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Luennon	  sisältö	  

•  1)	  Velkatalouden	  varhaishistoria	  
•  2)	  Velkatalous	  ja	  valAoraha	  
•  3)	  Pankkijärjestelmän	  kehitys	  



Perinteinen	  näkemys	  rahan	  historiasta	  

•  Talous	  kehiEyi	  aluksi	  vaihtokauppajärjestelmänä	  
•  Myöhemmin	  vaihtokauppatalous	  kehiEyy	  niin	  
monimutkaiseksi,	  eEä	  yhdestä	  vaihtokaupan	  piirissä	  
olleesta	  hyödykkeestä	  on	  tehtävä	  maksuväline	  
– Maksuvälineeksi	  hyväksytään	  ”yleistä	  luoEamusta”	  
nauIva	  jalometalli	  

•  Talouden	  kehiEyessä	  enAstä	  monimutkaisemmaksi	  on	  
jalometallit	  korvaEava	  velkakirjoilla	  
–  Velkakirja	  =	  velkoja	  lupaa	  toimiEaa	  jalometallia	  lainatun	  
summan	  edestä	  



Perinteisen	  tarinan	  ongelmia	  (1)	  

•  Ei	  ole	  olemassa	  historiallista	  todistusaineistoa,	  
jonka	  mukaan	  vaihtokauppa	  olisi	  ollut	  minkään	  
merkiEävän	  sivilisaaAon	  taloudellisen	  
uusintamisen	  pohjalla	  

•  Ei	  ole	  todistusaineistoa	  siitä,	  eEä	  kolikkojen	  arvo	  
olisi	  koskaan	  perustunut	  niissä	  käyteEyjen	  raaka-‐
aineiden	  arvoon	  

•  Ei	  ole	  todistusaineistoa	  siitä,	  eEä	  velkajärjestelmä	  
olisi	  rahatalouden	  tuorein	  muoto	  



Perinteisen	  tarinan	  ongelmia	  (2)	  

•  Perinteinen	  näkemys:	  vaihtokauppa–”raha”–
velka	  

•  Todellisuus:	  velka–valAoraha(–vaihtokauppa)	  



Velkatalouden	  varhaishistoria	  (1)	  
•  Vanhimmat	  velkajärjestelyistä	  kertovat	  fyysiset	  todistusaineistot	  

(savitaulut)	  löytyvät	  Babyloniasta	  n.	  2000	  eaa.	  
•  Maatalousvaltaisessa	  yhteiskunnassa	  toimeentulo	  ja	  

hengissäpysyminen	  riippuivat	  maan	  tuoEavuudesta	  	  viljavat	  maa-‐
alueet	  tuoIvat	  paljon	  ylijäämää	  

•  Huonoilla	  alueilla	  viljelleet	  tuoEajat	  halusivat	  osan	  paremmin	  
menestyneiden	  viljelijöiden	  ylijäämästä	  
–  Menestyneet	  viljelijät	  eivät	  kuitenkaan	  halunneet	  luopua	  

ylijäämistään,	  koska	  huono	  sato	  saaEoi	  koiEaa	  heA	  seuraavalla	  
kasvukaudella	  

•  	  Menestyneet	  viljelijät	  suostuivat	  kuitenkin	  lainaamaan	  osan	  
ylijäämästään	  	  korvaukseksi	  taloudellisen	  turvansa	  menetyksestä	  
he	  saivat	  korkotuloa	  velalliselta	  sekä	  velallisen	  omaisuu'a	  
vakuudeksi	  



Velkatalouden	  varhaishistoria	  (2)	  

•  Savitaulut	  korvaIin	  
myöhemmin	  
puukapuloilla	  

•  Kapula	  halkaisAin	  
kahteen	  osaan	  
–  Velkoja	  piA	  hallussaan	  
pidempää	  osaa	  (kanta)	  

–  Velallinen	  piA	  hallussaan	  
lyhyempää	  osaa	  (tynkä)	  



Velkatalouden	  varhaishistoria	  (3)	  

•  Puukapulat	  toimivat	  myös	  maksuvälineinä	  
•  Asiakkailleen	  velkoja	  myöntänyt	  kauppias	  
pystyi	  selviEämään	  omat	  velkansa	  antamalla	  
saamansa	  kantapalat	  omalle	  velkojalleen	  

•  Tämän	  jälkeen	  kauppiaan	  velalliset	  
suoriEaisivatkin	  velan	  takaisinmaksun	  uudelle	  
velkojalle	  	  	  	  



Velkatalouden	  varhaishistoria	  (4)	  

•  Suuret	  markkinat	  kehiEyivät	  velkojien	  ja	  
velallisten	  transakAoiden	  selvityspaikkana	  
– VähiEäismyynA	  syntyi	  sivutuoEeena	  

•  Tunnetuimpia	  markkinoita	  olivat	  St.	  Giles	  
Winchesterissä	  Englannissa	  ja	  Champagne	  
sekä	  Brie	  Ranskassa	  	  



Pankkijärjestelmän	  varhaishistoria	  

•  Alun	  perin	  termillä	  pankki	  (banck,	  banco)	  viitaIin	  
rahastoon	  
–  Rahastomalliset	  ”pankit”	  kehiEyivät	  erityisesA	  italialaisissa	  

kaupunkivalAoissa	  1100–1300	  
•  Rahastot	  vaihtoivat	  varallisuuEa	  omiin	  velkapapereihinsa	  
•  Pankkien	  luotontarjonta	  perustui	  pitkään	  reaalivakuuksiin	  

–  Pankkien	  ”seteleillä”	  sai	  hallintaosuuden	  kruunun	  
tuotantolaitoksiin	  

•  Rahastot	  eivät	  kuitenkaan	  olleet	  nykyaikaisia	  pankkeja	  
–  Nykyaikainen	  pankki	  lainaa	  asiakkailleen	  
–  Rahasto	  lainaa	  asiakkailtaan	  



Velkatalous	  ja	  valAoraha	  (1)	  
•  Ensimmäisten	  kolikkojen	  uskotaan	  syntyneen	  

noin	  630	  eKr.	  
•  Kolikkojen	  tarkoituksena	  oli	  edustaa	  kruunun	  

velkaa	  omille	  työntekijöilleen	  (erityisesA	  
soAlaille):	  kolikot	  olivat	  kruunun	  velkakirjoja	  

•  Kruunulla	  on	  aina	  oikeus	  pääEää,	  ketkä	  kaikki	  
se	  katsoo	  velallisikseen	  oman	  
väkivaltamonopolinsa	  piirissä	  
–  Kruunu	  aseEaa	  velkasuhteita	  määräämällä	  

tulleja	  ja	  veroja	  
•  Kruunu	  haluaa	  tasapainoEaa	  kirjanpitonsa,	  

joten	  se	  vaaAi	  velkojen	  takaisinmaksun	  
liikkeelle	  laskemiensa	  kolikkojen	  muodossa	  
	  kruunun	  velallisten	  on	  hankiEava	  kolikkoja	  
maksaakseen	  velkansa	  takaisin	  	  kolikoista	  
tulee	  yleisesA	  hyväksyEyä	  kansallista	  
valuuEaa,	  koska	  käytännössä	  kaikki	  
kansalaiset	  ovat	  kruunun	  velallisia	  

	  Verotuksen	  tärkein	  tehtävä	  on	  
val1orahan	  aseman	  ja	  arvon	  
turvaaminen	  



Velkatalous	  ja	  valAoraha	  (2)	  
•  Pankit	  keräsivät	  liikkeellä	  olevan	  valuutan	  

omiin	  holveihinsa	  
–  Pankit	  alkoivat	  hoitaa	  verosuoritukset	  

asiakkaidensa	  puolesta	  
•  Tämän	  jälkeen	  pankkien	  luoEokanta	  kasvoi	  

räjähdysmäisesA,	  koska	  pankkien	  setelistö	  oli	  
nyt	  vaihdeEavissa	  valAon	  valuuEaan	  
–  Verotuksen	  vuoksi	  kaikilla	  toimijoilla	  oli	  

luoEamusta	  ja	  tarveEa	  valAon	  valuuEaan	  	  
•  Pankkien	  luotontarjonta	  perustui	  pitkään	  

reaalivakuuksiin	  
–  Pankkien	  ”seteleillä”	  sai	  hallintaosuuden	  

kruunun	  tuotantolaitoksiin	  
•  1700-‐luvulta	  alkaen	  valAot	  alkoivat	  perustaa	  

keskuspankkeja,	  jotka	  huolehAvat	  valAon	  
valuutan	  liikkeellelaskusta	  

•  Keskuspankkijärjestelmän	  kehiEymisen	  
myötä	  liikepankit	  saivat	  oikeuden	  lainata	  
valAon	  valuuEaa	  suoraan	  keskuspankista	  	  
pankkien	  luotontarjontaa	  määriEävät	  vain	  
luoton	  kysyntä	  ja	  asiakkaan	  luoEokelpoisuus	  
(rahan	  endogeenisuus)	  



Moderni	  pankkijärjestelmä	  
•  Pankit	  tarjoavat	  luoEoa	  luoEokelpoisille	  asiakkailleen	  
•  Asiakkaat	  saavat	  Alilleen	  pankin	  luomaa	  liikepankkirahaa	  
•  Liikepankit	  lainaavat	  keskuspankilta	  myös	  niin	  sanoEua	  keskuspankkirahaa	  

–  Setelit	  
–  Kolikot	  
–  Reservit	  

•  Jos	  pankin	  asiakas	  haluaa	  suoriEaa	  maksuja	  tahoille,	  joilla	  on	  Alit	  toisessa	  
liikepankissa,	  on	  maksut	  suoriteEava	  valAon	  valuutassa	  
–  Sama	  pätee	  myös	  silloin,	  jos	  asiakas	  haluaa	  suoriEaa	  maksuja	  valAolle	  

•  Tällaisessa	  Alanteessa	  liikepankki	  siirtää	  keskuspankkirahaa	  maksuja	  
vastaanoEavan	  pankin	  Alille:	  samalla	  se	  kuitenkin	  poistaa	  talletusmerkintöjä	  
asiakkaansa	  Aliltä	  
–  Pankki	  siis	  meneEää	  varallisuuEa	  (keskuspankkiraha),	  muEa	  se	  saa	  myös	  poisteEua	  velkaa	  

(asiakkaan	  talletukset)	  taseestaan	  
•  Keskuspankkiraha	  takaa	  pankkien	  liikkeellelaskeman	  liikepankkirahan	  

luoteEavuuden	  
•  Maksujärjestelmä	  toimii	  tehokkaammin,	  kun	  kaikki	  suoritukset	  selvitetään	  

keskuspankkirahalla	  (valAon	  valuutassa),	  jonka	  arvo	  on	  turvaEu	  verotuksen	  avulla	  



ValAon	  taloudellinen	  suvereniteeI	  ja	  
julkinen	  kulutus	  

•  ValAo	  ei	  tarvitse	  ”verotuloja”	  rahoiEaakseen	  
toimintaansa	  
–  ValAo	  oEaa	  vastaan	  maksuja	  ainoastaan	  
keskuspankkirahassa	  (valAon	  valuutassa)	  

–  ValAo	  laskee	  itse	  valuutan	  liikkeellelaskusta	  
•  ValAo	  tarvitsee	  verotusta,	  joEa	  valAon	  valuutalle	  
syntyy	  luoEamusta	  
–  Tämän	  jälkeen	  valAo	  voi	  suoriEaa	  haluamansa	  maksut	  

•  Verotusta	  tarvitaan	  myös	  kokonaiskysynnän	  
säätelemiseen	  



Yhteenveto	  

•  Rahatalousjärjestelmä	  kehiEyi	  kahdenvälisistä	  
velkasuhteista	  

•  ValAoraha	  syntyi	  vasta	  paljon	  velkatalouden	  
kehiEymisen	  jälkeen	  

•  Myös	  valAon	  liikkeelle	  laskema	  valuuEa	  on	  velkaa	  
•  ValAon	  valuutan	  synty	  mahdollisA	  
pankkijärjestelmän	  kehityksen	  

•  ValAo,	  jolla	  on	  itsenäinen	  valuuEa,	  ei	  voi	  koskaan	  
ajautua	  maksukyvyEömäksi	  	  


