eivät pysty välttämään 
inflaation vahingollista vaikutusta, koska he joutuvat 
omaksumaan tapoja, jotka ovat ristiriidassa moraalisen ja 
henkisen terveyden kanssa. Inflaatio pakottaa heidät 
kuluttamaan paljon enemmän aikaa heidän rahojensa 
ajattelemiseen kuin he muutoin käyttäisivät. Kuten on jo 
aiemmin tullut mainittua, tavallisten kansalaisten tapa 
säästää oli käteisen kerääminen. Inflaation vallitessa tämä 
strategia on kohtalokas. He joutuvat sijoittamaan 
omaisuuseriin, joiden arvo kasvaa inflaation mukana; 
käytännöllisin tapa toteuttaa tämä on ostaa osakkeita ja 
velkakirjoja. Mutta tämä vaatii useiden tuntien käyttämistä 
sopivien kohteiden etsimiseen ja valitsemiseen. Ja se 
painostaa heitä olemaan aina varuillaan ja huolissaan 
rahoistaan koko loppuelämänsä ajan. He joutuvat 
seuraamaan talousuutisia ja vahtimaan markkinoiden 
hintanoteerauksia. 
 

                                                
10 Thomas Woods, "Money and Morality: The Christian Moral Tradition and 
the Best Monetary Regime," Religion & Liberty, vol. 13, no. 5 (Sept./Oct. 
2003). Kirjoittaja lainaa Ludwig von Misesiä. 
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Vastaavasti ihmiset pyrkivät pidentämään elämänsä 
ajanjaksoa, jolloin he hankkivat tuloja. Ja he asettavat 
suhteellisesti suuremman painotuksen rahallisille tuloille 
kuin millekään muille ammatinvalinnan kriteereille. 
Esimerkiksi osa niistä, jotka mieluummin valitsisivat 
puutarhanhoidon, eittämättä tulevat etsimään teollista 
työllisyyttä, koska jälkimmäinen tarjoaa suuremman 
pitkäaikaisen rahallisen tuoton. Ja useammat ihmiset 
ottavat vastaan työpaikan kaukaa kotoa kuin tapahtuisi 
luonnollisen rahan järjestelmässä, koska se mahdollistaa 
heille ansaita hiukan lisää rahaa. 
 
Näiden inflaation aikaansaamien tapojen henkiset 
ulottuvuudet vaikuttavat ilmiselviltä. Rahalliset ja 
taloudelliset kysymykset asettuvat paisuteltuun rooliin 
ihmisten elämässä. Inflaatio tekee yhteiskunnasta 
materialistisen. Yhä useammat ihmiset raatavat rahallisen 
tulon perässä henkilökohtaisen onnellisuuden 
kustannuksella. Inflaation aikaansaama maantieteellinen 
liikkuvuus heikentää keinotekoisesti perhesiteitä ja 
isänmaallista uskollisuutta. Monet ahneuteen, kateuteen ja 
itaruuteen taipuvaiset lankeavat syntiin. Jopa ne jotka eivät 
ole luonteeltaan kovin taipuvaisia tulevat altistetuiksi 
kiusauksille, joita he eivät muutoin kokisi. Ja koska 
rahamarkkinoiden satunnaisuus tarjoaa valmiin tekosyyn 
ylenmääräisen saitaan rahan käyttöön, lahjoitukset 
yleishyödyllisille instituutioille vähenevät. 
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Jatkuvan inflaation taipumus heikentää tuotteiden laatua on 
myös tosiasia. Jokainen myyjä tietää, että on vaikeaa 
myydä fyysisesti samaa tuotetta viimevuotista  kovemmalla 
hinnalla. Mutta rahallisen hinnan nostaminen ovat 
väistämätöntä, kun rahan tarjontaa kasvatetaan 
huolettomasti. Eli mitä myyjät tekevät? Monissa 
tapauksissa pelastavana tekijänä on tekninen innovaatio, 
joka mahdollistaa tuotteiden halvemman tuottamisen 
neutraloiden tai jopa ylikompensoiden siten inflaation 
vastakkaista vaikutusta. Näin tapahtuu esimerkiksi 
tietokoneiden ja muiden merkittävän tietoteknisen osuuden 
laitteissa. 
 
Mutta muilla teollisuudenaloilla teknologisella kehityksellä 
on paljon vähäisempi rooli. Näissä myyjät kohtaavat yllä 
mainitun ongelman. Tällöin he valmistavat alempiarvoisia 
tuotteita ja myyvät niitä samalla nimikkeellä yhdessä 
kiertoilmaisujen kanssa, joista on tullut tavanomaisia 
kaupallisessa markkinoinnissa. He saattavat esimerkiksi 
tarjota asiakkailleen ”kevyt” kahvia tai ”ei maustettuja” 
vihanneksia – mikä on tulkittavissa laihaksi kahviksi ja 
mauttomiksi vihanneksiksi. Vastaavaa tuotteiden 
huonontumista voidaan havaita rakennustoiminnassa. 
Pysyvän inflaation vallassa olevissa valtioissa vaikuttaa 
olevan suurempi määrä taloja ja katuja jatkuvan korjauksen 
tarpeessa kuin muissa maissa. 
 
Tällaisissa olosuhteissa ihmiset kehittävät kieltään kohtaan 
huolimattomamman asenteen. Jos kaikki on niin kuin sitä 
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kutsutaan, tällöin on vaikeaa selittää eroa totuuden ja 
valheen välillä. Inflaatio houkuttelee ihmisiä valehtelemaan 
tuotteistaan ja pysyvä inflaatio rohkaisee rutiininomaisen 
valehtelemisen käytäntöön. Kirjoittaja on argumentoinut 
muissa töissään, että rutiininomaisella valehtelulla on 
merkittävä asema osittaisen kassavarantovelvoitteen 
pankkitoiminnassa, fiat-rahajärjestelmän 
perusinstituutiossa. Fiat-inflaatio näyttää levittävän tätä 
tapaa syövän lailla muuhun osaan taloutta. 
 
VIII. Liekin tukahduttaminen 
 
Useimmissa maissa hyvinvointivaltion kasvu on rahoitettu 
julkisen velan kasvattamisella laajuuteen, joka olisi ollut 
käsittämätöntä ilman fiat-inflaatiota. Pintapuolinen vilkaisu 
historiallisiin tosiasioihin osoittaa, että hyvinvointivaltion 
eksponentiaalinen kasvu, joka alkoi Euroopassa 1970-
luvun alussa, kulki käsi kädessä julkisen velan 
räjähdysmäisen kasvun kanssa. On laajasti tiedossa, että 
tämä kehitys on ollut pääasiallinen tekijä perheiden 
heikkenemiselle. Mutta yleisesti jätetään huomiotta, että 
tämän alentumisen perimmäinen syy on fiat-inflaatiossa. 
Jatkuva inflaatio tuhoaa perheen hitaasti mutta varmasti, 
tukahduttaen näin kristillisen moraalin maallisen liekin. 
 
Kristillinen perhe on kaikkein tärkein ”tuottaja” tietyn 
tyyppisille moraaleille. Perhe-elämä on mahdollista 
ainoastaan, jos kaikki jäsenet hyväksyvät ohjeita kuten 
auktoriteetin oikeutuksen, miehen ja naisen välisen 
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heteroseksuaalisen liiton ja kiellon insestistä. Ja kristilliset 
perheet perustuvat lisäohjeisiin kuten aviopuolisoiden 
väliseen rakkauteen toisiaan ja jälkikasvuaan kohtaan, 
lasten vanhempiensa kunnioitukseen, Jumalan 
kolminaisuuden todellisuuteen, kristillisen uskon totuuteen 
ja niin edelleen. Vanhemmat jatkuvasti toistavat, 
painottavat ja elävät näitä ohjeita. Tämä päivittäinen 
kokemus ”aivopesee” kaikki perheen jäsenet hyväksymään 
nämä ohjeet normaaleina asioiden tiloina. Laajemmassa 
yhteiskunnallisessa vaikutuspiirissä nämä ihmiset siten 
toimivat samojen ohjeiden edistäjinä liiketoimissaan, 
yhdistyksissään ja politiikassa. 
 
Perinteisen kristillisen perheen ystävät ja tukijat 
hyväksyvät nämä asiat. Muun muassa koska he tunnistavat 
perheen tehokkuuden yhteiskunnallisten ohjeistuksien 
luojana, kristilliset pyrkivät suojelemaan niitä. Ja juuri 
samasta syystä moraalisen lisenssin puolestapuhujat 
pyrkivät tuhoamaan ne. Hyvinvointivaltio on ollut heidän 
suosikkityökalunsa viimeisenä kolmenakymmenenä 
vuotena. Nykyään hyvinvointivaltio tarjoaa suuren määrän 
palveluita, joita aikaisemmin perheet tarjosivat (ja joita 
olettaisimme niiden yhä tarjoavan merkittävissä määrin, jos 
hyvinvointivaltio lopettaisi toimintansa). Nuorten opetus, 
vanhusten ja sairaiden hoito, hätäapu – kaikki nämä 
palvelut on nykyään tehokkaasti ”ulkoistettu” valtiolle. 
Perheet on alennettu pieniksi tuotantoyksiköiksi, jotka 
jakavat elinkustannukset, autot, jääkaapit ja totta kai 
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verojen maksun. Verorahoitettu hyvinvointivaltio tarjoaa 
heille tämän jälkeen opetuksen ja hoidon.11 
 
Taloudellisesta näkökulmasta tämä järjestely on puhdasta 
rahan tuhlausta. Tosiasiallisesti hyvinvointivaltio on 
tehoton; se tarjoaa suhteellisen huonoa palvelua 
suhteellisen korkeilla kustannuksilla. Ei ole tarvetta mennä 
syvemmälle valtion hyvinvointitoimintojen 
kyvyttömyyteen tarjota tunneherkkää ja henkistä tukea, 
joka syntyy ainoastaan hyväntekeväisyydestä. Myötätuntoa 
ei voida ostaa. Mutta hyvinvointivaltio on myös tehoton 
puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta. Se toimii laajan 
byrokratian kautta ja on siten vastuunalainen kannustimien 
ja taloudellisten kriteerien puuttumisesta, jotka estäisivät 
rahan tuhlausta. Paavi Johannes Paavali II:n sanoin: 
 

Sekaantumalla suoraan ja riistämällä yhteisöltä sen 
vastuun, Yhteiskunnallisen Avun Valtiosta seuraa 
ihmisenergian väheneminen ja kohtuuton kasvu 
julkisissa toiminnoissa, joita hallitsee enemmän 
byrokraattinen ajattelutapa kuin huoli asiakkaistaan ja 
joihin liittyy valtava kulunlisäys. Itse asiassa 
vaikuttaisi, että tarpeet ymmärretään ja niihin voidaan 
parhaiten vastata lähellä olevien ihmisten toimesta ja 
niiden jotka ovat naapureita apua tarvitseville. Tulee 

                                                
11 Useissa maissa perheille on nykyään mahdollista vähentää yksityisen 
lastenhoidon ja koulutuksen kulut vuosittaisessa verotuksessa. Mutta ironisesti 
(tai ehkei niinkään ironisesti) tämän trendi on vahvistanut perheen eroosioita. 
Esimerkiksi viimeaikaiset Yhdysvaltain verolainsäädännön määräykset sallivat 
perheiden budjettien lisäyksen tällaisilla vähennyksillä – mutta ainoastaan jos 
vähennettäviä palveluita ei suoriteta kotona, vaan ostetaan muilta ihmisiltä. 
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lisätä, että tietyntyyppiset tarpeet vaativat usein 
vastausta, joka ei ole pelkästään materiaalista, vaan 
pystyy ymmärtämään ihmisen syvempiä tarpeita.12 

 
Kaikki tietävät tämän omasta kokemuksestaan ja saman 
asian vahvistaa suuri määrä tieteellisiä tutkimuksia. Juuri 
sen vuoksi, että hyvinvointivaltio on tehoton taloudellinen 
järjestely, se on riippuvainen veroista. Jos 
hyvinvointivaltion tulisi kilpailla perheiden kanssa 
tasavertaisesti, se ei pystyisi jatkamaan toimintaansa 
pitkään. Se on ajanut perheet ja yksityiset 
hyväntekeväisyysjärjestöt pois ”hyvinvointimarkkinoilta”, 
koska ihmiset on pakotettu maksamaan niistä joka 
tapauksessa. Heidät on pakotettu maksamaan veroja ja he 
eivät voi estää valtiota laskemasta liikkeelle yhä uusia 
lainoja, jotka imevät pääomia joita muutoin olisi käytetty 
erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuotantoon. 
 
Nykypäivän ylenmääräinen hyvinvointivaltio on 
suurhyökkäys kristillisen moraalin tuottajia vastaan. Mutta 
se heikentää tätä moraalia myös epäsuorilla keinoin, 
kaikkein ilmeisimmin tukemalla huonon moraalin 
esimerkkejä. On tosiasia, että eräät vaihtoehtoiset 
”elämäntyylit” pitävät sisällään suuria taloudellisia riskejä 
ja sen vuoksi tapaavat olemaan kalliimpia kuin perinteiset 
perhejärjestelyt. Hyvinvointivaltio sosialisoi tällaisen 

                                                
12 John Paul II, Centesimus Annus, § 48. 
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käytöksen kulut ja antaa niille sen vuoksi suuremman 
merkityksen kuin niillä olisi vapaassa yhteiskunnassa. 
 
Sen sijaan että sisältäisi taloudellisen rangaistuksen, 
julkinen lisenssi saattaa tällöin kulkea käsi kädessä 
taloudellisten etujen kanssa, koska se erottaa tienraivaajat 
perhe-elämän kuluilta (esimerkiksi lapsen kasvattamisen 
kuluilta). Hyvinvointivaltion tuella nämä tienraivaajat 
pystyvät pilkkaamaan perinteistä moraalia eräänlaisena 
taikauskona, jolla ei ole vaikutusta todelliseen elämään. 
Henkiset ulottuvuudet vaikuttavat selkeiltä: 
Hyvinvointivaltio järjestelmällisesti altistaa ihmiset 
houkutukselle uskoa, ettei ole olemassa mitään vuosien 
varrella hyväksi havaittuja moraalisia periaatteita. 
 
On syytä painottaa, että yllä mainitut huomiot eivät ole 
hyökkäys hyvinvointipalveluita vastaan, jotka ovat itse 
asiassa olennainen osa kristillistä yhteiskuntaa. 
Ennemminkin asian ydin on, että fiat-inflaatio tuhoaa 
näiden palveluiden tarjoamisen demokraattisen kontrollin; 
että tämä väistämättä johtaa ylisuureen 
hyvinvointijärjestelmän kokonaisuuden kasvuun ja 
ylettömiin hyvinvoinnin muotoihin; ja näillä puolestaan on 
seurauksia väestön moraalisiin ja henkisiin ominaisuuksiin. 
 
Yllämainittu ei missään nimessä ole kaikenkattava kuvaus 
fiat-inflaation kulttuurillisesta ja henkisestä perinnöstä. 
Mutta niiden luulisi riittävän tukemaan pääasiaa: että fiat-
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inflaatio on yhteiskunnallisen, taloudellisen, kulttuurillisen 
ja henkisen tuhon voimakeskus. 
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KOLMAS OSIO: 
 

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? 
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11. Miksi nykypolitiikan mukaiset 
reseptilääkkeet eivät voi toimia 

 
Thorsten Polleit 

 
Syy tuholle 
 
Tekevätkö valtiot riittävästi taistellakseen tätä finanssi- ja 
talouskriisiä vastaan? Onko hyvä asia, että keskuspankit 
ovat leikanneet korkotasot käytännössä nollaan ja lisänneet 
rahan tarjonnan perustaa dramaattisesti tukeakseen 
finanssisektoria? Estyykö lama, jos valtiot ympäri 
maailmaa keräävät valtavia alijäämiä pyrkimyksenä 
vahvistaa kysyntää, tuotantoa ja työllisyyttä? 
 

Jotta voimme vastata näihin kysymyksiin 
totuudenmukaisesti, meidän täytyy diagnosoida 
romahduksen syyt ja muodostaa sen jälkeen kunnollinen tie 
ulos siitä. Diagnoosi voidaan todeta yhdellä lauseella: 
Valtiot ovat aiheuttaneet finanssi- ja talousromahduksen 
tukahduttamalla vapaat markkinat. Ja resepti tämän 
romahduksen päättämiseksi on seuraava: Ainoastaan 
vapaat markkinat, ei valtio, voi päättää sen. 
 
Romahduksen analyysi 
 
Jotta tämä on nähtävissä, täytyy luottomarkkinoiden 
romahduksen syyt analysoida käyttämällä luotettavaa – 
tarkoittaen itävaltalaista – taloustiedettä. 
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Romahdus on lopputulos valtion kontrolloimasta fiat-
rahajärjestelmästä. Valtioiden omistamat keskuspankit 
pitävät yllä monopolia rahan tarjonnassa ja he lisäävät sitä 
tyhjästä laajentamalla kiertoluottoja (circulation credit). 
Tällainen rahataloudellinen järjestelmä luo väistämättä 
epätasapainoa. 
 
Kiertoluottojen nousu laskee markkinoiden korkotasoja 
alle niiden luontaisten tasojen – tarkoittaen tasoja, jotka 
vallitsisivat ellei luottojen tarjontaa olisi keinotekoisesti 
lisätty. Alaspäin manipuloitu korkotaso houkuttelee 
lisäinvestointeja ja lietsoo samaan aikaan kulutuksen 
kasvuun nykyisillä tuloilla säästöjen kustannuksella. 
Tämän seurauksena rahan tarjonnan lisäys saa 
kokonaisrahataloudellisen kysynnän ylittämään resurssien 
kapasiteetin taloudessa – talous alkaa elämään yli 
varojensa. 
 
Ennemmin tai myöhemmin nouseva rahan tarjonta työntää 
hintoja ylös, olivat ne sitten kulutushyödykkeiden tai 
omaisuuserien (kuten esimerkiksi osakkeiden, 
velkakirjojen, talojen, kiinteistöjen jne.) hintoja. Nousevat 
hinnat ovat tosiaankin luonteenomainen piirre 
pahamaineisen inflatoriselle valtion sponsoroimalle fiat-
rahajärjestelmälle. 
 
Tämän lisäksi keinotekoisesti tukahdutettu korkotaso 
siirtää lisääntyvästi niukkoja resursseja enemmän aikaa 
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kuluttavien pääomahyödykkeiden tuotantoprosesseihin – 
kulutushyödykkeiden tuotantoprosessien kustannuksella. 
Vaikka rahan tarjonnan lisäys alustavasti voimistaa 
taloudellista toimintaa, seuraava noususuhdanne on, 
jokseenkin traagisesti, taloudellisesti kestämätön ja sitä 
tulee seuraamaan laskusuhdanne. 
 
Jos injektio lisärahaa ja –luottoja tyhjästä olisi 
kertaluontoinen tapahtuma, noususuhdanteen 
purkautuminen ei otaksuttavasti kestäisi kauaa. 
Markkinoiden toimijat palauttaisivat heidän toivomansa 
suhteen kulutuksen, säästöjen ja investointien välille – jota 
luottojen ja rahan laajentaminen häiritsee – ja tämä 
paljastaisi virheinvestoinnit. Markkinoiden kysyntä tippuisi 
vailla yritysten odotuksia ja kannattamattomat sijoitukset 
likvidoitaisiin. Harhakuvaisen taloudellisen 
laajentumisvaiheen luomat työpaikat täytyisi leikata. 
 
Valitettavasti nykyisessä valtion sponsoroimassa fiat-
rahajärjestelmässä luottojen ja rahan lisäyksen luominen 
tyhjästä ei ole kertaluontoinen tapaus. Heti kun vapaiden 
markkinoiden voimat ilmoittavat korjausprosessista – 
toisin sanoen viestittävät lähestyvästä taantumasta – 
yleinen mielipide vaatii vastatoimenpiteitä. 
 
Tämä puolestaan ei valu hukkaan keskuspankkien 
kohdalla. Rahatalouden päättäjät lisäävät luottojen ja rahan 
tarjontaa vielä enemmän, tuoden siten korkotasot jopa vielä 
alemmille tasoille. Toisin sanoen rahapolitiikka taistelee 
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romahduksen korjausta  vastaan turvautumalla 
nimenomaiseen keinoon, joka alkujaan aikaansai 
romahduksen. 
 
Toisinaan tällainen strategia saattaa toimia. Lähestyvä 
taantuma (laskusuhdanne) voidaan, korkotasojen laskun 
keinoin, kääntää ympäri toipumiseksi (noususuhdanne). 
Murray N. Rothbard selittää miksi 
 

Nousuhdannetta pidetään yllä ja edellä sen 
väistämätöntä lopputulemaansa toistuvilla ja 
kiihtyvillä elvyttävän pankkiluoton annoksilla.13 

 
Kuitenkin heti kun luottolaajentuminen todella pysähtyy, 
paljastuu väistämätön sopeutuminen ja yritykset likvidoivat 
epäkurantteja sijoituksia ja leikkaavat kannattamattomia 
työpaikkoja. Mitä kauemmin heikentyvää 
noususuhdannetta pidetään yllä, sitä suurempia ovat 
virheinvestoinnit jotka täytyy korjata ja sitä suurempia ovat 
menetykset tuotannossa ja työllisyydessä. 
 
Epäilemättä korkotasoja tukahduttava rahapolitiikka on 
valtavirran taloustieteilijöiden laajasti ylistämä keino 
taloudelliseen toipumiseen. Juuri tämä kyseinen vakaumus 
lainaa älyllisen tukensa valtioille ja niiden keskuspankeille 
toimintapolitiikan jatkamiselle, joka alkujaankin aiheutti 
tuhon. 

                                                
13 Murray Rothbard, For A New Liberty (Ludwig von Mises 
Institute, 2006 [1973]), s. 237. 
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Ludwig von Mises tiesi yleisön ideologisesta 
vastenmielisyydestä korkotasojen nostolle ja hän asetti 
seuraavan traagisen tapahtumaketjun seuraavasti: 
 

Yleisön mielissä lisää inflaatiota ja lisää 
luottolaajentumista ovat ainoa lääke pahuutta vastaan, 
jonka inflaatio ja luottojen laajentaminen ovat saaneet 
aikaan.14 

 
Mutta Mises oli hyvin tietoinen, että korkotasojen 
painaminen yhä alemmille tasoille ei ratkaise ongelmaa. 
Hän kirjoitti: 
 

Talousjärjestelmään vaikuttava aaltomainen liike, 
toistuvat nousukaudet joita seuraa laskukaudet, on 
väistämätön tulos pyrkimyksistä, toistettuna yhä 
uudelleen, alentaa markkinoiden kokonaiskorkotasoa 
luottolaajentumisen keinoin. Ei ole mitään keinoa 
välttää luottolaajentumisen aikaansaamaa 
noususuhdanteen lopullista romahdusta. Ainoa 
vaihtoehto on, että joko kriisi saapuu aikaisemmin 
vapaaehtoisen tulevien luottolaajennusten 
hylkäämisen seurauksena tai myöhemmin lopullisena 
ja täydellisenä katastrofina siihen kohdistuvalle 
valuuttajärjestelmälle.15 

 
Vaara vapaiden markkinoiden tuhoamisesta 
täysin 
                                                
14 Ludwig von Mises, Human Action (Fox & Wiley, 1996), s. 576–7. 
15 Ibid., s. 572. 
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Kuten yllä on mainittu, totuudenmukainen diagnoosi 
sairauden syistä on välttämätöntä ratkaisujen löytämiseksi. 
Jos hyväksyy itävaltalaisen taloustieteen tarjoaman – 
varsinaisen kiistämättömästi oikean –  diagnoosin 
sairaudesta, tulee vetää kaksi johtopäätöstä. 
 
Ensinnäkin, enemmän luottoja ja rahaa alemmilla 
korkotasoilla eivät voi, ja eivät pysty, estämään lopullista 
tuhoa, jonka on aiheuttanut liian paljon luottoja ja rahaa. 
Toiseksi – ja tämä näkökohta ei välttämättä herätä ihmisten 
huomiota heti – valtioiden pyrkimykset taistella korjausta 
vastaan tulevat tuhoamaan sen vähän mitä vapaiden 
markkinoiden järjestyksestä on jäljellä. 
 
Tämä tulee selväksi tarkasteltaessa liikepankkien 
yksityisen omistajuuden roolia nykyisessä 
luottomarkkinoiden turbulenssissa. Liikepankit ovat rahan 
pääasiallisia tuottajia niiden myöntäessä lainoja yksityisille 
kotitalouksille, yrityksille ja julkisille tahoille. 
 
Pankkien omistajat ovat kuitenkin kasvavissa määrin 
huolestuneet, että lainaajat saattavat epäonnistua hoitamaan 
luottojaan sovitusti. Tämän seurauksena he käskevät 
pankinjohtajiaan pidättäytymään uusimasta erääntyviä 
lainoja – puhumattakaan laajentamasta pankin 
luottoaltistumista. Jos pankit vaativat lainaajia maksamaan 
takaisin lainansa, rahavaranto laskee ja tämä saa liikkeelle 
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mukautumiset, joita enemmistön mielipide niin paljon 
vihaa. 
 
Ylläpitääkseen nykyisen luottojen ja rahan tarjonnan tason 
valtio saattaa haluta (ja saattaa löytää) yleisön tuen 
kansallistaakseen suuria osia pankkisektorista. Silloin se 
voisi pakottaa kansallistetut pankit laajentamaan luottoja ja 
rahaa yrityksille, kotitalouksille ja valtioille – poliittisesti 
soveliaalla tavalla. 
 
Sanomattakin on selvää, että tällainen kehitys saa aikaan 
ongelmia kaikkein suurimmassa mahdollisessa 
mittakaavassa. Se asettaa valtion kontrolliin päätöksistä 
kuka saa luottoja ja millä ehdoilla ja tällainen talous 
kääntyy (ennemmin tai myöhemmin) käsky- tai 
suunnitelmataloudeksi. 
 
(Ainoa) tie ulos 
 
Tätä taustaa vasten on vedettävä johtopäätös, että valtion 
interventionismi rahatalouden alueella on itse asiassa 
saanut aikaan hirvittävää vahinkoa. Viimeisin 
luottomarkkinoiden sekasorto on erinomainen todiste siitä, 
että interventionismi ei saavuta sille asetettuja tavoitteita. 
 
Kuten Mises kirjoittaa:  
 

Interventionismi ei ole taloudellinen järjestelmä, 
tarkoittaen ettei se ole menetelmä, joka mahdollistaa 
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ihmisille saavuttaa heidän päämääränsä. Se on 
pelkästään menettelytapojen järjestelmä, joka häiritsee 
ja aikanaan tuhoaa markkinatalouden. Se haittaa 
tuotantoa ja vahingoittaa tarpeiden tyydyttämistä. Se 
ei tee ihmisiä rikkaammiksi, se tekee ihmiset 
köyhemmiksi.16 

 
Ainoa tie pois tuhosta on palata kestävään rahaan – 
tarkoittaen vapaiden markkinoiden rahaan – 
yksityistämällä valtiojohtoinen rahajärjestelmä. Vapaiden 
markkinoiden järjestys, jossa ihmiset vapaasti päättävät 
yleisesti hyväksytyistä vaihdannan välineistä, tukeutuisi 
otaksuttavasti kultaan, mutta mahdollisesti myös muihin 
välineisiin (esimerkiksi hopeaan, platinaan ja niin 
edelleen). 
 
Tarve paluulle kestävään rahaan ei ole, kuten eräät 
hysteeriset vastustajat ja valtavirran taloustieteilijät 
saattavat pitää yllä käsitystä, ideologisesti motivoitunutta. 
Päinvastoin, se voidaan loogisesti johtaa Misesin 
prakseologiasta tai ihmisen toiminnan logiikan tieteestä – 
ainoastaan vapaiden markkinoiden raha on yhteensopiva 
ylläpitämään vapaiden markkinoiden järjestystä. 
 
Tämä globaali rahataloudellinen tuho on osoitus 
totuudesta, jota Mises ja hänen seuraajansa ovat esittäneet 
prakseologian perusteella, nimittäin että valtion 

                                                
16 Ludwig von Mises, Interventionism: An Economic Analysi s (The 
Foundation for Economic Education, 1940), s. 77. 
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kontrolloima fiat-raha tulee epäonnistumaan. Se viestittää 
meille, että on korkea aika etsiä perustavanlaatuista 
rahataloudellista uudistusta: paluuta vapaiden 
markkinoiden rahaan, suojelemaan ja ylläpitämään 
ihmisten vapautta ja taloudellista hyvinvointia. 
 
 

(Tämä puheenvuoro pidettiin Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa 
Strasbourgissa, Ranskassa heinäkuun 14. päivänä 2009.) 
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12. Keskitien politiikka johtaa 
sosialismiin 

 
Ludwig von Mises 

 
 
Keskeinen aatejärjestelmä kaikissa eri sosialismin ja 
kommunismin variaatioissa on, että markkinatalous tai 
kapitalismi on järjestelmä joka vahingoittaa suuren 
enemmistön elintärkeitä intressejä, ainoastaan pienen 
yksilöiden vähemmistön eduksi. Se tuomitsee massat 
lisääntyvään köyhyyteen tuoden kurjuutta, orjuutta, sortoa, 
alennustilaa ja hyväksikäyttöä työtätekevälle, samaan 
aikaan rikastuttaen joutilaiden ja hyödyttömien parasiittien 
luokkaa. 
 
Tämä opinkappale ei ole Karl Marxin työtä. Se on 
kehittynyt kauan ennen Marxin mukaantuloa. Sen kaikkein 
menestyneimpiä julistajia eivät olleet marxilaiset kirjailijat, 
vaan miehet kuten Carlyle ja Ruskin, brittiläiset 
fabianilaiset, saksalaiset professorit ja amerikkalaiset 
instituutionalistit. Ja erittäin merkittävä tosiasia on että 
tämän dogmin paikkansapitävyyttä kyseenalaisti ainoastaan 
hyvin harva taloustieteilijä, jotka pian hiljennettiin ja 
poistettiin yliopistoista, lehdistöstä, poliittisten puolueiden 
johdosta ja ennen kaikkea julkisista viroista. Yleinen 
mielipide hyväksyi pääosin varauksetta kapitalismin 
tuomitsemisen. 
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Sosialismi 
 
Mutta luonnollisesti käytännölliset poliittiset 
johtopäätökset, jotka ihmiset tekivät tästä dogmista, eivät 
olleet yhtenäisiä. Yksi ryhmä julisti, että on olemassa vain 
yksi tapa poistaa nämä pahuudet, nimittäin hävittää 
kapitalismi kokonaan. He kannattivat tuotantovälineiden 
yksityisen hallinnan sijasta niiden ottamista julkiseen 
hallintaan. He pyrkivät siihen mitä kutsutaan sosialismin, 
kommunismin, suunnittelun tai valtion kapitalismin 
muodostamiseksi. Nämä kaikki termit merkitsevät samaa 
asiaa. Kuluttajien ei tulisi enää, ostamalla ja 
pidättäytymästä ostamasta, päättää mitä tulisi tuottaa, missä 
määrin ja minkä laatuisena. Vastedes kaikista 
tuotantotoimista päättäisi yksin keskitetty viranomainen. 
 
Interventiopolitiikka, väitetty keskitien 
politiikka 
 
Toinen ryhmä vaikuttaa vähemmän radikaalilta. He 
hylkäävät sosialismin yhtä lailla kapitalismin kanssa. He 
suosittelevat kolmatta järjestelmää, joka heidän mukaansa 
on yhtä kaukana kapitalismista kuin se on sosialismista, 
joka kolmantena järjestelmänä yhteiskunnan talouden 
organisoinnissa seisoo kahden muun järjestelmän välissä ja 
omistaa molempien edut, välttäen niiden sisäsyntyiset 
haitat. Tämä kolmas järjestelmä tunnettaan 
interventiopolitiikan järjestelmänä. Amerikan politiikan 
termistössä sitä usein kutsutaan keskitien politiikaksi. 
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Tämän kolmannen järjestelmän tekee monien ihmisten 
parissa suosituksi erityinen tapa, millä he valitsevat katsoa 
asiaan kuuluvia ongelmia. Kuten he sen näkevät, kaksi 
ryhmää, kapitalistit ja yrittäjät yhtäältä ja palkansaajat 
toisaalta, kiistelevät pääoman ja yrittäjätoiminnan 
tuotoksien jakamisesta. Molemmat osapuolet vaativat koko 
pottia itselleen. Nämä välittäjät ehdottavat rauhaa 
jakamalla kiistellyn arvon tasapuolisesti molempien 
luokkien kesken. Valtion puolueettomana välittäjänä tulisi 
astua väliin ja hillitä kapitalistien ahneutta ja osoittaa osa 
voitoista työtätekeville luokille. Näin on mahdollista syöstä 
vallasta piikkipiru kapitalismi ilman asettamatta 
totalitaarisen sosialismin piikkipirua valtaan. 
 
Tällainen arvio asiasta on kuitenkin täysin 
harhaanjohtavaa. Kapitalismin ja sosialismin välinen 
vihamielisyys ei ole kiistelyä saaliinjaosta. Se on ristiriita 
siitä kumpi kahdesta järjestelmästä yhteiskunnan 
taloudellisesta organisoinnista, kapitalismi vai sosialismi, 
edistää paremmin niiden päämäärien saavuttamista, joita 
kaikki ihmiset pitävät niiden aktiviteettien lopullisena 
tarkoituksena, joita yleensä kutsutaan taloudellisiksi, toisin 
sanoen parasta mahdollista tarjontaa hyödyllisille tavaroille 
ja palveluille. Kapitalismi haluaa saavuttaa nämä 
päämäärät yksityisellä yrittäjyydellä ja aloitteellisuudella, 
alistettuna yleisön markkinoilla ostamisen ja ostamisesta 
pidättymisen ylivallalle. Sosialistit haluavat korvata 
erilaisten yksilöiden suunnitelmat yksikäsitteisellä 
keskusauktoriteetin suunnitelmalla. He haluavat asettaa 
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mitä Marx kutsui ”tuotannon anarkian” tilalle valtion 
yksinoikeudellisen monopolin. Vastakkainasettelu ei viittaa 
tapaan jakaa kiinteää määrää mukavuuksia. Se viittaa 
tapaan tuottaa kaikki ne tavarat, joista ihmiset haluavat 
nauttia. 
 
Kahden periaatteen ristiriita on yhteen sovittamaton eikä se 
mahdollista mitään kompromisseja. Hallinta on 
jakamatonta. Joko kuluttajien kysyntä markkinoiden avulla 
päättää mihin tarkoituksiin ja kuinka tuotannontekijät tulee 
työllistää tai valtio huolehtii kaikista näistä asioista. Ei ole 
mitään, mikä voisi lieventää näiden ristiriitaisten 
periaatteiden vastakohtaisuutta. Ne sulkevat toisensa pois. 
Interventionismi ei ole kultainen leikkaus kapitalismin ja 
sosialismin väliltä. Se on suunnitelma kolmannesta 
järjestelmästä yhteiskunnan taloudellisesta järjestämisestä 
ja sellaisena se tulee ymmärtää. 
 
Kuinka interventiopolitiikka toimii 
 
Nykyisen keskustelun tarkoituksena ei ole nostaa esiin 
kysymyksiä joko kapitalismin tai sosialismin ansioista. 
Keskityn nyt ainoastaan interventiopolitiikkaan. Ja 
tarkoitukseni ei ole ryhtyä interventiopolitiikan arviointiin 
mistään tietystä etukäteen muodostetusta näkökulmasta. 
Ainoa pyrkimykseni on osoittaa kuinka 
interventiopolitiikka toimii ja voidaanko sitä pitää mallina 
pysyvällä järjestelmälle yhteiskunnan taloudellisesta 
järjestämisestä. 
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Interventionistit painottavat suunnittelevansa säilyttää 
tuotannontekijöiden yksityisen omistajuuden, yrittäjyyden 
ja vaihdannan markkinat. Mutta he jatkavat mainitsemalla, 
että on ehdotonta estää näitä kapitalistisia instituutioita 
levittämästä sekaannusta ja epäoikeudenmukaisesti 
käyttämästä hyväkseen ihmisten enemmistöä. Valtion 
velvollisuutena on hillitä määräyksillä ja kielloilla 
omistavien luokkien ahneutta, jottei heidän 
omistuksenhalunsa vahingoita köyhempiä luokkia. 
Esteetön tai laissez-faire kapitalismi on paha. Mutta sen 
pahuuksien poistamiseksi ei ole välttämätöntä hävittää 
kapitalismia kokonaan. Kapitalistista järjestelmää on 
mahdollista parantaa valtion interventiopolitiikalla 
yrittäjien ja kapitalistien toimien kanssa. Tällainen valtion 
säännöstely ja liiketoiminnan kurissapito on ainoa 
menetelmä pitää poissa totalitaarinen sosialismi ja pelastaa 
kapitalismista ne ominaisuudet, jotka ovat säilyttämisen 
arvoisia. Tämän filosofian perusteella interventionistit 
kannattavat linnunradan verran erinäisiä menetelmiä. 
Poimitaan yksi, erittäin suosittu hintasäännöstelyn 
järjestelmä. 
 
Kuinka hintasäännöstely johtaa sosialismiin 
 
Valtio pitää tietyn hyödykkeen, kuten maidon, hintaa liian 
korkeana. Se haluaa antaa köyhille mahdollisuuden antaa 
enemmän maitoa lapsilleen. Näin se turvautuu hintakattoon 
ja kiinnittää maidon hinnan alemmalle tasolle kuin mitä 
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vallitsee vapailla markkinoilla. Tämän seurauksena 
marginaaliset maidon tuottajat, korkeimmilla 
kustannuksilla tuottavat, tekevät nyt tappioita. Ja koska 
yksikään yksityinen maanviljelijä tai liikemies ei pysty 
jatkamaan tuotantoa tappiolla, nämä marginaaliset tuottajat 
lopettavat maidon tuotannon ja myynnin markkinoille. He 
käyttävät lehmänsä ja taitonsa muihin tuottavampiin 
tarkoituksiin. He alkavat esimerkiksi tuottamaan voita, 
juustoa tai lihaa. Nyt kuluttajille on tarjolla vähemmän 
maitoa, ei enemmän. Tämä luonnollisesti on täysin 
päinvastaista valtion pyrkimyksille. Se halusi tehdä 
joillekin ihmisille helpommaksi ostaa enemmän maitoa. 
Mutta sen väliintulon seurauksena saatavissa oleva tarjonta 
laskee. Keino osoittautuu tuloksettomaksi valtiolle ja 
ryhmille, joita se pyrki suosimaan. Se aiheuttaa asiantilan, 
joka – jälleen kerran valtio näkökulmasta – on vielä 
vähemmän toivottava kuin aikaisempi tilanne, jota se pyrki 
parantamaan. 
 
Nyt valtio kohtaa vaihtoehdon. Se voi kumota 
määräyksensä ja pidättäytyä muilta pyrkimyksiltä 
kontrolloida maidon hintaa. Mutta jos se vaatii pitäytyä 
aikomuksessaan pitää maidon hinta esteettömien 
markkinoiden hintatasoa alempana ja haluaa silti välttää 
maidon tarjonnan putoamisen, sen täytyy pyrkiä 
häivyttämään syyt, jotka tekevät marginaalisten tuottajien 
liiketoimet kannattamattomiksi. Sen täytyy lisätä 
ensimmäiseen maidon hintaan koskevaan määräykseen 
toinen määräys maidon tuotantoon välttämättömien 
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tuotannontekijöiden hintojen kiinnittämisestä niin 
alhaiselle tasolle, etteivät maidon marginaaliset tuottajat 
enää kärsi tappioita ja eivät siksi pitäydy tuotannon 
rajoituksissa. Mutta tällöin sama tarina toistaa itseään 
etäisemmällä tasolla. Maidon tuotantoon vaadittujen 
tuotannontekijöiden tarjonta putoaa, ja valtio on jälleen 
samassa alkutilanteessa. Ellei se hyväksy tappiota ja 
pidättäydy kaikista hintojen peukaloinneista, sen täytyy 
siirtyä eteenpäin  ja kiinnittää niiden tuotannontekijöiden 
hinnat, joita tarvitaan tekijöiden tuotantoon, jotka ovat 
välttämättömiä maidon tuotantoon. Näin valtion on 
pakotettu etenemään yhä pidemmälle, kiinnittäen askel 
askeleelta kaikkien kuluttajien hyödykkeiden ja 
tuotannontekijöiden hinnat – sekä ihmisten eli työn että 
materiaalien – ja määräämään jokaisen yrittäjän ja jokaisen 
työntekijän jatkamaan työntekoa näillä hinnoilla ja 
palkoilla. Yhtään teollisuudenalaa ei voida sivuuttaa tästä 
kaikenkattavasta hintojen ja palkkojen kiinnittämisestä 
sekä tästä velvollisuudesta tuottaa niitä määriä, joita valtio 
haluaa nähdä tuotetun. Jos jotkin alat jätettäisiin vapaiksi 
sillä perusteella, että ne tuottavat ei-elintärkeiksi tai 
ylellisyydeksi määriteltyjä tuotteita, pääoma ja työvoima 
pyrkisivät siirtymään niihin, ja seurauksena olisi pudotus 
niiden tuotteiden tarjonnassa, joiden hinnat valtio on 
nimenomaan kiinnittänyt, koska se pitää niitä 
korvaamattomina massojen tarpeiden tyydyttämiseksi. 
 
Mutta kun tämä kaikenkattava liiketoiminnan 
kontrolloinnin tila on saavutettu, kyseessä ei voi enää 
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millään tavoin olla markkinatalous. Kansalaiset eivät enää 
ostamalla ja pidättäytymällä ostamasta päätä mitä tulisi 
tuottaa ja miten. Valta näiden asioiden päättämisestä on 
siirtynyt valtiolle. Tämä ei ole enää kapitalismia, se on 
kaikenkattavaa valtiollista suunnittelua – se on sosialismia. 
 
Zwangswirtschaft tyylistä sosialismia 
 
Pitää paikkansa että tämän tyylinen sosialismi säilyttää 
jotkin nimikkeet ja kapitalismin ulkoiset tunnuspiirteet. Se 
ylläpitää näennäisesti ja nimellisesti yksityistä omistajuutta 
tuotannontavoissa, hinnoissa, palkoissa, korkotasoissa ja 
voitoissa. Kuitenkin todellisuudessa millään muulla ei ole 
väliä kuin valtion rajoittamattomalla yksinvaltiudella. 
Valtio kertoo yrittäjille ja kapitalisteille mitä tuotetaan ja 
kuinka paljon ja minkä laatuisina, millä hinnalla ostetaan ja 
keneltä, millä hinnalla myydään ja kenelle. Se määrittää 
millä palkoilla ja missä työntekijöiden tulee työskennellä. 
Vaihdannan markkinat ovat pelkkää huijausta. 
Viranomainen päättää kaikki hinnat, palkat ja korkotasot. 
Ne ovat hintoja, palkkoja ja korkotasoja ainoastaan 
ilmiasultaan; tosiasiassa ne ovat pelkästään valtion 
käskyjen määrällisiä suhteita. Valtio, ei kuluttaja, ohjaa 
tuotantoa. Valtio päättää, ohjaa tuotantoa. Valtio päättää 
jokaisen kansalaisen toimeentulon, se osoittaa jokaiselle 
paikan, jossa hänen tulee työskennellä. Tämä on 
sosialismia kapitalismin ulkoisessa valeasussa. Se on 
Hitlerin Saksan valtakunnan Zwangswirtschaft  ja Ison-
Britannian suunnitelmatalous. 
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Kokemukset Saksasta ja Briteistä 
 
Kuvaamani yhteiskunnallisen muutoksen suunnitelma ei 
ole pelkästään teoreettinen rakennelma. Se on realistinen 
kuvaus tapahtumien etenemisestä, jotka toivat sosialismin 
Saksaan, Isoon-Britanniaan ja joihinkin muihin maihin. 
 
Saksalaiset aloittivat ensimmäisessä maailmansodassa 
hintakatoilla muutamien elintärkeiksi määritettyjen 
kuluttajatuotteiden ryhmillä. Näiden toimenpiteiden 
väistämätön epäonnistuminen yllytti jatkamaan yhä 
pidemmälle, kunnes sodan toisella kaudella he määrittivät 
Hindenburg-suunnitelman. Hindenburg-suunnitelmassa 
kuluttajille ei jätetty mitään valinnanvapautta eikä 
myöskään yrittäjille jätetty mitään aloitteellisen toiminnan  
mahdollisuutta. Kaikki taloudellinen toiminta oli 
ehdottomasti alistettu viranomaisten yksinoikeudellisen 
määräysvallan alle. Kaiserin täydellinen tappio pyyhkäisi 
koko keisarillisen hallintokoneiston pois ja sen mukana 
meni myös suureellinen suunnitelma. Mutta kun kansleri 
Brüning vuonna 1931 aloitti uuden hintakontrollien 
politiikan ja hänen seuraajansa, Hitler kaikkein 
ensimmäisenä, pitivät siitä itsepintaisesti kiinni, sama 
tarina toisti itseään. 
 
Iso-Britannia ja kaikki muut maat, jotka ensimmäisen 
maailmansodan aikana omaksuivat hintakontrollien 
toimenpiteitä, kokivat vastaavat epäonnistumiset. Ne 
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joutuivat myös etenemään yhä pidemmälle 
pyrkimyksissään saada alkuperäiset säädökset toimimaan. 
Mutta ne olivat silti yhä tämän kehityksen alustavilla 
asteilla kun voitto ja yleisön vastustus pyyhkäisivät pois 
kaikki hintasäännöstelyn järjestelmät. 
 
Asiat olivat toisin toisessa maailmansodassa. Silloin Iso-
Britannia palasi uudestaan muutamissa elintärkeissä 
hyödykkeissä hintakattoihin ja joutui käymään läpi koko 
sävelasteikon, edeten yhä pidemmälle, kunnes se oli 
korvannut taloudellisen vapauden koko maan kattavalla 
talouden kokonaisvaltaisella suunnittelulla. Sodan 
päättyessä Iso-Britannia oli sosialistinen kansainyhteisö. 
 
On huomionarvoista muistaa, että brittiläinen sosialismi ei 
ollut Attleesin työväenpuoluehallituksen saavutus, vaan 
Winston Churchillin sotahallinnon. Työväenpuolue ei 
saanut aikaan sosialismia vapaaseen maahan, vaan se 
ylläpiti sosialismia, joka oli kehittynyt sodan aikana ja sen 
jälkeen. Tämä tosiasia hämärtyi nostetussa suuressa 
sensaatiossa Englannin keskuspankin, hiilikaivosten ja 
muiden talouden osa-alueiden kansallistamisessa. 
Kuitenkin Iso-Britanniaa on kutsuttava sosialistiseksi 
valtioksi, ei sen vuoksi että tietyt yritykset ovat virallisesti 
pakkolunastetut ja kansallistetut, vaan koska kaikkien 
kansalaisten kaikki taloudelliset toimet ovat valtion ja sen 
laitosten täyden hallinnan alaisena. Viranomaiset ohjaavat 
pääoman allokointia ja työvoimaa liiketoiminnan erinäisille 
alueille. He päättävät mitä tulee tuottaa. Ylivalta suhteessa 
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kaikkiin liiketoimintoihin on yksinoikeudella sisällytetty 
valtiolle. Ihmiset ovat alennetut holhokkien asemaan, 
sidotut ehdoitta noudattamaan määräyksiä. Liikemiehille ja 
entisille yrittäjille on jätetty ainoastaan avustavia 
toimintoja. Heille on jätetty ainoastaan vapaus 
toimeenpanna valtion osastojen päätökset kapeaksi 
rajoitetulla alueella. 
 
Tulee oivaltaa, että vain muutamiin hyödykkeisiin 
kohdistuvat hintakatot epäonnistuvat saavuttamasta niille 
asetettuja tavoitteita. Päinvastaisesti ne tuottavat valtion 
näkökulmasta vaikutuksia, jotka ovat vielä pahempia kuin 
aikaisempi tila, jota valtio haluaa muuttaa. Jos valtio 
pyrkiäkseen poistamaan nämä väistämättömät epätoivotut 
seuraukset pyrkii jatkamaan toimintaansa yhä pidemmälle, 
lopulta se muuntaa kapitalismin ja vapaan yrittäjyyden 
järjestelmän Hindenburg-malliseksi sosialismiksi. 
 
Kriisit ja työttömyys 
 
Sama pitää paikkansa kaikkiin muihinkin tapoihin 
peukaloida markkinoita. Vähimmäispalkat, joko valtion 
määräyksin ja pakottamana tai liittojen painostamana ja 
väkivallalla, saavat aikaan vuosi vuodelta pitkittyvän 
massatyöttömyyden heti kun ne yrittävät nostaa 
palkkatasoja esteettömän markkinatason yläpuolelle. Pitää 
paikkansa että pyrkimykset alentaa korkotasoa 
luottoekspansiolla luovat liiketoimintaan nousujohteisen 
ajanjakson. Mutta näin luotu vauraus on ainoastaan 
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keinotekoista kuumaa ilmaa, joka tulee säälimättömästi 
johtamaan romahdukseen ja taantumaan. Ihmiset joutuvat 
maksamaan raskaasti muutaman vuoden 
luottolaajentumisen ja inflaation helpon rahan orgioista. 
 
Tietämättömien ihmisten mielissä toistuvat lamojen ja 
massatyöttömyyden ajanjaksot ovat saattaneet kapitalismin 
epäilyksen alaiseksi. Silti nämä tapahtumat eivät ole 
seurausta vapaiden markkinoiden toiminnasta. Päinvastoin 
ne ovat seurausta hyväntahtoisista, mutta 
harkitsemattomista valtion väliintuloista markkinoihin. Ei 
ole muuta keinoa jolla palkkatasojen korkeutta ja yleistä 
elintasoa voidaan nostaa, kuin kiihdyttää pääoman määrää 
väestömäärään suhteutettuna. Ainoa tapa pysyvästi nostaa 
palkkatasoja kaikille työtä hakeville ja palkkatyöhön 
halukkaille on nostaa teollisen toiminnan tuottavuutta 
lisäämällä sijoitettua pääomaa henkilöä kohden. 
Amerikkalaisten palkkatasojen selkeästi korkeampi taso 
Eurooppaan ja Aasiaan nähden perustuu siihen tosiasiaan, 
että amerikkalaisten työntekijöiden ponnisteluja ja 
uurastusta auttaa suurempi määrä ja paremmat työkalut. 
Hyvä hallinto pystyy parantamaan ihmisten materiaalista 
hyvinvointia ainoastaan luomalla ja säilyttämällä 
yhteiskuntajärjestyksen, jossa ei ole esteitä tuotannon 
teknisten menetelmien parantamiseen vaadittavan uuden 
pääoman jatkuvalle kasvattamiselle. Tämän kapitalismi on 
saavuttanut aikaisemmin ja tulee saavuttamaan 
tulevaisuudessa, ellei huonot poliittiset toimenpiteet sitä 
sabotoi.  
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Kaksi tietä sosialismiin 
 
Interventiopolitiikkaa ei voida pitää pysyvänä 
taloudellisena järjestelmänä. Se on menetelmä kapitalismin 
muuntamiseksi askel kerrallaan sosialismiksi. Näin ollen se 
eroaa kommunistien pyrkimyksestä saada sosialismi 
aikaiseksi yhdellä iskulla. Eroavaisuus ei viittaa poliittisen 
liikkeen lopulliseen päämäärään: se viittaa  pääosin 
taktisiin keinoihin päämäärän saavuttamiseksi joihin 
molemmat ryhmät pyrkivät. 
 
Karl Marx ja Friedrich Engels suosittelivat kumpikin 
peräkkäin molempia näitä tapoja sosialismin 
saavuttamiseksi. Kommunistisessa manifestissaan vuonna 
1848 he hahmottelivat suunnitelman asteittaisesta 
kapitalismin muuntamisesta sosialismiksi. Proletariaattien 
tulisi nousta hallitsevien luokkien asemaan ja käyttää 
poliittista ylivaltaansa ”kiristämään asteittain kaikki 
pääoma porvareilta”. Tätä päämäärää he julistavat, ”ei 
voida saattaa aikaiseksi muutoin kuin omavaltaisin 
hyökkäyksin yksityisomaisuutta ja keskiluokkaisen 
tuotannon olosuhteita kohtaan; näin ollen keinoin, jotka 
vaikuttavat taloudellisesti riittämättömiltä ja 
kestämättömiltä, mutta jotka liikkeen edetessä ylittävät 
itsensä, vaatien lisää hyökkäyksiä vanhaa 
yhteiskuntajärjestystä kohtaan ja ovat väistämättä keinoja 
kokonaan mullistamaan tuotantotavat”. Tähän tyyliin he 
luettelevat esimerkkinä kymmenen toimenpidettä. 
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Myöhempinä vuosina Marx and Engels muuttivat 
mielensä. Pääteoksessaan Pääoma, ensimmäisen kerran 
julkaistuna vuonna 1867, Marx näki asiat eri tavalla. 
Sosialismi on tuleva ”luonnonlain väistämättömyydellä”. 
Mutta se ei voi ilmaantua ennen kuin kapitalismi on 
saavuttanut täyden kypsyytensä. On ainoastaan yksi tie 
kapitalismin romahdukseen, nimittäin itse kapitalismin 
asteittainen evoluution. Ainoastaan tällöin tulee 
työväenluokan mahtava lopullinen kapina antamaan sille 
lopullisen armoniskun ja vihkimään loputtoman 
yltäkylläisyyden aikakauden. 
 
Tämän myöhemmän opinkappaleen mukaan Marx ja 
perinteisen marxilaisuuden koulukunta hylkäävät kaikki 
poliittiset toimenpiteet, jotka tekeytyvät estämään, 
sääntelemään tai parantamaan kapitalismia. Heidän 
julistuksensa mukaan tällainen politiikka ei ole ainoastaan 
tuloksetonta vaan suoranaisesti vahingollista. Sillä ne 
enemmänkin viivästyttävät kapitalismia saavuttamasta 
kypsyyttään ja näin ollen romahdustaan. Sen vuoksi he 
eivät ole edistyksellisiä, vaan taantumuksellisia. Tämä 
ajatus johti Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen 
äänestämään Bismarckin sosiaaliturvalainsäädäntöä 
vastaan ja tekemään tyhjäksi Bismarckin suunnitelman 
kansallistaa Saksan tupakkateollisuus. Saman 
opinkappaleen näkökulmasta kommunistit kutsuivat 
Amerikan New Dealiä taantumukselliseksi juoneksi, ollen 
erittäin vahingollinen työväestön aidoille intresseille. 
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Interventiopolitiikan ja kommunismin välisessä 
vastakkaisuudessa on kyse aikaisemman ja myöhemmän 
marxilaisuuden välisten teorioiden ristiriitojen 
ilmenemisestä. Tämä on välienselvittelyä vuoden 1848 
Marxin, Kommunistisen manifestin kirjoittajan, ja vuoden 
1867 Marxin, Pääoman kirjoittajan, kesken. Ja on 
todellakin paradoksaalista, että dokumentti jossa Marx 
hyväksyy nykypäivän itsenimitettyjen antikommunistien 
politiikat, on nimeltään Kommunistinen manifesti. 
 
On kaksi tapaa muuntaa kapitalismi sosialismiksi. 
Ensimmäinen on pakkolunastaa kaikki maatilat, tehtaat ja 
kaupat ja operoida niitä byrokratian koneistolla 
valtionhallinnon osastoina. Koko yhteiskunnasta tulee 
Lenin sanoin ”yksi toimisto ja yksi tehdas tasapuolisella 
työllä ja yhtä suurella palkalla,”17 koko talouden tullessa 
organisoiduksi ”kuten postijärjestelmä”.18 Toinen tapa on 
Hindenburg-suunnitelman menetelmä, alkuperäisesti 
saksalainen malli hyvinvointivaltioista ja suunnittelusta. Se 
pakottaa jokaisen yrityksen ja jokaisen yksilön 
noudattamaan tiukasti valtion tuotannonohjauksen 
keskuslautakunnan antamia ohjeita. Sellainen oli vuoden 
1933 valtiollisen teollisen elpymisen lainsäädännön 
tarkoitus, jonka yritysten vastustus kaatoi ja korkein oikeus 

                                                
17 Cf. Lenin, State and Revolution (Little Lenin Library No. 14, New York, 
1932) s. 84 
18 Ibidem s. 44 
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totesi perustuslain vastaiseksi. Tällainen pyrkimys on 
ajatuksissa korvata yksityiset yritykset suunnittelulla. 
 
Valuuttakontrollit 
 
Pääasiallinen väline teollisissa maissa kuten Saksassa ja 
Iso-Britanniassa toisen vaihtoehdon sosialismin 
toteuttamiseen ovat valuuttakontrollit. Nämä maat eivät 
pysty ruokkimaan ja vaatettamaan ihmisiään kotimaisilla 
resursseilla. Niiden täytyy tuoda maahan suuria määriä 
ruokaa ja raaka-aineita. Maksaakseen tästä paljon 
kaivatusta tuonnista niiden täytyy viedä valmistettuja 
tavaroita, joista pääosa on tuotettu tuoduista raaka-aineista. 
Tällaisissa maissa lähes jokainen liiketransaktio on suoraan 
tai epäsuorasti riippuvainen joko viennistä tai tuonnista, tai 
molemmista. Siten valtion valuuttojen osto- ja 
myyntimonopoli tekee jokaisen liiketoiminnon 
riippuvaiseksi valuuttakontrollista vastuullisen 
viranomaisen tahdikkuudesta. Tässä maassa asiat ovat 
toisin. Ulkomaankaupan volyymin on melko pientä 
verrattuna kansakunnan kaupan kokonaisvolyymiin. 
Valuuttakontrolli vaikuttaisi vain hiukan paljon 
suurempaan osaan amerikkalaista liike-elämää. Tästä 
syystä suunnittelijoidemme hankkeissa on tuskin lainkaan 
kyse valuuttakontrolleista. Heidän pyrkimyksensä 
suuntautuvat suoraan hintojen, palkkojen, korkotasojen ja 
investointien hallintaan sekä voittojen ja tulojen 
rajoittamiseen. 
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Progressiivinen verotus 
 
Katsottaessa taaksepäin tuloveroasteiden kehitystä vuoden 
1913 valtiollisen tuloverolain alusta tähän päivään, on 
vaikea olla odottamatta verojen jonain päivänä vievän 100 
prosenttia kaikesta keskivertoäänestäjän tulotasoa 
ylittävästä voiton määrästä. Juuri tämä oli Marxin ja 
Engelsin mielessä, kun he Kommunistisessa manifestissa 
suosittelivat ”raskasta progressiivista tai asteittaista 
tuloveroa”. 
 
Toinen Kommunistisen manifestin ehdotuksista oli 
”lakkauttaa kaikki oikeudet perintöön”. Isossa-Britanniassa 
tai tässä maassa lait eivät ole nyt menneet tähän pisteeseen 
saakka. Mutta katsottaessa jälleen taaksepäin 
perintöverojen aikaisempaa historiaa, tulee selväksi että 
Marxin asettamaa päämäärää on tultu yhä lähemmäksi. 
Perintöverojen jo ylemmissä asteikoissa saavuttama 
korkeus ei kelpuuta niitä enää veroiksi. Ne ovat 
pakkolunastuksen välineitä. Progressiivisen 
verotusjärjestelmän taustalla oleva ajatusmaailma on, että 
hyvin toimeentulevien luokkien tuloihin ja varallisuuteen 
voidaan puuttua vapaasti. Näiden veroasteiden 
puolestapuhujilta jää ymmärtämättä, että suurinta osaa 
verotetuista tuloista ei olisi kulutettu vaan säästetty ja 
investoitu. Todellisuudessa tämä veropolitiikka ei 
ainoastaan estä uuden pääoman edelleen kerääntymistä, 
vaan se aiheuttaa pääoman vähenemistä. Tällainen on 
varmasti asiantila nykyään Isossa-Britanniassa. 
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Suuntaus kohti sosialismia  
 
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden tapahtumat osoittavat 
jatkuvan, vaikkakin toisinaan keskeytyneen kehityksen, 
luoda tähän maahan brittiläisen ja saksalaisen mallin 
mukainen sosialismi. Yhdysvallat liittyi mukaan tähän 
alamäkeen myöhemmin kuin nämä kaksi maata ja on 
nykyään yhä kaukana päätepisteestään. Mutta jos tämän 
politiikan suunta ei muutu, lopputulos tulee olemaan 
ainoastaan toisarvoisesti ja vähäpätöisesti erilainen siitä 
mitä tapahtui Attleen Englannille ja Hitlerin Saksalle. 
Keskitien politiikka ei ole kestävä taloudellinen 
järjestelmä. Se on menetelmä sosialismin toteuttamiseen 
asteittaisesti. 
 
Porsaanreikien kapitalismi 
 
Monet ihmiset vastustavat. He painottavat tosiasiaa, että 
useimpiin lakeihin, jotka tähtäävät suunnitteluun tai 
pakkolunastamiseen progressiivisen verotuksen keinoin, on 
jäänyt porsaanreikiä, jotka tarjoavat yksityisille yrityksille 
pelivaran, jonka sisälle ne pystyvät jatkamaan 
toimintaansa. Se että tällaiset porsaanreiät ovat yhä 
olemassa ja niiden ansiosta tämä maa on yhä vapaa, pitää 
varmasti paikkansa. Mutta tämä ”porsaanreikäkapitalismi” 
ei ole pysyvä järjestelmä. Se on armonaikaa. Vahvat 
voimat työskentelevät näiden porsaanreikien tukkimiseksi. 
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Päivä päivältä yksityisten yritysten toiminnanvapaus 
kapenee. 
 
Sosialismin saapuminen ei ole väistämätöntä 
 
Luonnollisesti tämä lopputulema ei ole väistämätön. Tämä 
suunta voidaan muuttaa, kuten on tapahtunut historiassa 
monen muunkin suuntauksen osalla. Marxilainen dogmi, 
jonka mukaan sosialismin on tuleva ”luonnonlain 
väistämättömyydellä”, on pelkästään mielivaltainen 
otaksunta ilman mitään todisteita. 
 
Mutta vaikutusvalta, jota tämän joutavanpäiväinen 
ennustus nauttii ei pelkästään marxilaisten vaan monien 
itsenimettyjen ei-marxilaisten keskuudessa, on sosialismin 
etenemisen pääasiallinen väline. Se levittää tappiomielialaa 
niiden keskuudessa, jotka muutoin taistelisivat urheasti 
sosialismin uhkaa vastaan. Neuvostoliiton kaikkein 
voimakkain liittolainen on opinkappale, että ”tulevaisuuden 
aalto” kantaa meitä kohti sosialismia ja on sen vuoksi 
”edistyksellistä” olla myötämielinen kaikkia toimenpiteitä 
kohtaan, jotka yhä enemmän rajoittavat markkinatalouden 
toimintaa. 
 
Jopa tässä maassa, joka on velkaa kaikkein korkeimmasta 
missään maassa koskaan saavutetusta elintasostaan 
”yksilöllisen yritteliäisyyden” vuosisadalle, julkinen 
mielipide tuomitsee laissez-fairen. Viimeisenä 
viitenäkymmenenä vuotena tuhansia kirjoja on julkaistu 
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syyttämään kapitalismia ja tukemaan radikaalia 
interventiopolitiikkaa, hyvinvointivaltiota ja sosialismia. 
Muutamia kirjoja, jotka yrittivät selittää vapaan 
markkinatalouden toimintaa, yleisö hädin tuskin noteerasi 
lainkaan. Niiden kirjoittajat jäivät varjoon, samaan aikaan 
kuin kirjailijoita kuten Veblen, Commons, John Dewey ja 
Laski kehuttiin ylitsevuotavasti. On hyvin tunnettu tosiasia, 
että teatteri ja Hollywood-teollisuus eivät ole vapaata 
yrittäjyyttä kohtaan yhtään vähemmän radikaalisti kriittisiä 
kuin monet romaanit. Tässä maassa on monia 
aikakausilehtiä, jotka joka numerossa hyökkäävät 
raivoisasti taloudellista vapautta kohtaan. Löytyy tuskin 
yhtään lehteä, joka vetoaisi järjestelmään joka toimitti 
valtaväestölle hyvän ruuan ja suojan, autot, jääkaapit, 
radiot ja muut asiat, joita muiden maiden kansalaiset 
kutsuvat ylellisyydeksi. 
 
Tämän asiantilan seurauksena käytännössä on tehty hyvin 
vähän yksityisen yrittäjyyden järjestelmän säilyttämiseksi. 
On pelkästään keskitien kulkijoita, jotka luulevat olevansa 
menestyksekkäitä, kun he ovat hetkeksi viivästyttäneet 
jonkin erityisen tuhoisan toimenpiteen. He ovat aina 
perääntymässä. He esittävät nykyään toimenpiteitä, jotka 
ainoastaan kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten 
eivät olisivat tulleet kuuloonkaan. Muutamassa vuodessa 
he tulevat myöntymään muihin toimenpiteisiin, joita tänä 
päivänä pidetään yksinkertaisesti ennenkuulumattomina. 
Totalitaarisen sosialismin tulon voi estää ainoastaan 
perusteellinen muutos ideologioissa. Emme tarvitse 
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antisosialismia tai antikommunismia, vaan avointa 
positiivista tukea järjestelmälle, jolle olemme velkaa koko 
vaurautemme, joka erottaa meidän aikakautemme meitä 
ennen vallinneista verrattavan ahdistavista olosuhteista. 
 
 

(Tämä puhe pidettiin huhtikuun 18. päivänä 1950 New York yliopiston 
klubilla.) 


