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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu -työssä tutkimuksen kohteena oli Suomen liittyminen Kansainväliseen valuuttarahastoon ja Kansainväliseen jälleenrakennus- ja
kehityspankkiin, ja tätä kautta Bretton Woods - järjestelmään. tarkastelin itse liittymisprosessia, siihen liittynyttä keskustelua ja toimijoita
Suomessa 1940-luvun loppupuolella. Tutkimuksen pääaineistolähteenä oli ulkoasiainministeriön arkistomateriaali, jonka avulla Suomen
jäsenyysprosessin liikkeellelähtö ja kulku oli tarkasti rekonstruoitavissa. Toinen merkittävä arkistolähde olivat eduskunnan valtiopäiväasiakirjat
sekä ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjat. Tutkimus tukeutuu Barry Eichengreenin taloushistoriallisiin/teoreettisiin tarkasteluihin rahajärjestelmien
toiminnasta.
Bretton Woods -järjestelmä syntyi vuonna 1944 toisen maailmansodan vielä jatkuessa. Yksi Bretton Woods -järjestelmän päämääristä, johon
alusta alkaen selkeästi pyrittiin, oli kansainvälisen kaupankäynnin mahdollisuuksien parantaminen valuuttaolojen vakauttamisen avulla. Bretton
Woods -järjestelmä oli periaatteessa kiinteä valuuttakurssijärjestelmä. Kiinteät vaihtokurssit olivat kuitenkin "korjattavissa", jos erittäin painavat
taloudelliset syyt, kuten esimerkiksi talouden rakenteellinen epätasapaino, vaatisivat jäsenmaita kurssitarkistuksiin. Kansainvälinen
valuuttarahasto perustettiin järjestelmän ylläpitäjäksi ja eräänlaiseksi kontrolloivaksi elimeksi. Kansainvälisen jälleenrakennuspankin
toimenkuvaan kuului jälleenrakennuksen ja taloudellisen kehityksen turvaaminen pitemmällä tähtäimellä luottojen avulla.
Aloite Suomen jäsenyyshankkeelle tuli vuoden 1946 aikana Yhdysvalloista muun muassa Export-Import Bankista ja Yhdysvaltojen
suurlähettiläältä. Suositus liittyä järjestöihin oli vastaus Suomen hallituksen yrityksiin saada ulkomaista luottoa Yhdysvalloista pääasiassa
Export-Import Bankilta. Alussa etenkin Suomen valtionjohdon kiinnostuksen kohteena oli jäsenyys Kansainvälisessä jälleenrakennuspankissa,
mutta nopeasti esille nousi myös jäsenyys Kansainvälisessä valuuttarahastossa. Huomionarvoista tapahtumien kulussa oli myös se, että
Yhdysvallat kannusti Suomea liittymään järjestöihin, vaikka lopullinen rauhansopimus oli vielä allekirjoittamatta. Jäsenyyshankkeen tapahtumat
toivat esille sen, että Suomen valtionjohdossa ulkomaisten lainojen saanti olivat liittymispäätöksen pääasia. Suomen valtionjohdon myönteinen
kanta jäsenyyshankkeeseen oli tietysti edellytys sen toteutumiselle.
Suomen jäsenyysanomukset järjestöihin hyväksyttiin syyskuussa 1947. Sitä seuranneessa eduskuntakäsittelyssä hallituksen lakiehdotusta
Valuuttarahastoon ja Jälleenrakennuspankkiin liittymisestä vastusti SKDL:n eduskuntaryhmä. Pääministeri Mauno Pekkalan (SKDL) johtaman
hallituksen linjanvetoihin tämä ei kuitenkaan vaikuttanut. Kyseinen ristiriita on hyvin mielenkiintoinen, mutta se ei estänyt lakiehdotuksen
hyväksymistä eduskunnassa joulukuussa 1947. 14. tammikuuta 1948 Suomi liittyi virallisesti jäseneksi Kansainväliseen valuuttarahastoon ja
Kansainväliseen jälleenrakennuspankkiin. Bretton Woods -järjestelmään liittyminen oli looginen jatko Suomen 1800-luvun lopulta klassisen
kultakannan aikana alkunsa saaneelle kansainväliselle talous- ja rahapoliittiselle integraatiolle.
Bretton Woods -järjestelmä kaatui 1970-luvun alussa, mutta järjestelmää ylläpitämään perustetut sisarjärjestöt Kansainvälinen valuuttarahasto
sekä Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki, nykyiseltä nimeltään Maailmanpankki, jatkavat edelleen toimintaansa. Suomi on
kummassakin järjestössä edelleen jäsenenä.
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