


KANSANTALOUDELLINEN 
AIKAKAUSKIRJA 1962 
(Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 58. vuosikerta) 

Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. 

TOIMITUS 

J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN 
päätoimittaja toimitussihteeri 

VEIKKO HALME 

REINO ROSSI 

LAURI .0. af HEURLIN KAARLO LARNA 

BR. SUVIRANTA MIKKO TAMM~NEN 

A. E. TUDEER 

Toimituksen osoite: Taloustieteellinen 

tutkimuslaitos, Suomen Pankki. - Taloudenhoitaja: Ilmari Teijula, Sosiaalinen 

tutkimustoimisto, Korkeavuorenkatu 21 (puh. 66 23 05). 



Liite: Kansantaloudellinen Aikakauskirja, sisällys 1962 

KANSANTALO-UDELLINEN 
AIKAKAUSKIRJA 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN· 
JULKAISEMA 

58. VUOSIKERTA 
1962 

TOIMITUS 

J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN 

päätoimittaja toimi tussih teeri 

VEIKKO HALME 

LAURI O. af HEURLIN KAARLO LARNA 

REINO ROSSI BR. SUVIRANTA .MIKKO TAMMINEN 

A. E. TUDEER 

HELSINKI 1962 



Sisällys: 

KIRJOITUKSIA 

Sivu 
AF HEURLIN, LAURI 0. Valtio tulojen uudelleen jakajana 22 
KAILASVUORI, KALEVI Määräaikaisvaluuttakurssien teoria ja kes

kuspankin määräaikaisvaluuttapolitiikka .. 248 
KARTTUNEN, OSMO P. Budjettipolitiikan tavoitteet ja talouspoliitti-

sen liikkumavapauden rajoitukset vuoden 
1963 budjettiesityksessä ................ 313 

KIISKINEN, Auvo Kasvututkimuksen vaikutus taloustieteelliseen 
ajatteluun ........................... 130 

KOIVISTO, MAUNO Pankkikilpailusta Suomessa . . . . . . . . . . . . . .. 234 
LEHTONEN, HEIKKI Muuttuva voimataloutemme ............. , 101 
MANNERMAA, KAUKO Kokonaistaloudellisesta ennakoinnista .... 334 
PAUNIO, J. J. Suhdannevaihtelujen ongelma.;;ta ........ , . . . . . . . 118 
RIIHINEN, PÄIVIÖ· Ennustaminen metsä- ja puutalou:dessa ...... 329 
SUOMELA, SAMULI Budjettimäärärahat sodanjälkeisessä maatalous-

politiikassamme ...................... 1 
SUVIRANTA, BR. Näkökohtia vuoden 1957 devalvaatiosta ...... 205 
VESANEN, TAUNO Valtiontalouden hoitoa koskevien periaatteiden 

kehittymisestä; I-U .................. 35 
» »Valtiontalouden hoitoa koskevien periaatteiden 

kehittymisestä; UI-IV. . . . . . . . . . . . .. . . 143 

KATSAUKSIA 

KAJAVA, KALEVI Taloudellisesta kasvatuksesta kansakoulussa. . . . 64 
KUKKONEN, PERTTI Kausivaihtelujen analyysi elektronisilla tieto-

koneilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 275 
LINNAMO, JUSSI Ruotsin talousohjelma 1960-luvulle . . . . . . . . . . . .. 282 
MOLANDER, AHTI J akautuneista viivästyksistä ................ 1 72 
PAUNIO, J. J. Rahateoria kaatuu eteenpäin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
VARTIAINEN, HENRI J. Markkinatalouden toimintaedellytyksistä 167 



KESKUSTELUA 

AF HEURLIN, LAURI O. Finanssisuunnitelmasta finanssiohjelmaan 
(Tarvitaanko finanssisuunnittelua?) 360 

KIISKINEN, Auvo Finanssisuunnittelu ja kasvupoliittinen yleis-
linja (Tarvitaanko finanssisuunnittelua?) 365 

PAAKKANEN, JOUKO Finanssisuunnitelma ja talouspolitiikan prob
leema (Tarvitaanko finanssi.,uunnittelua?) 372 

VIITA, PENTTI Vaihtoehtoiset tavoitteet finanssisuunnittelussa 
(Tarvitaanko finanssisuunnittelua?) . . . .. 375 

ARVOSTEL TUA KIRJALLISUUTTA 

ALHO, KEIJO Suomen Teollisuuden Suurmiehiä .... Kalevi Lagus 182 
BAUER, P. T. 1ndian Economic Policy and Development ............. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Heikki J. Kunnas 86 
BAUMOL, WILLIAMJ. Business Behavior, Value and Growth ......... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pirkko Griinbaum 198 
BRAND, HEINZ W. The Fecundity of Mathematical Methods in Economic 

Theory ............... ; ................ Kyösti Pulliainen 392 
BUCHANAN, JAMES M. Fiscal Theory and Political Economy ......... . 

· ................................... Henri J. Vartiainen 378 
FIRESTONE, JOHN M. Federal Receipts and Expenditures during Business 

Cycles 1879-1958 .................... Henri J. Vartiainen ~78 
GEARY, R. C. (toim.), Europe's Future in Figures " Jussi Linnamd 384 
HAAVELMO, TRYGVE A Study in the Theory of 1nvestment ......... . 

· ......................................... Aaro Kenttä 193 
HAMBERG, DANIEL Principles of a Growing Economy .. Veikko Halme 81 
HANSEN, BENT Foreign Trade Credits and Exchange Reserves ....... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kalevi Kailasvuori 190 
I. C. S. S. D. 1nternational Bibliography af Economics ............. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lauri Korpelainen 392 
JOHANSSON, SVEN-ERIK Skatt-investering-värdering " Jaakko Honko 291 
LUNDBERG, ERIK Produktivitet och räntabilitet ... . John Sundgren 184 
LÄGE, FRIEDRICH-KARL Secular 1nflation .......... Ilari Tyrni 88 
N. B. E. R. Tested Knowledge of Business Cycles ...... J. J. Paunio 300 
O. E. E. C. The Problem of Rising Prices .... Seppo Lindblom 195 
PIPPING, HUGO E. Från pappersrubel till guldmark ...... Keijo Alho 289 
ROBERTSON, DENNIS H. Lectures on Economic Principles; 1-111 .... 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Mikko Tamminen 72 
ROBERTSON, DENNIS Growth, Wages, Money . ......... Ilari Tyrni 299 
ROLLOF, YNGVE Operationsanalys .............. Jussi Linnamo 84 
SAMUELSON, PAUL A. Economics ............ Lauri O. af Heurlin 391 



SCHNEIDER, ERICH Money, Income and Employment ............. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lauri Korpelainen 82 

SLICHTER, SUMNER H. Economic Growth in the United States ..... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Eila Hanni 388 

TINBERGEN, J. - Bos, H. C. Mathematical Models of Economic Growth 
· ....................................... Jussi Linnamo 295 

TRIFFIN, ROBERT The Future ofthe European Payments System ..... . 
· ................................... Kalevi Kailasvuori 78 

» »Gold and Dollar Crisis ...... Kalevi Kailasvuori 78 
WARIS, HEIKKI Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka ......... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Armas Nieminen 179 

Helsinki 1 962 - Sanoma Osakeyhtic. 



BUDJETTIPOLITIIKAN TAVOITTEET JA TALOUS
POLIITTISEN LIIKKUMAV AP AUDEN RAJOITUKSET 

VUODEN 1963 BUDJETTIESITYKSESSÄ 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 

lokakuun 18 päivänä 1962 piti 

OSMO P. KARTTUNEN 

Sanomalehtiesittelyssä ja eduskunnan lähetekeskustelussa on ensi 
-vuoden budjetti tullut ,sisällöltään monipuolisesti valotetuksi. Toiston 
ja momenttiluettelojen välttämiseksi olen sen tähden valinnut esityk
seni otsikoksi: Budjettipolitiikan tavoitteet ja talouspoliittisen liikkuma
vapauden rajoitukset vuoden 1963 budjettiesityksessä. Tällöin olen ha
-lunnut erityisesti korostaa Suomen kaltaisen vielä keskellä talouselä
mänsä~truktuurikehitystä olevan maan budjettipolitiikan suurta vas
-tuuta ja toisaalta siinä ilmeneviä lainsäädännöstämme ja maamme 
-taloudellisesta rakenteesta aiheutuvia rajoittavia tekijöitä. 

Budjettipolitiikan pitäisi tietenkin olla »parasta mahdollista», mutta 
-paras mahdollinen talouspolitiikkajoltakin kannalta katsottuna on usein 
_huonoa toiselta kannalta. Hyvä budjettipolitiikka on nähdäkseni yhdis-
telmä kahdesta perusperiaatteesta. Toisaalta on tehokkaasti edistettävä 

-niiden päämäärien saavuttamista valtiontaloudessa, joita kulloinkin 
pidetään tärkeinä. Tämä on budjettipolitiikan primäärinen osa. Toi
.saalta on riittävästi huolehdittava siitä, että budjetilla ei luoda tasapai
. nottomuuksia talouselämän muissa osissa, vaan että realistisesti otetaan 
huomioon ne rajoitukset, jotka ovat joka tapauksessa olemassa. Tätä 

-voimme nimittää sekundääriseksi puoleksi. 
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Olemme tässä salissa varmaan melko yksimielisiä siitä, että myös 
valtiontalouden hoidon päätavoitteena pitäisi olla mahdollisimman suu
ren taloudellisen kasvun aikaansaaminen maassamme. - Yleisesti tun
nustetaan meillä myös tärkeiksi päätavoitteiksi ja ideaaleiksi korkea 
ja tasainen työllisyys, vakaa rahanarvo ja »oikeudenmukainen tulon
jako». Saattaisikin fantiseerata, että tulevaisuuden hyvien tai peräti 
toinen toistaan parempien hallitusten talousministeriössä olisi neljä pää
osastoa: kasvuosasto, työllisyysosasto, rahanarvo-osasto ja tulonjaon 
osasto. Viimeksi mainittuun oikeudenmukaisuusosastoon varmasti löy
tyisi kosolti päteviä ja aktiivisia yli- ja alijohtajakandidaatteja. 

Taloudellinen kasvu on riippuvainen useastakin tekijästä, joiden 
syy-yhteys toisiinsa nähden on varsin monisäikeinen. Kun sitä tarkas
tellaan tarjonnan kannalta, ovat perustekijöinä luonnollisesti työvoiman, 
käytettävissä olevat luonnonvarat ja ihmisten luoma reaalipääoma. 
Eräät käyttämättömät luonnonvarat ovat Suomessa jo loppumassa, 
esim. rakentamiskelpoisen vesivoiman kohdalla ei suurtakaan reserviä 
ole enää olemassa. Metsänhakkuissa on jo tilapäisesti saavutettu »kat
to», jonka ylittäminen ei ole ainakaan kymmenen vuoden tähtäyksellä 
mahdollista metsävarojamme tuhlaamatta. Maamme kaivannaisvarat 
eivät ole nykyisten tietojemme perusteella sitä suuruusluokkaa, että 
kaivannaisteollisuus voisi muodostua taloudellisen kasvumme avainte
kijäksi. Työvoiman kasvu tulee meillä sen sijaan olemaan eurooppa
laisittain tarkasteltuna nopeata ainakin kuluvan kymmenvuotiskauden 
aikana. Koska nimenomaan työvoiman laadullinen rakenne, tiedon 
taso, muodostaa suorastaan ratkaisevan kasvutekijän, on työvoimamme 
koulutuksessa toivomisen varaa. Vaikka lukutaidon oppimisella onkin 
Suomessa jo 300-vuotiset perinteet takanaan, ei kyky luetun ymmärtä
miseen näytä kehittyneen yhtä nopeasti ainakaan teknillisen tietämyksen, 
markkinoinnin taidon ja organi<;aation alalla. 

Pääomia maassamme on sen sijaan niukalti. Voidaankin täydellä 
syyllä sanoa, että pääomanmuodostuksesta huolehtiminen on Suomen 
kasvu politiikassa avainasemassa. Pääoman käyttö olisi optimoitava,. 

koska sitä on vähän. 

Valtiontalouden kautta voidaan pääomanmuodostukseen vaikuttaa 
sekä luomalla pääomanmuodostus ta suosiva verotuksellinen »ilmasto» 
että pitämällä huolta sellaisen helposti pullonkauloja synnyttävän ta-
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louselämän alusrakenteen kehityksen estämisestä, jonka muodostavat 
esimerkiksi puutteellinen ammattikoulutus tai heikko liikenneverkosto. 
Valtio voi omalla toiminnallaan suurestikin vaikuttaa investointien 
suuruuteen ja jakautumiseen niin, että kasvutavoitteiden saavuttamista 
edistetään. 

Taloudellisen kasvun tiellä saattaa käytännössä olla useitakin rajoit
tavia ehtoja. Jos suurin saavutettavissa oleva taloudellinen kasvu ja 
korkea työllisyys ovat keskenään ristiriidassa, olisi budjettipolitiikassa 
valittava se vaihtoehto, joka turvatessaan korkean työllisyyden luo 
myös suurimman mahdollisen tuotannon lisäyksen, vaikka tämä olisikin 
pienempi kuin jokin ilman työllisyysrajoitusta saavutettavissa oleva 
kasvu. 

Rahanarvopoliittisesti asiaa tarkastellen voidaan sanoa, että sekä 
keskuspankin rahapolitiikan että .valtion budjettipolitiikan olisi aina 
valittava se vaihtoehto, joka rahanarvon vakaana pysyessä turvaa suu
rimman mahdollisen kasvun ja korkean työllisyyden, vaikka inflaatio-· 
tietä olisikin lyhytaikaisesti ehkä saatavissa aikaan vielä suurempi kasvu. 
Ulkomaisten luottojen saannin suhteellisen vähäinen mahdollisuus ja 
ehdot estävät Suomea harjoittamasta sellaista kasvupolitiikkaa, joka 
tekisi sen nopeammaksi. Omistamisen ja yrittämisen vapauteen perus
tava talousjärjestelmämme estää meitä käyttämästä niitä kansalais-· 
vapauksia rajoittavia keinoja, joilla pitkälle viedyn ~uunnitelmatalouden 
maat ovat eräissä tapauksissa voineet kasvuaan kiihdyttää. Solmimamme 
kansainväliset sopimukset voivat joissakin tapauksissa olla - paitsi 
edistäessään kasvua - myös kasvun rajoittajia. Meidänhän on 
rehellisesti noudatettava mm. Kansainvälisen valuuttarahaston, GATT
järjestön ja EFA:n pelisääntöjä. Vihdoin ei ole syytä unohtaa sitä, että 
oikeudenmukaiseksi katsotun tulonjaon muuttaminen tai maan eri osien 
taloudellisen kehityksen epätasapainoon saattaminen voisi joissakin ta
pauksissa mahdollistaa taloudellisen kasvun kiihtyvyyttä. Tällaisen po
litiikan yhteiskuntajärjestystämme vaurioittavat seuraukset muodos
tuisivat ehkä kohtalokkaiksi. Valtion talouspolitiikan tavoitteena ei saa 
olla vain rajaton tahto kasvuun, kuten viisaan yrityksenkään tavoitte.ena 
ei ole hillitön voitonsaanti. Kasvua eivät rajoita vain materiaaliset tuo
tannonedellytykset, kuten työvoima ja luonnonvarat, vaan myös yhteis
kuntapolitiikassa ilmitulevat tahdon ilmaisut. Lyhyen tähtäyksen no
pea"lti saavutettavissa olevat edut eivät saa varjostaa pitkän tähtäyksen 
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mukanaan tuomaa hyötyä. Tuottojen kypsymisessä on kasvu politiikassa 
oltava malttavainen. 

Ei liene tarpeellista muutoin kuin hahmotelmanomaise;..ti palauttaa 
mieliin, millainen on tavanmukainen suhdannekulku Suomessa. Suh
dannevaihtelut ovat meillä pääasiallisesti ulkomaiden taloudellisen ke
hityksen seurauksia, vaikka myös kotimaista suhdannekiertoa tietyissä 
rajoissa on olemassa. Vientituotteittemme kysyntä heijastaa Suomeen 'ta
loudellisen kehityksen ulkomailla. Kun suhdannelasku' alkaa, vähenee 
tai suorastaan heikkenee metsäteollisuuden samoin kuin metalliteolli
suuden tuotteistaan saamien vientitulojen kasvuvauhti. Metsäteollisuu
den ja metalliteollisuuden tuotteiden kysynnän kasvuvauhdin rytmin 
ei suinkaan tarvitse olla täsmälleen samanlainen. Joka tapauksessa vien
titulojemme supistuessa tuotanto, jopa mahdollisesti työllisyys, vähenee 
mainitsemillani aloilla. Seuraavassa vaiheessa vähenevät työtilaisuudet 
metsätaloudessa ja maaseudun kokonaisostovoima heikkenee. Tämä 
taas heijastuu aikaa myöten kotimarkkinoita varten työskentelevän 
teollisuuden menekkiluvuissa tai ainakin menekkiodotuksissa. Inves
toinnit koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin pyrkivät siirtymään. Näin 
leviää toinen supistumisaalto talonrakennustoiminnan ja kotimarkkinoi
ta varten työskentelevän investointitavarateollisuuden supistumisen ta
kia. Tämä puolestaan heikentää ostovoimaa asutuskeskuksissa ja koti
mainen menekki vähenee edelleen. Vientitulojen supistumisen aikana 
ei tuontikysyntä reagoi yhtä nopeasti, vaan viennin ja tuonnin epäsuh
teen takia syntyy painetta valuuttavarantoa vastaan, joka puolestaan 
kiristää rahoitusmarkkinoita ja estää jo tällöin mahdollisesti vielä esiin
tyvän investointihalukkuuden purkautumasta markkinoille. Nousukau
den kehitys kulku on päinvastainen, vientitulojen kasvu laukaisee jok
seenkin edellisen kanssa käänteisen mekanismin. 

Vaikka kaikki edellinen tiedetäänkin maamme ammattimiespiireissä 
aivan riittävän hyvin, ei meillä aina sittenkään olla tarpeellisessa määrin 
selvillä siitä, kuinka suhdanneherkkää Suomen kansantalous itse asiassa 
on suhteessa muihin Euroopan kansantalouksiin. Ainakaan ei tarpeelli
sia talouspoliittisia johtopäätöksiä olla halukkaita tekemään, vaan toi
mitaan kuin elettäisiin erillisellä planeetalla. 

Todetkaamme ensin, että viimeksi kuluneen lO-vuotiskauden aikana 
tavaroiden ja palvelusten viennin osuus bruttokansantuotteesta on Suo
messa ollut noin 240/0. Jos pidämme tätä jonkinlaisena ulkomaankaupan 
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herkkyyden mittana,. on sanottava, että meitä herkempiä maita on 
Euroopassa mm. Hollanti, jossa mainittu suhde on ollut noin 45 0/0. 
Pitkälle yli 30 prosentin vientiosuutta edustavat myös Norja, Islanti, 
Tanska ja Belgia. Suomi on tässä suhteessa eurooppalaisella keskitasolla. 

Mutta sen sijaan tavaranvientimme on edelleen varsin yksipuolista. 
Jos laskemme viennin tavararyhmäkohtaisen keskittymisen suhteessa 
koko vientiin, on meitä keskittyneemmän viennin maita Euroopassa vain 
Islanti, Kreikka ja Irlanti. Ruotsin, Tanskan ja Norjan keskittymispro
sentit ovat vain noin 2/3-3/4 Suomen vastaavista arvoista. Koska 
vientimme on näin yksipuolista, voidaan viennin hintojen tai viennin 
volyymin liukuvien muutos,ten todeta muodostuvan huomattavan suu
riksi. 

Laskemalla viennin hintatason muutokset vuodesta toiseen saamme 
Suomen kohdalle arvon, joka on suurin koko Euroopassa. Suomen 
kokonaisviennin hintaherkkyys on miltei kaksi kertaa niin suuri kuin 
Ruotsin, yli kaksi kertaa niin suuri kuin Norjan, noin 3-kertainen Tans
kaan, Englantiin ja Hollantiin verrattuna ja noin 3.6-kertainen Länsi
Saksaan verrattuna. Viennin hintaherkkyydessä Suomi on verrat
tayissa yksipuoliseen raaka-ainetuotantoon keskittyneisiin kehitysmaihin. 
Viennin määräherkkyydessä Suomi ei taas kovinkaan paljon eroa muista 
Euroopan maista eikä myöskään tuonnin hintaherkkyydessä. 

Kaikki edellä sanottu viittaa siihen, että ulkomaankaupan vaihto
suhteen muutokset ovat Suomessa muihin Länsi-Euroopan maihin ver
rattuna varsin suuret. Suoritetun selvityksen mukaan tämä pitääkin 
paikkansa. Yhdenkään Länsi-Euroopan maan ulkomaankaupan vaihto
suhteen keskimääräiset vuosittaiset muutoko:;et eivät ole olleet tässä suh
teessa läheskään samaa luokkaa kuin Suomessa. Meidän ulkomaankaup
pamme täten laskettu suhdanneherkkyys on lähes 50 % suurempi kuin 
Ruotsin, yli 2-kertainen Tanskaan, noin 2.5-kertainen Englantiin, Län
si-Saksaan ja Norjaan ja jopa 4-kertainen Hollantiin verrattuna. Edellä 
mainittujen lukujen täsmällisyydestä ei ole aihetta lähteä väittelemään, 
mutta niiden suuntaa antava merkitys on suuri. 

Suomen kansantalouden suhdanneherkkyys on samaa luokkaa kuin 
keskimäärin latinalaisen Amerikan kehitysmaissa. Niiden kohdalla 
asiasta pidetään kovaa ja jatkuvaa ääntä; me olemme tottuneet hoita
maan vaikeutemme yksin ja vaieten. Tässä yhteydessä haluan kiinnittää 
huomion siihen, että maamme poikkeuksellinen herkkyys ulkomaankau-
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pan aiheuttamiin vaihteluihin on omiaan herättämään kahdenlaisia 
mielipiteitä suhdannevaihteluita torjuvan budjettipolitiikan mahdolli
suuksista. Toisen mielipiteen mukaan - kutsuttakoon sitä vaikka de
faistiseksi - ei voida tehdä juuri mitään budjettipolitiikan keinoin, 
koska vaihtelut ovat edellä esittämääni suuruusluokkaa. Suomen kan
santalouden »väkinäinen» ja sysäyksittäin tapahtuva kasvu johtl,lu juuri 
ulkomaisesta herkkyydestämme ja siihen on alistuttava. Budjettipoliit
tisesti voidaan hoitaa pahimmat työttömyysilmiöt ja samaten korkea
suhdanteen liikakuumeneminen voidaan osittain »leikata». Muuhun ei 
olisikaan pyrittävä. Toisen käsityksen mukaan on taas vaikeudet luotu 
voitettaviksi. Jotta vaikeudet voitaisiin kohdata, on niiden suuruus 
ainakin summittaisesti tunnettava. 

Valtion tulo talouden puolella suhdannekierto aiheuttaa budjettiau
tomatiikan mukaisesti muutoksia, jotka ovat suurin piirtein samaa suh
teellista suuruusluokkaa kuin itse suhdannemuutokset. 

Kansantulon vuosikasvu esimerkiksi 4-5 prosentilla lisää valtion 
tuloja (ilman lainanottoa) noin 5-6 prosentilla, mikäli tuloperusteet 
pysyvät oleellisesti ennallaan. Jokainen prosenttiyksikön vähennys kan
santulon kasvussa aiheuttaa vastaavasti prosenttiyksikköä hieman suu
remman vähennyksen valtion tulojen kasvussa. Palkansaajien verotuk
sessa tuloveron tuotto seurailee työllisyyden muutoksia, kun taas verotus
järjestelmästämme johtuen yritysten verotuksen tuotto ei ole samassa 
määrin suhdanteista riippuva. Tullitulot, välillisen verotuksen tuotto 
ja valtion liikeyritysten ylijäämä myötäilevät melko kiinteästi suhdanne
kehitystä, kun taas omaisuusveron sekä perintö- ja lahjaveron tuottoon 
eivät lyhytaikaiset korkeasuhdanteet ja lamakaudet juuri vaikuta. 

Nyky tasolla noin 7 prosentin kansantulon kasvu lisää valtion tuloja 
noin 33-36 miljardilla markalla. Verotuspohjan noustessa noin 5 pro
sentilla, olisi tulojen lisäys lähes 25 miljardia markkaa. Jos kansantulo ei 
muuttuisi lainkaan, pysähtyisi valtion tulojen lisäys. Monien epäsuo
tuisten tapahtumien yhteisvaikutuksen takia olisi täysin mahdollista, 
että kansantulon lisäyksen pysähtyessä valtion tulojen nousu saattaisi 
muuttua parin prosentin vähennykseksikin. 

Valtion kulutusmenot kasvavat trendinomaisesti suhdannevaihte
luista riippumatta. Niissä ei ole juuri sellaista erää, joka automaattisesti 
muuttuisi nousu- tai laskukauden mukaisesti. Sairaalat, koulut, puolustus
laitos ja muut valtion virastot joutuvat ostamaan oleellisesti saman mää-
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rän tavaroita ja palveluksia, olivatpa ajat hyvät tai huonot. Valtion 
virkamiesten lukumäärääkään ei voida suuresti vaihdella suhdanteiden 
mukaisesti. Näin ollen valtion kulutusmenot kasvavat suunnilleen 
5 % vuodessa. Tätä kasvua voidaan mahdollisesti hidastaa kiinnittä
mällä enemmän huomiota eri hallinnonhaarojen taloudellisuuden 
tarkkailuun. Lyhyellä tähtäyksellä ei kuitenkaan nopeita muutoksia 
voida saada aikaan. Edellä esitetty lisäys merkitsee nyky tasolla noin 
12 miljardin markan vuosikasvua valtion kulutusmenoissa. 

Tulonsiirrot ovat niin ikään, työttömyyden lieventämiseksi tarkoi
tettuja tulonsiirtoja lukuunottamatta, jokseenkin riippumattomia suh
dannetilanteesta. Suurin osa tulonsiirtomenoista on lainsäädännön sito
mia. Lainsäädäntöteitse ne voivat olla sidottuja esimerkiksi väestön tai 
sen osan kasvunopeuteen. Tyypillisenä tällaisena menona on syytä mai
nita vanhuus- ja työkyvyttömyys eläkkeen tukiosasta valtiontaloudelle 
aiheutuva rasitus. Vaikka kansaneläkkeen yksikkötasossa ei tapahtuisi 
mitään muutoksia, tukiosien summa kasvaisi pelkästään väestönraken
teen kehityksen takia. Lapsilisän kohdalla on tilanne päinvastainen. 
Lapsilisään oikeuttavassa iässä olevien lasten lukumäärä vahenee lähi
vuosina. Valtion tulonsiirtomenot ovat sellaisia, että suhdannetilanteesta 
riippumatta ja eduskunnan tekemättä mitään muutoksia lainsäädän
töömme, ne kasvavat parisen prosenttia vuodessa. Nykyisin edellä mai
nittu prosenttimäärä merkitsee valtion menojen lisäystä noin 4-5 mil
jardin edestä. Esitettyajatuksenkulku johtaa siihen lopputulokseen, 
että suhdannekulusta riippumatta, rahan arvon pysyessä muuttumatto
mana ja ilman lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia valtion menot kas
vaisivat noin 15-18 miljardia markkaa vuodessa, jos sijoitusluontoisia 
menoja ei oteta huomioon. On kokonaan eri asia, että vuotta pitem
mällä tähtäyksellä olisi tulonsiirtomenojen kasvuvauhtia pyrittävä jar
ruttamaan ja tulonsiirtopolitiikkamme olisi otettava harkittavaksi koko
naisuutena. 

Valtion sijoitusluontoisten menojen lakisidonnaisuus on huomatta
vasti pienempi kuin edellä mainittujen kulutus- ja tulonsiirtomenojen 
kohdalla. Tämä merkitsee siis sitä, että valtion varsinainen suhdannepo
litiikka on hoidettavissa pääasiallisesti investointimenojen määrää sää
telemällä. Jotta valtion suhdannepolitiikka voisi olla tehokasta, on kui
tenkin sen aloittamisen lähtötilanteelle voitava asettaa tiettyjä ehtoja. 

Jos olettaisimme tapauksen, jossa vaihtosuhde heikentyisi siinä maä-
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rin, että kansantulo ei kasvaisi lainkaan, olisi valtion nyky tasolla pys
tyttävä korvaamaan lähes 80 miljardin markan kansantulon vähennys, 
jotta työllisyyden turvaamiseksi tarpeellinen tuotannon kasvu voisi 
toteutua. On selvää, ettei edellä mainitsemani summa ole suinkaan val
tion investointimenojen vaadittava vuosikasvuarvo, vaan sopivasti ajoi
tettuna ja sopivaa harkintaa käyttäen jo oleellisesti pienemmilläkin 
valtion investointimenojen lisäyksillä voitaisiin erilaisten kerrannais
vaikutusten avulla saada aikaan työllisyyden kannalta riittävän suuri 
lisäys kokonaistuotannossa. Olettakaamme, että tämä vaadittava val
tion sijoitusmenojen lisäys olisi suuruudeltaan vain neljännes työllisyy
den kannalta välttämättömän kansantulon kasvun aikaansaamisesta, 
ts. noin 20 miljardia markaa. Koska -edellä On todettu kulutus- ja tulon
siirtomenojen automaattiseksi kasvuvauhdiksi jokin 15-18 miljardin 
markan lisäys, olisi siis tässä tapauksessa koko valtion menotalouden 
vaadittava lisärasitus suuruudeltaan noin 35 miljardia markkaa. Jos 
taas nimenomaan investointimenojen lisäyksellä saataisiin aikaan kan
santuotteen kasvuvauhdin lisäys nolla prosentista jonnekin 4 prosentin 
tienoille, olisi valtion tulojen lisäykseksi laskettava verotuspohjan muut
tumisen takia nyky tasolla 16-20 miljardia markkaa, jolloin siis lyhyen 
tähtäyksen kassa-alijäämäksi jäisi noin 15-20 miljardia markkaa. 

Esittämäni laskelma antanee kaikesta kaavamaisuudestaan huoli
matta kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa valtion kassareservien tulisi 
olla »suhdannepoliittisen varmuuden» saavuttamiseksi edes yhden vuo
den tähtäyksellä. Valtion suhdannepolitiikan hoito vaatisi kassatalou
dellisesti nyky tasolla noin 35--40 miljardin markan liikkumatilaa, ts. 
likviidien varojeri määrän tulisi olla suuruudeltaan noin runsaan kuu
kauden varsinaisten tulojen suuruusluokkaa. VaJtiontalouden suhdan
nepoliittisesti menestyksellinen hoito edellyttää meidän oloissamme, 
jotka ovat - kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan - eurooppalaisen 
mittapuun mukaan poikkeuksellisen suhdanneherkkiä, myös erityisen 
suuren likvidiyden. 

Valtion tilinpäätös saa tietysti budjettivuoden puitteissa olla alijää
mäinen. Jos suhdannepolitiikkaa pyritään hoitamaan, sen on jopa muo
dostuttava alijäämäiseksi lamakausina. Mutta valtio ei saisi joutua mak
sukyvyttömään tilaan. Jos likvidiysvaikeuksista pyritään selviämään vain 
hätäohjelmilla, on vaarana aina se, että ne päinvastoin pahentavat 
tilannetta. Viime kevään ns. saneerausohjelman toteuttaminen ensi 
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vuoden puolella olisi muodostunut varsin haitalliseksi. Valtion maksu
valmius ja kassatasapaino eivät ole tietenkään mitään tavoitteita sellai
sinaan, mutta maksuvalmius on välttämätön ehto järkevän politiikan 
hoitamiseen. Jos likvidiyttä ei ole, ei ole toimintavapauttakaan. 

Kun tähtäys eteenpäin on pitkä, edellyttää se nykyisyyden arvioin
nissa pitkää tähtäystä taaksepäinkin. Kun budjettipolitiikan kasvuta
voitteista keskustellaan ja niitä kritisoidaan, on syytä tarkastella tapah
tunutta kehitystä myös yhtä pitkällä tähtäyksellä kuin jyvä on asetettu 
eteenpäin. Näin ollen on välttämätöntä palauttaa mieleen, mitä 
budjettipolitiikassamme on viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauden 
aikana tapahtunut. Vain tällä tavalla tulevat esille kaikki budjetin laa
dintaa rajoittaneet tekijät. 

Budjetti~sityksen lähetekeskustelussa esitetty kritiikki kohdistui pää
asiallisesti siihen, että budjetista puuttui niitä tai näitä määrärahoja. 
Tähän kritiikkiin ei ole mitään syytä puuttua Kansantaloudellisessa 
Yhdistyksessä. Budjetista on esitetty arvostelma myös talous tieteellisessä 
mielessä. Luultavasti tässä yhteydessä on paikallaan puuttua ja vastata 
asialliseen arvosteluun. Käsittääkseni tämä kritiikki on kohdistunut 
kahteen pääseikkaan. Toisaalta on nimenomaan budjettiesityksen pää
omamenoihin viitaten haluttu väittää, etteivät ne ole riittävät suhdan
teiden tasaamiseen tai työllisyyden turvaamiseen. Toisaalta on haluttu 
väittää, ettei ensi vuoden budjetti ole kassataloudellisesti realistinen, 
ts. suunniteltu työllisyysohjelma tulee välttämättä johtamaan kassa-ali
jäämään, ehkäpä kassakriisiinkin. 

Arvostelussa on lähdetty sinänsä oikeasta lähtökohdasta, että bud
jetin olisi oltava taloudellista kasvuamme edistävä. Kuten jo edellä olen 
todennut, en pienimmässäkääI.l määrin halua kiistää tämän lähtökohdan 
oikeellisuutta. Sen sijaan arvostelu on lähtenyt olettamuksesta, että 
valtiovarainministeri voisi rakentaa budjetin ex ovo, ts. teoreettisesti puh
dasoppisella tavalla, välittämättä lainkaan siitä, mikä on todellinen his
toriallinen tilanne. Vai tiovarainministerillä j a hallituksella ei kuitenkaan 
ollut käytettävissään mitään tuoretta ex ovo-tilannetta, vaan sille jäte
tyistä munista lähti jopa epäilyttävän mätä tuoksu. Budjetin arvostelijat 
ovat unohtaneet tämän tosiasian. Toisaalta ainakin osassa budjettiar
vostelua on lähtökohdaksi otettu sellaiset valtiontaloutta kuvaavat aika
sarjat, jotka eivät johda relevantteihin tuloksiin. 

Sekä budjettiesityksen perusteluissa että budjettiesityksen liitteenä 
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olevassa valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatimassa talou
dellisessa katsauksessa on mielestäni riittävän seikkaperäisesti osoitettu 
valtion tilinpäätöslukujen investointiluontoisten määrärahojen puut
teellisuudet nimenomaan suhdanneanalyysin kannalta. Sitävastoin val
tion tulojen sekä kulutus- ja tulonsiirtomenojen kohdalla tilinpäätösluvut 
osoittavat suunnilleen todellista tulojen kertymää ja menojen käyttöä. 
Ainoastaan näitä voidaan sellaisenaan käyttää suhdanneanalyysin liki
arvoina. 

Suhdannetarkkailun kannalta ei sen sijaan ole aiheellista kiinnittää 
huomiota vain budjetissa esitettyihin investointiluontoisiin määrärahoi
hin, vaan myös edellisiltä vuosilta siirtyviin ja edellisissä budjeteissa 
hyväksyttyihin. Työllisyyslain hengessä pyritään nimenomaan korkea
suhdanteen vuosina ajoittamaan myöhemmäksi valtion investointiluon
toisten määrärahojen käyttöä. Näin syntyy kassasäästöä, jota ei näy 
tilinpäätösluvuissa, koska myönnetyt määrärahat merkitään tilinpää
tökseen. Suhdannetaantuman vuosina taas, jolloin edellisiltä vuosilta 
siirrettyj ä määrärahoj a käytetään lähinnä työllisyyden ylläpitämiseksi, 
saadaan tilinpäätösluvuista liian alhaisia lukemia investointimenojen 
tasosta. Vuoden 1962 varsinainen budjetti sisälsi suhteellisen paljon in
vestointiluontoisia, siirtyviä määrärahojaja vuoden 1963 budjettiesitystä 
tehtäessä on otettu huomioon, että näitä ensi vuodelle siirtyviä määrä
rahoja tullaan käyttämään. Tästä syystä ei vuoden 1963 budjettiin ole 
katsottu tarpeelliseksi merkitä edellistä vuotta suurempia investointi
määrärahoja. Kun suhdannepoliittisessa vertailussa käytetään hyväksi 
vuoden 1961 tilinpäätöslukuja, vuoden 1962 vahvistettuja budjetteja ja 
vuoden 1963 budjettiesitystä, joudutaan tämän vuoksi harhaisiin tulok
siin arvioitaessa investointimäärärahojen käytön kehityssuuntaa. 

Pääomamenojen käytön taso kuluvana vuonna on huomattavasti 
alhaisempi kuin vahvistettujen budjettien perusteella voitaisiin päätellä. 
Tästä on taas seurauksena se, että vuoteen 1963 siirtyy edellisten vuosien 
vahvistetuista budjeteista siksi paljon investointiluontoisia määrärahoja, 
ettei asiallisesti voida puhua niiden käytön supistumisesta. 

Budjettikritiikissä on myös esitetty se käsitys, ettei valtion kassa
tilanne sallisi edellä selostettujen investointiluontoisten määrärahojen 
käyttöä. Aikaisempina vuosina on syntynyt nimenomaan investointi
luontoisten määrärahojen siirtämisestä kassasäästöä, mikä on tehnyt 
mahdolliseksi alijäämäiset valtion tilinpäätökset. Jos pääosa investointi-
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luontoisista, edellisiltä vuosilta siirtyneistä määrärahoista sekä budjetti
esitykseen merkityistä investointiluontoisista määrärahoista aiotaan 
käyttää vuonna 1963, ei tällaista kassasäästöä luonnollisestikaan enää 
synny, vaan pikemminkin vajausta. 

Siirrettyjen määrärahojen käyttöä voidaan suhdannetilanteen mukai
sesti joko hidastaa tai kiirehtiä. Määrärahojen käytön kiirehtimiseen on 
suhdanteista riippumattomiakin syitä. Eduskunnan hyväksymän ja 
sellaisenaan täysin käyttökelpoisen suunnitelman toteuttamiseen myön
netyt määrärahat ovat käytettävissä neljän vuoden aikana niiden 
myöntämisestä riippumatta suhdannetilanteesta. Siirtomäärärahoja jou
dutaan käyttämään huomioon ottaen niiden myöntämisen aikajärjestys 
ja asianomaisten virastojen määrärahojen käyttösuunnitelmien teknilli
sesti toteuttamiskelpoisiksi valmistuminen. Tämä määrärahojen käyttä
misen järjestys antaa kuitenkin liikkumavaraa sikäli, että korkeasuh
danteen ja ylityöllisyyden vallitessa määrärahojen käyttöä on pyrittävä 
jarruttamaan, kun taas vajaatyöllisyyden uhatessa määrärahojen käyttöä 
on pyrittävä kiirehtimään. Koska vuodet 1961 ja 1962 ovat olleet »jarru
tusvuosia», on arvostelussa haluttu käsittää asia niin, että kaikki kesken
eräiset työt aiotaan keskittää vuoteen 1963. Vaikka työllisyystöiden ja 
eri työvirastojen työmäärärahojen käytön ajoittaminen on tYi?llisyys1ain 
ja -asetuksen mukaista, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki 
työllisyystyöt ja työllisyysvirastojen työmäärärahojen käyttö olisi syytä 
keskittää vain yhteen eli tässä tapauksessa ensi vuoteen. Jos näin tehtäi
siin, ei valtion kassa kestäisi tällaista työllisyyden kannalta - sanoisinko 
- ylimitoitettua suhdannepolitiikan hoitoa. Ensi vuoden työllisyys
tilanne ei ilmeisesti tule vaatimaan investointien keskittämistä ajallisesti 
nimenomaan siihen. Hallitus ei tietenkään voi tinkiä työllisyyslain ja 
-asetuksen määräyksistä. Kysymys kassan riittävyydestä on tietysti kyt
kettävä valtion kaikkiin meno- ja tuloeriin, mutta adekvaattisen vas
tauksen hakeminen kassan riittävyyteen on löydettävä tarkastelemalla 
työllisyyslain vaatimusten edellyttämien investointimäärärahojen 
käyttöä. 

Vastauksen antaminen kysymykseen kassan riittävyydestä edellyttää 
hieman pitemmän aikavälin tapahtumien kulun tarkastelua. Valtion 
kulutusmenot ovat kasvaneet noin 1.5 % kutakin markkinahintaan laske
tun kansantuotteen kasvuprosenttia kohden viimeksi kuluneen 12 vuoden 
aikana. Vuoden 1963 budjettiesityksessä ei tässä suhteessa tapahdu mi-
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tään muutosta. Kuten aikaisemmin olen jo todennut, ei yhteiskulutus 
sisällä juuri sellaisia eriä, joiden avulla suhdanteita tasoittavaa budjetti
politiikkaa voitaisiin harjoittaa. Ensi vuoden budjettiesityksessä on 
kulutusmäärärahojen kasvu vuoden 1961 tilinpäätöslukuihin verrattuna 
noin 23 0/0' Kun otetaan huomioon vuoden 1963 ennustettu markkina
hintaisen kansantuotteen lisäys vuoden 1961 vastaavaan arvoon verrat
tuna, ei kulutusmenojen kasvussa ole mitään epärealistista tai poikkeuk
sellista aliarviointia. 

Valtion tulonsiirtomenot ovat puolestaan lisääntyneet kutakin markki
nahintaan lasketun kansantuotteen kasvun prosenttiyksikköä kohden 
vuosina 1951-1958 noin 1.4 %. Vuoden 1958 jälkeen on kasvupro
sentti keskimäärin vuotta kohden milteikymmerikertaistunut. Tämä taas 
johtuu useasta toteutetusta sosiaalireformista. Ensi vuoden budjetti ei 
sisällä uusia reformeja, joten voitaneen pitää uskottavana, että hyp
päyksenluontoisen kehityksen jälkeen tulonsiirtojen kasvu palaa jälleen 
ainakin suurin piirtein seuraamaan markkamääräisen kansantuotteen 
kehitystä, joten budjetti ei tässäkään suhteessa sisällä mitään menojen 
aliarvostusta. 

Käsitykseni mukaan ei valtion tulonsiirroissa poliittisesti ole ollut 
mahdollista saada aikaan supistusta. Sen sijaan niiden kasvua voitiin 
selvästi jarruttaa. 

Valtion tulojen kertymisen arviojnti on suoritettu inhimillisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla. Valtion verotulojen tuotto samoin kuin 
veronluontoisten tulojen ja maksujen kertyminen sekä valtion liike
yritysten ylijäämät on arvioitu ennustetun kansantulon tai vastaavasti 
tuotannon määrän perusteella. Ennustemenetelmät eivät toistaiseksi 
ole - vaikka niiden laatimiseen on pyritty saamaan paras mahdollinen 
asiantuntemus - niin· pitäviä, etteikö erehtymisen vaaraa olisi. Laskel
mat osoittavat kuitenkin, ettei veronalennuksiin voida ryhtyä. 

Valtion pääomaluontoiset menot kasvoivat vuosina .1951-1958 
1.1 prosenttiyksikköä kansantulon kasvun yhtä prosenttia kohden. Mai
nitun vuoden jälkeen pääomaluontoiset menot ovat kasvaneet - osittain 
vallinneen korkeasuhdanteen takia - tilinpäätöksen mukaan vain 
0.7 % kutakin kansantulon nousuprosenttia kohden, kassatarkastelun 
mukaisesti vielä tätäkin vähemmän. J 08 nyt olettaisimme, että~ pääoma
luontoisten menojen suorittamisvauhti kassapohjalla laskien nousisi 0.7 
prosentista jonnekin 1.0 prosentin tienoille kutakin kansantulon nousu-
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prosenttia kohden, merkitsisi se sitä, ~ttä pääomamenojen maaran 
tulisi nousta vain runsaat 5 % kuluvan vuoden todella suoritetuista 
menoista. Kassatarkastelun pohjalla tähän on varaa. 

Suomalaisella finanssipolitiikalla on aina ollut eräs perusheikkous. 
Menovolyymin kasvuun on ratkaisevalla tavalla annettu vaikuttaa, sen, 
onko rahaa ollut kassassa eikä sen, miten kiireellinen tai tärkeä tarve on. 
Tämä politiikka on johtanut siihen, että valtion kassareservien suhteelli
nen määrä onjatkuvasti supistunut ja hävinnyt kokonaan. 

Vuosina 1951-1958 kasvoi valtiontalouden kassaylijäämä koko
naisuudessaan 12.8 miljardilla markalla eli suunnilleen samalla määrällä 
kuin se oli tehnyt yksinomaan vuonna 1951. Kuitenkin sanottuna aikana 
valtiontalouden menovolyymi lisääntyi noin 60 prosentilla. En usko, 
että on yhtään liikeyritystä, joka rohkenisi »pelata» suhteellisesti yhtä 
pieni en kassavarojen turvin, jos liikevaihto on kasvanut 60 prosentilla. 
Kehitys vuodesta 1958 alkaen on ollut edellisen kertausta. Menovolyymi 
on kasvanut lähes 50 prosentilla; sen sijaan kassat viime vuoden loppuun 
mennessä vain 5 miljardilla markalla. 

Monet eri aikojen filosofit ovat suositelleet parhaaksi mahdolliseksi 
elämänasenteeksi tasaista ja pysyvää hilpeämielisyyttä. Tätä hengen 
autereista tasannetta on vuoden 1963 budjetintekijöiden ollut vaikea 
saavuttaa. Hallituksen toimintarajoitukset ovat olleet edellä kuvaa
mallani tavalla varsin suuret. Hyvästä tahdosta ja tavoitteiden selvästä 
tajuamisesta huolimatta ei valtion ensi vuoden budjettia ole voitu raken
taa sille pohjalle, joka olisi saattanut olla sekä odotettavissa olevan 
suhdannekuvan että jatkuvan kasvun kannalta paras mahdollinen. 
On täytynyt Fyrkiä kassakriisin jatkuvan uhan alaisena varovaa keski
tietä askel eteenpäin suuremman toimintavapauden asteittaiseksi saa
vuttamiseksi. Valtiovarainministerillä ei ole ollut käytettävissä lain
kaan likvidiysreserviä saatikka sitten edellä välttämättömäksi laske
maani 35-40 miljardia. Päinvastoin oli viime keväänä akuuttinen 
voimakkaan kassavajauksen uhka, mikä uhka edelleen on olemassa, jos 
suhdanne huononee budjetin perusteluihin sisältyvästä ennusteesta. 

Vuoden, 1963 budjettiesitystä ei pidä tarkastella erillisenäkokonai
suutena, vaan osana pitemmän tähtäyksen toimintasuunnitelmasta. Tästä 
syystä onkin paikallaan palauttaa mieliin, mitä tähän saakka on saatu 
aikaan ja selostaa, mitä aiotaan tehdä. Pro primo kassakriisi on lyhyellä 
täh täyksellä torjuttu keväisellä saneerausohjelmalla. P,O secundo kassa-
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kriisiä ei nykyisten suhdannenäkymien valossa ole odotettavissa vuoden 
1963 aikana. Pro tertio budjettipolitiikalla pyritään jopa ottamaan 
ensimmäiset askeleet kassataloudellisen varmuusmarginaalin luomiseen 
vuoden 1963 aikana. On katteetonta puhua laajamittaisesta budjetin 
avulla hoidettavasta suhdannepolitiikasta, ennen kuin tarpeellinen var
muusmarginaali on luotu. 

Yhdellä budjetilla ei valtiontalouden heikkouksiin voida saada tie
tenkään riittävää korjausta aikaan. Näin huono oli lähtökohta. Sen si
jaan käsityksen.i mukaan ei vuoden 1963 budjettiesitys ole missään suh
teessa edellä esittämieni budjettipolitiikan tavoitteiden vastainen. Vuo
den 1963 budjettiesityksen taloudellista kasvua edistävät tekijät on hel
postikin löydettävissä teknillisen, kaupallisen ja ammattiopetuksen edus
tamiseen osoitettujen määrärahojen kasvusta. Elinkeinojen tukemisessa 
on painopistettä siirretty maataloudesta metsätalouden puolelle ja mui
den elinkeinojen tukemista on jatkettu. 

Vuoden 1963 budjettiesitys on, kuten edellä olen osoittanut, myös 
omiaan turvaamaan työllisyyden. Tämä edellyttää tietenkin työllisyys
määrärahojen käytön täsmällistä ajallista ohjelmoimista sekä työkohteit
tain että alueittain siten, että niiden käytön kerrannaisvaikutukset työl
lisyyteen muodostuvat mahdollisimman suuriksi. Entistä tarkemmalla 
suunnittelulla ja työllisyysvaikutuksien mukaan harkitulla määrärahojen 
käytöllä voidaan luoda kassareservejä työllisyyspolitiikan hoitamiseksi 
budjetin sisältäkin. 

Budjettiesitys lisää käsitykseni mukaan myös rahapoliittista liikkuma
vapautta sillä, ettei se liioittele suhdanteiden heikkenemisen torjunta
taistelussa käytettävää arsenaalia. Sen avulla on ainakin kestokulutus
tavaroiden ja _puolivalmisteiden tuonnin aiheuttamia valuuttamenoja 
mahdollisuus supistaa. Budjettiesitys on tällä tavoin myös omiaan va
kauttamaan rahanarvoa maassamme. Samaan suuntaan työskentelee 
tietysti koko valtion menojen kasvun pysäyttämisoperaatio. 

Budjettiesitykseen ei sisälly mitään sellaisia tekijöitä, jotka olisivat 
omiaan muuttamaan maassamme viime vuosina vakiintuneeksi muo
dostunutta tulonjakautumista. Mitään ,muuta oikeudenmu~aisuuden 
kriteeriähän ei tässä asiassa voida kiihkottomasti löytää. 

Jos lähivuosien budjeteissa voidaan saada riittävät ja välttämättömät 
reservit suhdannepolitiikanhoitoon, luodaan myös edellytyksetjatkuvaan 
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rationaaliseen ja suunnitelmalliseen budjetipolitiikkaan, jota on myös 
kritiikissä peräänkuulutettu. 

Kasvupolitiikassa on keskusteltava muustakin kuin löysistä väittä
mistä ja mielipiteistä. Keskustelun pohjana on oltava realistisia suunni
telma- ja vaihtoehtoislaskelmia. Usean vuoden kasvuohjelmien laatimi
seksi ovat meillä mm. talousohjelmakomiteaja finanssisuunnitelmakomi
tea tehneet perustavaa laatua olevaa työtä. Näiden komiteoiden laati
mat kasvupuitteet ovat kuitenkin jo osittain vanhentuneet, ja ne on 
otettu uudelleen kriitillisen tarkastelun alaisiksi viime keväänä peruste
tussa talousneuvostossa. Kasvupolitiikan hoito vaatii vaihtoehtoisla.skel
mia ja niitä ollaan parhaillaan laatimassa. 

Kasvupoliittisten ohjelmien lisäksi tarvitsemme suhdannepoliittisia 
vaihtoehtoislaskelmia. Tämä on ainoa keino hätäohjelmien välttämi
seksi. On todettava, että realististen vaihtoehtosuunnitelmien tekemiseen 
ei valtiontalouden laskentatoimi enempää kuin suomalainen suhdanne
ennakointikaan ole vielä tarpeeksi kehittynyttä. Näiden molempien teh
tävien tason parantaminen on otettu vakaassa mielessä esille valtio
varainministeriössä. Ei ole tietenkään mitään syytä siihen, että vaihto
ehtois- ja kontrollilaskelmien teossa Suomen pitäisi olla takapajuinen 
maa. 

Teknilliset parannukset eivät luonnollisestikaan ole tae sille, että 
budjettipolitiikka saavuttaa parhaalla mahdollisella tavalla sille asetetut 
tavoitteet. Talouspolitiikka on poliittisten päätösten tekoa, mutta talous
poliittisten päätösten teon apuneuvona on syytä käyttää parasta mah
dollista informaatiota. Mikään menestyvä liikeyrityskään ei enää nyky
aikana tule toimeen ilman ennakkolaskelmia ja taloudellisuuden kont
rollilaskelmia. Kun budjettipolitiikan on kerta kaikkiaan oltava kansan
taloutemme ulkopuolelta tulevien sysäyksien vaimennuksen pääregu
laattori, on myös syytä vaatia, että sitä voidaan hoitaa käyttäen hyväksi 
kaikkia laskentatoimen ja suunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia. 

Sodanjälkeisten vuosien kokemukset finanssipolitiikastamme eivät ole 
erityisen rohkaisevia. Ei vuoden 1963 budjettiesityskään kerralla saata 
rakentaa uutta J erusalemia sitä edeltäneeseen budjetti- ja talouspolitii
kan Siinain korpeen. Se on kumminkin askel kohti suurempaa suhdanne
poli,ittista toimintavapautta. Emme saa antautua seUalseenpessimismiin, 
jota Ammonin pyhä pappi osoitti vastatessaan nuoren Sinuhen kysy
mykseen »miksi?» ajatuksella: »Näin on, näin on ollut - ja näin on 
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aina oleva.» Menneisyyden rasitusten ja poliittisten realiteettien autio
maahan on yritettävä luoda pitempijänteinen ja järkevä finan':!sipoli
tiikka. Pessimismin on oltava aktiivista. Tuollaista aktiivista pessimismiä
hän viisas kuningas Wilhelm Oranialainen piti toiminnan miehen par
haana elämänkatsomuksena. 



ENNUSTAMINEN METSÄ. JA PUUTALOUDESSAI) 

Kirjoittanut 

PÄIVIÖ RIIHINEN 

Nykyaikaiselle tieteelle on ominaista teorian ja tosiasioiden läheinen 
yhteys. Tosiasiat ilman teoriaa ovat havaintoja. Jos tämä sanonta 
hyväksytään, ei pelkkä tosiasioiden inventointi voi olla tiedettä. Samoin 
ei voi syntyä väärinkäsitystä teorian ja tosiasioiden suhteesta. Tosiasioilla 
tarkoitetaan kokemusperäisesti tehtyjä havaintoja, teorialla puolestaan 
mielekästä järjestelmää, jolla niiden yhteyksiä kuvataan. 

Teoriaksi kiteytettyä hypoteesien järjestelmää taloustieteess~ sano
taan malliksi. Mal1i1la on lähinnä kaksi tehtävää: ilmiöiden kausaalinen 
.selittäminen tai ennusta:m.in~n. Nämä tehtävät voivat olla myös saman
aikaisia. 

Teorian keskeisimpiä tehtäviä on ennustaminen. Sekä tieteessä että 
kansanomaisessa ajattelussa esiintyy erilaisia käsityksiä siitä, voidaanko 
yhteiskuntatieteissä ylipäänsä ennustaa. Kysymys liittyy läheisesti mää
rittelyn ja mittauksen asemaan eri tieteissä. Voidaan esimerkiksi kysyä, 
ovatko yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden käsitteiden muodostus
tapa ja tutkimuskohteet siinä määrin samanlaisia, että on oikeutettua 
.soveltaa samantapaisia, mittaavia tutkimusmenetelmiä. Tämän kysy
myksen perusteellinen selvittäminen johtaisi teoreettisten ja empiiristen 
väitteiden ja mittausmenetelmien rajankäyntiin eri tieteissä. Empiiriset 
väitteet voidaan alistaa kokemusperäisesti todennettaviksi ja ne kumou
tuvat ensimmäisen negatiivisen tapauksen ilmaantuessa. Mikäli empii-

*) Lectio praecursoria Helsingin Yliopistossa 5. 5. 1962. 
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rinen väite kestää verifioinnin, muodostaa se empllrISen lain, jonka 
avulla voidaan laatia prognooseja. Teoreettiset väitteet eivät kumoudu 
negatiivisen tapauksen vuoksi; ne ovat lakeja sellaisinaan, eikä niitä 
voida ilman muuta käyttää ennustamiseen. Ne toimivat ainoastaan 
kehyksinä ennusteita laadittaessa. Siksi niitä onkin alettu nimittää 
tieteen menettelysäännöiksi, jotka ideaalitapauksen avulla osoittavat, 
miten todellisuutta on kuvattava. 

Useimpien tieteiden, jopa fysiikankin, lait ovat teoreettisia: ne ovat 
voimassa määrätyin ehdoin - eivät aina ja kaikkialla. Yhteiskunta
tieteiden ehdollisilla todennäköisyysjakautumilla on yleensä laaja satun
naisvaihtelu. Tämän erottaminen systemaattisesta vaihtelusta on usein 
vaikeaa todennäköisyysjakautumien ollessa miltei poikkeuksetta moni
ulotteisia. Näin ollen on myös ennustaminen monimutkaisempaa kuin 
eräissä luonnontieteissä, joissa usein tullaan toimeen kaksiulotteisella 
todennäköisyysjakautumalla. 

Luonnontieteissä mittausten virherajat voivat olla hyvinkin suppeat, 
ja virheen jakautuma lähenee jotakin matemaattisesti melko yksinker
taista jakautumafunktiota kokeiden lukumäärää lisättäessä. Näin ei 
tietenkään ole yhteiskuntatieteissä, joissa ennustamisella kuitenkin on 
oikeutuksensa. Ennustamisen mielekkyyttä ei näet voida myöntää tai 
asettaa kyseenalaiseksi pelkästään sen perusteella, kuinka vaivattomasti 
toistuvasti havaitut todennäköisyysjakautumat noudattavat kuviteltuja 
tai totunnaisia latuja. Sekä itse mallin että ennustamisen pääasiallinen 
tarkoitus on auttaa päätöksen teossa - osoittaa ne vaihtoehtoiset toimen
piteet tai ohjelmat, joilla voidaan lähestyä haluttuja tavoitteita. Talous
tieteessä ennustaminen on tuskin koskaan itsetarkoitus. Sen pääasial
linen tehtävä on osoittaa tavoitteiden kannalta rationaalinen käyttäy
tyminen. Tämän käyttäytymisen säännöt pyritään esittämään mallin 
avulla. Tiedossa olevista tai intuitiivisesti kehitetyistä teorioista valitaan 
lopulta mallin. perustaksi se, joka on parhaiten sopusoinnussa ennalta 
valittujen kriteerien kanssa. Kriteerit ovat pääasiassa tilastollisia, mutta 
esimerkiksi yksinkertaisuuden vaatimusta voidaan tarkastella pelkällä 
talon poikaisj ärj ellä. 

Mallin keskeisin merkitys ennustamisen kannalta on, että se osoittaa, 
mitä havaintokautena on tapahtunut. Tulevaisuuden tapahtumia se 
osoittaa vain, mikäli ei ole odotettavissa rakennemuutoksia. Rakenne
muutoksella tarkoitetaan yhteiskunnallista muutosta, joka vaikuttaa 
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selittäviin muuttujiin. Sellaisia sattuu esimerkiksi, jqs kulutustottu
mukset vaihtuvat tai jos tuottavuus muuttuu - olettaen, ettei näistä 
ole tehty havaintoja ja sisällytetty niitä malliin erillisinä muuttujina. 
Mikäli rakennemuutoksia ei ole odotettavissa havaintokauden ja ennus
tekauden välisenä aikana, on ennustaminen varsin yksinkertaista niin 
pian kuin mallin parametrit on estimoitu havaintokauden aineistosta. 

Ennustaminen muuttuu toisenlaiseksi, milloin rakennemuutoksia on 
odotettavissa siirryttäessä havaintokaudesta ennustekauteen. Enää ei 
voidakaan soveltaa ennustekauteen mallin muuttujain aiemmin havait

,tuja tilastollisia yhteyksiä. Rakennemuutokset muuttavat näitä yhteyksiä. 
Erillinen tehtävä on määrittää mallin paramelrit uudelleen odotettavissa 
olevien muutosten valossa. Sitä varten on tunnettava muutosten suunta 

.ja määrä. Jos esimerkiksi säästämisalttius nousee 10 0/0' saadaan mallin 
»vanhasta» parametrista »uusi» pelkästään tämän tiedon perusteella. 
Sen jälkeen on ennustaminen jälleen mahdollista. 

Tilastollisten kriteerien käyttäminen mallin hyvyyden arvostelussa 
edellyttää, että malli on stokastinen, ts. siinä oletetaan systemaattista 
vaihtelua selittävien muuttujien lisäksi olevan satunnaismuuttuja. Tämä 
on kuitenkin vain yksi tapa ennustaa, ja tällöin ovat lähtökohtana 
ihmisten taloudellisen käyttäytymisen yleiset piirteet. Taloustieteessä 
yleensä ja nimenomaan metsäekonomiassa on kauan tehty ennusteita. 
Varsin yleistä tämä on metsänarvonlaskennassa, jossa tutkittuja taksa
toorisia säännönmukaisuuksia hyväksi käyttäen määritetään tulevat 
hakkuumäärät ja sitä tietä metsän tuottoarvo. Tätä on sovellettu yksi-

· tyistaloudellisiin edullisuuslaskelmiin, joissa metsänomistajan valinnassa 
oleva korkoprosentti, hakkuiden ajojttaminen ja oletus hinnoista vai-

· kuttavat vaihtoehtolaskelmien tuloksiin. Metsätalouden järjestelyssä 
· kiertoaikalaskelmat voidaan niin ikään lukea taloudellisiin ennusteisiin. 
Kuten ennusteilla yleensä, niilläkin pyritään osoittamaan eri vaihto
ehtojen tarjoama taloudellinen tulos. 

Puumarkkinatieteessä ennustaminen alkoi paljon myöhemmin. En
simmäiset huomattavat yritykset tällä alalla tehtiin Yhdysvalloissa 1920-
luvulla. Nämä ns. requirements-tutkimukset pyrkivät määrittämään 

· tuotannon tavoitteen metsätaloudessa. Ensimmäisten ennusteiden oltua 
käsivaraisten tai Jaskettujen trendi en ekstrapolointeja niiden talous-

· teoriassa huomataan myöhemmin kehitystä. Kuitenkin vasta 1950-
, luvulla. tehdyt oivallukset näyttävät liittävän ne selkeästi ajateltuun 



332 PÄIVIÖ RIIHINEN 

talousteoriaan. Samoin on havaittavissa kehitystä tilastomatematiikan 
käytössä. 

Ekonometrinen teoria astui ehkä tähänastisista huomattavimman 
edistys askeleen 1940-luvun alussa HAA VELMon luodessa pohjan talou
dellisen maJlin parametrien estimoinnin todennäköisyysteorialle. Siitä 
lähtien tapahtunut mallin parametrien estimointimenetelmien kehitys 
on tehnyt mahdollIseksi myös metsäntuotteiden markkinoiden entistä 
tehokkaamman tutkimisen. Päätöksentekoteoria, jota Suomessa edustaa 
lähinnä TÖRNQVIST, on uusin tehokas lisä ekonometriseen tutkimukseen. 
Vaikka tämä teoria on verraten etäällä maallikon ajatusmaailmasta, 
on päätöksentekoa pakko käyttää apuna useissa sekä selitys- että ennuste
malleissa. 

Markkinaennusteilla metsätaloudessa ja -teollisuudessa on lähinnä 
kaksi tarkoitusta. Pitkäjänteisten ennusteiden avulla pyritään ohjaamaan 
metsäteollisuuden tuotantosuuntaa ja kapasiteettia sekä metsäpolitiikkaa 
ja lyhytjänteisten ennusteiden avulla mukauttamaan metsäteollisuuden 
tuotantoa markkinain vaihteluihin. Tähän mennessä on tehty pääasiassa 
ajassa laskien pitkälle ulottuvia lyhytjänteisiä ja vain muutamia talous
tieteellisessä mielessä pitkäjänteisiä ennusteita. Niitä ovat laatineet toi
sesta maailmansodasta lähtien etenkin Yhdistyneiden Kansakuntien 
elintarvike- ja maatalousjärjestö sekä Yhdysvaltojen metsähallitus. Toiset 
näistä tutkimuksista kohdistuvat koko tuotevalikoimaan, toiset esimer
kiksi paperiin. Nämä tutkimukset palvelevat myös yksityisen maan 
markkinaennusteiden tarpeita, mikäli tarvittaville tiedoille ei aseteta 
kovin suuria vaatimuksia. Ne antavat yleensä summittaisen kuvan 
metsäntuotteiden odotettavissa olevan käytön kehityksestä. Ne eivät 
kuitenkaan. anna sanottavaa valaistusta metsäteollisuuden optimointi
-ongelmiin, koska ne yleensä lähtevät muuttumattomista tarjontaolosuh
teista ja tuotelajitelmista. Metsäteollisuuden ja metsätalouden asema 
kansantaloudessa yleensä oletetaan muuttumattomaksi, mikä on puute 
kansallisen suunnittelun näkökulmasta. 

Lyhyellä aikavälillä operoivia ennusteita eivät kansainväliset jär
jestöt ole tehneet. Niiden laatimisessa käytettävien menetelmien tar
peellisuuteen on tosin kiinnitetty huomiota. Tavallaan omana ryhmä

.. nään lyhytjänteisten ennusteiden malleissa voidaan pitää niitä, joilla 
pyritään ennustamaan yhden aikayksikön päähän. Tällöin on käytän
nöllisistä syistä tarkoituksenmukaista sisällyttää malliin niin monta 
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viivästynyttä muuttujaa kuin mahdollista - tietenkin tekemättä väki

valtaa mallin pohjana olevalle teorialle. Tavallisesti muuttujien luku
määrä jää lopulta pienehköksi multikollineaarisuuden, vapausasteiden 
pienen luvun, tietojen puutteen ym.- seikkojen vuoksi. Ne vaihtoehtoisten 
teorioiden soveltamisyritykset, joilla todetaan eri mallien ominaisuudet, 
muodostavat olennaisen osan ekonometrista tutkimusta. Tähän tutki
mustapaan on turvauduttava myös metsätaloudessa ja -teollisuudessa 
haluttaessa objektiivisin keinoin vastausta markkinoinnin, hinnoittelun 
ja teollisuuden ohjelmoinnin ongelmiin. 
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Kirjoittanut 

KAUKO MANNERMAA 

Tulevasta suhdannekehityksestä on keskusteltu viime aikoina hyvin 

paljon. Tämä keskustelu on tuonut esiin hyvien ennakointimenetelmien 
merkityksen. Siksi onkin ehkä paikallaan tarkastella ennakointimenetel
miä yleensä sekä näistä erityisesti niitä, joita meillä käytetään tai pitäisi 
käyttää. Tärkeänä osana tähän liittyy maassamme julkaistujen aikai
sempien kansantuloennustusten virheiden analyysi, koska nimenomaan 

aikaisemmat virheet voivat paljastaa, miten ennakointeja pitäisi kehittää. 

Eräitä yleisiä näkökohtia 

Useimmiten ennusteet esitetään piste-ennusteina. Tällainen on esim. 
ennustus, että kansantulomme volyymi nousee tänä vuonna 4.2 %. Voi
daan käyttää myös väliennusteita, esim. että kansantulon nousu on 
3-6 0/0' Tällaisiin ennustuksiin pitäisi sisältyä myös arvio siitä todennä
köisyydestä, jolla ennustuksen oletetaan toteutuvan. Itse asiassa pitäisi 
periaatteessa pyrkiä ennustamaan ennustettavan suureen koko todennä
köisyysjakautuma.1 

*) Perustuu Taloustieteellisessä Seurassa 14. 5. 1962 pidettyyn esitelrn:ään. Kiitän 
Yrjö Jahnssonin Säätiöt~, jonka tuki on edistänyt tämän esityksen valmistumista. 
Samoin kiitän työtovereitani tilastollisen päätoimiston kansantulotilasto-osastolla saa
mastani kritiikistä. 

1 Kaikkien modernien aikasarjojen analyysimenetelmien pohjanahan on stokas
tisten prosessien idea. Tämän mukaan aikasarja Xt voidaan jakaa kahteen komponent
tiin, esim. 

Xt = m (t) + u (t), 
missä m (t) on (»systemaattinen») keskiarvofunktio ja u (t) on satunnaismuuttuja. 
Ks. esim. E. PARzENAn Approach to Time Series Analysis, The Annals of Mathematical 
Statistics, December 1961, s. 951-957. 

Optimaalinen päätöksenteko edellyttää yleensä tietoa paitsi m (t) :stä myös 
u (t):njakautumasta. 
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Kun kyseessä on piste-ennustus, niin vain poikkeustapauksessa ovat 
ennustus ja sitä vastaava havainto yhtäsuuret. Onko ennustus silloin aina 
väärä? Ei, sillä piste-ennustuksille voidaan asettaa vain vaatimus, että 
ennustusvirheillä on eräitä toivottavia ominaisuuksia. Tavallisesti pyri
tään ennustamaan niin, että ennustusvirheiden keskiarvo on nolla. Täl
löin ennustus on harhaton. Yleisesti sanoen halutaan ennustaa ennus
tettavan suureen jakautuman parametreja tai niiden piste-estimaat
teja. 

Kokonaistaloudellisten ennusteitten ja niitä vastaavien havaintojen 
vertailu on kuitenkin suoritettava tietyin varauksin. Jos esimerkiksi ennus
tetaan noususuhdanteen päättymistä, voi siitä olla seurauksena tätä vas
taan suunnattuja toimenpiteitä, jotka kykenevät voittamaan laskuten
denssit. Usein ennustuksen aiheuttamat toimintaketjut, jotka työskente
levät sen toteutumista vastaan, johtuvat niiden päätöksentekijöiden toi
menpiteistä, joille ennuste on tarkoitettu. Jos ennuste julkaistaan, saattaa 
muuallakin talouselämässä syntyä vastaavanlaisia toimintaketjuja. Niinpä 
ei ole aina mielekästä sanoa ennustusta epäonnistuneeksi, vaikka se poik
keaisikin huomattavasti vastaavasta todellisesta tilanteesta. 

Toisaalta julkaisemisella saattaa olla päinvastainenkin vaikutus, joka 
pyrkii toteuttamaan ennustuksen. Pessimistinen ennustus saattaa esim. 
yrittäjien investointihalukkuuden laimenemisen kautta toteuttaa it
sensä. Voi kuitenkin käydä sitenkin, että ennustuksen synnyt~ämä pro
sessi kumuloituu voimakkaampana kuin mitä ennustettaessa edellytettiin 
tosiasiallisesta kehityksestä. 

Nämä vaikutukset vaikeuttavat usein ennakointia - joskus voi olla 
jopa mahdotontakin laatiajajulkaista toteutuvaa ennustetta - ja lisäksi 
niitä on usein vaikea ottaa huomioon ennustusvirheiden analysoinnissa. 
Myöskin talouspoliittiset tekijät saattavat tulla näiden vaikutuksien kautta 
mukaan, koska ennustaja.lle saattaa tulla kiusaus laatia ennusteensa sel
laiseksi, että se vaikuttaa talouselämän kulkuun hänen haluamallaan 
tavalla. Tässä joudutaan myös eetillisiin kysymyksiin, ts. ovatko sellaiset 
julkaistavat ennusteet hyväksyttäviä, jotka saattavat viedä talouselämää 
epäedulliseen suuntaan.2 

2 Ennustusten vaikutusta käyttäytymiseen tarkastelevat mm. R. FRISCH monis
teessaPreface to the Oslo Channel Model, Oslo 1961, s. 2-3ja L. R. KLEIN kirjassa A Text
book of Econometrics, New York-Evanston 1956, s. 249-251. 
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Ennakointien metodologiasta3 

Voimme ennustaa tulevaisuutta lähinnä tutkimalla menneisyyttä. 
Vaikka maailmassa onkin sekavuuttaja kaaosta, on siinä myösjärjestel
mällisyyttä ja vakavuutta. Niinpä ennustukset yleensä perustuvat siihen 
oletukseen, että jokin pysyy vakiona. Halutaan esim. ennustaa kansan:.. 
tulomme ensi vuonna. Jos käytetään lineaarista ekstrapolaatiota, »jokin» 
on kansantulon kasvuvauhtijonakin aikaisempana kautena ;jos käytetään 
ekonometrista mallia, »jokin» on mallin kaikki kertoimet. Usein kyllä 
varaudutaan häiriöihin, mutta tällöinkin käytetään hyväksi kokemuksia 
samanlaisten häiriöiden vaikutuksista menneisyydessä. 

Ennusteet perustuvat yleensä enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti 
seuraaviin menetelmiin: 

1. Ennuste riippuu ao. muuttujan aikaisemmista arvoista, ts. ennus
tus on muotoa Yt = f(Yt-l' Yt-2' ... ). Hyvin yksinkertaisia tämän
tyyppisiä ennusteita ovat esim. Yt = Yt-l' ts. muuttuja saa saman arvon 
kuin edellisenä ajanjaksona tai -kohtana, ja Yt-Yt-l = Yt-l-Yt-2' ts. 
muutoS on sama kuin edellisenä ajanjaksona. Tällaiset ennusteet ovat 
yleensä varsin mekaanisia. 

2. Ennuste riippuu jonkun toisen muuttujan arvosta jonain aikai
sempana ajankohtana tai -jaksona, ts. Yt = f(Xt_k)' missä k(> 0) 
osoittaa viivästyksen pituutta. Tähän ryhmään kuuluvat mm. sYY- ja 
vaikutus-ennustukset. Tämä lienee eniten käytetty ennustus tekniikka 
taloustieteessä. Tällainen yhteysennustu'3 edellyttää huolellista viitteiden 
etsintää. Usein tyydytään vain yhteen, vaikka viitteitä olisikin hyvin 
monta; näin varsinkin silloin, kun ei käytetä mitään matemaattista 
mallia. 

3. Ennuste perustuu ao. muuttujaa koskeviin odotuksiin ja suunni
telmjin. Koska talouselämän kulun määräävät eri talousyksikköjen 
päätökset, tietojen jo tehdyistä tai odotettavissa olevista päätöksistä 
pitäisi auttaa ennakoitaessa. 

4. Ennuste riippuu jonkin toisen muuttujan vastaavan ajankohdan 
tai -jakson arvosta, Yt = f(xt). Tällainen ehdollinen ennuste perustuu 
siihen, että jotkut tekijät ovat helpommin ennakoitavissa kuin toiset. 

3 Kokonaistaloudellisia ennakointimenetelmiä käsitellään melko suppeasti, koska 
niistä on jo olemassa hyviä suomenkielisiä esityksiä (esim. JUSSI LINNAMO ja O. E. 
NIITAMO Trendi-, suhdanne- ja kausivaihtelun mittaamisesta sekä eräistä sovelletuksista Suo
men teollisuuteen, Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide III, 1956, s. 236-240 ja 
M. SARAKONTU Suhdannepeilitutkimukset - niiden kehitys, problematiikkaa ja sovellutus 
Suomessa, LTT:n moniste 7, Helsinki 1959, s. 4-26). Tarkoituksena on luoda katsaus 
eri menetelmien käyttökelpoisuuteen viimeaikaisen kehityksen valossa. Laajempi esi
tys näistä menetelmistä on CHARLES F. Roos Survey of Economic Forecasting Techniques, 
Econometrica, October 1955, s. 363-395. 
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5. Voidaan laatia koko kansantalouden toimintaa kuvaava ekono
metrinen malli. Tässä pyritään ottamaan samanaikaisesti huomioon 
mahdollisimman monta tärkeää kansantaloudessa vallitsevaa yhteyttä. 
Lähtien tiettyjen mallin kannalta eksogeenisten muuttujien arvoista voi
daan ennustaa ensin mallin käyttäytyminen ja sitten sen kanssa analogi
sesti reaalimaailman käyttäytyminen. 

Usein jaetaan varsinaiset kokonaistaloudelliset ennakointimenetelmät 
seuraavaan kahteen luokkaan: h a a s t a t tel u - ja a r v i 0 i n t i
m e n e tel m ä t sekä a nai y y t t i s e t m e n e tel m ä t. Niiden 
hyvyydestä voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä, jos tutkitaan, 
millä emo perusmenetelmistä ennusteet todella syntyvät. On kuitenkin 
heti todettava, että esitettävät menetelmät ovat mieluummin toisiaan 
tukevia kuin keskenään kilpailevia. 

Haastattelu- ja arviointimenetelmissä eli lyhyemmin sanottuna s u h
dan n e te s te i ss ä kysytään eri henkilöiden mielipiteitä tulevasta 
suhdannekehityksestä ja nämä yhteenpainottamalla muodostetaan siitä 
kuva. Menetelmän syntyessä uskottiin, että nimenomaan kokonaistalou
den asiantuntijoiden - kansantaloustieteen professoreiden, pankkimies
ten ym. - mielipiteet antaisivat parhaan kuvan tulevaisuudesta. Tästä 
luovuttiin pian, sillä havaittiin, että ennustukset muodostuivat enim
mäkseen varsin yksinkertaisilla menetelmillä, esim. vain jatkamalla joi
denkin julkaistujen aikasarjojen trendiä. Ne harvat mielipiteet, jotka pe
rustuivat omakohtaiseen analyysiin eivätkä vain vallitsevan tilanteen 
synnyttämään teemaan, hukkuivat muiden suureenmassaan.4 Tällaisten 
jossain mielessä »ulkopuolisten» asiantuntijoiden ollessa kyseessä on syytä 
kiinnittää huomiota vain todella analyysiin perustuviin käsityksiin. 

Toisaalta on pyritty tutkimaan sellaisten henkilöiden mielipiteitä, 
joiden päätökset vaikuttavat suuresti talouselämän kehitykseen ja joiden 
käsitys talouselämän kehityksestä syntyy pikemminkin mikro- kuin mak
rotasolla. Tällaisia ovat mm. yrittäjien käsitykset heidän omaan tuotanto
toimintaansa välittömästi liittyvien muuttujien kehityksestä. 5 

4 V. LEWIS BASSIE kirjoittaa artikkelissaan Recent Developments in Short- Term Fore
casting, joka on julkaistu National Bureau of Economic Research'in toimittamassa 
kirjassa Short-Term Economic Forecasting, Princeton 1955, s. 20 analysoituaan ekonomis
tien suorittaman tämäntyyppisen ennakoinnin menestystä: »Results like this may 
well give pause to the thought that economists are the country's experts on the business 
outlook; but let it pass as one of the mysteries of how reputations are made.» 

ö Tällaisia menetelmiä käsittelevät mm. SARAKONTU, emo moniste ja THEIL 
Economic Forecasts and Policy, Amsterdam 1958, sekä National Bureau of Economic 
Research, The Quality and Economic Significance af Anticipations Data, Princeton 1960. 
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Tämän ja ensin mainitun menetelmän ehkä ratkaisevin ero on siinä, 
ettei yrittäjiltä yleensä pyydetä kokonaistaloudellista, vaan vain heitä 
itseään välittömästi koskevien muuttujien kehityksen ennustetta. Yrit
täjien suunnitelmat ja odotukset perustuvat osittain tuoreempaan infor

maatioon kuin esim. asiantuntijoitten mielipiteet., Viimemainituthan 

yleensä perustuvat aggregaatteihin, joista useimmat julkaistaan hiukan 
viivästyneinä. Informaatio on usein myös monipuolisempaa - esim. 
tilauskanta ja varastot - kuin mitä tavan mukainen tilastomateriaali 
peittää. Yhteenpainottamalla yrittäjien käsitykset saadaan siis tuore ja 
monipuolinen kuva talouselämässä vallitsevista kehitysvirtauksista. Kos
ka tiedustelut koskevat talouselämän päätöksentekijöitä, tulee myös 
psykologisten tekijöiden vaikutus hyvin mukaan. 

Tällaisella suhdannetestillä on kuitenkin myös heikkoutensa. On voitu 
osoittaa, että myös yrittäjien odotukset syntyvät usein esim. siten, että he 
odottavat ennustettavan suureen pysymistä entisellään taijatkavat tren

diä. Toisaalta he saattavat käyttää yhteysennustuksia, jolloin esim. jul

kaistut kokonaistaloudelliset ennusteet palvelevat viitesarjana.6 

Niinpä ennakoitaessa on näidenkin suhdannetestien antamiin tulok
siin suhtaudutta~a suurin varauksin. On kuitenkin muistettava, ettei 
niitä ole kehitettykään pelkästään ennakointia varten. 

Kokonaistaloudellisessa ennakoinnissa hyödyllisimmäksi on osoittau
tunut yrittäjien investointisuunnitelmien tiedusteleminen. 7 Investointi

päätökset ovat yleensä melko pitkän ajan suunnitelmia, joista ei helposti 
luovuta, joten on ymmärrettävää, että tiedot niistä auttavat ennakoi
maan jopa yli vuodenkin aikavälillä, kuten kokemus Yhdysvalloista 
osoittaa. Kuitenkin esim. kysynnän yllättävät muutokset saattavat ai
heuttaa investointisuunnitelmiinjoskus suuriakin korjauksia. 8 

Näitä tutkimuksia täydentävät tässä mielessä tiedustelut kuluttajien 
kestokulutushyödykkeiden - autojen, jääkaappien jne. - ostoaiko

muksista. Nimenomaan tämä osahan kysynnästä on hyvin vaihtelevaa. 
Tähänastinen kokemus näyttää, että tiedoilla todennäköisesti on ennuste
arvoa. Esim. autojen ostojen vaihteluista USA:ssa on näin pystytty selit-

6 Kts. THEIL mt. s. 112-129 ja Roos mao s. 381-383. 
7 Perinpohjainen esitys näistäkin menetelmistä on emo Nationa1 Bureau ofEconomic 

Researchin julkaisema kokoomateos The Quality and Economic Significance of Anticipa
tions Data. 

8 Ks. ARTHUR M. OKUN The Value of Anticipations Data in Forecasting National 
Product, s. 433-445 emo NBER:n julkaisemassa kokoomateoksessa. 
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tämään40 0/0' joskaan tulos ei havaintojen vähälukuisuuden ··vuoksi 
poikkea nollasta tilastollisesti merkitsevästi. 9 

E del t ä j ä s a r j 0 j e n m e n e tel m ä on yksinkertaisimpia ana
lyyttisista menetelmistä. Aluksi sellaisten sarjojen valinta, jotka kulkevat 
edellä yleistä suhdannekehitystä, oli epämääräistä sikäli, että ei koetettu 
etsiä syitä niiden ennakointikykyyn. Kuitenkin edeltämiskyvyn vakavuus 
antaa suuren todennäköisyyden, että ainakin jotkin yhteydet johtuvat 
muusta kuin pelkästä sattumasta. Ennakointikyky saattaajohtua kausaali
yhteydestä, mikä tekee oikeutetuksi niiden hyväksikäytön ennakoitaessa. 
Luotettavimpia tällaisia sarjoja ovat esim. eräät rakennustoimintaa ku
vaavatsarjat. Tämä johtuu rakennustoiminnan suhdanneherkkyydestäja 
läheisestä yhteydestä talouselämän tärkeisiin sektoreihin, minkä vuoksi 
sen muutokset heijastuvat nopeasti muualle talouselämään. lO 

Ongelmana tässä menetelmässä on se, että kaikkia sarjoja on tarkas
teltava hyvin pitkinä ajanjaksoina, jotta niiden merkitsevyys voitaisiin 
havaita. Tällöin saattaa talouselämän rakenne muuttua, ja toiset tekijät 
tulevat tärkeämmiksi, jolloin menetelmän ennustekyky vähenee. 

Tässäkin menetelmässä on puutteena, ettei se auta paljonkaan vallit
sevan tilanteen ymmärtämisessä, mikä on tärkeä ehto hyvälle ennustuk
selle. Kausivaihtelu aiheuttaa lisäksi haittaa, sen takia monien sarjojen 
muutossuunnan identifiointi on hyvin vaikeaa. Ennustettaessa tämä 
ongelma vielä korostuu, koska viimeinen havainto on tärkein eikä sen 
kausi- ja satunnaiskomponenttia ole helppo arvioida. 

Uudempi National Bureau ofEconomic Researchin käyttämä tapa on 
tehdä ennustus analysoimalla erikseen useiden sarjojen liikkeitä eikä laa
tia enää mekaanisesti yhtä yhteen punnittua sarjaa, kuten aikaisemmin. 
Tällöin ennusteen hyvyys jää viime kädessä riippumaan sen tekijöiden 

asiantuntemuksesta ja taidosta. 
E k 0 n 0 m e t r i s i a k 0 k 0 nai s talo u del 1 i s i a malI e

j a käyttävät menetelmät soveltuvat paitsi passiiviseen suhdanne-enna
kointiin myös talouspoliittiseen ohjelmointiin ja eri toimenpiteitten vai
kutuksen ennakointiin. Varsinkin nopean rakennemuutoksen sattuessa 

9 Ks. OKUN mao S. 411-421. 
10 Laajasti on edeltäjäsarjoja esitelty G. H. MOOREn toimittamassa NBER:n perin

pohjaisen tutkimuksen tuloksia esittelevässä teoksessa Business Cycle Indicators, VoI. 1 ja 
II, Princeton 1961. Näiden menetelmien ja kokonaistaloudellisten mallien hyvä ver
tailu on R. A. GORDONin artikkelissa Alternative Approaches to Forecasting: The Recent 
Work of the National Bureau, The Review of Economics and Statistics, August 1962. 
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on ennustajalle välttämätöntä analysoida niitä tekijöitä, jotka määräävät 
taloudellisen aktiviteetin tason. Tälleanalyysille muodostaa hyvän kehi
kon kansantulolaskenta. Vaikka kansantuloluvuilla on heikkouksia, ne 
ovat kuitenkin hyvin peittäviä taloudellisen aktiviteetin mittoja, niiden 
käsitteet ovat johdonmukaiset, niillä on tietyt sisäiset yhteydet ja ne on 
konstruoitu inhimillisen toiminnan päämäärien kannalta. 

Kuten tunnettua, muodostetut kokonaistaloudelliset mallit ovat 
yleensä olleet lineaarisia moniyhtälömalleja, ts. muotoa 

By+Cz=u 

missä B on viivästämättömien endogeenisten muuttujien kerroinmatriisi, 
y viivästämättömien endogeenisten muuttujien vektori, C ennaltamäärät
tyjeI'l muuttujien kerroinmatriisi, z ennalta määrättyjen muuttujien vek
tori jau häiriötermien vektori.n 

Ratkaisemalla yhtälöryhmä endogeenisten muuttujien suhteen, saa
daan ennustamiseen sopivat yhtälöt. Endogeenisten muuttujien tulevat 
arvot ennustetaan siis lähtien ennalta määrättyjen muuttujien arvoista, 
ts. endogeenisten ja eksogeenisten muuttujien havaituista aikaisemmista 
arvoista sekä eksogeenisten muuttujainmallista riippumattomasti enna
koiduista tai suunnitelluista arvoista. Eksogeenisten muuttujien määritel
lään olevan riippumattomia käyttäytymisen satunnaiselementeistä. Ne 
ajatellaan enimmäkseen ei-taloudellisiksi tai »puolitaloudellisiksi» muut
tujiksi, kuten väestö ja tekniikka, sekä joskus »ulkoisiksi» taloudellisiksi 
muuttujiksi, kuten maailman hintataso ja vienti tavaroiden kysyntä. 

Kun tällöin kukin endogeeninen muuttuja on esitetty ainoastaan 
ennaltamäärättyjen muuttujien funktiona, voitaisiin ajatella, ettei ennus
tustarkoituksien vuoksi ole syytä estimoida tai edes laatia yhtälösystee
miä. Voitaisiinhan käyttää yksittäisiin yhtälöihin tavanomaista pienim
män neliösumman menetelmää, joka tietyin oletuksin antaa parhaat 
lineaariset harhattomat estimaatit.12 

Kuitenkaan yleensä ei simultaanisiin yhtälöjärjestelmiin sovelleta 
pienimmän neliösumman menetelmää. Tämä johtuu siitä, että raken-

11 Tässä ja alempana esitetyt käsitteet on selitetty useissa ekonometrian oppikir
joissa (esim. KLEIN mt. ja MENGES Ökonometrie, Wiesbaden 1961) sekä NIITAMon ja 
PULLIAISEN artikkelissa Taloudellinen malli, Kansantaloudellinen Aikakauskirja, 1960:4. 

12 Näin on tosin vain silloin, kun selittävät muuttujat ovat mallin kannalta ekso
geenisia. Ks. F. M. FIsHERinja F. W. WAuGHin kommentteja Econometricassa (July 
1962, s. 565-569) Waughin aikaisemman artikkelin The Place of Least Squares in Eco
nometrics (Econometrica, J uly 1961) johdosta. 
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nemuutokset voidaan liittää mallin rakennemuotoon, mutta ei sen 
ennustemuotoon. Rakennemuutokset puolestaan ovat aivan olennaisia 
kehittyvässä taloudessa. Pienimmän neliösumman menetelmällä saa
daan vain erikoistapauksessa - kun malli on täsmälleen identifioitu -
rakenneparametrit.13 Rakenneyhtälöt kuvaavat esim. jonkin taloudelli
sen sektorin toimintaa. Siksi rakennemuutokset voidaan niissä paikallis
taa joihinkin yhtälöihin tai parametreihin. Ennustemuodossa olevassa 
mallissa tämä ei ole mahdollista. Siis ainakin rakennemuutoksen sattu
essa saadaan parhaat ennusteet käyttämällä hyväksi mallin rakenne
kertoimia. 

Ekonometrisen mallin avulla ennakoitaessa joudutaan ennen varsi
naista ennustamista tavallisesti tekemään korkeamman kertaluvun en
nustuksia eksogeenisten tekijäin vaihteluista. Nämä tehdään useimmiten 
jollakin mekaanisella menetelmällä tai yhteysennustuksina tai kenties 
arvaamalla. Koko ennusteen laatu riippuu osaksi näiden ennustusten 
laadusta. On kuitenkin todettava, että tyydyttävi~ eksogeenisia muuttujia 
on vaikea löytää riittävästi. Niiksi on pakko valita muuttujia, jotka itse 
asiassa ovat luonnostaGJ,n_endogeenisia. Nämä muuttuvat yleisen suhdan
neaallon mukana, joten niitten hyvä ennustaminen edellyttäisi jo tietoa 
tulevasta suhdannekehi tyksestä. 

Konstruoiduissa kokonaistaloudellisissa malleissa on yleensä käytetty 
vuositietoja. On kuitenkin selvää, ettei tämä ole riittävää hyvälle ennusta
miselle. Vuoden alkupuolella saattaa talouselämän »tila» olla aivan toinen 
kuin sen lopussa ja sitä paitsi ennusteita tietysti tarvitaan muullakin kuin 
vuosipohjalla. Neljännesvuosimallit,joita onjo laadittu, poistavat osittain 
tätä puutettta, mutta tuovat esiin kausivaihteluprobleeman, jota ei vielä 
ole onnistuttu tyydyttävästi ratkaisemaan ja jota ilmankin mallit vaativat 
suunna ttomasti työtä. 

Kuitenkin viime vuosina on ennustamisesta ekonometristen mallien 
avulla saatu jo rohkaisevia kokemuksia. Alkuaikojen epäonnistumisten 
pääsyynä lienee ollut paitsi kokemuksen puute myös se, että yhtälöjär
jestelmät olivat aivan liian suppeita. Monitahoista taloutta ei voida kuvata 
muutamalla yksinkertaisella yhtälöllä. Uudet j ärjestelmät ovat laajempia 
ja niitä on sovellettujoustavammin. On pyritty tuomaan malliin mukaan 
myös psykologiset tekijät tutkimalla odotuksia ja suunnitelmia tai ei ole 

13 Ks. tarkemmin esim. KLEIN mt. s. 253-255. 
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aina pidetty mekaanisesti kiinni saaduista parametreistä, vaan onmuu
tettu niitä harkinnan mukaan.14 Tämä sopii hyvin yhteen tilastotieteen 
kehityksen kanssa; siinähän myös subjektiivisen· koulukunnan merkitys 

on kasvamassa. 
Tietojen määrä on myös kasvanut ja laatu parantunut voimakkaasti. 

Tämän merkitystä kuvastaa Kleinin lausunto, jonka mukaan hän odottaa 
estimointimenetelmien paranemisen lisäävän ekonometrian tulosten 

tarkkuutta vain 10-20 % siitä, minkä lisäävät tarkempi mittaaminen ja 
parempi tieto taloudellisten instituutioiden toiminnasta.15 Voidaankin 
todeta, että meilläkin nimenomaan useiden ennakoinneille olennaisten 

aikasarjojen (esim. luotettavien varasto- ja tilauskantatietojen)puuttu
minen tulee muodostumaan pullonkaulaksi pyrittäessä parantamaan 

ennakointi en tasoa. 

Suomen kansantuloennusteista16 

Ennusteiden tekoon ei meillä ole vielä kiinnitetty läheskään tarpeeksi 

huomiota. Ennusteita laaditaan vuosittaisten kansantulolaskelmien yh
teydessä helmikuussa, jolloin ennustetaan ensimmäisen neljänneksen ja 
karkeasti koko vuodenkin taloudellinen kehitys,ja elokuussa, j olloin ennus
tetaan loppuvuoden kehitys. Paitsi tällaisiin hyvin lyhyen tähtäyksen 
ennusteisiin on maassamme kiinnitetty huomiota myös pitkän tähtäyksen 
kasvuennusteiden laatimiseen, mutta. valitettavasti tärkeät muutaman 
vuoden tähtäyksellä laadittavat suhdanne-ennusteet puuttuvat koko

naan. 
Tilastollisen päätoimiston kansantulotilasto-osastolla onkin ennakoi

miseen ollut käytettävissä siksi vähän aikaa, ettei kovin kehittyneitä me
netelmiä ole voitu riittävän laajasti käyttää. Tästä johtuu, että ennus
teitten teossa on tärkeällä sijalla ollut funktionaalinen asiantuntemus. 

Kunkin tutkijan oman sektorin rakenteen ja käyttäytymisen »peukalo
sääntömäinen» tuntemus on ollut hyvin merkityksellinen. 

14 DANIEL B. SUITS For.ecasting and Ana(ysis with an Econometric Model, The American 
Economic Review, March 1962, s. 106-107) käsittelee odotusten ja suunnitelmien 
liittämistä malliin. THEIL (mt. s. 74) puolestaan katsQo, että Hollannin kokonaistalou
dellisen mallin menestys perustuu siihen, ettei pidetä mekaanisesti kiinni estimoidusta 
mallista, vaan sitä muunnetaan joustavasti, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

15 L. R. KLEIN Single Equation Vs. Equation System Methods of Estimation in Econo
metrics, Econometrica, October 1960, s. 867. 

16 Tämä esitys perustuu osaksi O. E. NUTAMon julkaisemattomaan monisteeseen. 
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Lähinnä määritelmäyhtälöt, institutionaaliset ja teknilliset suhteet 
ovat olleet käytössä ennusteita tehtäessä. Harvemmin on ollut aikaa ope
roida varsinaisilla käyttäytymisyhtälöillä. On käytetty mm. seuraavia 
menetelmätyyppejä: 

1. Käytetään hyväksi niitä kokemuksia, mitä eri aikasarjojen kom
ponenttien (trendin, suhdannevaihtelun ja kausitekijän) käyttäytymisen 
invariansseista on olemassa. 

2. Tunnetaan likimäärin aikaisempien tapahtumien vaikutukset eri
laisin viivästymin talouselämään. Esim. rakennustoiminnassa on tuo
tantoperiodi niin pitkä, että suuri osa prosesseista, jotka määräävät 
tuotannon tuloksen, on ennusteen tekohetkellä jo tiedossa. Suoritettujen 
palkankorotusten (liukumisineen) heijastuminen hintoihin voidaan en
nustaa likimäärin. 

3. Saatetaan omata tietoa suunnitelmista ja odotuksista. Tunnetaan 
esim. voimalaitosten rakennusohjelmat. Eri elinkeinoelämän järjestöihin 
suunnatuilla kyselyillä voidaan mon.ipuolistaa ja tuoreuttaa sitä kuvaa 
kansantalouden kehitysvaiheesta, minkä varsinaiset pikatilastot antavat. 

4. Sektoreille, joiden toimintaa on vaikea ennustaa itsenäisesti, 
muodostetaan ennustemalli, jossa käytetään hyväksi tietoa hiukan 
»varmemplen» sektorien toiminnasta. Esim. pankkipalvelusten volyy
min odotettu muutos voidaan ennustaa teollisuuden ja kaupan vastaa
vien muutosten avulla. 

Kun tähän lisätään, että ennustuskokeita on tehty myös Suomen ta
louselämästä estimoidulla Kleinin mallillal - tosin heikolla menestyk
sellä, mikä mallin pienuuden muistaen on aivan luonnollista - niin 
havaitaan ainakinj älkiä kaikista edellä maini tuista ennustusmenetelmistä. 

Siitä, miten kansantuloennustus laaditaan, voidaan ottaa esimerkiksi 
kansantuotteen volyymin kehityksen ennuste, joka on ehkä keskeisin. 
Yksityiskohtiin ei tässä esityksessä kuitenkaan puututa. Ensi vaiheessa 
ennuste tehdään elinkeinosektoreittain, tosin jossain mielessä »portait
tain» etenemällä. On sektoreita, joiden kehityksen määräävät pääasiassa 
Suomen kansantalouden kannalta eksogeeniset tekijät ja jotka siksi voi
daan ennustaa itsenäisesti. Tärkeimpiä näistä ovat maatalous sekä puu
ja paperiteollisuus ja metsätalous. Ensin mainitun sektorin tuotannon 
vaihtelun määrää lähinnä sää, jälkimmäisten vientimahdollisuudet. 

Melko itsenäisesti laaditaan myös talonrakennustoiminnan ennuste, 
joka on eräs strategisimpia. Se perustuu pääasiassa tietoihin käynnissä 

17 GRÖNLUND-MANNERMAA-PULLIAINEN Erään moniyhtälömallin sovellutus Suomen 
kansantalouteen vv. 1948-60, Tilastokatsauksia 1961 :9. 



344 KAUKO MANNERMAA 

olevista rakennustöistä sekä rakennusluvista. Rahoituspuolen kehitystä 
ei toistaiseksi ole voitu ottaa huomioon täysin tyydyttävästi. 

Jotkin sektorit, kuten esim. eräät palveluselinkeinot, kehittyvät melko 
trendinomaisesti, joten niille voidaan saada luotettavat ennusteet pää
asiassa tämän tiedon perusteella. Julkisen toiminnan osalta taas tiedetään 
suunnitelmat esim. budjetin perusteella. 

Ottamalla huomioon emo sektorien kehityksen välilliset vaikutukset 
saadaan jo jonkinlainen kuva kansantulon kehityksestä, jota yhdessä val
litsevien trendien selvityksen kanssa voidaan käyttää hyväksi mm. kulu
tustavarateollisuuden kehityksen ennakoinnissa. 

Myös kaupan ennusteessa on tärkeänä selittäjänä jo saatu kuva kan
santulon kehityksestä, liikenteen ennusteen määräävät ensi sijassa liiken
nepalveluksia kysyvien elinkeinojen ennusteet. Maa- ja vesirakennustoi
minnankin ennuste voidaan tehdä vasta tässä vaiheessa, jolloin on saatu 
kuva muiden elinkeinojen työvoiman kysynnästä. 

Tärkeästä tuontiennusteesta voidaan laatia useita vaihtoehtoja eri 
menetelmillä, esim. käyttäen panos-tuotos-taulukkoa tai eräitä regressio
malleja. 

Saadut ennusteet voidaan testata panos-tuotos-taulukon avulla. Koska 
panos-tuotos-mallissa kunkin sektorin tuotanto selitetään muiden sekto
rien tuotannolla, niin sillä voidaan paljastaa ennusteitten sisäiset epä
johdonmukaisuudet. 

Edellä esitetyn karkeankin kuvauksen perusteella lienee selvää, ettei 
käytetyillä menetelmillä voida ottaa huomioon läheskään kaikkia ti;irkeitä 
taloudellisia yhteyksiä. Suurimpiin epäkohtiin on jo viitattu: käyttäyty
misyhtälöiden puuttumiseen, rahoituspuolen epätäydelliseen huomioon
ottamiseen ja eräiden muidenkin keskeisten tietojen puuttumiseen. Ihan
teellinen menettely edellyttäisi tietysti kaikkien tärkeiden suhtdden sa
manaikaista tarkastelua, mikä vaatii suurta ekonometrista kokonaista
loudellista mallia, mutta riittävän laajan tämäntyyppisen mallin valmis
tmnista saataneen vielä odottaa. 

Eräänlaisena tällaisten mallien korvikkeena voidaan kuitenkin pitää 
kansantulolukujen huoltotaseanalyysia, jolla edellä esitetyillä ja muilla 
tavoilla saatuja ennusteita vielä tarkistetaan. Ennusteiden perusteella 
lasketaan toisaalta tavaroiden ja palvelusten kysyntä ja toisaalta tavaroi
den ja palvelusten tarjonta, joiden määritelmällisesti pitää olla yhtäsuu
ret. Nämä huoltotase-ennusteet ja niihin liittyvät tarkistukset on usein 
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tehty tilastollisen päätoimiston kansantulotilasto-osaston ja valtiovarain
ministeriön kansantalousosaston yhteistyönä. Kokeneitten analyytikkojen 
suorittamana tämä vaihe saattaa parantaa ennustusten laatua paljonkin. 

Ennusteet on julkaistu kansantalousosaston laatimissa taloudellisissa 

muistioissa ja katsauksissa sekä viime aikoina myös Tilastokatsauksissa 
kansan tulo artikkelien yhteydessä .18 

Suomen huolto tase-ennusteiden hyvyys v. 1953-1960 

Ehkä tärkeimpien taloudellisten ennusteittemme, valtiovarainminis
teriön kansantalousosaston vuosittain valtion tulo- ja menoarvion liit
teessä julkaisemien huolto tase-ennusteiden tarkkuuden analyysia häiritsee 
niiden vain osittainen ennustusluonne. Ne tehdään elokuussa, jolloin jo 
vuoden alkupuolen tietoja on käytettävissä. Vaikka ennakkotiedot saatta
vatkin olla osittain virheellisiä, on selvää, että ennustusvirheet ovat vain 
murto-osa siitä, mitä ne olisivat, jos kyseessä olisi »täydellinen» ennustus. 
Kuitenkaan ennakkotietojen virheellisyyden vaikutusta samoin kuin mit
taamisvirheitä ja ennustusten vaikutusta käyttäytymiseen19 ei ole ote~tu 
huomioon. Ennustuksia on verrattu todellisiin havaintoihin sellaisinaan, 
mikä sinänsä ehkä onkin mielenkiintoisinta. 

Huoltotase-erät - bruttokansantuote, tuonti, vienti, investointi ja 
kulutus - valittiin analysoitaviksi yksinkertaisesti siksi, ettei muista ollut 
riittävästijulkaistuja ennusteita saatavissa. Laskelmat suoritettiin erikseen 
arvoille, volyymeille ja hinnoille, joskaan nämä eivät ole toisistaanriip
pumattomia . 

. Jotta analyysi olisi mielekäs, kaikki ennustukset vuodelle t esitettiin 
prosenttipoikkeamina niistä vuoden t-l vastaavista arvoista, jollaisina 
ne on havaittu ennustus ta tehtäessä. Kaikki »todelliset» muutokset taas 
esitettiin prosenttipoikkeamina vastaavista »lopullisista» arvoista. 
Näin eliminoituu ainakin pääosaksi epätäydellisen edellistä vuotta kos
kevan tiedon vaikutus. Lisäksi ennustaminen käytännössä tavallisesti 
kohdistetaan nimenomaan mainittuihin muutoksiin. 

18 Ks. esim. HEIKKIJ. KUNNAS-PER"TTI MARJOMAA Suomen kansantulo vuosina 1959-
1962, Tilastokatsauksia 1962:9. 

19 On ilmeistä, etteivät nämä vaikutukset tässä tapauksessa ole kovin häiritseviä. 
Ennusteita käytetään hyväksi ensi sijassa suunniteltaessa valtion talouspolitiikkaa seu;. 
raavalle vuodelle, joka jää ennustusajanjakson ulkopuolelle. Ennusteet julkaistaan 
syyskuussa, joten yksityinen sektorikaanei ehtine enää ennustusajanjaksona paljon 
muuttaa suunnitelmiaan, vaikka katsoisikin sen jossakin kohdin tarpeelliseksi. 

3 
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Ennustusten tarkkuutta mitattiin korrelaatiokertoimella ja THEILin 
esittämällä el;'islJuruuskertoimella (inequality coefficient) U, jonka kaa-
vaon20 

V~L(Pi-l\)' 
U = ..!..-----------,---

V~LPi· + V~LN 
mlssa n on havaintojen ja ennustusten luku, Pi ennustettu arvo ja A i 

havaittu arvo. Korrelaatiokertoimia ei kuitenkaan tähän artikkeliin ole 
otettu mukaan, koska täydellinen korrelaatio osoittaa vain lineaarista 
suhdetta ennustusten ja havaintojen välillä eikä täydellistä ennustamis
ta.21 U vaihtelee nollasta yhteen, arvo nolla osoittaa täydellistä ennusta
mista, arvo yksi »mahdollisimman huonoa». U:n arvot on esitetty seu-
raavassa taulukossa: 22 

Arvot Volyymit Hinnat 
Values Volumes Prices 

Bruttokansantuote - Gross National Product 0.19 0.29 0.15 
Tuonti - Imports 0.13 . 0.18 0.12 
Vienti - Exports 0.14 0.19 0.12 
Investointi - Investment 0.27 0.38 0.11 
Kulutus - Consumption 0.18 0.24 0.15 
Yhteensä - Total 0.17 0.22 0.13 

Parhaimmin on onnistuttu hintojen ennustamisessa, kuten luonnol
lista onkin, koska ne ovat liikkuneet pääasiassa vain ylöspäin. Hyvin 
ovat onnistuneet ennusteet silloinkin, kun muutokset ovat olleet suuria. 
Eri huolto tase-erien hintaennusteitten laatu ei merkitsevästi poikkea 

toisistaan. 
Volyymiennusteissa sen sijaan poikkeamia on havaittavissa ja niissä 

esiintyy pahojakin epäonnistumisia. Investointien volyymin vaikea 
ennustettavuus osoittaa, että tiedot investointisuunnitelmista saattaisivat 
olla hyvin arvokkaita, etenkin kun kehittyneetkään mallit eivät ole pys-

20 H. THEIL mt. s. 32. Theilkäsittelee perinpohjaisesti U:n ominaisuuksia s. 32-48. 
21 Täydellinen (positiivinen) korrelaatio edellyttää täsmällisen lineaarisen suhteen 

P= a + bA; b > 0 
olemassaoloa. Sen lisäksi täydellinen ennustus vaatii, että a = 0 ja b = 1. 

22 THEIL .antaa emo kirjassaan (s. 88-89) vastaavia U:n arvoja Hollannista ja 
.Skandinaviasta. Ennustusajankohtien eroavuuden vuoksi ne eivät kuitenkaan ole 
vertailukelpoisia. 
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tyneet ennustamaan investointikäyttäytymistä. Tosin on huomattava, 
että »lopullisetkin» investointitiedot ovat analysoitavana ajanjaksona 
olleet melko epävarmoja. . 

Viennin ja tuonnin ennusteet ovat tämän kriteerion mukaan par
haimmat, luultavasti siitä syystä, että niistä saadaan peittävimmät ja 
selkeimmät tiedot alkuvuodelta. Tätä tiedon merkitystä tukee se, että 
näille erille arvoennusteet ovat huomattavan hyvin onnistuneita niiden 
volyymi- ja hintaennusteisiin katsoen. Päätietohan viennistä ja tuonnista 
on arvotieto, kun taas muut arvoennusteet perustuvat lähinnä hinta- ja 
volyymi tietoihin. 

Theil pitää pääasiallisena ennustusvirheenä sitä, että muutokset 
yleensä aliarvioidaan, ja käyttää tälle ilmiölle yhden kirjansa yhdeksästä 
luvusta.23 Tämä ilmiö johtuu siitä, että ennustettaessajoudutaan pitä
mään sellaisia tekijöitä vakioina, jotka itse asiassa muuttuvat. Analy
soitavassa aineistossa aliarviointi hintaennusteissa on merkityksetön. 
Lisäksi volyymiennusteissa negatiiviset muutokset yleensä on yliarvioitu, 
mikä ei sovi Theilin kehittämään teoriaan. Niiden yleinen pessimistisyys 
selittynee ainakin osittain sillä, että eräät tiedot, joille ennusteet perus
tuvat,· ovat harhaisia tähän suuntaan. 

U :l1a on se mielenkiintoinen ominaisuus, että sen avulla voidaan et
siä ennustusten ja todellisten arvojen poikkeamien syitä. U:n osoittaja 
voidaan hajoittaa seuraavasti: 

~ 2: (Pi -Ai)2 = (p-A)2 + (Sp- sA)2 + 2 (l-r) spsA' 
n 

missä P ja 1\. ovat sarjojen Pda Ai keskiarvot, sp ja SA niiden standardi
poikkeamat ja r niiden korrelaatiokerroin. Jos merkitään 

U P-1\. U _ sp-sA U _ V2 (l-r) SpSA 
M = -----n-' S - D ' e - D ' 

missä D on U:n nimittäjä, saadaan 

U M2 + U S
2 + U e2 = U2 

Jakamalla yhtälö U2:l1a ja merkitsemällä 

U M2 U S2 U e2 
UM = U2 ' U

S = U2' U
e = U2 

saadaan 

23 THEIL mt. s. 154-192. 
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UM,US ja U C osoittavat, mikä osuus erisuuruudesta johtuu erisuuresta 
keskiarvosta (harhasta), erisuuresta varianssista ja epätäydellisestä kor
relaatiosta. 

Näistä osuuksista voidaan todeta, että keskiarvon erisuuruus on 
ennustamisvirhe, jollainen ei selvästikään ole toivottava. Sehän osoittaa 
systemaattista virhettä. Siksi UM:n toivottavin arvo on nolla, jos U ei voi 
saavuttaa arvoa nolla. Sama pitää paikkansa US:n suhteen, koska sen 
poikkeama nollasta osoittaa, että ennustukset eivät vaihtele riittävästi tai 
vaihtelevat liian paljon suhteessa todellisiin arvoihin, siis systemaattista 
virhettä. Epätfuydellisestä korrelaatiosta johtuvan erisuuruuden suhteen 
asia on toisin. Ei pidä odottaa epätäydellisen ennustajan tekevän todelli
siin arvoihin täysin korreloituneita ennustuksia. Näitä virheitä voidaan 
pitää ei-systemaattisina. 

Näin päästään tulokseen, että toivottavin näistä kolmesta syystä 
johtuvan erisuuruuden jakautuma on seuraava: UM = U S = 0 ja 
U C = l.1 Oheisessa kuviossa on esitetty esimerkkejä erilaisista U:n ja
kautumista. Jakautumien painopisteeton merkitty ympyrällä ja katko
viiva muodostaa 4So :en kulman akselien kanssa ja osoittaa siis »täydel
listä» ennakointia. 

Esimerkkejä erilaisista U:n jakautumista 

UM: 1 \P US::aUc=O 
. 

uS= 1 \P Uc
= 1 P , 

UM=:UC= 0 UM=U S= 0 
, 

" ...... ... . , . 
fJ' 

.JI' : / . 
• 0 .. 

A 
, 

A 
, 

A , , 
, , 

/ , , 

UM= 0 P Us
= 0 p Uc~ 0 p , 

O<U~Uc<l o < U~Uc<l , o <U~Us<l , 
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24 Ks. THEIL t. s. 35-37.m 
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Suomen kansantuloennusteista laskettujen näiden eri kompoJ;lenttien 
osuudet U :sta on esitetty oheisessa taulukossa. Niitä tulkittaessa on. 
muistettava havaintojen vähyys, jonka vuoksi satunnaistekijäin vaikutus 
on hyvin suuri. 

H arh an, erisuuren varianssin ja epätäydellisen korrelaation osuudet Suomen 

huolto tase-ennusteissa vuosina 1953-1960 

I Arvot ~ I Vo1yymit - I Hinnat -I Values Volum" P,ices 

UMlusluclUMlusluc lUMI Us luc 
I 

Bruttokansantuote -
Gross National Product 0.55 0.04 0.41 0 .. 53 0.00 0.47 0.12 0.12 0.76 
Tuonti - Imports 0.39 0.01 0.60 0.40 0.03 0.57 0.06 0.00 0.94 
Vienti - Exports 0.81 0.13 0.06 0.60 0.01 0.39 0.04 0.10 0.86 
Investointi - Investment 0.44 0.05 0.51 0.53 0.04 0.43 0.16 0.04 0.80 
Kulutus - Consumption 0.37 0.01 0.62 0.15 0.15 0.70 0.19 0.04 0.77 
Yhteensä - Total 0.47 0.00 0.53 0.40 0.03 0.57 0.01 0.01 0.98 

Kuitenkin voidaan tehdä joitakin merkittäviä havaintoja. Hinta
ennusteissa ei sanottavasti voida havaita systemaattista virhettä. Se, että 
kaikille hintaennusteille yhteensä UM ja U S eivät juuri poikkea nollasta, 
vaikka ne joillekin huoltotase-erille ovat huomattavasti suurempia, joh
tuu siitä, että virheet ovat erisuuntaisia. Tuonnin ja investoinnin hinto
jennousut on keskimäärin ennustettu havaittuja nousuja suuremmiksi, 
muiden erien kohdalla taas nousu on ennustettu keskimäärin liian pie
neksi. 

Volyymiennusteille on leimaa-antavana yleinen pessimistisyys. Sen 
aste tosin vaihtelee, erityisesti kulutus on pystytty ennustamaan melkoi- . 
sen harhattomasti. 

Arvoennusteissa kiinnittää huomiota vientiennusteiden harha
komponentin suuruus. Kuitenkaan ei tämän erän hintaennusteita voida 
todeta harhaisiksi ja volyymiennusteissakin harha on pienempi, joskin 
se on melko suuri. Tämä johtuu siitä, että ennustettujen ja havaittujen 
viennin arvojen muutosten välinen korrelaatio on hyvin suuri (0.997), 
mutta vastaavat volyymien ja hintojen korrelaatiot ovat selvästi pienem
piä. Tätä taas selittää se, että alkuvuoden vientiluvut saadaan arvotie
toina, kun taas volyymi- ja hintakomponenttien erottaminen ja ennakoi-
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minen on esim. painojen muuttumisen vuoksi vaikeata, mikä aiheuttaa 
volyymi- ja hintaennusteitten kovarianssikomponentin kasvun. Tuonnin 
ja viennin kohdalla on tavallista, että volyymi- ja hintaennusteet poik
keavat havaituista arvoista eri suuntiin, jolloin arvo ennusteiden laatu 

_ on näiden ennustusten laatua parempi. Kun loppuvuoden viennistä tie
detään suhteellisen paljon tilauskannan perusteella, näyttää siltä, että 
puu- ja paperiteollisuudella, jonka antamiin tietoihin ennusteet suureksi 
osaksi perustuvat, on sinänsä luonnollinen tendenssi antaajohdonmukai
sesti pessimistiseen suuntaan harhainen kuva tulevasta kehityksestä. 
On näet lisäksi huomattava, ettei mainitusta lähteestä saatuja tietoja ole 
suinkaan käytetty sellaisenaan, vaan niitä on ollut tapana kOljata opti
mistisempaan suuntaan. 



KATSAUKSIA 

J. J. PAUNIO: 

RAHATEORIA KAATUU ETEENPÄIN 

JOHN G. GURLEY ja EDWARD S. SHAW toteavat merkittävässä teok
sessaan Money in a Theory af Finance1 - kuten niin monet ennen heitä-, 
kuinka· vähän on olemassa varteenotettavaa rahoitusmarkkinoita kos
kevaa teoreettista analyysia. Jokainen voi itse sen havaita vain selaile
malla rahaa ja pankkeja käsittelevää kirjallisuutta2• Gurley ja Shaw 
eivät tyydy vain valittamaan, vaan suorittavat vakavan yrityksen kehittää 
teoria rahoitusmarkkinoiden toiminnasta kasvavassa kansantaloudessa. 
Merkillepantavaa on, että he sisällyttävät analyysinsa piiriin sekä rahoi
tuslaitokset että keskuspankin. Vaikka heidän teoriansa jää puolival
miiksi eikä ole kaikilta osin loogisesti aukoton, on heidän teoksensa tämän 
kirjoittajan mielestä kohotettava silti samaan luokkaan kuin tunnustetun 
aseman saavuttanut D. PATINKINin teos Money, Interest and Prices. 

Money in a Theory af Finance on vaikeatajuinen teos - niin yllättävältä 
kuin se kuulostaakin - verbaalisen esitystapansa vuoksi. ALAIN C. 
ENTHovENin laatima matemaattinen liite ei korjaa tätä puutetta, sillä 
se ei ole kunnolla synkronisoitu Gurleyn ja Shaw'n esitykseen. Patinkin 
on laatinut teoksesta hyvän yleisarvion3 , ja HARRY G. JOHNSON on 
elegantilla tavalla sijoittanut sen viime vuosien raha teoreettisen kirjal
lisuuden kokonaiskuvaan.4 

1 The Brooking Institution, Washington D.C., 1960. 
2 Gurleyn ja Shaw'n lausunto pankkikirjallisuudesta: » ... long on description, 

short on generaHzation, and the genera1izati.on it has estahlished cannot he linked 
easi1y with those of economics proper to work out the interp1ay among markets 
from current output, lahor services and financial assets.» Ks. mt. s. 3. 

3 Financial Intermediaries and the Logical Structure of Monetary Theory, American 
Economic Review, March 1961. 

4 Monetary Theory and Policy, American Economic Review, June 1962. Ks. myös 
esim. J. TOBIN Money, Capital and Other Stores of Value, American EconomicReview 
Proc., May 1961. 
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Tämä kirjoitus käsittelee kahta Gurleyn ja Shaw'n analysoimaa 
ongelmakompleksia. 

Rahan neutraalisuus 

Gurleyn ja Shaw'n teorian perusmalli5 koostuu kolmesta sektorista: 
yritykset, kotitaloudet ja julkinen sektori. Yritykset rahoittavat pää
omanmuodostuksen sekä omarahoituksella että laskemalla liikkeeseen 
ns. ensisijaisia velkasitoumuksia (primary securities), joita julkinen sek
tori ja kotitaloudet ostavat. Julkisen sektorin yksinomaisena tehtävänä 
on huolehtia rahantarjonnasta ensisijaisia velkasitoumuksia ostamalla 
ja myymällä. (Sen vuoksi voidaan vaihtoehtoisesti puhua myös keskus
pankista.) Tämän »välitystoiminnan» ansiosta kotitaloudet voivat pitää 
hallussaan ensisijaisten velkasitoumusten ohella myös ns. toissijaisia 
velkasitoumuksia (indirect securities) eli välittävän rahoituslaitoksen 
sitoumuksia. Perusmallissa raha on ainoa toissijainen velkasitoumus. 
Laajennetuissa malleissa esiintyy myös muita toissijaisia velkasitoumuksia, 
mm. talletuksia. Mainitut kolme sektoria suorittavat liiketoimia työ
voiman, hyödykkeiden, ensisijaisten velkasitoumusten ja toissijaisten 
velkasitoumusten markkinoilla. Yritykset pyrkivät maksimoimaan voi
ton mm. nettovarallisuutensa (reaalipääoma· miinus velat) asettamissa 
puitteissa, ja kotitaloudet tavoittelevat maksimihyötyä pitäen myös 
silmällä, että arvopaperisalkku muodostuu optimaaliseksi. 6 Malli sisältää 
myös useita uusklassillisia olettamuksia: Rahailluusittomuuden oletta
muksen, olettamuksen hintatasoa ja obligaatiokorkoa koskevien odo
tusten stabiilisuudesta, lisäksi täydellistä kilpailua,hintojen ja palkkojen 
joustavuutta sekä ns. jakaantumavaikutuksen (distribution effect) puut
tumista koskevat olettamukset. 

Malli kuvaa alkeellista rahataloutta. Edellyttäen, etteivät reaalisen 
rahamäärän muutokset vaikuta julkisen sektorin eli keskuspankin käyt
täytymiseen, vain tietyn hintatason vallitessa keskuspankin rahapoliit
tisesti »kiinnilyömä» nimellinen rahamäärä tyydyttää reaalisen rahan
kysynnän (varantona). Tämän johtopäätöksen perustana on, mutta 
taustalla, vielä kaksi »näkymättömän käden» olettamus ta ensisijaisten 
velkasitoumusten (mallissa obligaatioiden) markkinoiden sekä hyödyke
ja työvoimamarkkinoiden stabiilisuudesta. - Yksinkertaista mallia vain 
riittävästi yksinkertaistamalla voidaan tietenkin aina päästä determi
noituun tulokseenl 7 

Tällaisessa rahataloudessa raha on luonnollisesti neutraali ja raha
politiikka triviaalia. Toisin sanoen nimellisen rahamäärän muutoksilla 

5 G.-S., III luku. 
6 Ks. lähemmin G.-S., s. 61-68. 
7 Ks. lähemmin G.-S., s. 77. 
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vaikutetaan vain hintatasoon, eikä rahapolitiikka näin ollen »yllä» 
reaalita:loudelliseen kehitykseen. 

Gurleyn ja Shaw'n tarkoitusperien kannalta malli on silti käyttö
kelpoinen. He soveltavat sitä selvittäessään »sisäisen» rahan (»inside» 
money) ja »ulkoisen» rahan (»outside» money) merkitystä rahan neut
raalisuudelle. Kotitalouksien ja yritysten hallussa olevat rahakassat ovat 
perusmallissa kokonaisuudessaan »sisäistä» rahaa, . sillä keskuspankin 
omaisuustaseessa yrityssektorin velkasitoumukset ovat liikkeessä olevan 
rahamäärän ainoana vastaeränä. Silloin kun liikkeessä oleva raha
määrä perustuu ulkopuolisiin saataviin, esimerkiksi ulkomaan våluut
toihin, ovat rahakassat »ulkoista» rahaa. 

Tehtävänä on nyt selvittää, miten siirtyminen »sisäisestä» rahasta 
»ulkoiseen» vaikuttaa rahan ja viime kädessä rahapolitiikan merki
tykseen.8 

Analyysissa käytetään seuraavia symboleja: 
B == 0 bligaa tiokan ta 
K = kulta 
M = rahamäärä 
Y == reaalikansantuote 
V = varallisuus (reaaliomaisuutta ei oteta 

huomioon, joten V = finanssi
varallisuus ) 

Yleisolettamukset ovat: 

(1) ll.Y=cpY, 
(2) ll. B = cp B ja 
(3) ll. M = cp M. 

k 
j 
Y 

v 

= kotitaloudet 
= julkinen sektori 
= yritykset 

M 
B 

cp = kasvukerroin 
ulk. = »ulkoinen» 
sis. = »sisäinen» 

Näiden olettamusten mukaan tietyn yksikköajanjakson kuluessa yritysten 
liikkeelle laskemat obligaatiot sekä rahamäärä kasvavat samalla vauh
dilla kuin reaalikansantuote. 

Kun liikkeessä oleva rahamäärä on yksinomaan »sisäistä» rahaa, 
tilanne on ajanjakson alussa tasapainon vallitessa seuraavanlainen: 

(1:1) 
(1:2) 
(1:3) 

(1:4) 

B=Bk+Mk+My 
M=Mk+My=Bj 
Vk=Bk+Mk 

My 
vY =--

B 

8 Kun Gurleyn ja Shaw'n tätä ongelmaa koskeva analyysi on epäselvä, on seu
raava analyysi tulkittavissa myös heidän esityksensä eräänlaiseksi implisiittiseksi 
kritiikiksi. 
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ja ajanjakson lopussa 

(1:5) (1 + q;) B = (1 + q;) Bk + (1 + q;) (Mk + MY) 

(1 :6) (1 + q; ) M = (1 + q;) (Mk + MY) = (1 + q; ) Bj 
(1:7) (1 + q;) Vk = (1 + q;) (Bk + Mk) 

(1:8) vY = (1 + q;) MY 
(1 +q;) B 

Rahamäärän kasvaessa samalla nopeudella kuin obligaatiot ja kan
santuote ei varallisuusrakenteessa tapahdu muutoksia, eikä tasapaino 
näin ollen häiriydy. Yhtälöt (1 : 7) ja (1 : 8) ilmaisevat varallisuus
rakenteen muuttumattomuuden kotitalouksien ja yritysten käyttäyty
misen kannalta. Jakaantumavaikutusta koskeva olettamus näet mer-

~Mk ~MY 
kitsee, että Mk = MY = q;. Rahapolitiikan noudattaessa yleisoletta-

mus 3:n mukaista normia, rahapolitiikalla turvataan hintatason 
vakavuus. 

Kun liikkeessä oleva rahamäärä koostuu sekä »sisäisestä» Gttä »ulkoi
sesta» rahasta (keskuspankin taseessa vastaeränä kultaa), on tasapaino
tilanne ajanjakson alussa 

(II:l) B = Bk + Mk + MY - M u1k (Mu1k = K) 
(II :2) M = Mk + MY = Bj + K 
(II:3) Vk = Bk + Mk 

MY 
(II:4) vY =

B 

. . . k 1 ·k 1· ~K Ja aJanJa son opussa, ml ä 1 K = q;, 

(II:5) 
(II:6) 
(II :7) 

(II:8) 

(1 + q;) B = (1 + q;) Bk + (1 + q;) (Mk + MY - M u1k ) 

(1 + q;) M = (1 + q;) (Mk + MY) = (1 + q;) (Bj + K) 
(1 + q;) Vk = (1 + q; ) Bk + (1 + q;) (M~s + M~lk) 

(1 + q;)MY 
vY = 

(l+q;)B 

Näissä yhtälöissä on vain otettava huomioon jakaantumavaikutusta 
koskeva sinänsä keinotekoinen olettamus; sen perusteella näet voidaan 
olettaa »ulkoisen» rahan virtaavan yhteiskuntaan aivan tietyssä suhteessa 

~K ~M~lk ~M:lk 
K Mk ulk 

»Ulkoisen» rahan olemassaolo ei muuta rahapolitiikan asemaa toi
seksi kuin puhtaasti »sisäisen» rahan tapauksessa, kun »ulkoinen» raha 
kasvaa samalla nopeudella kuin kansan tuote ja obligaatioiden tarjonta. 
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T ällaisissakin· Ö losuh teissa keskuspankki tukee kansan talouden tasa...; 
painon säilymist~ salliessaan liikkeessä olevan tahamäärän kasvaa 
samassa suhteessa kuin kansantuote. Silti on tähdennettävä, ettäjakaan
tumavåikutusta koskevan olettamuksen välttämätön huomioon otta...;' 
minen selvästi kangistaa analyysia. 

Tarkasteltaessa tilannetta, jossa »ulkoinen» raha kasvaa nopeammin 
kuin kansan tuote, voidaan olettaa lähtökohdan ajanjakson alussa olevan 
.sama kuin edellisessä tapauksessa, eli että yhtälöt (II : 1) ~ (II : 4) 
ovat voimassa. Ajanjakson lopussa tilanne on kuitenkin toinen, jos kes
kuspankin tavoitteena on edelleenkin rahamäärän lisääminen kiinteäss~ 
suhteessa kansantuotteeseen. Tämän normin mukaan näet . 

(IIl:1) (1 + cp) M = (1 + cp) (Bj + M u1k) 

= (1 + CPsis) Bj + (1 + CPulk) M u1k 

Jos olettamuksen mukaan cpulk > cP, niin cpsis < cP, sillä 

(IIl:2) cP (Bj + M u1k) - cpulk M u1k 
cpsis = Bj 

Tästä seuraa, että 

(lII:3) (1 + cp) B = (1 + cpk) Bk + (1 + CPsis) (M,--Mu1k), 

jossa cpk > cp > CP~i~' koska kotitaloudet ovat joutuneet pitämään nekin 
obligaatiot, jotka keskuspankki olisi muuten ostanut. Voidaan kuvitella 
»ulkoisen» rahan kasvun nopeutumiseen liittyvän nimenomaan koti
talouksien tulojen kasvun, minkä kotitaloudet käyttävät obligaatioiden 
ostoon. Jos häiriö kohdistuu vain kotitaloussektoriin, kotitalouksien varat 
ovat ajanjakson lopussa 

(IIl:4) (1 + cpv) Vk = (1 + cpk) Bk + (1 + cp) Mk, 

jossa cpk> cpv> cp. Sen sijaan yritysten varallisuussuhde oletetaan muut
tumattomaksi eli yhtälö (II : 8) on voimassa. Kotitalouksien rahakassat 
kasvavat cp:n verran; oletettakoon, että kotitaloudet ensin ostavat kaikki 
uudet obligaatiot yrityk<;iltä ja sen jälkeen myyvät osan niistä edelleen 
keskuspankille. »Ulkoisen» rahan kasvun voimistumisen seurauksena 
keskuspankki ostaa (CPulk - cp) M u1k vähemmän obligaatioita, mutta 
tämän »sisäisen» rahan kasvun supistumisen korvaa täysin olettamuksen 
mukaan kotitalouksille kokonaan siirtynyt liiallinen »ulkoisen» rahan 
kasvu (CPulk - cp) M u1k. 

Kuten yhtälö (IIl : 4) osoittaa, kotitalouksien arvopaperisalkku ei 
enää ole optimaalinen. Yhtäältä kotitaloudet ovat joutuneet säästämään 
odotettua enemmän (cpv > cp) ja toisaalta kotitalouksien arvopaperi:
salkussa on »liikaa» obligaatioita. Seurauksena saattaa olla prosessi, 
jolle on ainakin aluksi tunnusmerkillistä korkotason nousu, investointi
toiminnan heikkeneminen, hintatason mahdollinen alentuminen, sanalla 
sanoen deflaatio. Keskuspankki on pyrkiessään ylläpitämään kiinteätä 
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suhdetta kansantuotteen ja liikkeessä olevan rahamäärän välillä aiheut
tanut tämän tapahtumaketjun tasapainosta poispäin. 

Jos kiinnitetään huomiota vain obligaatioiden liiallisuuteen ja unoh
detaan varallisuuden suunniteltua suurempi kasvu, niin rahantarjonnan 
olisi pitänyt kasvaa 

Mk 
cp M + rx (CPulk - cp) M ulk eikä cP M. Edellisessä lausekkeessa rx = Bk+ Mk . 

On ilmeistä, että neutraali rahapolitiikka aiheuttaa inflaatiota 
»ulkoisen» rahan kasvaessa hitaammin kuin kansantuote. Analyysi voi
daan suorittaa aivan samalla tavalla kuin edellisessä tapauksessa. 

Edellä suoritettu tarkastelu Gurleyn ja Shaw'n mallin avulla havain
nollistaa rahapolitiikan vaikeuksia, kun rahantarjonta riippuu sekä 
»sisäisistä» että »ulkoisista» tekijöistä. Samalla se paljastaa myös 
Gurleyn ja Shaw'n mallin puutteellisuuden. Eihän se anna minkään
laista kiinnekohtaa· tasapaino tilanteen ulkopuolella tapahtuvalle kehitys
analyysille. Tämä näkyy selvästi yllä suoritetussa yhden ajanjakson 
analyysissa, jossa on jouduttu turvautumaan useihin hyvinkin keino
tekoisiin olettamuksiin. Voidaan jopa sanoa, että »csisäisen» ja »ulkoisen» 
rahan käsitteiden analyyttinen käyttökelpoisuus ilmenee täysin vasta 
dynaamisessa teoriassa eikä staättisessa teoriassa. Vain dynaamisesti 
voidaan tyydyttävästi eritellä, miten eri teitä eri sektoreihin virtaavat 
»ulkoiset» ja »sisäiset» rahakassat purkavat vaikutuksensa koko kansan
talouden kehityskulkuun. 

Rahoitusjärjestelmän kasvu 

Gurley ja Shaw katsovat ensisijaisten velkasitoumusten kasvun edus
tavan koko rahoitusjärjestelmän kasvua. Tältä pohjalta he tarkastelevat 
rahoitusjärjestelmän ja reaalitaloudellisen kasvun välistä yhteyttä. 9 

Tasapainoinen kasvu on analyysin yleisolettamuksena. 
Mikäli yritysten tulovajaus vastaa uusien ensisijaisten velkacsitou

musten tarjontaa ja toisaalta kotitalouksien tuloylijäämä uusien obligaa
tioiden kysyntää, ensisijaisten velkasitoumusten tarjonnan suhde kan
santuotteeseen riippuu:1o 

- tulonjaosta yritysten ja kotitalouksien kesken; 
- investointien suhteesta yritysten säästämiseen; 
- kotitalouksien kulutusalttiudesta. 

Mitä suurempi on investointien suhde yrityssäästämiseenja mitä pienem
pi on yritystulojen osuus kansantulosta, sitä suurempi on (tasapainossa) 
ensisijaisten velkasitoumusten tarjonnan suhde kansantuotteeseen. Koti
talouksien kulutusalttiuden supistuminen taas nostaa tätä suhdetta. 

9 G.-S., IV luku. 
10 G.-S., s. 96-98. 
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Kasvuanalyysinll kiintopisteenä on yhtälö12 

(4) ö.B nK - (rK - ~) 
ipY Y 

Siinä on: 
B = obligaatioiden lukumäärä 
Ö. B = uusien yhden dollarin korkoa ajanjaksoa kohti tuottavien 

obligaatioiden lukumäärä 
Y = reaalikansan tuote 
K = reaalipääoma 
i = obligaatioiden tehokas korko 
n = kasvukerroin (kansantuotteen) 
p = hintataso 
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r = pääoman tuottokerroin Ö. K 
Reaali-investointeja on merkitty nK:lla, sillä tasapainossa K = n. 
B . 
- edustaa korkomenoja; nimellinen korko on näet yksi dollari. 
p 

Edellyttäen tasapainoisen kasvun jatkuneen hyvin pitkän aikaa 
ö.B B = n; yhtälö (4) voidaan silloin kirjoittaa muotoonl~ 

Luottovolyymin 
lisäyksen 

suhde br. 
- kansan-

tuotteeseen 

0.09 

0.08 

0.01 

0.06 

0.05 

0.0'1 

0.03 

0.0.2. 

0.01 

X 
-52 

x -ss 

X 
-56 

>< 
-53 

X 
-5/ 

x 
-59 

X 
-SS 

X 
-60 

><"Slf 
X 

-51 

I ~ 
- 0.01 0 0.01 002 003 0·01 005 006 0.07 Q08 DO'} aIo Kansantuot-

----- teen kasvu 
11 G.-S., s. 99 ja seur. 
12 Poikkeaa Gurleyn ja Shaw'n yhtälöstä,jossa on ilmeinen virhe. Ks. yhtälö (4) s. 99 
13 Vrt. G.---S., s. 100. 
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K \ 

(5) LlB = (n - r)y =n(n -~)K 
ip Y 1 _ i. _ n_~ i Y 

n 

Yhtälön (5) mukaan uusien ensisijaisten velkasitoumusten tarjonnan 
(virta) suhde kansantuotteeseen (yhtälön vasen puoli) nousee kansan
tuotteen kasvuvauhdin "(n) kohotessa, pääoman tuoton (r) laskiessa, 

koron (i) noustessa ja pääomakertoimen (~) kasvaessa. Malli ei tarjoa 

kirjaimellisesti tulkittuna mahdoll~suutta kunnolliseen kausaaliseeri ana
lyysiin, vaan yksinomaan erilaiste:n tasapaino tilanteiden "vertailemiseen. 

Yhtälön (5) määrittelemän käsitteen konkretisoimiseksi on Suomen 
luottovolyymitilastosta kerätty tiedot l:uottovolyymin kasvusta ja suh
teutettu ne vastaavien vuosien bruttokansantuotteeseen. Tätä suhdelu
kua on verrattu kansantuotteen volyymin kasvuun. Vertailun tulokset eri 
vuosilta on esitetty oheisessa kuviossa. Yhteys yhtälöön (5) on teoreetti
sesti ilmeisen hatara ellei tyystin olematon. Silti tulos ei ole vailla mielen
kiintoa. 

Ratkaisevasti Suomen ~>todellis~us» näyttää poikkeavan yhtälön (5) 
kuvaamasta kehityksestä vain hitaan kasvun vuosina, jolloin yhtälön 
mukaan odottaisi suhteen muuttuvan negatiiviseksi (n-r<O). Ehkä 
hintojen noususta johtunut alhainen tai suorastaan negatiivinen korko 
(i) on kumonnut tämän vaikutuksen? Väljästi sanottuna, luottovolyy
min ekspansiovoimaa osoittava kerroin on ollut suunnilleen samaa suu
ruusluokkaa kuin kansantuotteen volyymin kasvuvauhti. Vuodet 1952 
ja 1958 ovat selviä poikkeuksia, mutta näinävuosinahan kansantalous 
oli mahdollisimman kaukana tasapainoisista olosuhteista, ts. teorian 
edellyttämistä olosuhteista. Suoritettu vertailu antanee käytettäväksi 
jonkinlaisen peukalosäännön ennakoitaessa (esimerkiksi) luotonkysyntää. 
Sen mukaan esimerkiksi 5 %:n kansantuotteen volyymin nousu brutto
kansantuotteen ollessa 1700 mrd mk aikaansaa 85-100 mrd markan 
luotonkysynnän kasvun. Kysymystä kannattaa tutkia. 
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TARVITAANKO FINANSSISUUNNITTELUA? 

Valtioneuvosto asetti vuonna 1960 flnanssisuunnitelmakomitean, 
jonka ensisijaisena tehtävänä oli laatia ehdotus budjettipolitiikan suun~ 
taviivoista vuosina 1962-1966. Komitea saattoi lopullisen mietin
tönsä julkisuuteen huhtikuussa 1962.1 

Finanssisuunnitelmakomitean mietinnössä on maassamme ensim~ 
mäistä kertaa pyritty viitoittamaan valtiontalouden pitkän tähtäyksen 
kehitystä sekä esitetty tarpeen vaatimat budjettipoliittiset suositukset. 
Koska kysymyksellä finanssisuunnittelusta on ilmeisesti laajempaakin 
mielenkiintoa, toimitus on katsonut aiheelliseksi pyytää komitean pu .. 
heenjohtajaa, professori LAURI O. AF HEURLINiä esittämään oman 
asiaa koskevan arviointinsa keskustelun pohjaksi. Keskustelun osan~ 
ottajat - professori Auvo KIISKINEN, kauppatieteen tohtori JOUKO 
PAAKKANEN ja valtiotieteen tohtori PENTTI VIITA - ovat ennakolta 
voineet tutustua professori af Heurlinin alustavaan puheenvuoroon. 

TOIMITUS 

1 Finanssisuunnitelmakomitean mietintö 11. 4. 1962. Moniste. 



LAURI O. AF HEURLIN: 

FINANSSISUUNNITELMASTA FINANSSIOHJELMAAN 

Kun valtiontalous on paisunut nykyiseen laajuuteensa, on sillä 8ekä 
hyvässä että pahassa ratkaiseva vaikutus myös muuhun talouselämään. 
Samalla finanssipoliittisten ja muiden talouspoliittisten toimenpiteitten 
seuraukset ulottuvat yhä pitemmälle ajanjaksolle, mikä budjettipoli
tiikassa heijastuu siinä, että lainsäätäjä ei todellisuudessa enää tee 
päätöksiä vain tulevan vuoden tulo- ja menoarviota silmälläpitäen, 
vaan itse asiassa sitoo valtiontalouden paljon pitemmäksi ajanjaksoksi. 
On esiintynyt voimakasta kritiikkiä finanssipolitiikkaa vastaan siinä, 
että hallitus ja eduskunta ovat sitoneet itseään ja seuraajiaan pitkäksi 
ajaksi eteenpäin .lainsäädännöllä, jon1).a johdo~tft näillä ei ()l,e enää myö
hemmin täyttä budjettivapautta. Valtion menot ovat ennakolta kiinni
lyötyjä, eikä valtiontaloudessa ole siten paljoakaan joustamismahdolli
suuksia. On kuitenkin monia muitakin seikkoja, jotka sitovat valtion
taloutta yli seuraavan vuoden, kuin tulevien vuosien menoja koskevat 
lait. Niinpä suuret investoinnit, joiden toteuttaminen vie monta vuotta, 
sitovat eduskuntaa myöhempinä vuosina, sillä kun niihin on kerran 
ryhdytty, ei niitä voida hevillä keskeyttää. Kokemus on myös osoittanut, 
että tilapäisiksikin tarkoitetut sosiaaliset avustusmuodot ovat osoittau
tuneet elinvoimaltaan sitkeiksi, sillä ne, jotka ovat päässeet niistä hyö
tymään, katsovat ne saavutetuiksi oikeuksikseen, joten niistä ei uskalleta 
poliittisista syistä luopua, vaikka ne yleisesti tunnustettaisiin erehdyk
siksi tai ainakin ennenaikaisiksi toimenpiteiksi. 

Mielestäni ei kritiikin kärjen tulekaan kohdistua siihen, että valtion
talous sidotaan pitkäksi ajaksi eteenpäin, koska tätä ei useimmiten voida 
välttää. Pahan alku ja juuri on nimenomaan siinä, että ryhdytään 
valtiontaloutta kauaksi aikaa sitoviin toimenpiteisiin, ilman että tutki
taan etukäteen näiden seurauksia eikä tehdä selväksi, kuinka paljon 
nämä toimenpiteet nielevät tulevaisuudessa valtion varoja. Joskus on 
kansanedustajia johdettu harhaan siinä, ettäaloitteessaon tuotu esiin. 
vain ehdotetun toimenpiteen suhteellisen pienet alkukustannukset, vaik-
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kakin se johtaa itsestään menojen moninkertaiseen paisumiseen myö
hemmässä vaiheessa. 

Edellä olevasta seuraa, että katse finanssipolitiikassa on suunnattava 
paljon pitemmälle ajanjaksolle kuin seuraavaan vuotee:q. Tämä ei mer
kitse ainoastaan sitä, että tutkitaan niitä todennäköisiä seurauksia, joita 
kukin finanssipoliittinen toimenpide aiheuttaa myöhempinä vuosina, 
vaan että koko valtiontaloutta tarkastellaan jatkuvana kokonaisvirtana, 
jonka kaikki osat ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa. Valtiontalouden 
tasapainoakaan ei olisi tarkasteltava vain kuluvan hetken tai lähitule
vaisuuden näkökulmasta, vaan olisi pidettävä huolta siitä, että tulevai
suudessa odotettavat menot saadaan ajoitetuksi siten, että tasapaino 
jatkuvasti säilyy. Siitä, että tämä tärkeä kysymys on periaatteessa saa
vuttanut nykyisten poliittisten johtajien kannatusta, on osoituksena se, 
että valtioneuvosto asetti marraskuussa 1960 finanssisuunnitelmakomi
tean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus budjettipolitiikan suuntaviivoista 
vuosina 1962-1966, jolloin samalla on otettava huomioon toimenpiteet 
laskukauden varalta. Komitea antoikin ensimmäisen osamietintönsä 
kesäkuussa 1961 sekä lopullisen mietintönsä huhtikuussa 1962. 

Suunnitelmallisen finanssipolitiikan harjoittamiselle ei kuitenkaan 
riitä, että ainoastaan laaditaan finanssisuunnitelmia, vaan se edellyttää 
sekä sitä ennen että sen jälkeen monia vaiheita. Ensiksikin on tärkeätä, 
että laaditaan kokonaiskuva valtiontaloudessa tapahtuneesta todellisesta 
kehityksestä sekä ennuste, joka perustuu toisaalta todennäköiseen talous
elämän tulevaan kehitykseen, toisaalta niihin finanssipoliittisiin toimen
piteisiin, joihin jo on ryhdytty tai joihin on päätetty ryhtyä. Lisäksi 
olisi kehitysennusteessa otettava huomioon, vaikkapa vaihtoehtoisina ne 
toimenpiteet, joista lähitulevaisuudessa todennäköisesti päätetään. Ta
lousohjelmakomitea laatikin tällaisen kehitys ennusteen kuluvaa vuosi
kymmentä varten, mutta samalla se korosti, että ennusteen laatiminen 
pitäisi saattaa pysyvälle kannalle, jotta sitä voitaisiin jatkaa ~teenpäin 
ajassa sekä tehdä siihen todellisen kehityksen vaatimat muutokset. 

Kehitysennusteiden avulla voidaan saada sitten selville ne puitteet, 
joiden antamissa rajoissa valtiontalous voi kasvaa ja joille finanssisuun
telma voidaan rakentaa. Kun finanssirasitusta ei hevillä voida enää 
lisätä, ovat nämä puitteet suurin piirtein määräytyneet taloudellisen 
kasvun mukaisesti. Jos toisaalta lähdetään nykytilanteessa poliittisesti 
annetuista tavoitteista, ei ole kovinkaan paljon vaihtoehtoja käytettä
vissä. Tietyt menot kuten ns. kulutusmenot tulevat väkisinkin noudat
tamaan yleistä kehitystä. Useihin sijoituksiin kuten tieverkoston kehit
tämiseen ja laajentamiseen sitäkin nopeammassa tahdissa on meidän 
pakostakin ryhdyttävä, jos haluamme taloudellisen kasvun jatkuvan, 
minkä puolestaan sanelee välttämättömäksi jo sekin, että täystyöllisyys 
on turvattava kasvavalle työkuntoiselle väestölle. Mitä vakavimmin on 
harkittava, kuinka nopeassa tahdissa voimme lisätä sosiaalisia tulon-

4 
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siirtoja, jotka jo nykyisinkin uhkaavat viedä pohjan valtiontalouden 
terveydeltä. Kaikkein kriitillisin on mielestäni tilanne maataloussub
ventioiden kohdalla, jotka paisumistaan paisuvat sen johdosta, että 
meillä mm. harjoitetun agraari-ja asutuspolitiikanjohdosta on maatalou
dessa liikaväestöä, mikä ilmenee mm. maitotaloustuotteiden kasvavana 
liikatuotantona. Ratkaisu tällä alalla on kuitenkin tehtävä muualla kuin 
varsinaisen finanssipolitiikan piirissä. Finanssisuunnitelman tehtävänä 
on vain osoittaa, missä tulee seinä vastaan valtiontalouden kannalta. 
Kun otetaan huomioon, että finanssisuunnitelmaan joka tapauksessa 
sisältyy tiettyä väljyyttä, jäi ainakin minulle nyt laaditusta finanssisuun
nitelmasta se vaikutelma, että se muotoutui luonnostaan - tosin pe
rusteellisen ja varsinkin sihteereiltä paljon työtä vaatineen selvittelyn 
jälkeen - tietynlaiseksi sen jälkeen, kun kaikki tosiasiat olivat tiedossa, 
vastaavat laskelmat tehty ja nämä projisoitu tulevaisuuteen. Se että 
finanssisuunnitelman laatimista ei olisi yksinomaan jätetty jonkin virka
miesportaan suoritettavaksi, vaan että se olisi annettava sitä varten 
asetetulle ja pysyvälle toimikunnalle, johtuu lähinnä siitä, että tiedot 
sitä varten on kerättävä kaikilta budjetin kannalta tärkeiltä virastoilta 
ja että niiden perusteella suoritettavat laskelmat edellyttävät laajaa ja 
monipuolista asiantuntemusta. Sen sijaan ei mielestäni ole lainkaan 
tarpeen eikä edes eduksikaan, että finanssisuunnitelmaa laativassa eli
messä olisi poliittista tai etupiirien edustusta, koska finanssisuunnitel
maa tekevän elimen tarkoituksena ei ole uusien poliittisten tavoitteiden 
asettaminen ja entiset tavoitteet ovat asiantuntijoiden tiedossa. Asian
tuntijat on lähinnä haettavissa valtionvarainministeriön, keskuspankin 
ja tieteellisen tutkimuksen piiristä. 

Finanssisuunnitelman laatiminen on kuitenkin vain eräs vaikkakin 
tärkeä välivaihe suunnitelmallista ja järkiperäistä finanssipolitiikkaa. 
Laaditun finanssisuunnitelman pohjalla olisi sitten lyötävä lukkoon 
varsinainen finanssiohjelma ehkäpä tulevaksi viisivuotiskaudeksi. Finans
siohjelman tulisi ohjata noudatettavaa finanssipolitiikkaa tiettyyn uomaan 
eikä siinä siten enää voisi olla vaihtoehtoja kuten finanssisuunnitelmassa. 
Finanssiohjelman laatiminen olisi jo varsinaisen finanssipoliittisen johdon 
tehtävä, siis valtioneuvoston yhteistoiminnassa keskuspankin johtokun
nan kanssa, jolloin se joutuisi tietenkin käyttämään apunaan virkamies
porrasta, lähinnä valtiovarainministeriön kansantalousosastoa. Ohjelma 
tulisi tehdä sitovaksi valtioneuvoston periaatepäätöksellä, joka mieluiten 
vielä vahvistettaisiin eduskunnassa. Ohjelmaa tulisi mahdollisImman 
tarkoin noudattaa ja siihen tehdä ainoastaan yllättävän kehityksen 
vaatimat välttämättömät muutokset, jotka aiheuttaisivat vastaavat kor
jaukset finanssisuunnitelmaan. Vain pitkän ajan finanssiohjelma "voi 
antaa finanssipolitiikalle sitä kiinteyttä ja kokonaisvaltaisuutta, joka on 
tärkeä paitsi valtiontalouden järkevän hoidon myös kansantalouden 
kannalta." . 
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Finanssisuunnitelmaa laativan elimen tulisi olla erillään ja riippu:.. 
maton hallituksesta, kun sen sijaan esitys finanssiohjelmaksi olisi laa
dittava valtiovarainministeriön nimissä. Täten saavat parhaiten tulkin
tansa toisaalta taloudelliset, toisaalta poliittiset realiteetit. Tästä erilli
syydestä on myös se etu, että hallituksella on käytettävissä asiantuntijat, 
joilla on mahdollisuus arvostella myös finanssisuunnitelmaa laativan 
elimen työtä, kun eivät ole ennakolta sitoneet itseään finanssisuunnitel
man laatimisessa. Ottaakseni vertauksen toiselta valtion hallinnon alalta 
suurta rakennushanketta toteutettaessa yleensä tilataan piirustukset 
ulkopuoliselta arkkitehdiltä, jonka työtä rakennuttaja tukenaan raken
nushallitus tai erityisesti valittu rakennustoimikunta voi vapaasti arvos
tella ja jonka esittämien vaihtoehtojen pohjalla sitten tehdä ratkaisunsa. 

Edustaessaan finanssipolitiikan yleisiä suuntaviivoja varsinainen 
finanssiohjelma on luonteeltaan kehityksellinen ja noudattaa suurin 
piirtein talouselämän yleistä trendiä. Samalla finanssiohjelmassa olisi 
kuitenkin varauduttava suhdannevaihteluiden varalle, niin että nämä· 
eivät johtaisi finanssiohjelman kumoutumiseen. Finanssisuunnitelma
komitea tekikin ehdotuksen erityisen suhdannerahaston perustamisesta, 
johon kerättäisiin varoja nousukausina ja josta voitaisiin niitä ottaa 
laskukautena. Koska valtion menot kasvavat laskukautena entisessä tai 
entistä nopeammassa tahdissa, mutta tulojen kasvu sen sijaan pysähtyy 
tai ainakin hidastuu, on valtiontalouden kannalta suhdannerahaston 
merkitys siinä, että sen avulla on mahdollista välttää tai ainakin vähentää 
laskukauden aiheuttamaa vajauksellisuutta budjetissa. Jos suhdanne
rahaston varat sijoitettaisiin ulkomaille, kuten finanssisuunnitelmakomi
teassa edellytettiin, olisi niiden irroittamisella laskukautena maamme 
talouselämää elvyttävä vaikutus. Kun niitä käytettäisiin esim. valtion 
sijoitustoimintaan, lisäisivät ne itsessään työllisyyttä, samalla kun niillä 
olisi huomattava kerrannaisvaikutus yksityiseenkin sektoriin. Suhdanne
rahasto ei saisi kuitenkaan jäädä ainoaksi suhdannepoliittiseksi toimen
piteeksi finanssipolitiikassa, vaan finanssiohjelmassa olisi mielestäni 
varauduttava siihen mahdollisuuteen, että suuret valtion investoinnit, 
joiden toteuttaminen ei ole kiireellinen, voitaisiin ainakin huippukau
tena siirtää myöhemmäksi ajankohdaksi mahdollisen laskukauden 
varalta. Kun tällaisiin poikkeamiin finanssiohjelman yleiseltä linjalta 
olisi siinä jo ennakolta varauduttu, eivät voimakkaatkaan talouselämän 
kehityksessä tapahtuvat heilahtelut pääsisi johtamaan finanssiohjelman 
hylkäämiseen, vaan sen toteuttamisessa voitaisiin noudattaa talouselä
män todellisen kehityksen vaatimaa joustavuutta. 

Jos finanssipolitiikkamme saataisiin suunnitelmalliselle ja järkiperäi
selle kannalle finanssisuunnitelmien ja finanssiohjelman avulla, olisi sillä 
ensiarvoinen merkitys kauas valtiontalouden ulkopuolellekin. Yleinen 
talouspolitiikka saisi täten kiinteyttä ja johdonmukaisuutta, ja taloudel
linen kasvu, joka on nykyisinkin ripeätä, tulisi entistä voimakkaammaksi. 
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Tärkeämpää olisi kuitenkin se, että luottamus valtiovaltaa kohtaan sekä 
kansalaisten turvallisuuden tunne kasvaisivat, kun he voisivat rakentaa 
omat taloudelliset laskelmansa varmemmalle pohjalle. Valitettavasti ei 
kansamme kuitenkaan ole taloudelliselta ja yhteiskunnalliselta valistu
neisuudeltaan vielä kasvanut kyllin korkealle henkiselle ja poliittiselle 
tasolle, jotta pitkän ajan finanssiohjelmaa voitaisiin toteuttaa riittävän 
tarkasti ja sam.alla myös joustavasti, vaikka tällainen finanssiohjelma 
pystyttäisiinkin joskus edes laatimaan. Huolimatta siitä, että maamme 
kansantalousmiehet ovat yhä uudelleen korostaneet kaikkien taloudel
listen tekijöidenja talouspoliittisten toimenpiteitten kokonaisvaltaisuutta, 
siten että ne muodostavat yhteinäisen järjestelmän, jossa kaikki osat 
riippuvat toisistaan, ei tämä yksinkertainen totuus ole vielä iskostunut 
kansaamme eikä edes sen poliittisiin johtajiin, puhumattakaan siitä, 
että siitä tehtäisiin välttämättömät johtopäätökset talouspolitiikassa ja 
poliittisessa elämässä. 



Auvo KnSKINEN: 

FINANSSISUUNNITTELU JA KASVUPOLIITTINEN YLEISLINJA 

Finanssisuunnitelmakomitealla on ollut oloissamme perustaa luova 
tehtävä. Se on ensimmäisenä tutkimuselimenä joutunut meillä pohti
maan yleisiä periaatteita, joiden puitteissa valtiontaloutta ja finanssi
politiikkaa voitaisiin hoitaa entistä suunnitelmallisemmin, pitemmällä 
kuin vain yhden vuoden tähtäyksellä. Samalla komitea on pyrkinyt 
osoittamaan esittämiensä periaatteiden soveltuvuuden käytännössä. Lo
giikka on komitean työssä itse asiassa alistettu täysin palvelemaan mää
rättyä konkreettista sovellutusta. On luonnollistakin, "että empiirinen 
puoli nousee mietinnössä etualalle; onhan kysymyksessä komitean toi
meksiannossa edellytetty, kiireisesti laadittu ehdotus valtiontaloutta kos
kevaksi finanssisuunnitelmaksi viisivuotiskaudelle 1962-1966. 

Kyseinen selvitys on uusi lisä lähiajan perspektiivejä kvantitatiivi
sesti hahmottavien ja niihin talouspoliittista kantaa ottavien kehitys
suunnitelmien sarjaan. Muita vastaavanlaisia 1960-1ukua kartoittavia 
tutkimuksia ovat, kuten tunnettua, talousohjelmakomitean mietintö ja 
PEKKA KUUSEN esittämä sosiaalipoli tiikan kehittämisluonnos. Jokainen 
maltilliseen asiantuntemukseen nojaava, pitkäjänteistä talouspolitiikkaa 
palveleva uusi suuntaviitoitus on tervetullut eikä herättäne nykyisin 
kovinkaan monella taholla vakavaa periaatteellista oppositiohenkeä. Tä
mä pätee erityisen suurella syyllä finanssipolitiikkaan nähden, jonka 
piirissä ratkaisujen tilapäisluonne ja johdonmukaisten toimintalinjojen 
puute on meillä ollut erittäin silmiinpistävää. 

Silti on epäilemättä olemassa niitä, joiden asenne kaikkeen yleis
taloudelliseen suunnitteluun on torjuva, koska he näkevät pitkän täh
täyksen suunnitelmissa merkin valtiojohtoisuuden lisäämispyrkimyksistä 
tai askeleen ns. suunnitelmataloutta kohti. Tämä peruste ei ole kuiten
kaan muuta kuin pelkkää käsitteiden sekoittamista. Keskusjohtoisuuden 
aste ja talouspolitiikan suunnitelmallisuuden aste ovat asiallisesti toisis
taanaivan riippumattomia suureita. Yhtäältä markkinatalouden me
kanismiin voimakkaasti ja yksityiskohtaisesti puuttuva säätely saattaa 
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olla yhteydessä lyhytjänteisen talouspolitiikan kanssa (esim. säännästely
talous) ja toisaalta taas huolellisia pitkän tähtäyksen suunnitelmia hy
väksi käyttävä talouspolitiikka voi toteuttaa tavoitteitaan hyvin yleis
luonteisin keinoin, välttäen kaikkea suoranaista sekaantumista talous
subjektien toimintaan. Nykyajan yhteiskunnissa keskusjohtoinen talous
politiikka joka tapauksessa tavalla tai toisella rajaa ja ohjaa taloudellista 
tapahtumista, eikä talousjärjestelmän luonteen tarvitse olla mitenkään 
riippuvainen siitä, miten suunnitelmallisesti tai suunnittelemattomasti 
valtiontalouden hoito ja finanssipolitiikka on järjestetty. 

Finanssisuunnitelmakomitean laatima viisivuotisprojektio on luon
teeltaan hypoteettinen, tulevaisuutta fiktiivisesti ennakoiva. Laskelmat 
perustuvat mm. oletuksiin finanssipoliittisten toimintaparametrien pysy
misestä lähtökohtatilanteen mukaisena - ts. veroasteikkojen, tariffien 
ym. tuloperusteiden ja samoin myös menoperusteiden edellytetään py
syvän tarkastelukautena muuttumatta - sekä rahanarvon säilymisestä 
vakaana. Kaikesta kaavamaisuudestaan huolimatta laskelmat saattavat 
täyttää tyydyttävästi tarkoituksensa, sillä tavoitekaan ei ole asetettu sen 
vaativammaksi kuin esittää karkein, yksityiskohtia välttävin vedoin ne 
yleiset suuruusluokkasuhteet, joiden puitteissa valtiontalous todennä
köisesti joutuu reaalitaloudellisesti puhuen operoimaan ja joihin bud
jettipolitiikassa on hyvä ajoissa varautua. Lukusarjojen luonteesta kui
tenkin johtuu, että erinäiset tarkistukset ja tasokorjaukset käyvät ennen 
pitkää tarpeellisiksi. Lainsäädännöllinen kehitys ja hallinnolliset toimen
piteet aiheuttavat jatkuvasti muutoksia ennakoituun kehityskuvaan. 
Lisäksi hintatason muutokset ja mahdolliset harhat kansantalouden pää
suuntia koskevissa ennusteissa antavat aihetta tarkistuksiin. Kuten Ruot
sin finanssisuunnittelussa saaduista kokemuksistakin käy komitean esi
tyksen mukaan selville, tämäntapaiset kehitysprojektiot täyttävät teh
tävänsä parhaiten, jos tarpeelliset korjaukset ja tarkistukset suoritetaan 
liukuvasti niin, että lähtökohtana on kulloinkin tuorein käytettävissä 
oleva vuosi ja tarkasteluajaDjaksoa jatketaan aina vuodella eteenpäin. 
Komitean tätä tarkoittava toivomus olisi tärkeätä saada pikaisesti toteu
tetuksi. 

Ensimmäinen edellytys budjettipolitiikan yleistaloudellisten puit
teiden selvittämiselle on koko kansantalouden ja sen pääkomponenttien 
kehitystä koskeva pitkän ajanjakson ennuste. Finanssisuunnitelmakomi
tean käytettävissä ei ollut täysin ajan tasalla olevaa kokonaistaloudel
lista ennustetta, vaan se joutui turvautumaan· talousohjelmakomitean 
laatimaan ehdolliseen ennusteeseen, joka on kuitenkin jo osittain van
hentunut ja jota siitä syystä oli eräissä suhteissa korjailtava. Toistuvasti 
uusittujen kokonaistaloudellisten ennusteiden puute muodostaa jatku
valle finanssi- ja muulle suunnittelulle yhä vakavamman rajoitteen. 
Sekä talousohjelmakomitea että finanssisuunnitelmakomitea ovat ehdot
taneet suunnitelmallisen talouspolitiikan apuna tarvittavan tutkimus-
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toiminnan ja ennusteiden laatimistyön järjestämistä pysyvälle 'kannalle 
ja katsoneet parhaaksi ratkaisuksi sen, että nämä tehtävät annetaanjon
kin riippumattoman tutkimuslaitoksen suoritettavaksi. Tällaisen eli
men aikaansaaminen on muodostunut erääksi taloudellisen suunnittelun 
koetinkiveksi maassamme. 

Päätöksentekoelimen ja suunnitteluelimen keskinäinen työnjako ja 
vuorovaikutus on primäärinen käytännänkysymys, joka nousee esiin 
suunnittelun organisointi- ja toteutusvaiheessa. Näiden elinten tulisi 
olla tiiviissä yhteistyössä siten, että päätöksentekoelimelle kuuluu määri
tellä suunnittelua varten tarvittavat talouspoliittiset tavoitteet ja näiden 
tavoitteiden saavuttamistapoja koskevat rajoitteet, kun taas suunnittelu
elimen tehtävänä on suorittaa annettujen tavoitteiden saavuttamisedel
lytyksiä ja -vaihtoehtoja koskevat tilastolliset ym. selvitykset, joiden tu
lokset vuorostaan saattavat johtaa alkuperäisten tavoitteiden täsmentä
miseen ja tarkistamiseen. Finanssisuunnitelmakomitean työ ei ole ollut 
pelkkää suunnitteluelimen työtä edellä esitetyssä merkityksessä. Komitea 
on suorittanut myös tavoitteita ja niiden poliittisluonteisia implikaa
tioita ja rajoitteita koskevat ratkaisunsa itsenäisesti~ olematta kosketuk
sissa päätöksentekoelimiin. Täten syntynyt suunnitelmaehdotus voi 
tuskin käytännölliseltä merkitykseltään vastata sellaista finanssisuunni
telmaa, jota on edeltänyt edellä mainittu päättävän ja tutkivan elimen 
yhteinen valrriisteluvaihe. Poliittisesta pelistä sivussa olevien ja talou
dellisia reaaliteetteja korostavien ekonomistien kehityskaavoituksella 
saattaa toisaalta olla, kaikista epäilyksistä huolimatta, merkittävä tosi
asiallinen vaikutuksensa. Komitean puheenjohtaja on edellä julkais
tussa lausunnossaan, johon kirjoittajalla on ollut tilaisuus etukäteen tu
tustua, asettunut sille kannalle, että pitkän tähtäyksen finanssiohjel
mointi olisi toteutettava meidän oloissamme kaksijakoisena. Kehitys
suhteita luonnostelevien finanssisuunnitelmien laatiminen voitaisiin us
koa riippumattoman asianturitijaelimen huoleksi ja päätöksentekoeli
men olisi sitten' vedettävä tältä pohjalta oma linjoituksensa, jolla olisi 
sitovaksi ohjeeksi tarkoitetun finanssiohjelman luonne. Kieltärriättä: 
eräät näkökohdat puhuvat tällä tavoin porrastetun toteutuksen puolesta, 
erityisesti investointisuunnittelua ajatellell'. Olisi ollut erittäin suotavaa, 
että myös komitea olisi mietintönsä puitteissa ilmaissut kantansa emo 
organisatoriseen kysymykseen nähden. 

Joutuu helposti kysymään, miltä' kohdiltaan' komitean' hahmottama 
finanssisuunnitelma perustuu aktiivisille talouspoliittisille kannanotoille 
ja miltä osiltaan se taas on teknillisempää asiantuntijan työtä. Tällainen 
erittely ei ole kuitenkaan yksityiskohtiaan myöten hevin suoritettavissa. 
Tietyt yleisesti hyväksyttävät tavoitteet voidaan yleensä saavuttaa usei
den eri vaihtoehtojen puitteissa. Näitä vaihtoehtoja punnitessaan komi
tea on tehnyt joukon aktiivisia ratkaisuja - tarvitsematta kuitenkaan 
välittää siitä, ovatko niiden seuraamukset todellisuudessa joidenkiri po-
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liittisten sivuehtojen rajaamat vai eivät. Useissa tapauksissa on kuitenkin 
tulkintakysymys, ovatko suunnitelmaluonnokse~ kehityssuhteet määräy
tyneet enemmän talouspoliittisen harkinnan vai tilasto teknillisen rutiini
työn pohjalta. 

Yleisessä tavoitteiden asettelussaan finanssisuunnitelmakomitea on 
pannut pääpainon kasvupoliittisille näkökohdille, kuten perusteltua 
onkin jo siitäkin syystä, että kasvuhakuinen talouspolitiikka luo parhaat 
edellytykset myös suotuisa lle pitkän ajanjakson työllisyyskehitykselle. 
Kun komitea valtiontalouden kansantaloudellisia yleispuitteita määrit
täessään on nojautunut talousohjelmakomitean huoltotaseennus
teeseen (vähäisin, ajan tasalle saattamista tarkoittavinkorjauksin), se on 
samalla hyväksynyt ja ottanut lähtökohdakseen KO. ennusteen edellyttä
mät, tyydyttävän kasvun turvaamiseen tähtäävät kehityssuhteet, joiden 
mukaan julkinen kulutus ja julkinen investointi kasvavat hitaammin 
kuin yksityisen sektorin vastaavat komponentit. Hallinnollisista inves
toinneista on ahtaat rajat pyritty asettamaan varsinkin niiden meno
ryhmien lisäykselle, joiden kasvutaloudellinen merkitys on vähäinen. 

Paitsi menotalouden pääkomponenttien puitteisiin asettelussa aktii
vinen talouspoliittinen asennoituminen ilmenee myös useiden yksittäis
ten meno erien kehityskaavailussa. Niinpä opetus- ja sairaala toimen val
tionapujen osalta on pidetty suopeasti silmällä ao. virastojen esittämiä 
ohjelmia, jota vastoin maataloustuotteiden subventioiden lisääntymiselle 
on katsottu välttämättömäksi asettaa verrattain alhainen kattonopeus 
(2 % vuodessa). Kasvupoliittinen kriteeri leimaa selvästi vielä mm. 
liikennelaitokseen suoritettavien investointien suuntaviitoitusta; näiden 
tärkeiden perusinvestointien (pääsektoreittain jaoitettuina) on edelly
tetty kasvavan liikenteen volyymin ennakoidun kehitystahdin mukaisesti, 
mikä merkitsee keskimääräistä ripeämpää, joskin virastokohtaisiin ohjel
miin verrattuna tuntuvasti rajoitettua lisäystä. Suurelta osalta kehitys
puitteiden asettelu on ollut kuitenkin toimintaperusteiden muuttumatto
muuden oletukseen nojautuvaa selvitystyötä. Mm. sosiaalisten tulon
siirtojen kehitys on määritetty lähinnä vain väestönmuutoksen nojalla. 

Valtiontalouden tasapainoa koskeviin kehitysnäkymiin siirtyäksemme 
on todettava, että vaikka komitea on monin paikoin runsaastikin tinki
nyt virastokohtaisista arvioista - sijoitusmenojen kokonaissummaan 
on tullut kavennusta keskimäärin 18 mrd. mk vuosittain -, on enna
koitujen menojen ja tulojen välille jäänyt suuri aukko, jota ei ole pyritty 
kuromaan umpeen meno arvioita edelleen karsimalla. Kokonaisvajaus 
on varsin huomattavaa suuruusluokkaa ja sitäkin varoittavampi, kun 
eräät suuret uudistussuunnitelmat (esim. sairausvakuutus) ja inves
tointihankkeet (esim. Saimaan kanavan kunnostaminen) eivät ole lain
kaan sisältyneet tehtyihin arvioihin. Nettolainoituksella katettavaksi 
jäisi suunnitelmassa peräti 19 miljardia vuosittain. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että kuluvana vuonna vastaava valtion nettolainoitus -
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kuoletukset vähennettyinä kokonaislainanotosta tuskin tulee ole-
maan enempää kuin 5 miljardin suuruusluokkaa. 

Voidaan tuskin· pitää luultavana, ,että valtion lainanoton näin suu
reen lisäykseen on olemassa mahdollisuuksia ilman, että yksityisten 
investointien rahoitusedellytyksiä huononnettaisiin ja siten samalla vaa
rannettaisiin asetettujen kasvu tavoitteiden saavuttaminen. Lisätyn laina
rahoituksen sijasta on tietenkin mahdollista turvautua vero- ym. tulo
perusteiden korotuksiin. Komitea ei ole valitettavasti kuitenkaan ilmais
sut kantaansa enempää lainarahoituksen lisäämismahdollisuuksiin kuin 
siihenkään kysymykseen nähden, missä määrin tulo perusteiden korot
taminen olisi sopusoinnussa kasvupoliittisen ohjelman kanssa, jonka 
perusedellytyksiin kuuluu voittomotiiviin perustuvien investointien säi
lyminen korkealla tasolla. 

Tiettyä väljyyttä on kyllä sallittava tämäntapaisiin suunnitelmaluon
noksiin ja kysymys onkin vain siitä, eikö tuota ominaisuutta ole tullut 
jo liikaa po. finanssisuunnitelman osalle. Em. budjetin vajauksellisuus 
voitaisiin kyllä kivuttomasti välttää, mikäli kansantulon reaalinen 
kasvu tuntuvasti ylittäisi arvioidun kehitysvoimakkuuden. Tällainen 
ylitys saattaa olla hyvinkin mahdollinen. Jos komitean trendiQtaksuma 
on tarkoitettu todennäköisyysarvioksi, olisi kuitenkin toiveajattelua 
käyttää optimistisempaa ohjenuoraa toiminnan pohjana. Vähin.tään 
yhtä perusteltua on varautua ennakoidun keskimääräisen vuotuiskasvun 
alitukseen kuin rakentaa jotakin sen ylityksen varaan. 

Lähiajan kehitystilanteesta saatu kuva - kiitos komitean suuritöisen 
palapelin - on siis omansa korostamaan valtion meno talouden jatku
van ylimitoituksen uhkaa. Tämä selvitys on päätöksenteko elimille vakava 
muistutus rahoituspohjan suhteellisesta kapeudesta lähivuosina esiinty
vään julkisten menojen voimakkaaseen nousupaineeseen verrattuna. 
Komitean työ julkisten varojen käytön tehostetun taloudellisuuden 
hyväksi kohdistuu erityisesti valtion investointipolitiikkaan. 

Investointisuunnittelun merkitystä tähdentäessään komitea on saa
nut tukea mm. eräiden suurten kaupunkien vastaavan suunnittelun 
antamista myönteisistä kokemuksista. Mietinnössä pitäydytään lähei
sesti tähän samaan toimintalinjaan, jonka mukaan keskitetyn investointi
suunnittelun päätehtävänä on eri työvirastojen omien investointiohjel
mien (ja työttömyyskausien varalle laadittavien varaohjelmien) poh
jalta ko'ordinoida, painottaa ja ajoittaa suunnitellut investoinnit siten, 
että sijoitustoiminta pysyy laajuudeltaan tietyissä rahoituspuitteissaan 
ja vastaa rakenteeltaan asetettuja yleistavoitteita. Komitea ei ole sitä 
vastoin halunnut lähteä tutkimaan ja arvostelemaan työvirastojen inves
tointiohjelmien laadinnan nykyistä käytäntöä. On valitettavaa, ettei 
mietinnössä ole edes periaatteelliseltakaan kannalta lähestytty inves
tointien kansantaloudellisen kiireellisyysjärjestyksen testaamisen ongel
maa. Onhan kyseinen kvantitatiivisen arvostuksen teoria nykyisin jo 
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varsin kehittynyt ja lienee mm. liikennelaitosinvestointeihin nähden 
myös hyvin sovellettavissa. Tällaiseen investointien arvostusmenettelyyn 
voidaan vaikeuksitta kytkeä alueellisia tai vastaavia (ei-taloudel
lisia) priori teettikertoimia, mikäli päätöksenteko elimet yhteiskunnalli
sista tai poliittisista syistä haluavat suosia joitakin tuotantoelämän osia. 
Kvantitatiivinen ilmaisu on tällöinkin paikallaan, sillä ei-taloudellisten 
kriteerien käyttöön liittyvä taloudellisen uhrauksen suuruus on tärkeätä 
saada selville. Tosiasioiden ollessa tiedossa voidaan paremmin pidättyä 
sellaisista hankkeista, joiden kohdalla prioriteettikerroin kohoaisi etu
käteen asetettavan »kohtuullisen» tasoitustason yläpuolelle. 

Tässä yhteydessä on syytä toistaa komitean esittämä varoitus, että 
alueellinen tms. suosinta valtion investointi politiikassa saattaa pitkälle 
vietynä muodostua huomattavaksi taloudellisen kasvun rajoitteeksi. 
Sama varoitus on esitettävä myös sellaista suhdannepolitiikkaa koh
taan, jossa työttömien sijainti ratkaisee kovin voittopuolisesti työkohtei
den prioriteettiaseman ja jossa myöskään tuotantotavan työintensiteetin 
kohottamisen astetta ei alisteta mihinkään testaukseen kansantaloudel
listen kriteerien pohjalla. Mitä suppeampien alueiden puitteissa työ
markkinain tasapainoa pyritään ylläpitämään, sitä useammissa tapauk
sissa työttömyyskorvauksen linja voi muodostua kansantaloudellisesti 
edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin kaikkien työttömien työhön sijoit
taminen.1 ) Kun edellinen vaihtoehto sitä paitsi merkitsee valtiontalou
delle paljon kevyempää rasitusta, olisi todella tutkimisen arvoista, missä 
kansantaloudellinen kannattavuusraja emo työllisyyspoliittisten vaihto
ehtojen välillä sekä kone-lapio-linjan suunnassa edes osapuilleen kulkee. 

Kompensoivassa julkisessa investointitoiminnassakaan ei siten liene 
syytä poiketa kovin kauaksi määrätystä kasvupoliittisesta yleislinjasta. 
Pääasia suhdannepolitiikassa, myös kasvun kannalta, on silti se, että 
saadaan mahdollisimman hyvin torjutuksi primääristen suhdanneteki
jöiden taantumasta johtuva sekundäärinen laskukierre. Tämän pää
asian suhteen komitea on tullut siihen tulokseen, että valtion sijoitus
menoihin olisi saatava 50 miljardin suuruutta oleva vaihtelu (vastaten 
n. 3 % bruttokansanmenosta) huippu- ja pohja-arvojen välille. Tämä 
arvio perustuu edellytykseen työlinjan jokseenkin yksinomaisesta käy
töstä työllisyyspolitiikassa. Mikäli työttömyyskorvauslinjaa katsottaisiin 
aiheelliseksi suosia entistä enemmän, kyseinen vaihteluväli supistuisi. 

1 Tuotannon maksimin saavuttaminen tilanteessa, jossa· yksi tai useampi tuo
tannontekijä jää käyttämättä täysimääräisesti hyväksi, on varteenotettava teoreetti
nen mahdollisuus tekijäin rajoitetun substituution tapauksessa. Tämä tosiasia on 
taloustieteellisenä opinkappaleena verrattain nuori eikä ole saanut vielä mitään 
sijaa meidän kansantaloudellisessa ajattelussamme. Missä määrin maksimaalinen kan
santulo ja maksimaalinen työllisyys ovat meillä alityöllisyystilanteessa keskenään 
ristiriidassa olevia tavoitteita, on kysymys, jota oloissamme ei ole valitettavasti lain
kaan selvitetty. 
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Vaihtelun tarvetta vähentäisi myös komitean ehdottaman, suhdanne
poliittisten keinojen lisäämistä ja tehostamista tarkoittavan ohjelman 
toteuttaminen. Tämän ohjelman tärkeimpiä kohtia ovat suhdanne
poliittisten näkökohtien korostaminen valtion kone- yms. hankinnoissa, 
suhdannepoliittisen liikkumavaran käyttöönotto valtion tukemassa 
asunto- ym. rakennustuotannossa, veropolitiikan käyttäminen suhdanne
politiikan välineenä ja verojärjestelmän kehittäminen suhdannevaihte
lujen lieventämistä silmällä pitäen. 

Suhdanteita lieventävän finanssipolitiikan institutionaaliseksi kehi
koksi komitea on ehdottanut erityisen suhdannevarausjärjestelmän luo
mista' valtion suhdannerahaston muodossa. Rahastointimenettelyn mer
kitystä ei ole syytä yliarviQida. Se ei ole mikään tehokkaan suhdanne
politiikan harjoittamisen edellytys - eikä myöskään sen tae -, mitä 
kuvastaa hyvin sekin, että komitea on löytänyt ainoastaan yhden tuoreen 
esimerkin (Belgia) suhdannerahastoinnin toteuttamisesta. Meidän poliit
tisesti epävakaissa oloissamme ja viime vuosien kokemukset huomioon 
ottaen komitean kanta on kuitenkin hyvin ymmärrettävissä. Vieläpä 
siinäkin tapauksessa, että rahastosiirtojen suuruus määräytyisi ei enna
kolta sovitun automaattisen järjestelmän mukaan vaan valtioneuvoston 
ja eduskunnan vapaaseen harkintaan perustuen, komitea on rahaston 
perustamisen kannalla. Usko rahaston merkitykseen perustuu tällöin 
lähinnä sen psykologiseen ja kasvattavaan vaikutukseen. 

On helppo heittäytyä epäuskoiseksi ja leimata finanssisuunnitelma
komitean yksimieliset, uudistusehdotukset vailla reaalisia toteutumis
mahdollisuuksia oleviksi huitaisuiksi ilmaan. Se, mikä tuntuu epärea
listiselta tänään, saattaa kuitenkin olla arkipäivän todellisuutta huo
menna. Finanssisuunnitelmakomitean mietintö on dokumentti, joka 
tähtää pitemmälle tulevaisuuteen kuin lähimpään viisivuotiskauteen 
eikä sen vaikutusta ole arvosteltava vain välittömien konkreettisten 
aikaansaannosten perusteella. Jos yhteiskuntamme joskus pystyy siir
tymään sanoista tekoihin suunnitelmallisen budjetti- ja finanssipolitiikan 
alueilla, on siitä kiitos osaltaan lankeava tämänkaltaisten arvovaltaisten 
asiakirjojen mielipiteitä kypsyttävään merkitykseen. 



J OUKO PAAKKANEN: 

FINANSSISUUNNITELMA JA TALOUSPOLITIIKAN PROBLEEMA 

Julkisen sektorin kulutukseen ja investointeihin käytetään nykyään 
useimmissa Länsi-Euroopan teollistuneissa maissa 20-25 % brutto
kansantulosta. Kun niiden lisäksi tulonsiirrot otetaan huomioon, kulkee 
näissä maissa julkisen sektorin kautta noin kolmannes kansantulosta. 
Jo siis kokonsakin puolesta julkinen - lähinnä valtion - talous on 
muodostunut kansantalouden merkittävimmäksi ja siihen olen,naisesti 
vaikuttavaksi talousyksiköksi. Mutta ei vain julkisen talouden koko. ole 
kasvanut, vaan myös sen talouspolitiikka on »kunnianhimoisempaa», 
ja se on omaksunut monia sellaisia tehtäviä, joista muutama vuosikym
men sitten mikään hallitus ei kuvitellut haluavansa tai voivansa vastata. 
Näin syntynyttä, teollistuneille länsimaille tyypillistä probleemaa voitai
siin sanoa »talouspolitiikan probleemaksi» ja asettaa se yleisessä muo
dossaan seuraavasti: »Miten sopeuttaa toisiinsa laaja julkinen talous 
ja vielä laajempi yksityinen markkinasektori niin, että kansantalouden 
perustavoitteet saavutetaan ja ylläpidetään?» »Talouspolitiikan prob
leema» tällä tavoin asetettuna on tietenkin erittäin laaja yleisotsake, 
jonka alle jäävien osakysymysten käsittelyssä mikään talousteorian 
haara ei ole irrelevantti. 

Julkisen sektorin kansantulo-osuuden nopea kasvu tapahtui sodan 
aikana ja heti sen jälkeen, mutta talouspolitiikan yleinen probleemi 
tuli käytännössä esiin vasta sitten, kun 1950-luvun vaihteessa siirryttiin 
sekä kansantalouksissa että kansainvälisessä taloudessa säännöstelevästä 
ja rajoittavia keinoja käyttävästä talouspolitiikasta yleiseen, pääasiassa 
ohjaileviin keinoihin turvautuvaan talouspolitiikkaan. Vapautuva ulko
maankauppa ja konvertibiliteetti pakottivat jokaisen maan ottamaan 
huomioon sisäisen talouspolitiikan maksutasevaikutukset. Toisaalta 
talouspoliittisen suunnitteluhorisontin laajeneminen, jonka mukana 
taloudellinen kasvu nousi yleisimmäksi kansan taloudelliseksi tavoitteeksi, 
nosti esiin julkisen ja yksityisen sektorin välisiin suhteisiin ja kokonais
taloudelliseen suunnitteluun liittyvät probleemat. Enää ei ollut kysymys 



KESKUSTELUA 373 

vain talouspolitiikan eri haarojen suunnittelusta ja yksittäisten toimen
piteiden vaikutuksista, vaan koko kansantalouden kasvu- ja muuttumis
prosessista ja siitä, miten siihen voidaan vaikuttaa. Oli alettava opetella 
monitavoitteista talouspolitiikkaa. Kasvuun, työllisyyteen, rahanarvoon 
ja maksutaseeseen liittyvät tavoitteet oli asetettava selvästi, punnittava 
niiden keskinäinen prioriteetti ja löydettävä ne keinojen yhdistelmät, 
jotka kussakin suhdannevaiheessa parhaiten näyttävät turvaavan ase
tetun tavoitekokonaisuuden saavuttamisen tai säilyttämisen. Tämä 
edellytti kokonaistaloudellisia ennusteita ja ohjelmia, ja kehittynyt kan
santulotilasto sekä talouspolitiikan teoria tekivät sellaisten laatimisen 
mahdolliseksi. 

Suunnilleen edellä kuvatunlaista taustaa vasten on tarkasteltava 
Suomessakin jo muutaman vuoden ajan tehtyä työtä talouspolitiikkamme 
suunnittelemiseksi. Perustavaa laatua oleva merkitys tässä suhteessa on 
annettava 1960 valmistuneelIe, talousohjelmakomitean laatimalle tuo
tantopoliittiselle ohjelmalle, jonka kasvuennustetta on käytetty hyväksi 
myös finanssisuunnitelmakomitean mietintöä laadittaessa. 

Keväällä valmistunutta finanssisuunnitelmaa on pidettävä uutena 
merkittävänä edistysaskeleena suomalaisen talouspolitiikan suunnittelun 
tiellä. Finanssi- ja rahapolitiikkahan muodostavat länsimaisen talous
politiikan rungon. Suomessa kuitenkin julkisen talouden hoito on ollut 
niin lyhytjännitteistä ja sitä koskeva tietoaineisto niin vaikeaselkoista ja 
finanssipolitiikan kannalta epätarkoituksenmukaista, että kasvu- ja 
suhdannepolitiikkaan liittyvästä finanssipolitiikan suunnittelusta ei juuri 
ole voinut puhua. Nyt laadittu suunnitelma vetää esiin ne olettamukset, 
joihin finanssipoliittista ohjelmaa laadittaessa on kiinnitetty huomiota 
ja siten paikallistaa keskustelun. On selvää, että komitean mietinnön 
yksityiskohtaiset ennusteet vanhenevat ja saattavat osoittautua vääriksi; 
tämä on asia, joka on korjattava jatkuvilla tarkistuksilla. Periaatteellinen 
keskustelu näyttää tarkoituksenmukaiselta keskittää finanssisuunnitel
man takana olevaan teoreettiseen perustaan. 

Finanssisuunnitelma tukeutuu talousohjelmakomitean kokonaistalou
delliseen ennusteeseen ja pyrkii valtion tulo- ja meno talouden kvantita
tiiviseen ennakointiin v. 1962-1966. Tällöin on teoreettisena runkona 
lähinnä keyneslaisen tulo teorian pohjalta kehittynyt makrodynaamisen 
kasvun teoria. Se on luonnollinen perusta talouspolitiikan ennusteille 
ja suunnitelmille, koska analyyttinen kvantitatiivinen tilastoaineisto on 
kehitetty juuri tämän teorian antaman näkemyksen pohjalla. Mutta 
eivät ainoastaan kvantiteettien muutokset ole tärkeitä, vaan myös 
finanssipolitiikan kvalitatiiviseen rakenteeseen on kiinnitetty huomiota. 
Taloudellinen kasvu on kvantitatiivinen laajenemisprosessi, mutta se 
on myös kvalitatiivinen muuttumisprosessi. Viimeksi mainitun aspektin 
ymmärtämiseksi on apua haettava »schumpeteriaanisesta» taloudellisen 
kehityksen teoriasta, dynaamisesta kilpailun teoriasta ja investointien 
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teoriasta. On valitettavaa, joskin tehtävän vaikeuden takia ymmärret
tävää, että kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset kasvun teoriat ovat vielä 
liian suurelta osin erillisissä karsinoissa. Tästä nimittäin aiheutuu, että 
dynaamiselle makroteorialle perustuvissa prognooseissa ja suunnitelmissa 
taloudelliseen muuttumiseen liittyvät tärkeät kysymykset tahtovat jäädä 
riittävää huomiota vaille. Kun finanssipolitiikan suunnittelutyötä tule
vaisuudessa jatketaan, on toivottavaa, että myös finanssipolitiikan kvali
tatiiviseen rakenteeseen liittyvät kysymykset - veropolitiikan vaiku
tukset investointihalukkuuteen vain eräänä esimerkkinä - otetaan 
selvitystyön alaisiksi. 

Suomalaisen finanssipolitiikan kehittäminen on tähän saakka aina 
törmännyt ns. poliittisiin realiteetteihin. Ne ovat kuitenkin ainakin 
osittain vain taloudellisen ymmärtämättömyyden peitenimi. Kokemus
ten kovan koulun auttamana talouspoliittisten kysymysten selvitystyö, 
joka nyt vihdoinkin näyttää löytäneen asialliset uomansa, todennäköi
sesti vähitellen supistaa »poliittisten realiteettien» merkitystä osoitta
malla, millainen kaikille yhteiskuntapiireille yhteinen talouspoliittinen 
liikkumatila on. Talouspolitiikan perusvaihtoehtojahan on paljon 
vähemmän kuin puolueita. . 



PENTTI V IITA: 

VAIHTOEHTOISET TAVOITTEET FINANSSISUUNNITTELUSSA 

Finanssisuunnitelmakomitean mietintö muodostaa erään käänne
kohdan Suomen taloustieteellisessä tutkimuksessa täydentäen erinomai
sella tavalla vuonna 1960 valmistuneen talousohjelmakomitean työtä. 
Siinä on ensimmäistä kertaa pyritty hahmottelemaan valtiontalou
temme tulevaa kehitystä usean vuoden ajalle. Mietinnössä esitetään 
varsin havainnollisesti myös monia niistä syy-yhteyksistä, joiden kautta 
valtiontalous kytkeytyy yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Tutkimus 
on varmaan omiaan helpottamaan sekä valtiontaloudellisia että yleis
taloudellisia ratkaisuja vastaisuudessa. On perusteltua toivoa, että mie
tintö antaa entistä enemmän pohjaa kokonaisuutta silmälläpitäviin 
ratkaisuihin valtiontaloudessa, jotta toistuvist~, lähinnä kassa-asemaan 
perustuvista tilapäisratkaisuista voitaisiin vastaisuudessa entistä enem
män välttyä. 

On kuitenkin syytä korostaa, että tutkimus on luonteeltaan suuressa 
määrin teknillinen. Siinä on pyritty selvittämään valtion menojen ja 
tulojen odotettavissa oleva kehitys olettaen, että menojen ja tulojen 
perusteet pysyvät muuttumattomina tuotantotoiminnan samaan aikaan 
laajentuessa. Menotaloutta arvioitaessa on käytetty hyväksi valtion 
virastojen tekemiä laskelmia määrärahojen tarpeesta, mutta viime vai-:
heessa on menojen kehityssuunta kuitenkin määräytynyt yleistaloudel
lisen kehityksen asettamien puitteiden mukaan. Tulot puolestaan on 
arvioitu lähinnä talousohjelmakomitean esittämien kulutus-, sijoitus-, 
tuonti- yms. lukujen perusteella. Näin on saatu selville ennen kaikkea 
menojen rahoitusmahdollisuudet. Laskelman tulos osoittaa, että lähi
vuosina esitetyn suuruinen menotalous tuottaa huomattavia rahoitus
vaikeuksia. 

Mietintö ei ole kuitenkaan vain valtiontalouden kehitystä s.ellaise
naan ennakoiva tutkimus, vaan siitä käy selville myös eräitä mielen
kiintoisia yleis taloudelliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Tässä 
mielessä mielenkiintoisimpiin lukuihin kuuluu kohta »Suhdannevaih-
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telut ja valtiontalous». Siitä käy selville ennen kaikkea, mlssa maann 
valtion menot ja tulot muuttuvat taloud~llisen aktiviteetin vaihdellessa. 
Niinpä komitea arvioi, että 4-5 %:n lisäys kansantuotteessa merkitsee 
lisäystä valtion tuloissa 5-6 %. Yhden prosenttiyksikön vähennys kan
santuotteen kasvussa kansantuotteen keskimääräisen kasvun tasolta 
lähtien merkitsee taas vähennystä valtion tuloissa vuosittain 4-5 mrd 
markkaa ja lisäystä menoissa ehkä noin 13 mrd. Kokonaisvaikutukseksi 
muodostuisi tällöin yleensä 15-20 mrd. Tällaiset laskelmat osoittavat 
varsin havainnollisesti, miten ratkaiseva merkitys kokonaisaktiviteetin 
säilymisellä mahdollisimman korkeana on myös valtiontalouden kan
nalta. Niinpä toimenpide, jonka tarkoituksena on parantaa valtion
talouden tasapainoa, mutta joka samalla vähentää taloudellisen kasvun 
nousuvauhtia, voi merkitä valtion taloudelle kokonaisuutena erittäin 
huomattavaa vajausta kansantuotteen lisäyksen vähentymisen ohella. 

On myös huomattava, että kysymyksessä on finanssisuunnitelma, 
joka poikkeaa luoIlteeltaan ratkaisevasti ns. finanssiohjelmasta. Komitea 
ei ole puuttunut mainittavassa määrin talouspolitiikan tavoitteiden aset
teluun tai esittänyt käytettäviä keinoja. Se on tyytynyt yleensä vain 
menojen ja tulojen arviointiin olemassa olevien perusteiden mukaan 
sikäli kuin tällaiset perusteet eivät jo sinänsä sisällä eräiden talous
politiikan tavoitteiden hyväksymistä. Niinpä sijoitustoiminnan laajuutta 
ja rakennetta arvioidessaan komitea on lähtenyt taloudellisen kasvun 
edellytyksistä siinä muodossa kuin talousohjelmakomitea ne aikoinaan 
esitti. Mainittakoon, että finanssiohjelma on puolestaan sitova ohje 
harjoitettavalIe talouspolitiikalle ja se menee tässä mielessä pitemmälle 
kuin finanssisuunnitelma. 

Finanssisuunnitelman piiriin kuuluu menojen kokonaismäärän ja 
rakenteen määrittely. Tällöin on selvää, että myös finanssisuunnitel
massa on otettava lähtökohdaksi tietyt talouspoliittiset tavoitteet. Niinpä 
investointimenojen kokonaismäärän ja rakenteen toteaminen merkitsee 
kannanottoa taloudellisen kasvun nousuvauhtiin. Tässä suhteessa komi
tean työtä voidaan pitää puutteellisena. Komitea ei ole osoittanut,missä 
määrin eri sijoitusmenot lisäävät kansantuotetta ja· miten näiden meno
jen rakennetta muuttamalla voidaan saavuttaa suurin vaihtoehtoinen 
kasvuvauhti. Myös kasvun kannalta niin keskeisen työvoiman liikku
vuuden lisääminen on jäänyt vaille huomiota. Tällainen menettely joh
tunee puolestaan siitä, että komitea on ottanut lähtökohdaksi talous
ohjelmakomitean kasvutavoitteet sellaisenaan. On kuitenkin välttämä
töntä, että vastaisessa finanssisuunnittelussakiinnitetään huomiota 
vaihtoehtoisiin tavoitteisiin, koska ne puolestaan vaikuttavat sekä meno
jen kokonaismäärään että rakenteeseen. 

Toinen kohta, missä komitean työ vaikuttaa puutteelliselta, on 
ehdotettu suhdannevarausjärjestelmä. Tämän mukaan tietty osa tuloista 
siirrettäisiin nousukautena erilliseen rahastoon ja varoja käytettäisiin 
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taas laskukautena rahastosta. Nousukautena paaosa tuloista jäisi kui
tenkin sidonnaisuuden ulkopuolelle sekä kokonaismäärän että raken
teen osalta. Kun otetaan huomioon monet rahaston toimintaan liittyvät 
puutteellisuudet ja se, että vastaava tulos on· saavutettavissa ilman 
rahastointia tulojen ja menojen kokonaismäärää ja rakennetta muut
telemalla, tällaisen rahaston perustamista eduskunnan ja hallituksen 
päätäntävallan rajoittamiseksi ei voida pitää perusteltuna. Kokemukset 
muistakin maista viittaavat siihen, että tällainen rahastoajattelu kuuluu 
lähinnä 1930-luvun kuvaan. 

Olosuhteet muuttuvat yhtä mittaa. Tämän vuoksi myös finanssi
suunnitelma olisi jatkuvasti pidettävä ajan tasalla tekemällä vanhaan 
tutkimukseen muuttuvien olosuhteiden vaatimia korjauksia ja kehit
mällä finanssisuunnittelua yleisesti. On myös selvää, että tällaisen tutki
muksen perustana oleva, yleistä taloudellista kehitystä ennakoiva työ 
olisi saatava aina uudistettuna käyttöön. Sekä finanssisuunnitelmakomi
tean että talousohjelmakomitean työ vaativat tässä suhteessa jatkuvuutta. 
Suomen talouspolitiikalle on tosin luonteenomaista, että moniin vuosiin 
asioita ei tutkita, kunnes heräämisen jälkeen työn tulisi olla valmis 
muutamassa viikossa. 

Finanssisuunnitelmakomitea on joka tapauksessa suorittanut ansiok
kaan perustyön, jonka arvo nähdään entistä selvemmin tehtäessä vas
taavanlaisia tutkimuksia vastaisuudessa. Empiiriset tiedot tosin van
henevat, mutta periaatteet säilyvät. 

5 
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National Bureau ofEconomic Research on tullut tunnetuksi empiiri
sistä tutkimuksistaan suhdannekierron selvittämiseksi. MenetteJytapana 
on tällöin tiettyjen alkuhypoteesien mukainen aikasarjojen tehtailu, em
piirisen aineiston järjestely tilastotieteen oivalluksia hyväksikäyttäen. 
Kun vielä löydetään sopivat mittayksiköt ja kriteerit, toivotaan tulosten 
tulkinnalla myös teoreettista näkemystä voitavan auttaa eteenpäin. Eri 
alojen monografioita on luonnollisesti paljon auttanut se, että Yhdys
valtain suhdannekierrot - aal1onpohjasta suhdannehuipulle ja jälleen 
pohjaan - on WESLEY C. MITCHELLin, ARTHUR F. BURNsin ym. toimesta 
kodifioitu ja ajoitettu kuukauden tarkkuudella. Muut tutkimukset voi 
tällöin sovittaa tähän suhdannekalenteriin, pitäen tietenkin mielessä, että 
tutkittava ilmiö voi osaltaan olla juuri määräämässä kalenterin päi
väyksjä. 

FIRESTONE on ryhtynyt laajaan empiiriseen työhön rinnastaakseen 
Yhdysvaltain valtiontalouden ( =liittovaltion talous) kehityksen 80 
vuodelta samanaikaiseen kansantulon kehitykseen. Tuloista on esitetty 
erikseen tullit sekä tuloveron tuotto, menot on käsitelty yhtenä aggregaat
tina. Aikasarjojen pohjana ovat budjetoituja tuloja ja menoja osoittavat 
kuukausittaiset kassaluvut (80 vuotta = 960 kuukautta!), jotka on monin 
korjauksin pyritty saamaan vertailukelpoisiksi koko ajanjaksolta. Laina
operaatiot eivät ole luvuissa mukana, koska ne sekä kassatilanteen 
muutos jäävät kuvastum~an »tavallisten» tulojen ja menojen erotuksena. 

Jotta syklinen vertailu saataisiin mahdollisimman puhtaana esiin, on 
suoritettu suunnilleen seuraavantapainen metodologinen konstruointi: 
1) Kuukausiluvut on tasoitettu 12 kk:n liukuvalla keskiarvolla. 2) Näin 
saadut sarjat tuloista, menoista ja näiden erotuksesta on pätkitty suh-
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dannekierron mukaisiksi palasiksi, »reference cycles». Tässä on käytetty 
hyväksi yllämainittua suhdannekalenteria. 3) Luvut kunkin suhdanne
kierron ajalta -. aallonpohjasta aallonpohjaan - on esitetty poikkea
mina (cycle relatives) kierron keskiarvosta (cycle base). 4) Poikkeamina 
täten ilmaistu valtiontalouden suhdannekierto. on jaettu yhdeksään 
ajanjaksoon (joiden ei suinkaan tarvitse olla ajassa yhtä pitkiä) siten, 
että I ja IX kausi ovat aallonpohjia ja V suhdannehuippu bruttokan
santuotteen kehityksen mukaan. Eri suhdannevuosilta on laskettu tämän 
syklisen käyttäytymisen keskiarvoja ja esitetty ne kuvioin; kuvion keski
kohtana on tällöin BKT:n suhdannehuippu, josta vasemmalle ja oikealle 
aktiviteetti laskee, ja positiivisesti korreloivan aikasarjan tulee tehdä sa
moin. 5) Suhdannekierron sisään sattuvan trendivaikutukseri .eliminoi
miseksi on aikasarjoille laskettu »yhdenmukaisuusindeksit» (index of 
conformity) kasvunopeuksien perusteella; näissä on otettu hU0mioon 
esim. laskuvaiheessa hidastuva kasvunopeus (mutta silti absoluuttinen 
kasvu). 

Ajanjaksot on jaettu viiteen ryhmään ulkonaisen samankaltaisuuden 
mukaan: a) 10 suhdannekiertoa v. 1879-1914, b) 4 kiertoa 1921-38, 
c) 3 sotasuhdannetta 1914-19, 1938-45 ja 1949-54, d) sodanjälkeiset 
»ylimenovaiheet» 1919-21 ja 1945-49, ja e) vuosien 1954-58 suh
danne. Analyysin tulokset olivat rauhan ajkakausilta a), b) ja e) suun
nilleen samanlaisia. 

Kuvioiden muodossa esitetyt tulokset edustavat täysin puhtaaksi
viljeltyä suhdannegrafiikkaa - tekstikommentaareitta se jäisi hygieni
syydessään suora'3taan steriiliksi. Kuvioista on nähtävissä selvästi se, ja 
vain se, miten sy klisesti tulot ja menot ovat tietyn suhdannekierron (tai 
kiertojen keskiarvon pitemmältä ajalta) puitteissa käyttäytyneet, suh
dannehuipusta eteenpäin ja taaksepäin laskettuna. Seuraavat yleiset 
johtopäätökset ansaitsevat maininnan: 

1. Oikeaoppisen teorian mukainen nousukauden ylijäämä ja lasku
kauden vajaus näyttää olleen melko yleinen, ja tähän tulokseen on pää
asiassa johtanut tulojen suhdannevaihtelu. Sota-aikoina kehitys on tie
tenkin ollut päinvastainen; varustelujen kiihtyessä on vajaus ka,svanutja 
joukkoja kotiutettaessa pienentynyt. (Sotasuhdanteen kesäk. 1938-
lokak. 1945 »suhdanne»-huippu on helmikuussa 1945: ekspansiovaihe 
kesti täten 80, kontraktio 8 kk.). 

2. Tuloveron käytäntöönotto vuodesta 1909 laajensi huomattavasti 
tulojen vaihtelusädettä, joka siihen mennessä oli määräytynyt tulli
tulojen perusteella. Sotien ekspansiovaiheille oli luonnollisesti ominaista 
verotulojen jättiläismäinen kasvu. 

3. Verotulojen kasvu ja supistuminen eivät rauhan aikana niinkään 
olleet aktiivisen finanssipolitiikan kuin tulonkehityksestäjohtuvan auto
matiikan seurausta. Firestone on luetteloinut verotaakkaa lieventävät 
tai lisäävät lainsäädännölliset muutokset. Käy ilmi, että rauhanaikaisista 
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muutoksista noin kaksi kolmasosaa vaikutti päinvastaiseen suuntaan 
kuin mitä nykyisin finanssipoliittisesti pidetään oikeana; ts. useimmiten 
lievennettiin veroasteikkoja nousukauden aikana ja korotettiin niitä 
laskukaudella. - Tämähän on teoriassa ylenkatsottu mutta käytännössä 
vielä erittäin vallitseva tapa, jossa toimitaan sen mukaan, mihin valtion
taloudella katsotaan kulloinkin olevan varaa. - Sotasuhdanteiden lain-

o muutokset sen sijaan ovat olleet myös suhdannepoliittisesti oikeansuun
taisia. 

Suomessa on valtion tuloveroasteikkoja sodan jälkeen. alennettu 
kuudesti eli vuosina 1949,1952, 1954, 1956, 1958ja 1961. Näistä ainakin 
vuosia 1954 ja 1961 voidaan pitää sellaisina korkeasuhdanteen vuosina, 
että suhdannenäkökulmasta katsoen ei asteikonalennusta voi pitää 
oikeaan osuneena. Eri asia kuitenkin on, että on pidetty asiallisena 
korjata aika ajoin hintojen noususta progressio on aiheutuva jyrkennys; 
poliittinen veropeikolta-hartiat-maahan-huuto on tällöin kaikunut voi
makkaana oli sitten lihava tai laiha vuosi, ei vähiten kansantalous
miesten taholta. 

4. Valtion menoissa ei yleensä ole huomattu juuri mitään syklistä 
vaikutusta; ne ovat nousseet, oli nousu- tai laskukausi. Tämä ei tieten
kään vastaa niiden funktionalistien näkemyksiä, jotka tosiaan odottavat, 
että valtion menot saattaisivat jopa absoluuttisesti pienetä nousukauden 
aikana luodakseen täten tilaa yksityisen sektorin tulonmuodostukselle. 

Tosiasiahan on, että valtion menot voidaan niiden kasvutarpeen 
mukaan jakaa neljään komponenttiin: a) kulutusluonteiset menot, 
jotka kasvavat melko tasaisesti vuodesta vuoteen virkamieskunnan 
laajuuden, yleisen ansiotason, hallinnon monipuolistumisen sekä valtion 
omaisuuden kasvun mukaan; b) taloudelliseen kasvuun liittyvät 
menot, joita usein juuri nousukautena esitetään tai vaaditaan korotet
taviksi, jotta julkisen vallan huostassa olevat kehityssektorit (esim. liiken
neyhteydet, koulutus, perusparannukset) eivät jäisi jälkeen muusta kehi
tyksestä; c) lakisääteiset siirtomenot, joiden määrää yleensä korotetaan 
vain kertaluonteisesti hintojen nousun takia; d) residuaalina työllisyyden 
hoitoonja kansalaisten toimeentuloon liittyvät työ-ja sosiaalimäärärahat. 

Vain viimeisen ryhmän menojen voidaan katsoa käyttäytyvän kon
trasyklisesti, siis varainkäytön tarve vähenee nousukaudella ja kasvaa 
lamavuosina. Toisaalta on a)- ja b)-ryhmistä huokuva kasvupaine siksi 
voimakas nousukaudella, että kontrasyklisesti käyttäytyvät määrärahat 
jäävät tyystin näiden isoveljiensä varjoon. 

5. Kokonaisuutena ottaen voi Yhdysvaltain valtiontaloudesta Fires
tonen lukujen perusteella vetää johtopäätöksen, että se on todella toi
minut suhdanteita tasaavasti, »sisäänrakennettuna stabilisaattorina», 
kuten tekijä itsekin toteaa, nimenomaan tulopuolen ansiosta. On kui
tenkin todettava, että sana »stabilisaattori» sopii paremmin käytettä
väksi vasta viime vuosikymmeniltä, jolloin jo harjoitettiin aktiivista 
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suhdannepolitiikkaa ja jolloin valtiontalouden volyymi oli jo siksi suuri, 
että se pelkällä olemassaolollaan vaikutti taloudelliseen kehitykseen. Sen 
sijaan aikaisemmin oli kysymys siitä, että valtiontalous oli suuressa 
määrin suhdannekehityksen armoilla; oli vain onnellinen sattuma jos 
se vähäisyydestään ja myötäsyklisestä lainsäädännöstään huolimatta -
varsinkin viime vuosisadan puolella - onnistui myös hiukkasen stabili
soimaan. Onhan tietenkin makuasia, mitä terminologiaa käytetään; 
harkiten valituilla nimityksillä saadaan kaikki poliitikkojen vatsahaa
vaiset oikut palvelemaan yhteistä parasta. 

Firestonen teos on siinä määrin erityistutkimus, että se ei tulle 
kansan käsissä kulumaan. Suhdanneanalyysista ja valtiontaloudesta 
kiinnostuneille se on kuitenkin oivallinen pedagoginen esimerkki kah
dessa mielessä. Toisaalta siitä käy ilmi, kuinka puhtaasti huomio voidaan 
kiinnittää pelkkään suhdannekäyttäytymiseen; kuvioissa ja taulukoissa 
ei tosiaan ole mitään, mikä hajoittaisi huomiokykyä muuanne. Toisaalta 
se on tietenkin myös varoitus siitä, että näin saadaan asiat näyttämään 
pettävän yksinkertaisilta, ja että syiden ja institutionaalisten olosuh
teiden tunteminen on joka tapauksessa tarpeen valtiontalouden roolin 
ymmärtämiseksi. Tämän on toki myös tekijä oivaltanut. Hänen apo
logiansa siitä kaikesta mitä ei ole tehty ovat hyvinkin käsitettäviä siihen 
katsoen, mikä suuri numerot yö näihin 80 vuoteen on sisältynyt (85 sivua 
liitetaulukkoja) . Kuiva ja asiallinen työ on näin ollen käsitettävä erääksi 
alan perustutkimukseksi eikä lopulliseksi sanaksi. 

Siirtyminen julkisen talouden esseistin JAMES M. BUCHANANin mie
telmiin on kuin askel satumaailmaan. Ei aivan tuntemattomaan: kah
deksasta esseestä kuusi on ennen julkaistu ja vain yhden näistä sanotaan 
olevan »substantially modified». Hyvän amerikkalaisen skolaarin tavoin 
Buchanan on täten koonnut juttunsa yhteen ja löytänyt esipuheeseensa 
niitä toisiinsa sitovan punaisen langan. Ei suinkaan vahingoksi tieteelle, 
päinvastoin; varsinkin II luku (joka tosin ei sattunutkaan olemaan 
reprint) Italian fiskaalitraditiosta on erittäin hedelmällinen. Tyyliltään 
teos on melko lukukelpoinen. 

Kuten kirjan nimikin Fiscal Theory and Political Economy osoittaa, 
pääteemana on julkisen talouden teorian rajankäynnin selvittäminen, 
minkä yhteydessä esitellään vaihtoehtoisia ongelmien lähestymistapoja. 
Kirja on puhtaasti spekulatiivis-teoreettinen ja sellaisenaan luettavissa 
yhtä hyvin welfare-tutkimuksen piiriin. 

1. Ensimmäisessä esseessään »The Pure Theory of Government 
Finance» Buchanan korostaa eroa sen välillä, käsitetäänkö valtio orgaa
niseksi kokonaisuudeksi vaiko yksityisten kansalaisten jollain tapaa muo
dostamaksi »summaksi». Edellisessä tapauksessa valtioon koko yhteis
kuntaa .edustava mutta silti erillinen päätöksentekoyksikkö, joka maksi
moi yhteishyvän funktiota, muuttujina toisaalta meno- ja toisaalta vero
tusvariaabelit. Tästä myös seuraa, että verotuksen rakennetta ja tasoa 
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ei voida optimoida itsenäisesti, menotaloudesta riippumatta; jokaista 
spesifioitua menovolyymia vastaa tietenkin oma optimiverotuksensa. 

»Individualistisessa» teoriassa valtiolla ei ole itsenäisiä tavoitteita 
ja sen päätöksenteko käsitetään yksilöiden kollektiivisiksi päätöksiksi. 
Mitään yhteishyvän funktiota ei ole maksimoitavana, ainoastaan 
»services are offered at cost». Julkisten palvelusten tarjontakäyrä on 
tällöin keskimääräisten, ei rajakustannusten mukainen. Kuten edellä, 
on tässäkin fiskaalitalouden vaikutuksia tarkasteltava kokonaisuutena 
- sekä menot että tulot - korostuksen kuitenkin langetessa siihen, 
millä tavoin valtiontalous vaikuttaa eri väestöryhmien tai yksityisten 
kansalaisten asemaan. Kullekin veronmaksajalle koituu joko netto
taakkaa tai -kevennystä verojen maksun ja vastaavien julkisten palve
lusten tai tulonsiirtojen nettosummana. Tavoitteisiin on tällöin tietoisesti 
tai tiedottomasti lisätty jokin käsitys tulonjaosta. 

Organistinen käsitys, maksimointiongelma, antaa viranomaisten toi
minnalle huomattavasti normatiivisemman luonteen kuin individualis
tinen. Maksimoitava yhteishyvän funktio esitetään empiirisissä tutki
muksissa yksinkertaisesti joukoksi annettuja talouspoliittisia tavoitteita. 
Valtion käsittäminen kansalaisten kollektiivisen tahdon toteuttajaksi 
tarjoaa seI1 sijaan enemmän mahdollisuuksia lukukammion filosofiseen 
spekulointiin, jos kohta sen kokonaisnäkemys on vaikeammin siirret
tävissä empirian maailmaan. On ilmeistä, että Buchanan asettaa hen
kilökohtaisen preferenssinsä individualistisen katsantokannan puolelle. 

2. Kolme welfare-esseetä on pyhitetty yksityisen ja kollektiivisen 
päätöksenteon ja valinnan pohdiskeluun. Meillä tällainen, enemmistö
äänestystä ja demokratian oikeudenmukaisuuttakin käsittelevä esitys 
luettaisiin jo valtio-opin piiriin; olisi kuitenkin vain vahingoksi yrittää 
vetää tiukat raja-aidat »eri» tieteenhaarojen välille. 

Buchanan on ottanut kritiikin kohteeksi ARRow'n (Social Choice and 
Individual Values) tunnetun teesin: jos yksilöiden preferenssit eri vaihto
ehtojen välillä täyttävät tietyt, loogisuuden ja rationalisuuden asetta
mat ehdot ja jos yhteiskunnan hyvinvointifunktio tulisi kyetä johtamaan 
näistä samoin tiettyjen loogisten rajoitusten puitteissa, on tehtävä mah
doton; rajoitusaksioomat, jotka kaikki ovat erikseen otettuina itsestään 
selviä, muodostavat joukkona ristiriitaisuuden. Tästä teoreemasta, 
»Arrow'n paradoksista», on jälkeenpäin käyty vilkasta keskustelua. 
Sille on esitetty vaihtoehtoisia todistuksia, sitä on koetettu modifioida 
ja sille on keksitty monia tulkintoja joita on sanottu tekijän tarkoitta
neen tai olleen tarkoittamatta. Buchanan lukeutuu viimeisen ryhmän 
krii tikkoihin. 

Tekijän mielestä syynä moniin väärin tulkintoihin on se, että Arrow'n 
teoreeman: yhteiskunnan hyvinvointifunktio ei ole johdettavissa yksi
löiden arvostusperusteista - on katsottu samalla merkitsevän sitä, että 
tavallisella päätöksentekokoneistolla ei p y s t Y t ä k ä ä n saamaan 
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aikaan rationaalista valintaa, mikä tietenkin on aivan toinen asia. 
Tähän on myös LITTLE aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Buchanan 
ottaa tarkastelun kohteeksi markkinataloudessa tapahtuvan päätöksen..; 
teon ja valinnan, tuoden tällöin ilmi periaatteellisen eron toisaalta esim. 
poliittisen valinnan - enemmistöpäätökset - ja toisaalta markkinoilla 
vallitsevan jatkuvan valintavirran välillä. Jälkimmäinen ei edustakaan 
samalla tavoin »kollektivismia» päätöksenteossaan, eikä siinä niin muo
doin pääse syntymään paradoksia. Markkinoilla voi toteutua ristiriidaton 
valinta, vaikka yhteiskunnan hyvinvointifunktiota ei siellä pystyttäisi
kään määrittämään. Sitä ei nimittäin yksinkertaisesti tarvita: »The 
market will choose what it will choose». Markkinapäätökset ovat rin
nastettavissa poliittisiin vain silloin kun nämä tehdään täydellisen yksi
mielisyyden vallitessa, mutta analyyttinen rinnastus enemmistöpäätök
siin on laiton. Viimeksimainittu eroavuus käy ilmi esseestä »Individual 
Choice in Voting and the Market», joka on korkean luokan nojatuoli
pohdiskelua kansalaisen roolista eri asemissa. 

3. Suomalaisen 'lukijan kannalta on mielenkiintoisin teoksen järjes
tyksessä toinen essee: »'La scienza delle finanze': The Italian Tradition 
in Fiscal Theory». Meillähän ei italialaisten tämän alan tutkijoiden 
töitä juuri tunneta, mikä kieliesteiden ohella aiheutunee siitä, että 
julkisen talouden käsittely on varsinkin viime sodan jälkeen seurannut 
enemmän anglosaksista ajatuskaavaa, mikrotasolla MARsHALLin ja 
makrotasolla KEYNEsin viitoittamaa. Tämä partiaalianalyysi, tiettyjen 
fiskaalisten toimenpiteiden vaikutus yksityisessä sektorissa, on epäilemättä 
empiirisesti ollut tuottoisaa, osan teorianmuodostuksesta jäädessä tällöin 
kuitenkin varsin ahtaisiin fakkipuitteisiin. Oppiretki etelään on pai
kallaan. 

Italialaisilla tutkijoilla on varsin monisatavuotinen perinne takanaan, 
kuten jo silmäys SCHUMPETERin History of Economic Analysis -teokseen 
(esim. s. 162-165, 199-206) osoittaa. Buchanan on rajoittanut esityk
sensä noin vuosiin 1880-1940. Tarpeellisen perustan hänen tulkin
noilleen on antanut Roomassa vietetty Fulbright-vuosi. 

Julkisen talouden tutkimus ei Italiassa ole taloustieteen alahaara. 
Sillä on oma oppituolinsa, joka ulottuu myös poliittiseen ja lainopilliseen 
puoleen. Tästä on omat etunsa, kun julkisen talouden päätöksenteko 
tulee otetuksi huomioon laajemmissa kuin moniyhtälöpuitteissa. Toi
saalta se on myös omiaan johtamaan hedelmättömään teoretisointiin 
ja· kuvauksen puolella vain institutionaalis-historialliseen; tällainen on 
tosi »Staa tswissenschaft»-traditio. 

Buchanan marssittaa eteemme joukon ajattelijoita - FERRARA, 
PANTALEONI, DE VITI DE MARCO, PUVIANI~ BARONE, EINAUDI, GRIZIOTTI, 
jopa valtio-opin lukijoiden tuntema MoscAkin. Jokainen esitetään omien 
kontribuutioidensa valossa, jolloin parallelismeja pyritään vetämään 
anglosaksisiin tutkijoihin sekä WIGKSELLiin. Erityisellä ilolla on terveh-
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dittävä kyynikko AMILCARE PUVIANIn ajatusten saattamista palvan
valoon (»Puviani and the Fiscal Illusion»), Puviania kun ei Suomessa 
ole edes Yliopiston kirjastossa saatavissa. 

Tekijän tuntema innostus aiheeseensa kuultaa joskus ylisanoina 
läpi. Kirjan muiden esseiden valossa on kuitenkin ymmärrettävä, että 
kirjailija tuntee olevansa enemmän kotonaan Italian ajattelijoiden 
henkistyneessä ilmapiirissä kuin marshallilais-viktoriaanisessa kuuma
vesipullon kera. Joka tapauksessa tämä katsaus-essee on suomalaisellekin 
lukijalle erittäin valaiseva. 

4. Kolmessa viimeisessä luvussa käsitellään veron kohtaantoa ja 
verotuksen tasapuolisuutta sekä siitä syntyvää ongelmaa, että verotus 
jakautuu keskushallinnon ja paikallisen hallinnon kesken. Näissä ei 
saavuta mihinkään uusiin johtopäätöksiin, vaan tiet jäävät auki tunne
tulle ja turvalliselle toteamukseUe, että kaikessa tarvitaan lisätutki
musta. Mieleen jää kirjailijan toteamus: »The discussion reflects a 
larger development in economic theory generally, the application of 
the theory of general equilibrium to problems which have previously 
been attacked, and improperly, only with partial-equilibrium weapons.» 
Voidaan vain toivoa arsenaalin kasvavan. 

HENRI J . VARTIAINEN 

R. C. GEARY (toim.), Europe's Future in Figures. Volume 1. North-Holland 
Publishing Company, Amsterdam 1962. VIII + 344 s. Sh 65/-. 

Kesällä 1961 perustettiin Brysselissä uusi kansainvälinen taloustieteen 
tutkijoiden seura, joka sai nimilyhennyksekseen ASEPELT (Association 
scientifique europeenne pour la prevision economique a moyen et a 
long terme). Perustamiskokouksessa päätettiin niinikään julkaista kirja, 
joka käsittelee eri maissa suoritettuja kansantuote- ja muita vastaavia 
aggregaattiennusteita vaihtoehtoisesti vuoteen 1970 tai vuoteen 1975 
asti. Nyt esiteltävänä oleva teos on tämän päätöksen toteutettu tulos. 
Ennakkotietojen mukaan II osa tulee käsittelemään nimenomaan yksi
tyisen kulutuksen ennusteita. Kirja on julkaistu kahdella kielellä; Bel
giassa, Ranska_ssa ja Italiassa laaditut ennusteet on julkaistu ranskaksi, 
muut englanniksi. Jokaiseen ranskankieliseen artikkeliin on liitetty myös 
englanninkielinen lyhennelmä, joka tekee kirjan lukemisen mahdolli
seksi myös ranskaa taitamattomille. 

Vain kaksi kirjan empiiristä ennustetta, Belgian ja Sveitsin, on ulo
tettu ajallisesti vuoteen 1975, muut kirjoittajat ovat valinneet ääri
rajakseen vuoden 1970. Kirja jakautuu kolmeen selvästi toisistaan 
erotettavaan osaan. Empiirisiä maakohtaisia ennusteita on 8, ennuste
tekniikka"" ja -teoriaa käsitteleviä artikkeleita on 2 sekä lopuksi kirjc:tan 
sisältyy toimittajan, irlantilaisen GEARyn erittäin persoonallisesti kir
joittama yhteenveto. 
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Ennusteteoriaa ja -tekniikkaa kehittelevät kirjoittajat ovat norja
lainen RAGNAR FRISCH sekä englantilaiset RICHARD STONE ja J. A. C. 
BROWN. Nämä artikkelit käsittelevät pääasiallisesti' kysymystä, millaisten 
hyvien ennusteiden tulisi olla, jos käytettävis8ä olisi jo ne suhteelliset· 
laajat makrotilastot, joita suositellut mallit edellyttävät. Nimenomaan 
Frischin artikkelissa on selvästi osoitettu, että »sivustakatsojan» ennus
teesta voidaan vaiheittain siirtyä optimointi tarkasteluun. Sivustakatsojan 
ennusteen suurin vaikeus on siinä, että ennusteen tekijän tulisi arvata, 
minkälaista talouspolitiikkaa julkinen valta tulee noudattamaan, mikä 
on taas useimmissa tapauksissa mahdotonta. Toisena vaiheena on alkeel
linen ad hoe keinojen käyttö, jolloin malliin sisältyy jo joukko päätöksen
tekoelementtejä, mutta talouspoliittisten toimintaparametrien muutosten 
vaikutusta ei sellI'ata kuin jonkin harvan muuttujan kohdalla. Kol
mantena vaiheena on taas puolestaan käyttökelpoisten toimintapara
metrien valintamalli, josta puolestaan on vain lyhyt hyppäys paramet
rien käytön optimimalliin. Teknillisesti Frisch tyytyy Oslon yliopiston 
muistioiden avulla Suomessakin tunnetuiksi tulleihin Oslon »Channel»
sekä Re-Fi-malleihin. 

Stonen ja Brownin esittämä malli on puolestaan sikäli yleinen pää
töksentekomalli, että se on käyttökelpoinen niin julkisessa kuin yritys
tenkin talouspolitiikassa. Mallin sisäinen logiikka on havainnollistettu 
laajennetun panos-tuotos taulun sekä erityisen dynaamisen virtadia
grammin avulla. Hyvin mielenkiintoisena piirteenä on ilmoitus, että 
tekijät pitävät mahdollisena turvautua melko vanhoihinkin panos-tuotos 
kertoimiin, jos samanaikaisesti on mahdollisuus keskustelemalla sektori
asiaintuntijoiden kanssa ennustaa panosrakenteessa tapahtuvat muu
tokset. Muutoin Stonen ja Brownin esittämä malli onkin ainoa, jossa 
on käytetty hyväksi matriisialgebraa. Tämä on siinä mielessä ymmär
rettävää, että nimenomaan yksityisen sektorin piirissä on odotettavissa 
suurta ma temaattisenkansan taloustieteen sovellutusten kysynnän lisäystä. 

Empiirisiä tutkimuksia on teokseen otettu Belgiasta, Länsi-Saksasta, 
Ranskasta, Italiasta, Hollannista, Sveitsistä ja jopa kaksi kappaletta 
Englannista. Belgian raportin on laatinut 16 jäseninen työryhmä, jonka 
puheenjohtajana on toiminut E. S. KIRSCHEN. Tämän tutkimuksen eri
tyisen keskeisenä osana on huolellisesti suoritettu työvoiman tarjonta
ennuste. Bruttokansantuote on jaettu »eksogeenisiin elinkeinoihin» -
maatalouteen, asuntojen omistukseen, julkiseen hallintoon ja kotitalous
palveluksien tuotantoon - sekä muuhun kansantalouteen. Eksogeeni
sista elinkeinoista laadittu ennuste on ohjelma. Muiden elinkeinojen 
ennusteiden laatimisessa on taas käytetty hyväksi Harrod-Domar- ja 
Cobb-Douglas-tyyppisiä malleja. Vientiennuste on laadittu suhteellisen 
yksinkertaisen trendilaskelman avulla ja tuontiennuste aggregatiivisen 
rajatuontialttiuden sekä kansantuotteen kasvunopeuden avulla. 

Länsi-Saksan ennusteen on laatinut ROLF KRENGEL, Berliinissä 
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'SIjaItsevan Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschungin johtaja. Sen 
kohteena on Länsi-Saksan teollisuustuotannon volyymi. Ennuste perus
tuu kiinteään pääomaan, energian saantiin ja työllisyyteen. Pääoman
lisäys on laskettu melko yksinkertaisen trendin avulla, samoin työn 
tuottavuuden kehitys. Allekirjoittaneelle on tuottanut suuria vaikeuksia 
olla väärinymmärtämättä Krengelin menetelmää pelkäksi arvaukseksi. 
Kirjan toimittaja on joutunut ilmeisesti jokseenkin samanlaisiin vai
keuksiin. Kaikesta päättäen Saksassa ei mallirakenrius ole kovinkaan 
korkealla tasolla. 

Ranskan ennusteen on puolestaan laatinut JEAN BERNARD, joka on 
Poitiersin yliopiston kansantaloustieteen professori sekä keskipitkien ja 
pitkän aikavälin ennusteiden tutkimuskeskuksen johtaja. Bernardin 
mallissa on hyvin selvästi tuotu esille iterointimenetelmä, jossa lähde
tään liikkeelle' suurista aggregaateista ja moninkertaisten iterointien 
avulla päästään yhä suurempaan täsmällisyyteen ja yksityiskohtaisuu
teen. Mallin rakentaminen perustuu sekä Harrod-Domar ja Cobb
Douglas-tyyppisiin aggregaattimalleihin että panos-tuotos tauluihin. 
On ilmeistä, että nimenomaan Ranskassa on koetettu saada ohjelman 
tekijöiden ja kansantalouden yksityisen sektorin yhteistyö kitkattomaksi. 
Ilmeisesti juuri tällä puolella Suomessa olisi paljon oppimista ennakko
luulojen poistamiseksi. 

Italian ennusteen on laatinut Rooman yliopiston professori VERA 
CAO-PINNA. Tämä tutkimus on tilastotieteellisesti erittäin mielenkiin
toinen. Se sisältää valtavan aineiston Cobb-Douglas-tyyppisten funk
tioiden parametrien estimoimisesta aina vuodesta 1922 alkaen. Ekso
geenisina sektoreina Italian tutkimuksessa ovat maa- ja metsätalous 
sekä kalastus, asuntopalvelukset ja julkiset palvelukset, joista on laadittu 
ohjelma. 

Hollannin tutkimuksen on laatinut Keskussuunnittelutoimiston apu
laisjohtaja J. SANDEE. Malli seurailee jo Suomessakin useaan kertaan 
esiteltyjähollantilaisia moniyhtälömalleja. Keskeisinä mallin osasina 
ovat tuotantofunktio, vientifunktio, kulutusfunktio, investointifunktio 
ja tuntifunktio. Eksogeenisesti arvioituja sektoreita ovat jälleen maa
talous, asuinrakennus toiminta sekä julkisten palvelusten tuotanto. 

Sveitsin ennusteen on laatinus St. Gallenin kauppakorkeakoulun 
professori FRANCESCO KNESCHAUREK. Malli on mahdollisimman yksin
kertainen: kansantuote on funktio työvoimasta ja työn tuottavuudesta. 
Koska käytännöllisesti katsoen koko tilastomateriaali on Kneschaurekin 
yksityisesti keräämää, on saavutusta pidettävä ihailtavana. Sen sijaan 
on tietenkin varauksettomaksi yhdyttävä tekijän käsitykseen, että tilasto
hallinnollisesti Sveitsi on peräti takapajuinen maa. 

Ensimmäisen Englantia koskevan ennusteen on laatinut The Econ
omist Intelligence Unitin jäsen B. M. DEAKIN. Hänen analyysinsa poik
keaa kaikista muista arvosteltavan kirjan menetelmistä. Deakinin lähtö-
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kohtana on Kondratieffin sykli, jonka parametrit hän on pyrkinyt 
estimoimaan. Kiintein struktuurikertoimin hän on johtanut bruttotuot
teesta sen osatekijät. Pääasiallisesti käytetyt mallit ovat tyyppiä: log 
Y = a t + b, jossa t on aika ja a sekä b parametreja. 

Deakinin maanmiehen C. T. SAuNDERsin, Lontoon kuuluisan Nation
al Institute of Economic and Social Researchin johtajan ennuste on 
jälleen ohjelman luontoinen. Hän nimittäin tarkastelee kysymystä, mitä 
seurauksia olisi tietynlaisista kasvuvaihtoehdoista. Saunders olettaa 
parametrien säilyttävän suuressa määrin vakioluonteensa. Erityisen 
mielenkiintoista on se, ettei hän epäile esimerkiksi koko kansantalouden 
rajapääomakertoimen pitkän aikavälin muutoksia. 

Teoksen ehkä riemukkaimpia lukuja ovat toimittajan kommentit. 
Tunnetusti Geary on irlantilaisena temperamentikas, mutta ainakin 
allekirjoittanutta ilahdutti suuresti lukea Gearyn sanataiteilu hänen 
esittäessään suunnittelun välttämättömyyttä länsimaisen talousjärjes
telmän vapauden säilymisen kannalta ja demokratian toteutumisen 
ehtona. Demokratian edellytyksenä oleva vapaa keskustelu vaihto
ehdoista on kai mahdotonta, jos valintamahdollisuuksia ei ole esitetty 
systemaattisesti. Edelleen Gearyn käsitys verbaalisen kansantaloustieteen 
ja ekonometrian tulevaisuudesta ei liene verbaalisen esityksen myöhäis
syntyisille jälkijoukoille mieluista, mutta toivottavasti ainakin ajattele
misen aihetta antavaa luettavaa. 

Tämä esitys jäisi puutteelliseksi, jos siitä jätettäisiin pois Gearyn 
laatima taulu eräiden Länsi-Euroopan maiden taloudellisen kasvun 
prosen teista: 

Keskimääräinen kasvu vuodessa 
Maa Muuttuja 1950-1960 1960-1970 

Belgia BK T 2.95 3.35 
Ranska BKTy 5 5 
L-Saksa TT 9.6 7.0 
Italia BKT 5.7 4.4 
Hollanti BKT 4.95 4.8 
Sveitsi BKT 4.6 3 
Iso-Britannia BKTa) 2.6 2.05-2.40 

" BKTb) 2.6 2.75 
BKT tarkoittaa taulussa bruttokansantuotetta, BKTy bruttokansan

tuotetta, johon ei sisälly julkisten palvelusten tuotantoa, ja TT teolli
suustuotannon volyymia. 

Esiteltävän kirjan lukemisen jälkeen voi jokainen vakuuttautua siitä, 
ettei väitteissä, joiden mukaan ennuste- ja ohjelmointitekniikka ei ole 
vakavasti otettavaa tiedettä länsimaisen kapitalismin päämaissa, ole 
perää. Edellä olevien väitteiden esittäjät eivät joko lue kirjallisuutta tai 
eivät poista kulttuuri-esitelmääkään pitäessään normaalia arkipäivän 
eli valehtelijan kaapuaan. JUSSI LINNAMO 

a) Deakinin mukaan, b) Saundersin mukaan 
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SUMNER H. SLICHTER Economic Growth in the United States. Its History, 
Problems and Prospects. Edited by JOHN T. DUNLOP. Louisiana State 
University Press 1961. XI + 196 s. $ 5.00. 
SLICHTER on tässä viimeiseksi jääneessä kirjassaan asettanut itselleen 

laajan tehtävän: hän pyrkii muodostamaan kuvan ei ainoastaan Yhdys
valtojen talouselämän tuotannon vaan myöskin sen taloudellisten insti
tutioiden tulevaisuudesta. Hän haluaa asettua niiden visionäärien jouk
koon, jotka eivät sido tarkasteluaan taloudellisesta muuttumisesta mihin
kään täsmälliseen loogi.,esti aukottomaan teoreettiseen rakennelmaan, 
mihinkään koeteltuun tilastolliseen analyysiin, vaan uskaltautuvat koke
muksensa ja intuitiivisen tarkastelunsa pohjalta valottamaan myös 
tavanomaisin keinoin mittaamattomissa olevien taloudellisen kehityksen 
pui tteiden tulevaisuudennäkymiä. 

Esillä oleva teos on julkaistu vasta Slichterin kuoleman jälkeen, joskin 
sen voidaan katsoa hänen käsissään saaneen jo melko viimeistellyn 
muodon. Se perustuu Merrill Foundationin luentoihin, jotka pidettiin 
Tulanen Yliopistossa huhtikuussa 1954. Vaikka aihepiiri ja jäsentely 
ovat säilyneet luentojen mukaisina, monet silloin esitetyt ajatukset ovat 
kylläkin joutuneet ankaran uudelleenpuinnin alaisiksi. 

Kirjansa alussa Slichter tarkastelee viimeisten sadan vuoden aikana 
esiintyneiden viiden visionäärin, MILLin, MARxin, VEBLENin, KEYNEsin 
ja SCHuMPETERin spekulaatioita länsimaiden taloudellisesta kehityksestä, 
erityisesti taloudellisten institutioiden kehityksestä. Hän omistaa huo
mionsa niiden syiden etsimiseen, jotka ovat hänen mielestään johtaneet 
näiden parhaimpienkin yritysten epäonnistumiseen. Tällaisia hän löytää 
erityisesti kysyntään ja tuottavuuteen vaikuttavien sekä eksplisiittisesti 
taloudellisten että insitutionaalisten tekijöiden laiminlyömisessä. Edetes
sään pikavauhtia Slichterin mukana sata vuotta sitten kirjoittaneen 
Millin ennusteiden puutteista Schumpeterin sodanjälkeisten spekulaa
tioiden vajavaisuuksiin lukija kylläkin saattaa kysyä: voidaanko näitä 
kehnoiksi leimattujen ennusteiden tekijöitä millään tavoin puolustaa 
sillä, että Slichterille vertauskohtana olevien Yhdysvaltojen taloudellisten 
institutioiden ennustaminen ei ollut aivan yhtä keskeisenä heidän täh
täyksessään kuin Slichter olettaa. Ei luulisi esim. Schumpeterin esittä
mien ajatusten intellektuaalien osuudesta työväenliikkeessä kohdistuneen 
erikoisesti maailman johtavimpaan vapaan markkinatalouden maahan. 
Keynesin kohdalla omavaltainen lukija saattaa väittää sitäkin, että eikö 
varsinainen stagnaatioteoria, uskaliaasti sanoin julki lausuttu ajatus 
kannattavien investointikohteiden tulevasta lopullisesta riittämättömyy
destä, sentään ollut ei itse Keynesin vaan Keynesin johtavan amerikka
laisen tulkitsijan, Harvardissa Slichterin kanssa samanaikaisesti vaikut
taneen kolleegan, ALVIN H. HANsENin harvoja omintakeisia ajatuksia. 

Kirjan keskeinen osa, Yhdysvaltain taloudellista kehitystä koskeva 
tarkastelu, on rakenteeltaan löysänlainen. Ensiksi käsitellään työtuntia 
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kohden lasketun tuottavuuden kasvua ja yksityisen sektorin kysynnän 
ainesosia muuttumattomien institutionaalisten olosuhteiden vallitessa. 
Tätä seuraa selvitys niistä olosuhteista ja institutioista, joiden katsotaan 
määräävän talouden kyvyn lisätä hyödykkeiden kysyntää. Lopuksi pää
dytään spekuloimaan näiden institutioiden tulevaisuutta. 

Toisessa luvussa esitetään pitkällinen, runsaalla tilastomateriaalilla 
dokumentoitu tarkastelu tuottavuuden kehityksestä Yhdysvalloissa vuo
desta 1850 lähtien. Vaikka myönnetään, että tuottavuuden muutosten 
mittaaminen pitkien ajanjaksojen kuluessa on sangen riippuvainen käyt
töönotetusta teknillisestä laskutavasta, edetään eri menetelmillä kon
struoidun aineiston kronologisen kuvauksen ja vertailun perusteella kui
tenkin johtopäätökseen, että tuottavuus työtuntia kohden laskettuna on 
pitkällä tähtäyksellä kasvanut lisääntyvällä nopeudella., 

Tässä luvussa lienee lukijalle antoisin se osa, jossa tarkastellaan tuot
tavuuden muutosten syitä jakamalla tarkasteltava ajanjakso kolmeen 
osaan: Ensimmäisessä teknologisen vallankumouksen vaiheessa 1850-
1880 (tai 1890) työn tuottavuuden nousu perustui Slichterin mukaan 
pääasiallisesti pääoman lisääntymiseen yleensä, sen lisääntymiseen työ
panosyksikköä ja tuotosyksikköä kohden, samoinkuin teollisen pääoman 
kokoonpanon muuttumiseen. Seuraavassa vaiheessa, aina toiseen maail
mansotaan saakka, työn tuottavuuden nousun syynä oli pääasiassa kai
kentyyppisen panos- ja käyttövoiman lisääntyminen, jonka hänjaoittelee 
työpanoksen lisään tymiseen suh teessa pääomavaran toon, efektiivisen 
työpanoksen lisääntymiseen suhteessa tehtyihin työtunteihin, energian 
käytön lisääntymiseen tuotosyksikköä kohden samoinkuin työvoiman 
laadun muuttumiseen. Kolmatta vaihetta Slichter luonnehtii yrityksen 
johtotaidon vallankumouksellisella muuttumisella sekä teknologisen tut
kimuksen sensaatiomaisella lisääntymisellä; on tultu ammattimaisen 
yrityksenjohdonja laajamittaisen teollisen tutkimustyön vaiheeseen. Hän 
tuntee halua ehdottaa, että neljäs vaihe on alkamassa nyt, vaihe, jossa 
koneet suorittavat ajattelutehtäviä ihmiselle eivätkä enää vain korvaa 
häntä ruumiillisessa työssä. 

Tällaisen tuottavuuden historiallisen kehityksen osittelun hän katsoo 
tuovan vakuuttavia syitä siitä, että tämä edelleen tulee ainakin seuraa
van sukupolven ajan - tutkimusaikakauden ensimmäisillä vuosikym
menillä - lisääntymään entistä suuremmalla nopeudella. 

Kolmannessa luvussa Slichter käsittelee tekijöitä, jotka määräävät 
kulutuskysynnän, investointikysynnän, likviditeettikysynnän sekä näiden 
ja tarjonnan välisen interaktion. Tässä tulee selvimmin näkyviin Slich
terin vakaa usko kulutuskysynnän dynaamiseen osaan Yhdysvaltain 
talouselämän kehityksessä. Erityisesti keynesiläinen ajattelutapa, että 
kulutus muka olisi pääasiallisesti vain reaalitulon funktio, joutuu hänen 
vastustuksensa kohteeksi. Todistukseksi tästä paikkansapitämättömyy
destähänelle kuitenkin suurten sanojen lisäksi riittää viittaus kulutus
luottojen tavattomaan lisääntymiseen viimeisten 40-50 vuoden aikana; 
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eihän mikään kulutusyksikkö voi olla lisäämättä menojaan, jos sillä on 
mahdollisuus rahoittaa lisäys, ja kulutusluottojen joustava ekspansio 
tekee näin ollen kulutuksesta vertaansa vp.illa olevan dynaamisen kasvu
tekijän! Tosin myönnetään,että keynesiläisellä kulutusfunktioajattelulla 
voi olla jotain merkitystä alikehittyneissä maissa. 

Slichterin kysyntäanalyysin loppupäätelmänä on, että kysynnän 
kasvun perusedellytykset ovat löydettävissä yritysten, talouksien ja val
tion pyrkimyksissä käyttää resurssejaan, erityisesti luottoa, menojensa 
lisäämiseen. Yhdysvaltain taloudellinen kasvu on ollut voimakasta, 
koska kulutus alttius (propensity to spend) on hyvin korkea, mutta 
akseleraattori, tämä suhdannevaihteluille portit avaava reaktiokerroin, 
on hyvin alhainen! Siltä varalta, että tällaisessa vakaassa kasvutalou
dessa kuitenkin jostakin syystä ilmaantuisi liikakysyntää, vanha yksin
kertainen konsti kyllä pelastaa pälkähästä: muuta ei tarvita kuin teho
kasta rahamäärän säätelyä keskuspankin taholta. 

Neljännessä luvussa Slichter siirtyy tarkastelemaan niitä olosuhteita 
ja instituutioita, jotka määräävät talouden kyvyn lisätä tavaroiden 
kysyntää. Tässä perustellaan edelleen kulutuksen aktiivista osaa kasvun 
edistäjänä erityisellä kulutusfilosofialla, joka on osa Amerikan yleisestä 
elämänfilosofiasta. Investointien laajuutta ja tuottavuuden kasvua puo
lestaan perustellaan mm. laajalla markkina-alueella, statusfilosofialla, 
joka asettaa yrittäjät sosiaalisesti korkeaan asemaan, tutkimustyön orga
nisaatiolla ja tulosten kaupallisten mahdollisuuksien lisääntyvällä arvos
tamisella sekä pääomamarkkinoiden innovaatioilla. Slichterin kuva 
taloudellisen kasvun perusedellytyksistä on puhtaasti yksityistaloudel
linen; valtion osuuteen instituutioiden muotoilijana ei puututa, joskaan 
ei kielletä, etteikö silläkin olisi merkitystä. 

Viimeisessä luvussa vastataan kysymykseen Yhdysvaltain taloudel
listen institutioiden tulevaisuudesta. Kirjan alussa valitettiin, että vaikka 
tällä hetkellä nämä institutiot muuttuvat kenties nopeammin kuin kos
kaan aikaisemmin, niin kuitenkin kiinnitetään päähuomio talouspoli
tiikkaan ja talouden prosesseihin spekuloinnin tulevasta institutionaali
sesta kehityksestä jäädessä liiaksi taka-alalle. Kuitenkin kirjan lopussa 
päädytään yllättäen siihen, että amerikkalaisella yhteiskunnalla ei ole 
niitä suuria taloudellisia ongelmia, jotka loisivat tarvetta muuttaa 
institutioita. Maan talouden suurimmat ongelmat ovat nyt sosiaalisia, 
poliittisia ja sotilaallisia. 

Tällaisia yllättäviä väittämiä ja suunnanmuutoksia esiintuovaa kirjaa 
lienee viime kädessä pidettävä Amerikan markkinatalouden melkein 
rajattomat kasvumahdollisuudet filosofiansa lähtökohdiksi ottaneen insti
tutionalistin kaunopuheisena ylistyksenä maansa saavutuksille pikem
minkin kuin kylmän asiallisena tulevaisuuden kasvuedellytyksien tar
kasteluna. Teoksen analyyttinen pohja ei kestä arvostelua; monet huo
nosti perustellut väittämät saattavat kerrassaan herättää lukijan när
kästyksen. Mutta harva valittanee, etteikö teos laajentaisi näköaloja. 

EILA HANNI 
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PAUL Å. SAMUELSON Economics. An Introductory Analysis. 5. painos. McGraw
Hill Company, New York 1961. X + 854 s. Sh 58/-. 

Yksi aikamme huomattavimmista amerikkalaisista kansanta10us-· 
miehistä Yhdysvaltain arvostetuimman teknillisen korkeakoulun, Mas
sachusetts Institute of Techno10gyn kans~ntaloustieteen professori PAUL. 
A. SAMUELSON on kuten tunnettua kirjoittanut yllämainitun johdattavan 
kansantaloustieteen oppikirjan. Sen mm. Yhdysvalloissa saavuttama. 
suuri suosio on parhaana osoituksena siitä, että sitä ainakin siellä pide-· 
tään hyvänä oppikirjana. Näin ollen tässä yhteydessä ei liene niinkään 
paikallaan yleinen arviointi tästä teoksesta kuin keskustelun virittäminen 
sen soveltuvuudesta standardioppikirjaksi maamme akateemiseen ope-· 
tukseen. 

Teoksen perusrakenne on päinvastainen kuin yleensä kansantalous-· 
tieteen oppikirjoissa, sillä siinä on ensin esitetty makroteoria ja sitten 
mikroteoria, mikä on osoituksena makrotaloudellisten probleemien tär
keästä asemasta nykyään. En pitäisi ainakaan meidän oloissamme tätä. 
käsittelyjärjestystä tarkoituksenmukaisena, koska siten tulevat mm. ku-· 
1utus- ja tuotantoteorian keskeiset käsitteet, jotka luovat pohjaa myös. 
makroteorian ongelmille, esille vasta teoksen loppupuoliskolla. 

Teoksen ansioihin kuuluu, että siinä olevaa käsitteenmuodostusta ja. 
teoreettista päättelyä havainnollistetaan toisaalta graafisella esityksellä,. 
toisaalta talouselämästä otetuilla esimerkeillä. Kun esimerkit on kuiten-· 
kin valittu Yhdysvaltain erikoislaatuisista oloista, saattavat ne tuntua. 
suomalaisesta opiskelijasta kaukaisilta. Muutenkin teoksessa on kiinni
tetty maamme opiskelijoiden kannalta liian paljon huomiota Yhdys-· 
valloissa vallitseviin instituutioihin, kuten sen federatiiviseen keskus
pankkijärjestelmään. 

Ensimmäiseksi oppikirjaksi on teos mielestäni myös hiukan liian 
vaikeatajuinen, kun valitettavasti kansantaloustieteen opiskelijat eivät. 
ole meillä tottuneet matemaattiseen esitystapaan. Toisaalta cum-1aude 
-arvosanan oppikirjaksi, jona sitä meillä on aikaisemmin k~ytetty, se ei 
ole riittävän perusteellinen. 

Teoksella on kuitenkin mielestäni arvoa maamme kansanta10ustie-· 
teen opetuksen kannalta, sillä huomattavalta osaltaan se soveltuu perus
kurssiluentojen runkokirjaksi. Sen yhteenvedot ja kunkin luvun lopussa. 
keskustelua ja itsekuulustelua varten asetetut kysymykset ovat hyvänä. 
osoituksena siitä pedagogisesta otteesta, joka on ominainen amerikkalai
sille oppikirjoille. 

Tässä yhteydessä todettakoon samalla, että ei ole vielä löydetty 
täysin tyydyttävää maamme oloihin soveltuvaa kansantaloustieteen pe-· 
rusoppikirjaa. Kaikkein parasta olisi, että saisimme kansantaloustieteen 
akateemista perusopetusta ja approbaturarvosanaa varten oppikirjan,... 
joka alunperin olisi laadittu nimenomaan meidän olojamme silmällä. 
pitäen. LAURI O. AF HEURLIN 
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HEINZ W. BRAND The Fecundity of Mathematical Methods in Economic Theory. 
D. Reidel Publiching Company, Dordrecht, Holland 1961. VIII 
+ 56 s. Dfl. 12:75. 

Tohtori HEINZ W. BRANDin alunperin saksankielellä esittämä kirjanen 
matemaattisten menetelmien hedelmällisyydestä talousteoriassa on kat
sottu aiheelliseksi levittää myös anglosaksiselle lukijakunnalle EDWIN 
HOLMsTRöMin englannintamana. 

Kirjoittaja on lähtenyt »panemaan paikalleen» HANS BREMsin artik
kelia Mathematik und Wirtschaftstheorie (Jahrb. f. Nat. Ök. und Stat. VoI. 
168), jossa tämä pitää matemaattista logiikkaa periaatteessa verbaalista 
logiikkaa parempana. Tämä tarkoitus on sanellut Brandille keinot, hän 
ei pyrikään muuhun kuin etsimään sellaisia esimerkkejä jotka »kumoa
vat» Bremsin väitteet: » .... it should be noted for our own justification 
that there was no need to take into account here any examples indicating 
p a r t i c ula rca s e s where mathematical methods might prove ta 
be superior». Esitettyään eräitä esimerkkejä ja pohdiskeluja 49 sivulla 
Brand vetää johtopäätöksensä: » .... the examples here treated clearly 
show that it would not be permissible to ascribe any superiority in prin
ciple to mathematical over verbal logical methods.» 

Kriteerit, joiden mukaan Brand mittaa menetelmien hedelmälli
syyttä, ovat 1) ajatusoperaatioiden lukumäärä, 2) esityksen selvyys ja 3) 
tarkkuus. Näistä kriteereistä ensinmainittu pienuudellaan ja kaksi muuta 
suuruudellaan lisäävät. menetelmän hedelmällisyyttä. Kriteerien 1) ja 3) 
kohdalla Brand esittää muutamia esimerkkejä joissa verbaalinen lo
giikka osoittautuu matemaattista »paremmaksi». Toisen kriteerin koh
dalla hän toteaa että käsitykset selvyydestä ovat aina subjektiivisia ja 
jättää tämän tarkemmin käsittelemättä. 

Kirjanen on kirjoitettu melkoisen vaikeatajuisesti, ehkäpä kääntäjä
kin on kantanut kortensa kekoon. Kirjasen luettuaan ei matemaattisten 
menetelmien hedelmällisyydestä talousteoriassa tiedä muuta kuin sen, 
että on eräitä tapauksia, joissa Brandin valitsemien kriteerien mukaan ei 
ilman muuta voida väittää matemaattisia menetelmiä verbaalisia hedel
mällisemmiksi. Käsitykseni mukaan tämän johtopäätöksen voi yhtä hy
vin tehdä kahlaamatta Brandin kirjasta läpi. 

KYÖSTI PULLIAINEN 

International Bibliography of Economics, VoI. IX, 1960. Toim. International 
Committee for Social Sciences Documentation (ICSSD). Stewens 
& Sons Limited, London 1962. 554 s. Sh 63/-. 

Esiteltävä teos kuuluu osana UNESCOn yhdessä ICSSD:n kanssa 
vuonna 1952 alulle panemaan kansainvälisen yhteiskuntatieteiden bib
liografian - International Bibliography of the Social Sciences - sar
jaan. Bibliografiaa julkaistaan neljänä niteenä, ja se jakautuu tieteen-
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haaroittain sosiologian, politiikan, taloustieteen ja antropologian biblio
grafioihin. Esiteltävänä oleva taloustieteen bibIiografian yhdeksäs »vo
lyymi» on suoranaista jatkoa sitä lähinnä edeltäneelle vuonna 1960 
julkaistulle laitokselle. Näin ollen siinä on luetteloitu vain tuorein eli 
vuonna 1960 ja osittain myös vuonna 1959 ilmestynyt kirjallisuus. 

Esiteltävä teos on u10ttuvuudeltaan varsin laaja, mikä käy jo ilmi 
petiitillä ladottujen sivujen lukumäärästäkin. Pyrkimyksenä on ollut 
luetteloida erilaiset tieteelliset julkaisut (kirjat, aikakauskirjojen artikke
lit, monistetut raportit jne.) riippumatta siitä, missä muodossa ne on 
julkisuuteen saatettu; mukana eivät ole konekirjoitusasteelle" jääneet 
tutkimukset, päivälehtien artikkelit yms. Erityistä huomiota ilmoitetaan 
kiinnitetyn hallitusten viralllsiin julkaisuihin. 

Julkaisujen luokituksessa on noudatettu ns. desimaalijärjestelmää. 
Sen mukaisesti on teoksen sivuilla 43-57 esitetty julkaisujen luokittelu
skeema, joka alajaotukseltaan on siinä määrin yksityiskohtainen, että 
tietyn aihepiirin julkaisujen löytäminen sen avulla käy varsin vaivatto
masti. Alaryhmittäin julkaisut ovat tekijän nimen mukaisessa aakkos
järjestyksessä. Luetteloidut julkaisut on lisäksi 1 :stä alkaen juoksevasti 
numeroitu; viimeisenä mukaan otettu artikkeli on saanut järjestysnu
merokseen 7844. Bibliografian käyttöä edelleen helpottaa ja sen käyttö
arvoa lisää sivuilla 427-482 esitettykirjoittajain"aakkosellinen luettelo 
sekä teoksen lopussa oleva englannin- ja ranskankielinen varsin yksi
tyiskohtainen asiahakemisto. Vaikka teoksen ilmoitetaankin olevan kak
sikielinen (englanti ja ranska), on englanti kuitenkin siinä mielessä hal
litseva, että »vieraskielisten» kirjoitusten otsikot on käännetty ainoastaan 
englanniksi. Tätä tuskin on nykypolven suomalaisten ekonomistien kan
nalta luettava kovin suureksi haitaksi. 

Bibliografian esipuheessa sanotaan, että se on »designed to be truly 
international». Kun teoksen sivuilla 15-41 on esitetty luettelo niistä 
noin 1 400 aikakauskirjasta, joita bibliografian toimitus on käyttänyt 
hyväkseen, katsoi tämän kirjoittaja aiheelliseksi kokea tuon luettelon" 
lukemisen aiheuttaman vaivannäön nähdäkseen, missä määrin Suomi 
on päässyt mukaan todella kainsainväliseen seuraan. Mukana olivat 
seuraava t suomalaiset julkaisut: Economic Review, Historiallinen Aika
kauskirja, Lakimies, Nya Argus, Politiikka ja Suomalainen Suomi. 
(Economic Review tarkoittaa KOP:n Taloudellisen Katsauksen englan
ninkielistä painosta.) 

Vaikka esitelty bibliografia onkin varsin arvokas apuväline kaikille 
taloustieteen tutkijoille ja vaikka sen hinta (nidettä kohden) onkin koh
tuullinen, ei sitä ehkä ekonomisti emme nykyisellä tulo tasolla voitane 
vaatia »jokaisen tutkijan kirjahyllyyn» kuuluvaksi. Sen sijaan se kylläkin 
ehdottomasti" kuuluu korkeakoulujen, taloudellisten tutkimuslaitosten 
sekä tämän alan virastojen ja järjestöjen kirjastoihin. ~ Bibliografian 
varhaisempia niteitä on vielä saatavissa kustantajalta. 

LAURI KORPELAINEN 
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SUMMARY 
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The targets ofhudgetary policyand the restrictions on economic 
policy in tllebtidgetproposal for 1963 

by OSMO p~ KARTTUNEN, Minister of Finance 

The principal aim of the government fiscal policy.should be that 
of providing support for balancedeconomic . growth in the national 
economy. In a country such as Finland, capital is the scarcest factor 
of production. Thus the employment of capital, as a scarce factor, 
should be optimized. For their part, state finances can promote private 
capital-building, and can by means of its own investments prevent the 
occurrence ofbottle-necks in the infrastructure ofthe economy as a whole. 
Bottle-necks in the infrastructure can appear, for instance, in the form 
of an insufficient level of technical expertness, or of a deficient communi
cations network. The target of public economic policy cannot be the 
attainment of a maximum rate of growth, which is limited solely by 
material opportunities. The maximum attainable growth is restricted 
also by various institutional considerations, such as balancing the suppIy
demand conditions on the Iabour market, maintaining the stability in 
the vaIue ofmoney, securing a fair distribution ofincome and a baIanced 
growth within different regions. The conflict between Iong-term and 
short-term objectives appears in periodicing of the means for the growth 
policy in view of the claims of the counter-cyclical poIicy. The aim 
of the counter-cyclicaI economic poIicy is that of Ievelling out the rate 
of growth between different phases and years of business cycles. 

Finland's cyclical sensibiIity is exceptionally high if compared with 
the average standard of European countries. The commodity concen
tration of our exports is great, and year to year fluctuations in export 
prices extend over a very wide range. As the ratio of exports to nationaI 
product is high, the fluctuations in terms of trade bring about rises 
and falls in FinIand's domestic product. In Finland, the range of year 
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to year changes in terms of trade is one of the largest in Europe. The 
indicator of Finland's sensibility to terms of trade-variation is about 
the same as that in the underdeveloped countries of Latin America, 
but 50-100 per cent greater than in other Nordic Countries. 

The tendency for Finland to experience business fluctuations demands 
the adoption of exceptionally vigorous measures, and great freedOIri of 
action in counter-cyclical fiscal policy. 

A simplified" example will give some idea of this need for freedom 
. of action. Let us imagine the existence of a situation in which the 
'weakening of the terms of trade results in a total levelling outof the 
rate of growth of the Finnish economy. As the governmentis obliged 
to secure full employment, itshould currently have the capacity. to 
provide compensation for the loss in national product to the average 
rate of growth, say by 80 000 million Fmks. Independent of the cyclical 
situation, the consumption and transfer expenditure of the government 
will at present expand by 15000-18000 million Fmks a year. If we 
assume that the multiplier effects of government investment expenditure 
are most favourable, the government should expand its investment 
payments by some 20 000 million Fmks in order to prevent the decrease 
in the rate of growth ofthe national product. To sum up, the cash reserve 
requirements in government balances for effective counter-cyclical policy 
are of the order of 35000-40000 million Fmks, which means that 
the cash reserve requirements correspond to about one month's gross 
receipts. The budget deficit would not be the sum of the figures 
mentioned, as the impetus given to a rise in the national income would 
increase government taxation revenue. 

In making the budget proposal for 1963, the government had almost 
no scope for expansion ofthe investment expenditure, byreason ofthelack 
of cash balances. The first task of the government was thus that of 
eliminating the challenge of the cash crisis, along with the creation of 
adequate cash-balance reserves. The criticism levelled against the illusory 
lack of counter-cyclical measures in the budget proposal is then justified, 
as the government has to get freedom to act. Ifthe criticism ofthe present 
state of affairs neglects the inadequate opportunities for cash measures, 
its view into the future extends further than that into the past. 

The budget proposal for 1963 is not to be considered as a distinct 
entity, but as a part of a long-term programme. It was impossible 
by means of one budget to introduce sufficient remedies to cure govern
ment finances; the starting point was too weak., 

However, the meaS1:lres incorporated in the budget proposal are 
not in opposition to the long-term targets of Finnish national economy. 
The factors whichpromote steady growth are easily discernible in the 
increment inappropriations for raising the level of technical skill, in 
changing the ratio ofsubsidies fo)' forestry to those for agriculture,and 
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so on. With the aid. of appropriations Jor publie investments included 
in. the budget proposal for 1963, and 'of the appropriations to' be trans
ferred from 1962 to 1963, the goal of fullemployment can he attained. 
The prerequisites of employment policy are rigorous planning of the 
use of investment appropriations, and judicious appraisal of the different 
investment projects according to their effects upon employment. The 
programming also provides a possibility af creating money savings 
insideof the budget economy. 

The budget proposal for 1963 does not conflict with the monetary 
policy for stabilizing the price level. 1 t does not exaggerate the means 
to be used in the counter-cyclicalpolicy. The government finances 
will not give rise to any strain being imposed on foreign exchange reserves. 
The budget proposal does not include any elements which necessitate 
changes in the largely stabilized distributionof incomes, which is con
sidered as fair. 

If during the next few years it proves possible to create adequate 
and necessary reserves for business cycle policy, it will also provide 
the prerequisites for pursuanceof a consistent and planned budgetary 
policy which does not conflict with the major targets of the national 
economy. Some steps have already been taken in this direction, for 
instance the forecasts and the programme proposal of the Economic 
Programme Committee and the Finance Planning Committee have 
been submitted to the new Economic Council for revision. As regards 
the Ministry of Finance, the problems of government accounting and 
of the business cycle prognosis have been given serious consideration. 
As in any case the government sector is the main regulator in stabilization 
of the effects of different kinds of external disturbance, there is no reason 
why government accounting practice should be deficient in the making 
of informed decisions. 

The experience gained in post-war budgetary policy is not especially 
encouraging. Nevertheless, the budget proposal for 1963 is a step 
towards freedom in the planning of measures in the field of business 
cycle policy. A long-term and purposeful budgetary policy should be 
created from the legacy inherited from the past. The pessimism should 
take anactive form. 

On forecasting in forestry and the timber economy 

By PÄIVIÖ RIIHINEN, n.F ar. 

This article consists of the intröductory repOrt preserited" on the 
occasion of the p'ublic criticism of the: author's thesis »Sales of News
printin Finlarid, 1949-1959. Models Jor Short Term Forecasting», 
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on5May, 1962. The author reviews the position offorecasting in forestry 
and the timber economy. For many years, forecasting has been an essen
tial tool in forest valuation for the purpose of calculating the discounted 
value of a given forest area. Here the assumptions of future fellings, 
prices and the discount percentage to be used affect the value obtained. 
In forest management, rotation calculations are also economic forecasts, 
which, by the aid of precalculated alternatives, show the rotation that 
will a priori maximize a given economic magnitude. Market forecasts 
are of a later origin; they were introduced in the United States during 
the 1920's in the form of so-called »requirement studies». Ever since 
then, they have been employed in both the national and the international 
programming of forestry. Short term forecasting by means of stochasti.c 
models has only recently gained ground in business life, and is almost 
unknown in the marketing of forest products. 

On macroeconomic forecasting 

By KAUKO MANNERMAA, Mag. Pol. 

Macroeconomic forecasts are of absorbing inte:r:est to economists in 
any stage ofbusiness fluctuations such as that currently prevailing in"Fin
land. The further development offorecasting techniques is inevitable. The 
author reviews the most usual forecasting techniques, and analyses the 
errors appearing in past Finnish macroeconomic forecasts. 1 t is possible 
that these errors can best 'reveal how better forecasts can be made 
although there need not necessarily be any observations to correspond 
to the forecasts. The publication of forecasts may bring about policy 
measures which may prevent the realisation of a forecast, or on the 
other hand, the revised expectations offirms may result in its realisation. 
Accordingly, through these influences economic policy and forecasting 
are closely interrelated. 

After outlining the general methodology of forecasting, the author 
treats opinion polI methods, the method of leading series and econo
metric macromodels. The last-mentioned are gaining ground because 
of their broad scope of application. Their shortcomings have been 
eliminated as far as possible by their inclusion of psychological factors 
through planning and expectation variables. In addition, the estimated 
parameters are not always mechanically accepted, but are changed 
according to a priori considerations. 

1t is, however, more important to increase the quantity of basic 
data and to improve their quality. 1n Finland as elsewhere, a bottleneck 
in the development of forecasting methods is the result of the shortage 
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of time series, essential for forecasting, such as data concerning busi
ness orders and inventories. 

1n Finland, forecasts have frequently had to be made according to 
»rules of thumb», and on the basis of knowledge.of the functional be..,. 
haviour ()f different industries. 

Thus there has been utilized the information on the invariances 
(trend, cyde and seasonal components) of the behaviour of different 
time series. 1t is sometimes possible to utilize information on plans and 
decisions made and/or expected, which have lagged responses in the econ
omy. The forecasts concerningsome »uncertain» industries are deter
mined by models which explain their volumes through the volumes of 
more »reliable» sectors. The consistency of forecasts can be checked 
by the use of input-output tables. FinaIly, the forecasts are checked by 
the national balance sheet analysis. 

1n the final section of the artide, the author analyses the accuracy 
of the yearly national balance sheet forecasts for the years 1953-60, 
published yearly as appendices to the Government budget proposals. 
They are made in August, when some information on the first six 
months of the year is already available. Though the errors of forecasting 
may be partly due to errors in the basic data, the forecasts and observa
tions are compared as such. AlI forecasts for the year t are expressed as 
percentage deviations from the corresponding values of the year t-l, 
as observed at the moment of forecasting. Each »actual» change is 
expressed as a percentage deviation from the corresponding »correct» 
value. , 

The accuracy of the forecasts was measured through the inequality 
coefficient of Theil1 

V ~L (Pi - A i )' 

u= ___ ' __ 

V~LPi' + V~LA;' 
where n = the number of observations and forecasts, P i = forecast and 
A i = value observed. The U's are given in the table on page 346. 

The forecasting of prices proves to have been made with the highest 
degree of success. The quality of the forecasts of the prices of different 
items does not seem to vary significantly. The volume forecasts, espe
ciaIly those of investment, are markedly less reliable. The best forecasts 
are those of imports and exports, probably because they are based on 
dear and comprehensive information for the first half of the year. 

Theil considers the underestimation of changes to be the main forecast-

1 H. THEIL Economic Forecasts and Poliey, Amsterdam 1958, p. 32. 
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ing error. In the data analysed above, the underestimation of changes 
in prices is insignificant. In volume forecasts, the negative changes are 
mostly overestimated, which does not correspond to Theil's theory. 
This can be at least in part explained by the »-pessimistic bias» of some 
basic data. This especially concerns the expected exports of wood and 
pa per (stock of orders), reported too pessimistic, for reasons of economic 
policy, by the industries concerned. As these exports are of great 
importance to the Finnish economy as a whole, they also exert an 
influence on other items. 

The bias variance and covariance proportions UM, US and Ue are 
presented in the table on page 349.1 It can be seen that in price forecasts 
the errors are mainly »unsystematic», but that the bias proportion is 
rather large in value and vohime forecasts. 

1 These are developed in THEIL, op. cit. pp. 34-35. Their formulas are also on p. 
347 of this article. p, A, sp and SA are the means and standard deviationsof the series 
Pi and Ai, respectively, and r is their correlation coefficient. 
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TALOUDELLISEN KASVUN VAIHEET 

Prof. w. w. Rostow - Kansainvälisesti tunnettu amerikkalainen talous

tieteilijä - vertailee toisiinsa mm. Venäjän ja USAn taloudellista ke

hitystä, käsittelee marxilaista järjestelmää, sotilaallisen ja taloudellisen 

kasvun suhdetta toisiinsa. 190 s. 750/900 mk . 

. SUOMEN LIIKE-ELÄMÄN JOHTAJISTO 

Valtiot.tri Oiva Laaksosen tutkimuksen kohteena on ollut 720 liike

elämän palveluksessa toimivaa johtajaa. Tekijä selostaa tämän henkilö

ryhmän sosiaalista liikkuvuutta ja koulutusta. "Sosiaalipoliittisen yh

distyksen tutkimuksia"-sarjan teos. 303 s. 800/1000 mk. 
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