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Suomen massa- ja paperiteollisuuden 

raaka-ainenäkymät 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
marraskuun 20 päivänä 1963 piti 

OLAVI LINNAMIES 

Maamme on siitä edullisessa asemassa, että meidän metsävaramme ja 
niiden muutokset tunnetaan viimeksi kuluneen neljän vuosikymmenen 
ajalta varsin hyvin. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Metsäntutki
muslaitoksemme toimesta professori Yrjö Ilvessalon johdolla maamme 
metsät on inventoitu jo neljästi, ensi kerran vuosina 1921-24, sen jäl
keen 1936-38 ja 1951-53 sekä viimeksi 1960-63, professori K. Kuu
selan toimiessa nyttemmin inventointityön johtajana. 

1950-luvun alkuvuosien inventointi osoitti maamme metsien kestäneen 
ilahduttavan hyvin kaikki niiden osalle siihen mennessä tulleet koettele
mukset, niin ennen toista maailmansotaa tapahtuneen puun käytön 
lisääntymisen kuin sodan jälkeen alkaneen jälleenrakennuksenkin. Osoit
tivathan valtakunnan metsien 111 inventoinnin tulokset metsävaramme 
suuremmiksi kuin osattiin odottaa huolimatta siitä, että menetimme 
toisen maailmansodan aiheuttamassa alueluovutuksessa runsaat kolme 
miljoonaa hehtaaria metsiä. Niinpä metsäpinta-alamme uusien viljelys
ja laidunmaiden sekä tontti- ja tie- yms. alueiden raivaamisesta huoli
matta säilyi lähinnä metsäojitustoiminnasta johtuen nyky-Suomen rajo-
jen sisällä 1930-luvun laajuudessa. Kasvullisten metsämaiden puuston 
kuorellinen keskikuutiomäärä, joka vuosina 1921-24 oli 74,5 ja vuosina 
1936-38 74,8 k_m3 hehtaarilla, oli vuosien 1951-53 inventoinnin mu
kaan 80,7 k_m3

• Vastaavasti kuoreton keskikasvu lisääntyi 1921-24 
inventoinnin 2,3 k-m3 :stä hehtaarilla 1951-53 inventoinnissa 2,5 
k-m3:iin. Tämä metsävarojen nlyönteinen kehitys oli heijastusta 19~0-
luvulla virinneestä metsien käsittelyn kehittymisestä ja metsänparannus
töiden, lähinnä metsäojitustoiminnan käyntiin saattamisesta. ~1 yöskin 
sotavuosien supistuneiden hakkuiden johdosta syntyneellä kasvun sääs
töllä oli oma osuutensa. 
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Metsäteollisuuden tuotantokyvyn kasvu 

Kolmannen inventoinnin tulosten tultua v. 1956 julkisuuteen niiden 
antama edullinen kuva maamme metsävarojen kehityksestä oli eräiden 
muiden samanaikaisten tekijäin ohella omiaan kannustamaan metsä ... 
teollisuuden tuotantokyvyn lisäämiseen. V. 1957 suoritettu Suomen 
markan devalvointi, helpottunut pääoman saanti ja eräät verotuksessa 
toteutetut uudistukset ynnä samaan ajankohtaan sattunut maan vojma
tilanteen paraneminen olivat niitä tekijöitä, jotka mainitun metsävaroista 
saadun myönteisen kuvan ja kansainvälisten metsäteollisuuden tuotteiden 
kullltusprognoosien ohella johtivat siihen voimakkaaseen massa- ja 
paperiteollisuutemme tuotantokyvyn laajennukseen, joka alkoi viime 
vuosikymmenen lopulla ja osittain vieläkin jatkuu. 

Kun mainitut käynnissä olevat laajennukset valmistuvat, lasketaan 
eri tuotannonalojen tuotantokyky ja sen kasvu seuraavaksi: 

1960 1965 lisäys 
1 000 tn 1960-65 

Puuhioke .................... 1 250 1 770 41 0/0 
Sulfiittiselluloosa ......... :.... 1 360 1 610 18 " 
Sulfaattiselluloosa . . . . . . . . . . . . . . 1 210 2 520 108 " 
Puoliselluloosa ................ - 50 220 340 " 

----------------------~------------------

Yhteensä 3 870 6 120 58 % 

Kun otetaan huomioon vielä vuoden 1965 jälkeen valmistuva tuotanto
kapasiteetti, johon sisältyy mm. kaksi uutta sulfaattitehdasta, nousee 
massan tuotantokyky noin 6,5 milj.:tonniin v. 1967. 
,·Massan tuotannon lisäyksestä käytetään kaikki puuhioke ja puolisellu

loosa kotimaassa paperin ja kartongin valmistukseen, samoin myös huo
mattava osa selluloosan tuotannon lisäyksestä. 

)\1arkkinoilla tapahtuva kehitys kuvastuu selvästi selluloosateollisuu
temme rakenteen muutoksena. Sulfiittiselluloosan tuotantokyvyn lisäys 
on suhteellisen pieni, mikä johtuu paitsi kysyntätekijöistä, myös siitä, 
että kuusi on raaka-aineena muodostunut mäntyä -kalliimmaksi. Pääosa 
tuotantokyvyn lisäyksestä on sulfaattiselluloosaa. Sen kokonaislisäys 
nousee 1960 -196 7-lähes 2 %-kertaiseksL Pääraaka-aineena tulee edelleen 
olemaan mänty, mutta myös valkaistun koivusulfaatin tuotanto on voi-
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makkaasti lisääntymässä. V·. 1960 sitä valmistettiin vain vähäisiä määriä 
ja v. 1962 noin 55 000 tn, mutta sen tuotantokyky tulee jo lähiaikana 
huomattavasti kasvamaan, joskaan koko tuotantokykyä ei markkinointi~ 
vaikeuksien vuoksi päästäne käyttämään. Onkin todettava, että n1ahdol.;. 
lisuudet koivun käyttöön selluloosan raaka-aineena ovat pienemmät kuin 
männyn ja kuusen. 

Raakapuun lisätarve 

Vuoteen 1967 valmistuva tuotantokyvyn lisäys tietäisi paperipuun ko
konaistarpeen kasvua runsaasti yli 30 miljoonaan p-m3 :iin, josta noin 
87 -88 0;0 havupuuta. Laskelman edellytyksenä on, että hiokkeen ja 
selluloosan tuotantokyky voitaisiin käyttää 95 %:n teholla, mikä puoles
taan on käytännöllisesti katsoen n1aksimikäyttöaste. Tämä tuotanto
kykyä vastaava puun1äärä on n. 11,5 milj. p_m3 suurempi kuin vuoden 
1963 kokonaiskäyttö. 

Markkinatilanteesta johtuen lisääntynyttä tuotantokykyä ei olekaan 
voitu ottaa tehokkaaseen käyttöön, vaan on käyttöaste ollut selluloosa
tehtaillamme 85 0;0 v. 1962 ja 86 % vuonna 1963. Hiomoiden vastaa
vat käyttöasteluvut ovat vielä alhaisemmat. Markkinoimismahdollisuu
det huomioon ottaen on Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitossa 
laadittu arviolaskelma, jonka mukaan raakapuun kulutuksen ilman jäte
puuta on arvioitu lisääntyvän v. 1964 n. 2,5 ja v. 1965 n. 5,1 milj. p-m3 :llä 
vuoden 1963 käytön määrästä. 

Näin raakapuun käytön lisäys supistuisi varsin huomattavasti tuo
tantokyvyn kasvun mahdollistamasta raakapuun lisätarpeesta. 

Metsien uusi inventointi 

Samanaikaisesti kun metsäteollisuudessamnle on tapahtumassa edellä 
kuvattu laajentuminen on· Metsäntutkimuslaitoksen toimesta suoritettu 
uusi, järjestyksessä neljäs valtakunnan metsien inventointi. Sen tulokset 
ovat maanpohjoisinta osaa - Tornio- ja Kemijokien sekä Jäämeren 
vesistöalueita lukuun ottamatta - saatettu jo julkisuuteen, ja mainitun 
pohjoisimman Suomen osalta tulokset valmistuvat lähiaikana. 

Puuston kuutiomäärä on tämän uusimman, IV inventoinnin mukaan 
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vähentynyt vuosien 1951-53 ja 1960-61 välisenä aikana maan etelä
puoliskossa 2,5 %. Vähennys keskittyy huomattavassa määrin eteläisen 
rannikon - Päijänteen vesistöalueille. Saimaan-Pielisen alueella puuston 
kokonaismäärä on sen sijaan pysynyt kutakuinkin ennallaan. Oulu-, 
Simo-, Ii- ja Kiiminkijokien vesistö alueilla kokonaiskuutiomäärän vä
hennys on ollut 8,6 0/o. Maan eteläpuoliskossa on kokonaiskuutiomäärän 
vähentymiseen ollut syynä metsäalan supistuminen n. 240 000 hehtaaril
la. Keskikuutiomäärä sen sijaan on pysynyt muuttumattomana. Nlaan 
pohjoispuoliskon eteläosassa - mainituilla vesistö alueilla - on sen sijaan 
lähinnä laajoista valtion metsien määrätietoisista uudistushakkuista joh
tuen metsien keskikuutiomääräkin laskenut· 7 % :lla. 

Puuston kokonaiskuutiomäärän pienentymisen rinnalla on varsinkin, 
maan eteläpuoliskossa havaittavissa puuston järeysrakenteessa rinnan
korkeudelta 20 cm täyttävän tukkipuuston määrän lisääntymistä pie
nemmän puuston kustannuksella. 

Puuston vuotuisen kokonaiskasvun osalta osoittavat IV inventoinnin 
tulokset maan eteläpuoliskossa 1,6 milj. k-m3 :n eli 4,4 %:n (kuoretonta 
puuta, kuten kaikki jäljempänä esitettävät kasvuluvut) suuruista vähen
nystä, mikä keskittyy pääosiltaan eteläisen rannikon - Päijänteen 
alueelle. Kasvun vähäinen pieneneminen johtuu samoista syistä kuin 
kuutiomääränkin, nimittäin metsäalGl-n vähenemisestä sekä uudistus
alojen ja taimistojen lisääntymisestä. Mikäli sekä 1960-luvun että 1950-
luvun inventoinnin kasvuluvut muunnetaan kasvuindeksien mukaiseen 
ilmastolliseen keskitasoon, ts. eliminoidaan normaalivuosista poikkeavat 
säätekijöiden vaikutukset, kokonaiskasvun pienentymistä ei maan etelä
puoliskossa kuitenkaan ole havaittavissa. 

Oulu-, Simo-, Ii- ja Kiiminkijokien vesistö alueilla kokonaiskasvun 
pieneneminen on ollut suhteellisesti suurempi, n. 20 ~.~. Tämä johtuu 
metsien voimakkaasta uudistamisesta ja siitä seuranneesta puuston 
kuutiomäärän vähentymisestä, minkä lisäksi ilmastollisilla tekijöillä 
lienee oma osuutensa. Tämä ei sinänsä kuitenkaan ole huolestuttavaa, 
sillä voimaperäisestä metsänuudistamisesta ja metsänparannustoimin
nasta johtuen on taimistojen ja ojitettujen soiden pinta-ala selvästi lisään
tynyt, mikä tietää tulevaisuudessa puuston kasvunkin lisääntymistä. 
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H akkuusuunnite 

Aina 1940-luvun puoliväliin saakka oli maamme metsävarojen riittävyyttä 
tarkasteltu vain kasvutaseen, ts. kasvun ja hakkuupoistuman suhteen 
perusteella. Kuitenkin kasvu yksinään sopii hakkuupoistuman mitaksi 
vain siinä tapauksessa, että puuston ikärakenne on normaali ja kunkin 
ikäluokan puusto optimaalinen. Ikäluokkajakaantumiseltaan epänor
maaleilla sekä ali- että ylipuustoisilla alueilla on sitä vastoin järkevää 
pyrkiä kasvusta poikkeavaan hakkuupoistumaan, jotta puustoa voitaisiin 
kehittää tuotoksen kohottamista silmällä pitäen asetettua optimita voitetta 
kohti. Näin tulemme käsitteeseen »hakkuusuunnite», jolla tarkoitetaan 
sitä puumäärää, jota tietyin edellytyksin ehdotetaan, suositellaan tai 
vahvistetaan jollekin metsälölle tai laajemmalle metsäalueelle hakkuu
määräksi tiet yksi ajaksi eteenpäin. 

Hakkuusuunnite määritetään eri perustein laadittavien hakkuulaskel
mien mukaan ja sitä mitoitettaessa vaikuttavat asiaan metsällisten teki
jäin ohella usein myös puustosta riippumattomat tekijät, kuten puutavaran 
menekkiolot. Hakkuusuunnite on siten mitoitettava paitsi metsällisten, 
myös hankintateknillisten ja reaalisten talouspoliittisten edellytysten 
pohjalle. Hakkuusuunnitteen tulee saumattomasti niveltyä sekä nletsän
hoito- että puun hankinta- ja markkinointiohjelmaan ja muodostaa näi
den kanssa harmoninen ja toteuttamiskelpoinen metsätaloudellinen 
kokonaistalousohjelma. 

Vuosina 1951-53 suoritetun valtakunnan metsien 111 inventoinnin 
tulosten pohjalta on meillä olemassa koko maan metsiin kohdistuvina 
kolme hakkuusuunnitelaskelmaa. Kaksi näistä on Ilvessalon tekemää 
(ns. Ilvessalon 1 ja II suunnite vuosilta 1956 ja 1959) ja kolmas tekijäinsä 
(Heikurainen, Kuusela:, Linnamies, Nyyssönen) ninlien alkukirjainten 
mukaan ns. HKLN-suunnitteeksi kutsuttu. Tämä hakkuusuunnitelas
kelma on tehty v; 1960 metsätalouden suunnittelukonlitean toimeksi
annosta. Mainittu komitea piti tarpeellisena selvittää, onko ja minkä
laisin edellytyksin reaalisia mahdollisuuksia asettaa hakkuusuunnite kuta
kuinkin niin suureksi, että metsäteollisuuden raakapuun tarve voitaisiin 
kestävästi tyydyttää. Silmällä pitäen metsäteollisuuden tuotantokyvyn 
lisääntyrnistä ja metsävarojen tarkoituksenmukaista kehittämistä ikä
luokkasuhteiltaan ja puustoltaan optimaaliseksi nähtiin tässä hakkuu-
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suunnitelaskelmassa ensi kerran välttämättömäksi ulottaa tarkastelu 
pääpiirteittäin läpi metsän koko kiertoajan ulottuvaksi, jotta metsäta
loutemme tulevaisuuden tavoitteet ja mahdollisuudet ynnä niiden saa
vuttamiseksi välttämättömät käytännölliset toimenpiteet tulisivat selvi
tetyiksi. Siitä huolimatta, että mainitunlaisiin laskelmiin liittyy melkoi
sesti epävarmuutta, komitea piti niiden suorittamista tarpeellisena, koska 
vain selvä tietoisuus päämäärästä, johon metsätaloudessamme olisi pyrit
tävä ja niistä tehtävistä, jotka tämän tavoitetilan saavuttamiseksi ovat 
siirtymäjaksona tarpeen, tekevät mahdolliseksi arvioida lähiajan ohjelmia 
ja niiden pitkäjännitteisiä vaikutuksia. Tarkastelun lähtökohtana on 
ollut toisaalta metsiemme nyky tilan, toisaalta lähiajan raakapuun tar
peen perusteella hahmoteltu hakkuusuunnite vuosijaksolle 1963-1972, 
minkä lisäksi on tutkittu, miten hakkuusuunnite kehittyisi 10-vuotisjak
soittain pyrittäessä metsien tavoitetilaan ja ottalnalla huomioon tietyn 
reaalisena pidetyn nletsänhoito-ohjelman vaikutukset. 

Näillä perusteilla lasketun HKLN-suunnitteen kestävä hakkuupois
tuma on 10-vuotiskaudella 1963-72 46,9 milj. k_m3 kuoretonta puuta 
vuotta kohti. Vastaava Ilvessalon 1 suunnite 1950-luvulle oli 43,0 milj. 
k_m3 ja hänen II suunnitteensa, joka on johdannainen edellisestä ja eroaa 
siitä lähinnä koivikoiden nopeamman uudistamisen osalta, 46,4 milj. 
k_m3 kuoretonta puuta vuotta kohti. HKLN-suunnite on siis kokonais
määrältään samaa suuruusluokkaa kuin Ilvessalon II suunnite, nlutta on 
Perä-Pohjolan ja varsinkin sikäläisten mäntyvaltaisten metsien osalta 
jonkin verran varovaisempi, mikä johtuu siitä, että uudet metsiköt 
kehittyvät siellä hakattujen tilalle varsin hitaasti ja saavuttavat vuoros
taan hakkuukypsyyden vasta ohitettu aan 100 vuoden iän. Maan muiden 
osien ja erikoisesti mäntyvaltaisten metsien osalta HKLN-suunnite on 
yleensä jonkin verran suurempi ja kuusivaltaisten metsien osalta vastaa
vasti hiukan pienempi kuin Ilvessalon suunnite. 

Huolinlatta niistä muutoksista, jotka vuosina 1960-62 suoritettu 
metsävarojen uusin inventointi osoitti maan eteläpuoliskon nletsissä 
tapahtuneen, Ilvessalo on päätynyt siihen, että kokonaishakkuusuunnite 
voidaan 1960-luvulla edelleenkin hahmotella 1950-luvun inventoinnin 
pohjalla lasketun suunnitteen (Ilvessalo II) määräiseksi, ts; ettei vielä 
tällä hetkellä ole olemassa kestäviä perusteita sen suurentamiseksi. Sa
malla hän edelleen tulee siihen tulokseen, että hakkuusuunnitteen 
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Taulukko 1. Puulajeittainen kasvu, hakkuusuunnite ja käyttöpoistuma. Määrät ovat 
milj. k-m3 kuoretonta puuta. Poistuman määrää on verrattu HKLN-suunnitteeseen 
siten, että suunnite on 100. 

.... 1 Kasvu 1 Suun- Poistuma 

Puu laj i 11951 11960-1 nite 
19551195611957119581195911960 11961 119621 -53 63 (HKLN) 

Maan eteläpuolisko 

Mänty 12.60 11.21 11.39 12.47 11.32 11.70 11.85 12.09 13.38 14.06 
100 109 99 103 104 106 117 123 

Kuusi 13.80 14.66 12.29 13.86 12.61 12.65 13.57 13.67 17.01 17.88 
100 113 103 103 110 111 138 145 

Lehtip. 8.70 8.25 10.86 10.70 10.38 10.29 10.14 10.44 10.73 10.85 
100 99 96 95 93 96 99 100 

Yht. 35.10134.121 34.54 137.03134.31134.64135.56136.20141.12142.79140.43 
100 107 99 100' 103 105 119 124 116 

Maan pohjoispuolisko 

Mänty 5.30 4.622 5.61 5.25 4.85 5.00 5.26 5.54 6.07 6.10 
100 94 86 89 94 99 108 109 

Kuusi 3.10 2.352 3.88 3.54 3.31 3.34 3.00 3.17 3.85 4.33 
100 91 85 86 77 82 99 112 

: Lehtip. 2.50 2.03~ 2.88 2.09 2.11 2.10 2.10 2.03 2.11 2.09 
I 100 73 73 73 73 70 73 73 

Yht. 
10.

901 9:00'1 12.37 110.88110.27110.44110.36110.74112.03112.52111.70 
100 88 83 84 84 87 97,. 101 I 95 

Koko maa 

Mänty 17.90 15.832 17.00 17.72 16.17 16.70 17.11 17.63 19.45 20.16 
100 104 95 98 101 104 114 119 

Kuusi 16.90 17.01 2 16.17 17.40 15.92 15.99 16.57 16.84 20.86 22.21 
100 108 98 99 102 104 129 137 

Lehtip. 11.20 10.282 13.74 12.79 12.49 12.39 12.24 12.47 12.84 12.94 
100 93 91 90 89 91 93 94 

,. 

146.00143.12'1 147.91144.58145.08145.92146.94153.15155.31152.13 Yht. 46.91 
100 102 I 95 I 96 I 98 100 I 113 118 I 111 

. 

1. Tarkistamattomia ennakkotietoja. 
2. Kasvun arvio vllosille 1961-63 on saatu siten, että maan eteläpuoliskossa sekä Ou1u-, Simo-, 

Ii~ ja Kiiminkijokien vesistöalueilla kasvu perustuu ~uosien 1961-63 inventointiin ja Tornio- ja 
Kemijoen sekä Jäämeren vesistöalueilla vuosien 1951-53 inventointiin. 
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puulajirakenne on ainakin jonkin verran muuttuva männyn osalta pie
nemmäksi ja kuusen osalta suuremmaksi ja että hakkuusuunnitteesta 
tulisi olla entistä suurempi määrä järeätä puuta. 

Kun uusimman inventoinnin tulosten laskenta on tällä hetkellä poh
joisimman Suomen osalta vielä kesken, eikä uutta koko maan hakkuu
suunnitetta siten ole vielä kyetty valmistamaan, käytetään tämän esityk
sen metsätasetarkastelussa mainittua vuosijaksolle 1963 - 72 laskettua 
HKLN-suunnitetta~ jonka puulajijakaantumista mitoitettaessa on met
sällisten tekijäin ohella huomiota kiinnitetty myös todettuun hakkuupois
tuman rakenteeseen, koska eri puutavaralajien kysyntä ei muutu niin 
nopeasti, että suuret rakennemuutokset olisivat mahdollisia. Näin on 
menetelty tietoisena siitä, että tämä johtaa aluksi mäntyvaltaisten metsien 
kohdalla tiettyyn kasvun määrän pienenemiseen, mikä ei kuitenkaan 
näyttäisi jatkuvan paria vuosikymmentä pitemmälle. Hakkuusuunnit
teen puulajijakaantuminen on esitetty taulukossa 1. Maan etelä- ja 
pohjoispuoliskon rajana on tällöin pidetty Pohjois-Pohjanmaan ja Kai
nuun metsänhoitolautakuntien alueide~ etelärajaa (kuva 2). 

Poistuma ja metsätase 

Lähtiessämme tarkastelemaan, miten ohjeeksi tarkoitettua hakkuusuun
nitetta on käytännössä seurattu eli minkälaiseksi maan metsätase on 
muodostunut, on todettava, että meillä on ns. käyttöpoistumasta varsin 
yksityiskohtaiset tiedot Metsäntutkimuslaitoksen toimesta suoritetun 
puunkäyttötutkimuksen tuloksina. Nämä käyttötutkimukset pantiin 
alulle jo v. 1927 professori Eino Saaren johdolla, ja myöhemmin niitä 
ovat jatkaneet professorit N. A. Osara ja V. Pöntynen. Nyttemmin puun
käyttötutkimus samoin kuin myös metsävarojemme inventointi ovat 
tähänastisten määräajoin toistuneiden tutkimusten asemesta muodos
tumassa Metsäntutkimuslaitoksen toimesta suoritettaviksi vuosittain 
jatkuviksi töiksi, samalla kun käyttötutkimuksen johto on siirtynyt pro
fessori L. Heikinheimon käsiin. 

Merkille pantavaa on, että käyttöpoistuma osoittaa ao. aikana käy
tetyt puumäärät hukkapuuerineen, eikä siis tiettynä aikana todella 
hakattuja puumääriä. Puunhankintaprosessin vaatimasta ajasta johtu
enhan käyttö kulkee ajallisesti jonkin verran hakkuun ajankohdasta 
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jäljessä, mistä, samoin kuin puutavaravarastojen muutoksista johtuen käyt
töpoistuma poikkeaa vuosittain jonkin verran hakkuupoistumasta. Kun 
hakkuutilastoamme, jota kerätään kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriön toinlesta, ei kuitenkaan toistaiseksi voida pitää kyllin luotettavana, 
on metsätasetarkasteluissa tästä syystä turvauduttava käyttöpoistumaan 
hakkuupoistuman asemesta. Parhaillaan Metsäntutkimuslaitoksemme 
kuitenkin työskentelee myös luotettavan hakkuutilaston aikaansaamiseksi. 

Käyttötarkoituksensa mukaan ryhmiteltynä poistumaan sisältyy kolme 
sellaista erää, joiden muutoksista saadaan vuosittain tarvittavat tiedot. 
Tällaisia ovat raakapuun vienti ja metsäteollisuuden käyttämät raaka
aineet sekä teollisuuden halot. Niiden yhteinen osuus koko puunkäytös
tämme on hiukan yli 70 %. Sen sijaan sellaisista käyttöeristä kuin ovat 
maatalousväestön ja maaseudun muun väestön, kaupunkien ja kauppa
loiden sekä osittain liikenteen puun käyttö, ei ole saatavissa vuosittaisia 
tietoja, vaan niiden osalta on turvauduttava varsin työläisiin erikoistut
kimuksiin. \Tiimeisin tällainen erikoisselvitys mainituista käyttöeristä on 
suoritettu vuoden 1955 käyttöön kohdistuvana. 

Pääosa, n. 11,5 milj. k-m3 tästä erikoistutkimuksin selvitetystä puun 
käytöstä on ollut polttopuuta, ts. polttopuun koko vuotuisesta n. 13 milj. 
k-m3 :n suuruisesta käytöstä kokonaista 85 %) on sellaista käyttöä, jonka 
osalta v:n 1955 jälkeen tapahtuneista muutoksista ei olla täysin varmoja. 
Samaten on todettava, ettei hukkapuuosuuden. määrästä varsinkaan 
yksityismetsiemme osalta ole käytettävissä riittäviä tutkimuksia. Kun 
ohutpuun käyttö teollisuuden raaka-aineena on aivan viime vuosina 
huomattavasti lisääntynyt ja toisaalta polttoöljyn ja nestekaasun käyttö 
samanaikaisesti nopeasti yleistynyt, on mahdollista, että puunkäyttö
tilastomme viime vuosien polttopuun käyttömääriä esittävissä, luvuissa 
tämä kehitys ei ole riitt~vissä määrin tullut näkyviin, jolloin todellinen 
runkopolttopuun käyttö olisikin jo nykyisin tilaston määriä pienempi. 
Tämä taasen nlerkitsisi sitä, että rhetsätaseemme olisi lohdullisempi kuin 
mitä numerot osoittavat. Siksi olisikin mitä kiireimmiten suoritettava 
uusi erikoistutkimus maatalous- ym. maaseutuväestön sekä kaupunkien 
ja kauppaloiden puun käytöstä ja Metsäntutkimuslaitokselle . osoitettava 
tätä varten tarpeelliset käyttövarat. 

1tletsäntutkimuslaitoksessa suoritettujen tutkimusten mukaan on 
metsiemme käyttöpoistuma sekä sen jakaantuminen maan etelä- ja poh-
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joispuoliskon sekä eri puulajien kesken vuosina 1955 -1962 esitetty tau
lukossa 1 sekä kuvissa 1-3. Käyttöpoistumaan on sisällytetty ao. vuon
na käytetyn puun lisäksi tähän liittyvä hukkapuu, ts. käyttöpuun hak
kuutähteet, uudistusalojen raivauksissa sekä taimistojen harvennuksissa 
ja perkauksissa kertynyt metsään jäänyt raivaus puu samoin kuin uitto
häviö ja luontainen poistuma eli käyttöön korjaamatta jäänyt metsään 
kuollut puusto. 

Maan eteläpuoliskossa on kokonaispoistuma taulukon 1 mukaan ylit
tänyt hakkuusuunnitteen jo v. 1955 ja ylitys on vuosina 1955-62 ollut 
keskimäärin 9 % eli n. 2 nlilj. k-m3 vuotta kohti. l\tlaan pohjoispuoliskossa 
poistuma ylitti suunnitteen ensi kerran v. 1961 ja vuosina 1955-62 
poistuma on ollut keskimäärin 9 % eli vuotta kohti ll. 1,2 milj. k-m3 

suunnitetta pienempi. Koko maassa suunnite on mainittuina vuosina 
ylitetty keskimäärin vain 4 % :lla eli vajaalla 1 nlilj. k-m3 :llä vuotta kohti. 
Siten metsätase tarkasteltuna viimeksi kuluneen kahdeksan vuoden keski
arvona on varsinkin koko maan osalta ollut verraten tyydyttävä, joskin 
se maan eteläpuoliskossa on jo ollut selvästi vajauksellinen. 

Kun tarkastelun pohjaksi otetaan 1960-luvun vuodet, muodostuu kuva 
kuitenkin jo selvästi kriitillisemmäksi. Maan eteläpuoliskossa hakkuu
suunnite on, mikäli polttopuun käytön määrää ei ole yliarvioitu, mainit
tuna aikana ylitetty n. 20 % :lla ja pohjoispuoliskossakaan ei ole enää 
ollut ylijäämää, vaan suunnite ja poistuma ovat olleet kutakuinkin tasa
painossa. Siten koko maan metsien käyttöpoistuma näyttää kiivenneen 
tasolle, joka keskimäärin ylittää lasketun vuotuisen hakkuusuunnitteen 
n. 6,5 milj. k-m3 :llä eli n. 14 %:lla. Suunnitteen edellyttämä metsän
hoito-ohjelma on samanaikaisesti jäänyt tärkeimmän työlajin - metsän
viljelyn - osalta yksityismetsissämme vielä v. 1963 vain n. 75 %:iin 
hakkuusuunnitteen pohjana olevasta tavoitteesta. Kun yksityismetsämme 
käsittävät 60 % maan metsäalasta, täytyy todeta, ettei ole ollut olemassa 
täysiä edellytyksiä hakkuusuunnitteenkaan mukaiseen poistumaan siitä 
huolinlatta, että metsänviljelytavoitteet on valtion ja yhtiöiden omista
missa metsissä voitu viinle vuosina jo ylittääkin. 

Puulajeittainen tarkastelu osoittaa edelleen, että männyn poistuma on 
maan eteläpuoliskossa ollut vuoteen 1959 saakka keskimäärin vain 4 0/0 
suunnitetta suurempi, mutta sulfaattiteollisuuden laajentumisen johdosta 
se vuodesta 1960 lähtien olisi ylittänyt hakkuusuunnitteen n. 20 % :lla 
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eli n. 2 milj. k-m3 :lla vuotta kohti. l\!laan pohjoispuoliskossa nlännyn, 
poistuma oli vuoteen 1959 saakka suunnitetta pienempi, mutta on sen, 
jälkeen sielläkin ylittänyt suunnitteen n. 8-9 % :lla eli n. 0,5 milj. k-m3, 

vuotta kohti. 
Kuusen tarkastelu osoittaa, että suunnitteen ylitys oli maan eteläpuo-· 

liskossa vuosina 1955-59 keskimäärin n. 8 %, mutta on sen jälkeen 
kasvanut n. 40 %:iin eli n. 5 milj. k-m3 :ksi vuotta kohti. lVIaan pohjois
puoliskossa kuusen hakkuusuunnite sen sijaan on ensi kerran ylitetty 
vasta v. 1961. 

Lehtipuun poistuma on maan eteläpuoliskossa samoin vasta v. 1961 
ensi kerran saavuttanut suunnitteen määrän ja pohjoispuoliskossa pois-· 
tuma on vielä 1960-luvullakin pysytellyt n. 6-7 % eli vajaa 1 milj. 
k-m3 suunnitetta pienempänä. Siten maassarnme viime vuosina tapahtu-· 
nut liikahakkuu on kohdistunut havupuulajeihin ja niistä voimakkaim
min kuuseen. 

Koska metsäteollisuutemme puun käytön rakenne nyttemmin on ke-· 
hittynyt siihen suuntaan, että massateollisuutemme kykenee käyttämään 
varsin erikokoista ja -laatuista puuta ohutpuusta tukkikokoon saakka ja 
puulajinkin suhteen käyttömahdollisuudet niin selluloosan kuin hiok
keenkin valmistuksessa eivät enää ole yhtä rajoitetut kuin aiemmin,. 
sivuutan tässä kokonaan puu.tavaralajeittaisen tasetarka:stelun vähemmän 
merkityksellisenä. 

Teollisuuden kasvavan raakapuun tarpeen tyydyttäminen 

Massateollisuutemme tuotannon lähiajan todennäköistä kehitystä tar
kasteltaessa on todettava, että vuoden 1963 raakapuun käyttö oli n. 2 
milj. p_m3 di n. 1,3 milj. k-m3 suurempi kuin vuoden 1962 käyttö. Vas-· 
taavasti tullee käytön lisäys jo mainitun Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton arviolaskelman mukaan olemaanv. 1964 n. 1,75 ja v. 1965 
n. 1,8 milj. k-m3 (kuoretta). Siten tarvittaisiin v. 1965 lähes 5 milj. k-m3 

enemmän puuta kuin v. 1962, jolloin hakkuusuunnite jo ylitettiin n. 5 
milj. k-m3 :llä, ts. suunnitteen ylitys kasvaisi lähes 10 milj. k-m3 :ksi, ellei 
muissa käyttöerissä samanaikaisesti tapahtuisi supistusta. 

Lähdettäessä tutkimaan, miten näin kasvava massateollisuuden raaka
puun lisätarve olisi. tyydytettävä, kysymys on syytä jakaa kahteen osaan: 
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1. metsiemme tuotoksen kohottamismahdollisuuksien ja 2. puun käytön 
rakenteen tarkasteluun. 

1. Metsiemme tuotoksen kohottamismahdollisuudet 

Metsätalouden suunnittelukomitean toimeksiannosta tehtyyn HKLN:n 
hakkuusuunnitelaskelmaan liittyi sen edellytyksenä oleva metsänhoito
ohjelma, jonka tärkeimmät työtavoitteet 10-vuotiskaudelle 1963- 72 
ovat seuraavat: 

Tavoite 
keskimäärin Suoritettu 
vuotta kohti 1961 1962 1963 

ha ha 

Metsänviljely ...... 122 000 77300 91 900 n. 110000 
Taimiston hoito .... 196 000 98400 108900 
Metsäojitus ........ 121 000 119 600 142 900 n. 140000 

Tavoitteiden rinnalle on merkitty vuosien 1961 ja 1962 todelliset työ
saavutukset (sekä v:n 1963 metsänviljelyn ja metsäojituksen työsaavutus 
ennakkotietona ). Ne osoittavat, että metsien, tuoton kohottamiseksi no
peimmin vaikuttavan työlajin, metsänviljelyn, osälta päästiinv. 1962 vain 
75% :iin tavoitteesta. Valtion metsissä tavoite tuli ylitetyksikin n. 2 
0;0 :lla ja yhtiöiden metsissä n. 37 % :lla, mutta yksityismetsissä päästiin 
vain n. 57 % :iin tavoitteen määrästä, mikä tosin on 1950-luvun saavu
tuksiin verrattuna noin kaksinkertainen tulos, mutta sinänsä vielä täy
sin riittämätön. Vuoden 1963 työsaavutus oli jo n. 90 % tavoitteesta. 
Taimistojen hoitotöitten osalta työsaavutukset ovat jonkin verran hei
kompia. Metsäojitusten tavoite tuli sen sijaan jov. 1962 huomattavasti 
ylitetyksi. 

Syynä metsänviljelytoiminnan tähän saakka melko hitaaseen edisty
miseen yksityismetsissämme on ollut lähinnä metsänomistajakunnan 
ajattelutapa. Metsää on totuttu pitämään »pankkina», josta on tarvit
taessa otettu, mutta näihin saakka ei ole kyllin selvästi tajuttu, että tuo
tantokyvyn ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi metsälle on myös jotain annet
tava. Lisäksi ovat hakkuut olleet liiaksi harvennuksen luonteisia silloin
kin, kun määrätietoinen uudistaminen olisi metsien tuotoksen· kannalta 
ollut ainoa tarkoituksenmukainen toimenpide. Siten yksityismetsien 
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hakkuiden tuloksena ei ole syntynyt riittävästi mm. metsänviljelyn koh
teiksi sopivia uudistusaloja. Taimituotantomme on myös edelleenkin 
riittämätön asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Metsänomistajan 
omakohtaista sijoitusta metsänsä hyväksi ei ole myöskään kyetty teke
mään kyllin houkuttelevaksi ja yhteiskunnan tuki näihin töihin on ollut 
varsin rajoitettua siitä huolimatta, että vajaatuottoisten metsien uudis
taminen metsänviljelyllä korvaa heikosti kasvavan ja usein huonolaatui
sen puuston hyvätuottoisella uudella puusukupolvella, jonka kiertoaikaa 
tarkoituksenmukaisella hoidolla voidaan lyhentää ja myös siten lisätä 
tuotosta. 

Ainoa metsänparannustyön muoto, joka meillä on lyönyt itsensä läpi, 
on metsäojitus. Metsänomistajien innostus tähän työhön siten suoritettu
na, kuin sitä 35 vuoden ajan jo on maassamme valtion tuella harjoitettu, 
on ollut kiitettävää, mikä näkyy siitäkin, että metsätalouden suunnittelu
komitean asettama tavoite tuli v. 1962 jo ylitetyksikin. 1\1etsäojituksen 
työsaavutukset olisivat paljon suurempiakin, mikäli ns. metsänparannus
varoja olisi ollut riittävästi käytettävissä. Yksityismetsiemme perusparan
nustoiminnan tehostamisohjelman toteuttaminen edellyttäisikin tällä 
hetkellä vähintään 4 milj. nmk:n vuotuista lisäystä metsänparannus
varoihin siten, että niiden määrä nousisi viidessä vuodessa n. 35 milj. 
nmk:aan. Vuonna 1963 oli budjettivaroja käytettävissä kuitenkin vain 
15 milj. nmk ja valtion vuoden 1964 tulo- ja menoarviossa ko.· määrä
rahoja korotettiin ainoastaan vajaalla 2 milj. nmk:lla, mikä ei vielä mah
dollista metsänparannustöiden huomattavampaa laajentamista siitä huo
limatta, että valmiita työsuunnitelmia on runsaasti vuoroaan odotta
massa ja maassamme oleva konekanta mahdollistaisi niiden nopean 
toteuttamisen, mikäli rahoitus voitaisiin järjestää tyydyttävästi. l\tIetsän
parannustöiden, joihin ojitusten lisäksi liittyy metsitys- ja metsäteiden 
rakennustöitä, laajentaminen siihen mittaan, jota metsätasetilanne edel
lyttää, on puhdas rahoitusongelma. Kun nämä sijoitukset johtavat 
uusiin hakkuukelpoisiin puustoihin vasta muutamien vuosikymmenien 
kuluttua, tavallisesti seuraavan sukupolven aikana, on ymmärrettävää, 
että rahoituksessa on metsänomistajan oman panoksen ohella yhteis
kunnan oltava riittävän voimakkaalla tuella mukana. Jakaantuuhan 
hyötykin monin tavoin koko yhteiskunnan hyväksi. 
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·Vaikka kaikkia metsätalouden suunnittelukomitean esittämiä metsän
hoitotavoitteita ei tähän mennessä olekaan kyetty saavuttamaan, met
säammattimiespiireissä on jo nähty, että mainittuja tavoitteitakaan ei 
nykyisin enää ole pidettävä riittävinä. Tästä syystä laadittiin maatalous
komitean toimeksiannosta v. 1961 uusi metsänhoito-ohjelma, ns. Teho
ohjelma. Tämä tietää työtavoitteiden nostamista noin kaksinkertaisiksi 
metsätalouden suunnittelukomitean esittämiin verrattuna. Samalla se 
mahdollistaa yli-ikäisten tai rnuuten vajaatuottoisten metsien uudistus
hakkuiden jouduttamisen, mikä puolestaan tietää lisättyjen metsänhoito
työtavoitteiden toteutuessa hakkuusuunnitteen nostamista välittömästi 
n. 50 milj. k-m3 :iin ja 35 - 40 vuoden kuluttua n. 57 milj. k-m3 :iin eli sen 
10 milj; k-m3 :n lisäyksen, minkä metsätaseenlme jo aivan lähimpinäkin 
vuosina näyttäisi tarvitsevan. Lopulliset mahdollisuudet eivät pysähdy 
tähänkään, vaan vielä pitemmän tähtäimen tavoitteena olisi lähes 70 
milj. k-m3 :n vuotuiset hakkuumahdollisuudet, ts. teollisuuden tuotanto
kyvyn mahdollinen nostaminen vielä siitäkin, miksi se vuoteen 1967 
mennessä muodostuu. Tällöin ei metsämaiden lannoituksen eikä metsä
puiden jalostuksen tarjoamia mahdollisuuksia ole vielä otettu laskelmissa 
huomioon. 

Teho-ohjelman laatineen asiantuntijaryhmän lausuntoon sisältyy nlYös 
laskelmat ohjelman toteutumisen työllisyys- ja tulovaikutuksista. Työlli
syyden lisäys on arvioitu vuosien 1953-59 keskimääräiseen tasoon ver
rattuna metsätalouden ja metsäteollisuuden sektorilla n. 26 600 nlies
työvuodeksi ja koko kansantaloudessa kerrannaisvaikutuksetkin huomi
oon ottaen n. 38 000 miestyövuodeksi. Kokonaistulon lisäys on 10-vuotis
kaudella 1961-70 arvioitu ilman kerrannaisvaikutuksia metsätalouden 
ja raakapuun kuljetuksen osalta vuotta kohti n. 140 nli~j. nmk:ksija koko 
kansantaloudessa 380-400 milj. nmk:ksi siihen tasoon verrattuna, joka 
muodostuisi, jos metsänhoidon ja puun käytön taso jatkuisi edelleen 
1950-luvun mukaisena. Työllisyyden ylläpitäjänä sekä maan talouden 
kehittämisen kannalta näillä tekijöillä on siten ensiarvoisen tärkeä nler
kitys. 

Tällä hetkellä Teho-ohjelma on jo nähtävä kansantaloudellisena vält
tämättömyytenä, josta ei ole tinkimisen varaa. Kaikki voimat on kootta
va sen pikaiseksi toteuttamiseksi. Tähän asti käytetyt menettelytavat 
eivät yksin riitä, joskin niitäkin on tehostettava. Tarvitaan lisäksi uusia 

2 



18 OLAVI LINNAMIES 

vielä tehokkaampia keinoja.· Yhden sellaisen muodostaa toivottavasti 
1. 11. 1963 annettu metsänviljelyn edistämislaki (metsänviljelypalkkio
laki). Sekään ei kuitenkaan vielä riitä. On selvitettävä, miten tarvittava 
metsänviljely- ym. metsänparannustöiden rahoitus saadaan kyllin tehok
kaalla tavalla järjestetyksi. Erään tällaisen mahdollisuuden voinee tarjota 
pääjohtaja Wariksen vakauttamisohjelmansa yhteydessä esille tuoma 
metsänparannusrahastoajatus, jota muiden rahalähteiden ohella on syytä 
perusteellisesti tutkia. Taimituotanto on myös saatava viipymättä nou
semaan. Samoin on metsänomistajat saatava havaitsemaan vajaatuot
toisten metsien pikaisen uudistamisen välttämättömyys, mikä edellyttä
nee mm. tiettyjä helpotuksia metsäverotuksessa tällaisten uudistusaluei
den osalta. - l\tletsien tuotoksen kohottamiseksi tarvitaan siis paljon 
ja kiireellistä työtä, n1ikä lisäksi vaatii koko yhteiskunnan tuen. 

2. Puun käytön rakenteen tarkastelu 

Kun esitetyt metsänhoitotoimenpiteet siinäkään tapauksessa, että ne 
saataisiin välittömästi koko laajuudessaan käyntiin, eivät ainakaan lä
himpänä aikana vielä yksin kykene palauttamaan metsätasettamme tasa
painoon, on välttämätöntä pyrkiä löytämään myös muita keinoja tilan
teen korjaamiseksi. Huomio kiintyy tällöin lähinnä puun käyttömme 
rakenteeseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

l\1aamme vuotuisesta puun ensiasteisen käytön kokonaismäärästä on 
teollisuuden raakapuun osuus n. 57-58%, polttopuun n. 26 %ja pyöreän 
puun viennin n. 5-8 % loppuosan ollessa rakennuspuuta, pylväitä ym. 
sekalaisia pienempiä eriä. Polttopuuna käytetään meillä 1Vletsäntutkimus
laitoksen selvitysten mukaan vuosittain n. 13 milj. k-m3 eli n. 23 n1ilj. 
p-m3 runkopuuta, siitä maatalouksissa ja maaseudun kiinteistöissä 7,3 
milj. p-m3 ja kaupungeissa, kauppaloissa sekä teollisuudessa ym. n. 8 milj. 
p_m3 • I-Ialoista on n. 15 % ollut mäntyä, 15 % kuusta ja n. 70 % lehti
puuta, pääasiassa koivua. Havuhalkojen käyttö on ollut yleisintä Länsi
ja varsinkin Lounais-Suomessa. Kun tämä erä pääosaltaan on massa
teollisuuden raaka-aineeksi soveltuvaa, olisi se myös mitä pikimmin saa
tava ohjatuksi teolliseen käyttöön ja runkopuu polttoaineena korvattava 
maaseudun kotitalo~ksissa lähinnä hakkuutähteill~ ja nestekaasulla sekä 
asutuskeskuksissa, valtion ja kuntien laitoksissa ja teollisuudessa tuonti-
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polttoaineilla. Kehitys onkin jo selvästi menossa tähän suuntaan, mah
dollisesti nopeamminkin kuin puunkäyttötutkimuksen numerot osoitta
vat. Kuitenkin voitaneen vielä vapauttaa jonkin verran havupuuta 
teolliseen käyttöön. Paitsi havuhalkojen on myös koivuhalkojen käyttöä 
ryhdyttävä jo lähiaikana supistamaan, jotta koivupaperipuun kasvava 
kysyntä voidaan turvata. lVIahdollisuudet halkojen käytön supistamiseen 
ovatkin llleillä ilmeisen suuret, koska esim. Ruotsissa vuotuinen halkojen 
kulutus on supistunut 7,5 milj.k-m3 :stä v. 1951 vuoteen 1960 mennessä 
vain 4,6 milj. k-m3 :iin eli lähes kolmannekseen siitä mitä meillä, vaikka 
Ruotsin asukasluku on' melkein kaksinkertainen Suomeen verrattuna. 

Paitsi runkopuuta käytetään meillä myös sahateollisuuden selluloosa
hakkeeksi kelpaavaa jätepuuta vielä nykyisinkin n. 0,5 lllilj. k-m3 poltto
aineena tai viedään kuorellisena hakkeena Ruotsiin. Tässäkin on erä, 
joka mitä pikimmin olisi saatava oman teollisuuden raaka-aineeksi. Se 
edellyttää kuitenkin, että kuori saadaan sahausjätteistä poistetuksi tai 
kyetään lisäämään kuorellisen selluloosahakkeen käyttöä. Nyttemmin 
onkin jo kehitetty pienillekin sahoille sopivia tukki en kuorimakoneita, 
joten kysymyksessä on verraten vaatimattomia investointeja edellyttävä 
toimenpide. 

Vuoden 1960 käyttöpoistumaan sisältyi 4,7 milj. k-m3 vientiin mennyt
tä raakapuuta. V. 1961 tämä. määrä oli ennätyksellisen suuri, 6,0 milj. 
k-m3 • Sen jälkeen raakapuun vienti on vähentynyt ollen v. 1962 3,7 milj. 
k-m3 ja v. 1963 vain n. 2,0 lllilj. k-m3 • ~aivospuun osalta vienti näyttää 
jatkuvasti supistuvan, eikä ainakaan toistaiseksi ole olemassa merkkejä 
paperipuunkaan viennin uudesta kasvusta, sikäli kuin vientipuun ja 
kotimaisen teollisuuden raakapuun hintasuhteissa ei tapahdu oleellista 
muutosta. Tämä helpottaa osaltaan myös metsätaseemme tasapainotta
mispyrkimyksiä. Samaan suuntaan vaikuttaa myös raakapuun tuonti 
maahamme, joka v. 1963 nousi n. 1,2 milj. k-m3 :n määrään ja tulee kulu
vana vuonna ehkä vielä lisääntymäänkin. Siten raakapuun tuonti ja 
vienti ovat lähestymässä tasapainoa. 

Edelleen on vielä syytä kiinnittää huomiota niihin mahdollisuuksiin, 
joita puun tarkempi talteenotto hakkuiden yhteydessä tarjoaa. Sisältyy
hän vuotuiseen hukkapuuerään, joka poistumatilastossa on n. 4,5-5,0 
milj. k-m3 :n suuruusluokkaa, vielä nykyisinkin syrjäisemmin sijaitsevissa 
metsissä - lähinnä Pohjois-Suomessa - huomattava määrä ohutpuuta 
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ja lehtipuuta, joka näihin saakka on jäänyt hakkuutähteinä metsään. 
Kehittämällä puun hankintatekniikkaa ja kuljetusta riittävän taloudelli
seksi nämäkin erät olisi saatava nopeasti käyttöön. Tietyn lisän sulfaatti
puukelpoista puuta tarjoaa myös hakkuusuunnitteen ulkopuolella oleva 
Pohjois-Suomen kelopuusto, jonka määrä oli vv:n 1951-53 inventoin
nissa n. 31 milj. k-m3 • 

Kaikki tässä käsitellyt puun käytön rakennemuutokset voinevat toteu
tuessaan tuoda massateollisuudelle parhaassa tapauksessa lisää raaka
ainetta jopa aina 6-8 milj. k-m3 sen n. 3 milj. k-m3 :n lisäksi, minkä Teho
ohjelman toteutuminen välittömästi tietäisi. Siten metsätaseemme tasa
painottaminen silmälläpitäen jo rakennetun tai vielä rakenteilla olevan 
metsäteollisuuden tuotantokyvyn hyväksikäyttöä on mahdollisuuksien 
rajoissa, joskin se vaatii nopeita ja tarmokkaita toimenpiteitä. Ellei näihin 
käydä viipymättä käsiksi, seurauksena on joko kohtalokas metsiemme 
liikahakkuu, joka ei sellaisena voi pitkälle jatkua tai metsäteollisuutemme 
vajaakäynti. Tämä taas puolestaan johtaisi vientitulojen kasvun pysähty
miseen tai supistumiseenkin, jota jalostusasteenkaan nousu ei kykene 
kompensoimaan. Samoin olisi seurauksena työllisyyden kasvun pysähty
minen, jopa heikkeneminenkin kaikkine niine kansantaloudellisine seu
rauksineen, joita se vientitulojen kasvun pysähtymisen ohella toisi tulles
saan. Metsäteollisuuden raakapuun turvaaminen on siis nähtävä koko 
kansakuntamme yhteisenä kiireellisenä tehtävänä, jossa ei ole tinkimisen 
varaa. 



Industry and Market Studies ln 

English-Language Economics 

by LEE E. PRESTON* 

The area of economic study currently described in the U. S. and Great 
Britain as»Industrial Organization», »Industry and Trade», »Economics 
of Markets», or similar ti tles includes two of the traditional concerns of 
economic analysis: (a) the examination, explanation and predictionof 
industry and market behavior, and (b) the developnlent of poHcy meas
ures and control devices designed to bring this behavior closer to the 
competitive norm or to some other normative standard. 

These concerns have long been manifest in the main stream of economic 
literature, but the separation of these topics as an area of special study in 
English-language economics may be said to have its origins in the writings 
of Alfred Marshall. Directly or indirectly, Marshall's Principles has been 
the source ofmost of the general propositions - whether regarded as 
demonstrated analydcal truths or hypotheses to be tested - of the field, 
and Industry and Trade the model for its emphasis on the description and 
analysis of actual business behavior and market experience. The great 
bulk of thewriting in this field is also reminiscent of Marshall in that 
theory, empirical observation, and policy prescription are intermingled, 
sometimes without sufficient regard for proper proportions or explicit 
logical rigor. 

The keys to the recent American literature in this field are three volu
mes, one university-level textbook [4Y and two collections ofpapers byindi
vidual authors [22, 13]. These three volumes reflect the state ofknowledge 
and opinion in the field, ,primarily in the U. S., at approximately a 

* The author is associate professor of business administration at the University of California, B~rke
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single point in time, the mid-1950's. When compared with the earlier 
literature, these volumes reveal a major shift in research orientation. With 
rare exceptions, the pre-World War II literature dealing with industry 
and market behavior was remarkably simplistic. Competition was »good», 
monopoly was »bad», and the primary research question was »How can 
competition be insured and unavoidable monopoly be controlled?» Im
portant selections from this earlier literature were drawn together by the 
American Economic Association in the 1942 volume, Readings in the Social 
Controlof Industry [2]. This title is suggestive of the strong policy orientation 
of the field during the 1920's and 1930's. By contrast, the post-war litera
ture has focused primarily on the examination and modification of this 
simplistic approach, and on a partial reconstructionof the field in. the 
light of more rigorous empirical studies. Only in rare instances [16, 9] 
has policy prescription been a primary aim of research effort. 

This reorientation was the product of many forces, of which three may 
be singled out for special mention: (a) Schumpeter's critique [29] of the 
static competitive model as a social norm and J. M. Clark's intuitive 
approximation of the principle of »second-best» put forward under the 
label »workable competition» [7]; (b) The massed empirical evidence 
ofAmerican economic structure accumulated by the Temporary National 
Economic Committee [34]; (c)The Chamberlin-Robinson revision ofthe 
theory of markets [6, 27], and theensuing controversies over the nature 
of the market adjustment process and the definition of ideal OlJtput. 
Taken together,these forces lead .10 a newresearcb emphasis on the obser
vation of actual market experience and a re~exanlination of the social 
implications ofparticular forms ofmarketstrll~ture an.d business behavio!,. 

The theme. of this. work was most cleflrly enunciated by Edward S. 
Mason in his article The Current Status of the lvfonopoly Problem in the U. S~ 

[21].In thatpaper, 1\tIason formally exarpined the thesis that patterns of 
market structure (primarily number anclsize of buye,rs and sellers) were 
associated with predictable patterns of market performance (output, 
price, and: profit), not merely in, the two extreme theoretical cases of 
competition and monopoly, but in actual market structures throughout 
the spectrum ofmonopolistic competition and oligopoly. 

The critical testing of this hypothesis has been a central research 
activity in the field for the ensuing decade and a half. Evidently, it re-
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quires analysis through cross-section studies of numerous industries and 
markets classified according to common criteria and compared by com
mon measurement techniques. The collection of »industry studies» -
detailed descriptive and analytical examinations of individual industries 
and markets on a case-by-case basis - proved to be of relatively little 
value in this endeavor. A considerable library of industry-studies has been 
accumulated dealing with both U. S. and British industries. Outstanding 
examples ofthe genre in the American literature are [35, 36, 37, and 25]; 
an important collection of British studies is [5]. It is no criticism of these 
studies to say that they have proved almost useless as sources of informa
tion for cross-section analysis. The technique of the industry study has 
involved the accumulation of descriptive material and the analysis of 
this material against the principles of economic theory, not against the 
distilled results of other empirical investigations. This, procedure may 
lead to important substantive results with respect to the case in point, and 
may also contribute to theoretical developments; it does not, however, 
generally lead to the accumulation of descriptions and measurements 
comparable among industries. Among industry studies, as Schumpeter 
observed ofbusiness cycles, the features unique to each case seem tn be at 
least as important as the features comparable among cases in explaining 
the pattern of outcomes. 

Cross-sectional comparis"ons have been greatly facilitated by the tabu
lation of »concentration statistics», data showing the shares of the top n 
firms or plants in the economic activity of individual industry or product 
grou:ps, by the U. S. Bureau of the Census [33] and by individual schol
ars in Great Britain [10]. Although the classification and measurem'ent 
problerns involved in making these tabulations require a large number 
of ad hoc and essentially arbitrary decisions, the results have provided 
invaluableinsight into the structure of these market economies and have 
permitted the confrontation ofwidely debated hypotheses with empirical 
evidence. The results of this confrontation are ambiguous. Only 
weak associations between concentration levels and such performance 
measures as profitability, price change, industry growth, etc., have been 
revealed. Present interest attaches to the refinement of classification pro
cedures, addition of variables, and introduction of adjustnlent factors 
(mostimportantly the geographic extent of markets, a key consideration 
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in a very large country). The essential correspondence between the 
»concentrated industry» as revealed by these tabulations and the »mono
poly» of theory has yet to be conclusively demonstrated. 

lVlany scholars have attempted to go beyond the limitations of official 
statistical publications in the collection and analysis of cross-sectional 
materials. The outstanding single contributor to this work has been Joe 
S. Bain, whose studies are summarized in his textbook [4] and in the 
monograph Barriers To New Competition [3]. These investigations attempt 
to strike a balance between the single case approach ofthe industry stud
ies and the paucity of dimension of the statistical concentration studies. 
Their principal limitations arise from the inherent arbitrariness of the 
sampling and measurement techniques and the dubious validity of gener
alizations derived fronl small samples. 

Current research in this area reflects both the inadequacy of past 
achievements and new interests arising out of economic change. Four 
topics attracting research attention at the present time are the following: 

(a) Dynamic analysis of industry structure and structural change. A: 
major criticism of earlier work in this field has been its dependence upon, 
static models and single-period observations. The accumulation of data, 
over longer time periods and the rapid development of dynamic models 
throughout economic theory have stimulated the formulation of dynamic 
approaches to the analysis offirm size and market behavior. These efforts 
attempt to develop workable dynamic models and to discover associ
ations between the parameters of these models, as estimated from. 
empirical data, and measures of enterprise or market experience, such as. 
profits. Examples ofwork along these lines are [12, 8, and 18]. 

(b) Analysis of bargaining and bilateral market relationships. Both. 
. the traditionai theory of markets and the great bulk of related empirical 

research have devoted primary attention to »one-sided» markets, i. e., 
markets inwhich the »other» side was treated as a passive factor, presum-: 
ably operating under conditions of perfect competition. The historical: 
and analytical reasons for this simplification are easy to' understand; 
however, both intuition andexperience would suggest that the behavior 
of firmson one side of a market would be considerably conditioned by 
the actions of those on the other. An early attempt to bring theory and 
empirical data to bear on this problem is the work of Nicholls [24].; 
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Subsequent investigations have relied primariIy on an industry study 
approach [1 and 17 are exampIesJ. The development of game theory and 
subsequent renewal of interest in the theory of bargaining have drawn 
new attention to this relatively negIected research area. The most notable 
contribution to date has been that of Shubik [30]. 

(c) Company diversification and conglomerate bigness. ,A major trend 
in U. S. business during the post-war period has been the diversification 
of Iarge companies. The salient fact indicating this development is the 
growth in the share of the 50 Iargest manufacturing companies in total 
vaIue added by manufacturing from 17 % in 1947 to 23 ~~ in 1958, a 
period during which the average level of concentration by industry did 
not change appreciably. 1'he important research questions concern the 
pattern of diversification taking place, the reasons for it, and the market 
impIications of these developments. Except in instances where powerful 
positions in one market clearly provide leverage for anti-competitive 
behavior in another, theory provides very little guidance for this research. 
To date, the major investigations have involved the assembIy and classi
fication of relevant facts [11, 32]; the behavioral and theoretical 
implications are yet to be discovered. 

(d) The development and dissemination of innovations. There is no 
morc important qucstion for economic ana1ysis than the relationship be
tween the organization of industry and the processofinnovation. Tradi
tionai attention to this problem has taken the form of a debate on prin
cipIes, sometimes supported by the citation of well-known exampIes. 
Current research emphasizes the careful accumulation ofrecords on inno
vative experience and the analysis of the innovative process and its rela
tionship to organizational patterns and constraints [14, 28, 19, and 23]. 
Evidently, the threads of this tesearch reach into the study of economic 
growth and beyond the borders ofeconomics into psychology, sociology 
and the physica1 sciences. 

A final comment is in order concerning the normative application of 
these research efforts. As noted earlier, the traditional normative reference 
of research in industrial structure and behavior. wa~, the competitive 
model as a guide for public policy. Current investigations in this field have 
called into serious question the validity of the static competitive model as 
a guide in principle and its feasibility as a goal in practice. Perhaps of 
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equal importance, economic research of the type described here is becom
ing increasingly prominent in defining normative standards for indi
vidual firms and industries. If a particular pattern of industry perform
ance can be predicted as the result of market forces, then not only can 
this performance pattern be held up as a standard for evaluating results 
ex post, it can also be used as a guide to decision-making ex ante. Thus, 
there appears to be increasing managerial interest in research findings 
as bases for internal business policy and decision-making. 
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Katsauksia 

Henri J .. Vartiainen: SCHNEIDER EI HELLITÄ 

ERICH SCHNEIDERin taloustieteen oppikir
jasarjassa ilmestyi vuonna 1962 neljäs osa: 
Ausgewählte Kapitel der Geshichte der Wirt~ 

schqftstheorie. 1. Band.1 Se käsittelee valikoi
tuja, lähinnä mikro- ja markkinatalou
dellisia kysymyksiä oppihistoriasta. Luvas
sa on vielä zweites Band rahateoriasta, ulko
maankaupasta ja makrotaloudellisista ky
symyksistä yleensä. 

Oppihistoriaa ajattelun kehityksestä on 
kirjoitettu monesta eri näkökulmasta. 
Historioitsijan on aina esitettävä jotain, 
mitä aikaisemmin ei ole kirjoitettu, vaik
ka uutuus olisikin vain entisten asioiden 
uudelleenjärjestelyä. Teokset tältä alalta 
voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

a) Ensyklopediset, hakuteoksina palve
levat käsikirjat, joihin kerätään tietoja 
kaikista hivenenkin mainintaa ansaitse
vista alan henkilöistä ja mahdollisesti vielä 
analysoidaan heidän tieteellisiä panoksi
aan. Jos talousteoreetikon käsite tulkitaan 
väljästi, voidaan mukaan ottaa myös hal
litsijoita, filosofeja ja skolastikkoja, jos he 
ovat mu;un ohessa ilmaisseet käsityksiään 
talouspolitiikasta tai taloudellisista tapah
tumista. XENOPHON ja ARISTOTELES ovat 
nimensä arvoisia siinä missä muutkin, 
eikä ole mitään syytä miksi esitys ei voisi 

1. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen 
1962. 423 s. 

alkaa jo sumerilaisten U RUKAGINAsta. Mai .. 
nittakoon tässä yhteydessä SCHUMPETERin 
History ofEconomic Anarysis,jota tuskin muut 
kuin kirja-arvostelijat jaksavat lukea kan
nesta kanteen mutta johon perimätietoa 
on kerätty uskomattoman paljon. Aivan 
modernein tiiliskivi on WARREN B. CAT
LINin The Progress ofEconomics (Bookman, 
New York 1962), jossa kirjoittaja on pyr
kinyt seuraamaan kunkin aiheen kehitystä 
alusta loppuun ja lisäksi kirjoittanut sel
laisia sivistäviä yleislukuja kuin »Bio
graphical influences», »Style and composi
tion», »Religion and economics». 

b) Elämäkerralliset kirjat ovat popu
lääritieteilijöiden aikaansaannosta. Niissä. 
esitellään tietty henkilögalleria, kukin 
avuineen ja puutteineen, kultakin hänen 
eri ongelmiin antamansa kontribuutiot~ 

Kuvausta voi värittää anekdooteilla ja. 
romantiikalla. Hyvätyylisenä kirjoittajana. 
tältä alalta voidaan mainita amerikkalai;... 
nen ROBERT L. HEILBRONER (The Worldfy

Philosophers). Myös brittiläinen ALEXAN
DER GRAY (The Development <if Economic

Doctrine) voitaisiin lukea tähän ryhmään .. 
c) Kolmas kirjallisuuden laji on tarken-· 

nettu muunnos edellisestä, sillä siinä suori-
tetaan valinta muutamien tärkeiden kysy
mysten - »topics» - mukaan. Tiede
miesten ansioita punnitaan vain käsiteltä
vänä olevien ongelmien valossa ottamatta 



huomioon heidän kasval':ustaan tai muita 
ympäristötekijöitä. Hyvän kirjoittajan kä
sissä voi tuloksena olla pikemminkin tutki
mus kuin pelkkä oppikirja. Schneiderin 
teos lukeutuu tähän viimeiseen ryhmään. 

Kirjan läpikäyvänä teemana on malli
.ajattelun valaiseminen: »Die Geschichte 
der ökonömischen Theorie ist eine Ge
'Schichte des Denkens an Modellen, die im 
Laufe der Zeit zur Behandlung der ver
schiedenen Problemstellungen konstruiert 
worden sind.» Aiheiden valinta ja j ärjes
tys on suoritettu erittäin oivallisesti: 1) 
Kiertokulun (Kreislauf) teoriat (Quesnay, 
Marx, v. Böhm-Bawerk) ; 2) hinta- ja tasa..; 
paino teoriat (Smith, Ricardo, Cournot, 
Mill, Mangoldt); 3) marginaalianalyysin 
synty (v. Thiinen); 4) rajahyötyanalyysi 
(Dupuit, Gossen); 5) hinnanmuodostuk
sen ja tasapainon marginalistiset teoriat 
(Menger, Jevons, Walras); 6) historialli
nen koulukunta ja metodikiista (Schmol
ler, Menger); 7) partiaalianalyysi (Mar
shall); 8) kilpailun teorian myöhempiä 
kehitysvaiheita. Koko pyramidin huipuksi 
sopii mainiosti vaatimaton alaviite kirjan 
toiseksi viimeisellä tekstisivulla, että myös 
muuan E. Schneider on koettanut selvit
tää »den Prozess der Preisentwicklung.» 
- Mainitsin edellä suluissa vain pääpro
feetat, statisteja on tietenkin eri luvuissa. 

Schneiderin yleistä esitystapaa ja tyylin 
selkeyttä ei suurin linjoin voi muuta kuin 
kehua. Kysymyksenasettelun yksipuoli
suudesta tietenkin johtuu, että vastaavasti 
eri henkilöt ja heidän keskinäiset suhteensa 
saavat erilaisen korostuksen kuin yleisen 
teorian puitteissa. Niinpä esim. KARL 
MARX Kreislauf-teorioineen esiintyy LE
ONTIEFinjahänen panos-tuotoksensa edel
läkävijänä) mikä tulkint? on luettava sekä 

Schneiderille että Schumpeterille ansioksi. 
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Miksikäs ei; Marx syöttäisi varmaan aI
dolla innolla matriiseja tietokoneeseen, 
jos hän vielä eläisi. Toisaalta esim. RrcAR
DO maankoron teorioineen jää vähemmäl
le huomiolle, koska Ricardoa käsitellään 
vain ADAM SMITHin hinnanmuodostuksen 
komplementtina, ja samasta syystä lienee 
myös MALTHUS (An lnquiry into the Nature 
and Progress qf Rent, 1815) jäänyt tyystin 
vaille mainintaa. 

Erittäin mielenkiintoista luettavaa -
ei toki asian tärkeyden vaan periaatteellis
ten kannanottojen sekä kuriositeetin vuoksi 
- tarjoaa Schneiderin versio aikanaan 
niin kuuluisasta oppiriidasta : Die deutsche 
historische Schule und der ./I,lethodenstreit. Tora 
huipentui schwaabilaisen sosiologi-histo
rioitsijan GUSTAV VON SCHMOLLERin ja 
itävaltalaisen analyytikon CARL MEN
GERin sananvaihtoon, jossa ei ilmaisuja 
säästetty. Schmollerin käsitys oli, että 
mitä laajin historiallisen aineiston tutki
minen antaa valoa kehityslinj oj en ja talou
dellisten lakien löytämisessä, ja että yhä 
enemmän abstraktioon kääntyvä analyyt
tinen malliajattelu oli joutumassa hedel
mättömään umpikujaan. ~>Grosse, 

langwierige Beo bach tungsreihen, sorgfäl
tig ausgeftihrte Materialsammlungen 
(sind) nöthig ... Zu wissenschaftlichen 
Gesetzen und sicheren allgemeinen U r
theilen tiber Bewegungstendenzen (kan 
mann) nur kommen ... , wenn vorher eine 
grosse brauchbaredescriptive staatswis
senschaftliche Litteratur hergestellt (ist).» 

Mengeriläisten luonnollinen vastaväite 
oli, että historiallistakin todistusaineistoa 
täytyy kerätä jonkin järjestelmän, mallin, 
puitteissa. Taloushistoria ja tilastomateri
aali ovat korvaamattomia apuvälineitä 
teorian todentamiselle ja selventämiselle, 

mutta eivät niin korvaamattomia että 
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korvaisivat teorian. Historiallisen koulu
kunnan universaaliset ohjelmanjulistukset 
jäivätkin usein vain metodisen julistuksen 
asteelle. »Mag der Methodiker Schmoller 
in Hinkunft noch so löwenhaft im Spree
sande einherschreiten, die Mähne schiit
teln, die Pranke heben, erkenntnisstheo
retisch gähnen; nur Kinder und Thoren 
werden furderhin seine methodologischen 
Gebärden noch ernst nehmen», sanoi 
Menger. 

Historiallisen suuntauksen Saksassa saa
man suosion syiksi Schneider esittää -
Schumpeteriä, Wickselliä ja Euckenia lai
naten - teoreettisen koulutuksen heikon 
tason, epävakaiset poliittiset olot sekä 
yleensä mieltymyksen historiaan ja men
neisiin suuruuden päiviin. Luetteloon voisi 
ehkä lisätä kuuliaisuuden opettaja-aukto
riteetteja kohtaan. 

Kirjan kahdeksas ja viimeinen luku 
Entwicklungsstufen der Theorie der lvlarkifor

men und der ökonomischen Verhaltensweisen on 
ehdottomasti päätään huonompi muita. 
Ennen sitä on perusteellisesti ja hitaasti 
edetty Marshalliin asti; on vedetty linja 
Smithin täydellisestä taloudesta Marshal
lin partiaalianalyysin hinnanmuodostuk
seen ja tasapainoon. Eri kirjoittajia ei ole 
pyritty luettelomaisesti mainitsemaan 
vaan on pysytty tienraivaajien parissa. 
Kahdeksannessa luvussa katetaankin yht'
äkkiä viimeiset 50 vuotta ja mainitaan 
kolmisenkymmentä uutta nimeä aina 
BAuMoLia ja SHuBIKia myöten. Lopussa 
tulee täten yhtä kiire kuin Väinö Linnalla 
viimeisessä Pohjantähdessä, jossa II maa
ilmansota ja sen jälkeiset vuodet oli käy
tävä pikavauhdilla läpi. Asia onkin ehkä 
ymmärrettävä niin, että historia loppuu 
osapuilleen Marshalliin. Tieteen harras
tajien piirin sen jälkeen laajetessa dogmit 

alkavat jo olla enemmän »contemporary». 
Avatessaan portit nykyanalyysin maail
maan Schneiderin tarkoituksena on vain 
varustaa lukija pätevällä nimiluettelolla. 

Schneider on omaksunut melko harvi
naisen oppihistorian kirjoitustavan, joka 
samalla on luontevasti lisännyt teoksen 
sivumäärää. Hän siteeraa nimittäin kovin 
laajasti vanhojen maestrojen omia tekste
jä, joko äidinkielisinä tai saksankielelle 
käännettyinä. Teoksen 411 tekstisivuun 
mahtuu tällä tavoin yhteensä 240 sivua 
lainauksia. Suosituimmuusjärjestyksessä 
on listan alkupää seuraava (suluissa sitee
ratut sivumäärät) : von Böhm-Bawerk 
(33), Adam Smith (31), Walras (23), 
Menger (21), Cournot, Gossen (18), von 
Thunen (16) jne. Tämä ei tietenkään ole 
samalla tärkeysjärjestys, koska toisilta 
kirjoittajilta vain sattuu olemaan helpom
min saatavissa valmista tekstiä kuin toisilta .. 

Johonkin määrään saakka tällaisella 
esitys tavalla on tietenkin positiiviset puo
lensa. On epäilemättä opettavaista tutus
tua Karl Marxin vanhahtavan jämerään 
tai Walras'n yksinkertaisen selkeään kir
joitustapaan. Myös Mengerin loukkauksia 
kaihtamatonta kieltä Schmolleria vastaan 
lukee mielellään, vaikka joutuukin välistä 
verbiä etsimään seuraavalta sivulta. Tun
tuu sen sijaan hieman ajanhukalta laskea 
von Thunenin kanssa, montako vakkaa 
rukiita eSlm. kahdeskymmeneskolmas 
työntekijä tuottaa ja montako taalaria hän 
saa palkkaa. Kun lainaukset on otettu 
paksuista kirjoista, joissa siis alkuperäisellä 
tekijällä on mahdollisuus selitellä resonoin
tiansa juurta jaksain, tekevät ne tarpeetto
man yksityiskohtaisen vaikutuksen tällai
sessa valituiksi paloiksi tarkoitetussa kir
jassa; Schneider olisi useinkin voinut esit
tää asian ytimen muutamassa . lauseessa. 



Väliin vaikuttaa myös siltä, kuin 
Schneider ei olisi vaivautunut lukemaan 
läpi niitä sitaattikappaleita, joita hän on 
sihteerinsä käskenyt ottaa mukaan teokseen; 
mitä hyötyy lukija esim. von Herma~nin 
esipuheen niistä osista, joissa hän esittelee 
teoksensa jäsentelyä ja kohdistaa lukijalle 
tavanomaista fraseologiaa tieteellisen ajat
telutavan tärkeydestä (s. 106-108), tai 
samaten Gossenin esipuheesta, jossa tämä 
selittää, miltä sivuilta lukija mitäkin löy
tää (s. 172)? Myös Mangoldtilta lainat
tu kuvio (s. 136) - sadan vuoden takaista 
kuvio tekniikkaa - on nykyaikaiselle luki
jalle miltei käsittämätön, kun Mangoldtin 
siihen liittyvät alkuselitykset on ilmeisesti 
jätetty pois. Tässä yhteydessä saatan myös 
ihmetellä sitä muotoa, minkä QUESNAyn 
Tableau economique on Schneiderin liitteessä 
saanut (s. 387). AUGUST ONcKENin Ge
schichte der Nationaläkonomie (Leipzig 1902) 
esittää siitä kaksi faksimilejäljennöstä, 
joista toinen on kertoman mukaan Ques
nayn omaa käsialaa, toinen markiisi 
Mirabeaun jäljentämä. Molemmissa näy
tetään selvästi alkuperäisen rahasumman 
kierto tuottavien ja steriilien luokkien kes
ken, mikä Schneiderin kuviosta ei käy ilmi, 
vaikka hänkin viittaa alkuperäislähteisiin. 

Kirjoittajalla on suuri todistusinto prio
riteettien, varsinkin saksalaisten puolesta. 
Lukija jää ihmettelemään (s. 130-131), 
eikö nyt varmasti MANGOLDT tuntenut 
COuRNoT'n 25 vuotta aikaisemmin kir
joittamaa kirjaa, kun hän toisaalta ennätti 
parikymmentä vuotta lukea RAun kirjaa, 
jossa taas Cournot'ta useaan otteeseen 
oli käytetty hyväksi. Huvittavalta tuntuu 
myös Schneiderin painokkuus hänen oi
kein kursiivitekstillä kumotessaan pari 
Smithin väittämää hinnan komponenteis
ta (s. 40): Beide Thesen sind falsch. Smith-
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rukan syntinä oli vain se, että hän ei vielä 
tullut ajatelleeksi kestäviä tuotantohyö
dykkeitä ja niistä suoritettavia poistoja. 

Schneiderin aikaisemmat oppikirjat 
ovat saavuttaneet suurta menestystä ja 
niitä on käännetty monille kielille. Tekisi 
mieli väittää, että tämä IV osa Einfuhrungia 

jossain suhteessa katkaisee sarjan jatku
vuuden eikä tule kilpailemaan Raamatun 
kanssa käännöskielien luvuista. Kaikesta 
erinomaisuudestaan huolimatta se on 
ensiksikin kovin saksalaispi toinen eikä 
täten yhtä universaalinen kuin aikaisem
mat osat. Luonnollistahan on, että jokai
nen kirjoittaja mielellään korostaa omien 
maanmiestensä kunniaa, joiden työt hän 
sitä paitsi ehkä parhaiten tuntee. Toisek
seen, niin valitettavaa kuin se onkin, sitä 
tuskin esim. meillä viitsinee lukea sellainen 
opiskelija, joka ei vakavissaan ajattele tie
teen uraa; useillehan riittää sellainen 
Einjlihrung, mikä - kaikella kunnioituk
sella - on vähemminkin sanoin ja hel
pommin saatavissa useista dogmihistorian 
enemmän kansanomaisista ja vähemmän 
perusteellisista oppikirjoista. Kurssikirjana 
Schneider IV tietenkin korkealaatuisuu
dessaan puolustaa paikkaansa, mutta on
han, täytyy myöntää, sen kattama ala 
hieman rajoitettu; se tarvinnee täydennyk
sekseen Schneider V:n. 

Tässä yhteydessä johtuu miettimään 
oppihistorian opetusta yleensä kansan
taloustieteen alalla. Yksimielisyys vallin
nee kai siitä, että opiskelua ei tässä tietees
sä sovikaan aloittaa historiasta, kuten 
monella muulla alalla on mahdollista. 'Ei, 
ensin on opiskelijan tutustuttava perusteel
lisesti modernin analyysin standardiväli
neisiin, ennen kuin hän pystyy ymmärtä
mään niiden kehitystä ja kehityksenjatku
vuutta, Schneiderkin huomauttaa: »Dem 
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Anfänger wiirde das, was sich dem Kenner 
der heutigen Theorie nur als ein konti
nuierliches Vorwärtsschreiten auf dem 
steilen Pfad zu neuen Einsichten darbie

tet, als ein schwer zu durchschauendes Ge
wirr von oft nur scheinbar widerspruchs
vollen Auffassungen erscheinen, die sich 
in Wirklichkeit in durchaus sinnvoller 
Weise ergänzen und, auch wenn sie sich 
als 1rrwege erweisen, notwendige Durch
gangsstufen zu richtiger Erkenntnis sind. 

1n einer Einfiihrung in die Wirtschafts
theorie kann deshalb die Geschichte der 
Theorie immer nur das letzte Kapitel 
sein.» 

Tämän lisäksi on tietenkin valaisevaa, 
jos korkeakouluopetuksessa kunkin ana
lyyttisen kurssin yhteydessä käydään läpi 

sen alan, sen erikoiskysymyksen esi-isiä. 
Tällöin on helpompi sijoittaa heidän tie-

teellinen panoksensa asiallisesti oikeisiin 
puitteisiin, vaikka historiallinen paikallis
väri jääkin vähemmälle. Eihän nimittäin 
oppihistoria sinänsä muodosta sellaista 
erillistä kokonaisuutta kuin esim. raha

teoria tai monopolistisen kilpailun teoria, 
joten sen paloitteleminen on vain eduksi. 
Seurasin itse eräänä talvena luentosemi

naareja Princetonin yliopistossa. Aiheet 
olivat täysin modernit, mutta menneitä ja 
ny kyisiä kirjoittajia käsiteltiin täysin rinta 
rinnan, opillisen sanoman mukaan ja 

vuosisadasta riippumatta. Oppihistoria 
kävi täten merkillisen eläväksi, vaikka sillä 
ei omaa kurssiaan ollutkaan. Historiallista 
taustamaalausta henkilökuvan ja persoo
nallisuuden hahmottamiseksi sai sitten 
halunsa mukaan etsiä elämänkerroista ja 

muista esseistä. 



Kirj allisu utta 

JAAKKO HONKa Investointien suunnittelu ja, 
tarkkailu. WSOY, Porvoo 1963. 235 s. 

Uusi laajahko liike taloustieteellinen tut

kim~s h,erättää aina ~uoma~tavaa,:tpif:
lenkiiintoa. Näin on asian"laita varslnldn 
silloin, kun tutkimuksen tekijänä on Jaak
ko . Honko ja sen aiheena investointikysy
mykset. 

Käsiteanalyyttisen johdannon jälkeen 
siirrytään käsittelemään investointipää
töksiä yritysten yleisen pitkän tähtäimen 
politiikan nivelinä. Ilmeisen uutta ovat 
tässä suhteessa kommentaarit, jotka kos
kevat yritysten organisatorista käyttäyty
mistä niiden etsiessä investointimahdolli
:suuksia. 

Kalkyylimallien komponenttien (juok
sevat menot, juoksevat tulot, hankintame
no, jäännösarvo, investointiajanjakso ja 
laskentakorkokanta) kvantifiointi on aina, 
joka tapauksessa käytännössä, ollut mer
kittävä ongelma, koska on vaikeata arvi
oida eri tekijöihin liittyviä »riskejä». Hon
ko esittää tätä varten alkeellisen menetel
män epävarmuustekijän huomioon otta
miseksi. Investointien yleinen kertailmiö
luonne edellyttää tavanomaisten todennä
köisyyslaskelmien huomattavaa yksinker
taistaniistå, jotta näillä voisi olla käytän
nöllistä merkitystä investointi päätöksiä 
tehtäessä. 

Myös selostettaessa eri kalkyylimalleja 
esitetään useita yksinkertaistuksia, kuten 
MAPI-sovellutus (Terborgh), investoin
tien tuottoprosentti ja likviditeettimene
telmä.Erikois~n suuri merkitys on tällöin 
eri' mallien' perustana olevien edellytysten 
selvittämisellä. Rajoitusten tunteminen 
on aina arvokasta. 

Kun verotuksen, inflaation ja rahoitus
rakenteen vai~utukset tuodaan myöhäi
semmässä vaiheessa mukaan kuvaan, mo
nimutkaistetaan tosin laskentamenetelmiä 
teknillisesti, mutta samalla lisätään niiden 
käytännöllistä »hyötyä». Viimeksi maini
tusta näkökulmasta katsoen suuriarvoinen 
on tutkimuksen viimeinen luku, jossa käsi
tellään investointien tarkkailua ja inves
tointien tuottoprosentin käyttöä yleisenä 
kannattavuusarvostelun välineenä. 

Periaatteellisessa mielessä painavimmat 
vastaväitteet voidaan ehkä kohdistaa tut
kimuksen kahdeksanteen lukuun »Inves
tointipäätös». Honko toteaa, että kvanti
fioitujen päätäntäperusteiden tuottamisen 
ja itse päätöksen välillä on monta askelta, 
jolloin yrityksen johdon kvalitatiivinen 
»harkinta» astuu näyttämölle. Käytän
nön kokemusten astuminen kuvaan ja eri 
ali tavoitteiden huomioon ottaminen joh
taa joka tapauksessa epäsuorasti poikkea
mlseen kannattavuuden käyttämisestä 
ainoana päätäntäkriteeriona. Sen sijaan 
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investointikohteet jaetaan eri luokkiin ja 
eri projektit kilpailevat keskenään oman 
luokkansa puitteissa. Jakoperusteina esite

tään: 1) pakottavat syyt, 2) markkina
aseman turvaaminen, 3) nykyisten inves
tointien korvaaminen, 4) kustannusten 
alentaminen, 5) tuottojen lisääminen ja 
6) uusien alojen valtaaminen tai uusien 
tuotteiden aikaansaaminen. Ehkä paina

vimpami luokkajaon suorittamista puo
lu'stavana motiivina on se seikka, .. ettå 
muunlainen menettely voisi johtaa esim. 
siinä määrin laajentuneeseen tuotelajitel

maan ja niin suureen yksittäisten uudel
leenjärjestelyiden frekvenssiin, ettei yri
tystä enää voitaisi organisatorisesti pitää 
koossa. 

POtJL NYBOE ANPERSEN Lyhyt kansantalous
tiedon' oppikirja. WSOY, Porvoo, Helsinki 
1963: Ruotsalaisen laitoksen Nationaleko
nomi 4. painoksesta suomentanut Pirkko 

Griinbaurh. Tanskalainen alkuteos Den 
@konomiske Sammenhceng. 

Lyhyen ja suhteellisen kansantajuisen 
esityksen laatiminen kansantaloustieteen 
pääpiirteistä on erittäin vaikea tehtävä. 
Mahdollisuuksia kuvata keskeisiä taloudel

lisia kysymyksiä on nimittäin varsin monta 
ja on lopulta ehkä makuasia minkä tien 
valitsee. Keskeisenä ajatuksena tulee kui-· 

tenkin olla juuri erilaisten taloudellisten ja 
nimenomaan kokonaistaloudellisten yht~yk
sien esittäminen, mikä on kansantalous tie
teen varsinainen tehtävä. Tämä kokonais
taloudellisten yhteyksien painottaminen 

näkyykin otsikossa mainitun kirjan tans
kankielisessä nimessä Den nkonomiske sam~ 

Allekirjoittaneen vakava itsetutkistelu 
»haluttomuudesta» luokkajaon suoritta
miseen johtaa lopuksi toteamukseen, että 

kvantifioimisvaikeudet muutoin ovat jois
sakin tapauksissa todellakin liian suuria ja 
että sama pitää paikkansa pyrittäessä edes 
ajatuksellisesti ottamaan huomioon esim. 
kaikki organisatoriset seuraukset. 

Hongon uudella tutkimuksella tulee 
olemaan suuri merkitys osittain kurssikir

jana ja osittain yritysten käyttämänä tyÖ
kaluna. Makroekonomistien, joita alitui
sesti huolestuttaa heidän premissiensä 

realistisuus, on syytä ottaa tämä huo"mi
oon. Hongon tutkimus tulee nimittäin 
vaikuttamaan suuresti elinkeinoelämäm
me tulevaan käyttäytymiseen. 

LARS W AHLBECK 

menhceng. Tämä tanskankielinen teos on 
nyt suomalaisen kustantajan toimesta 
suomennettu ja julkaistu nimellä lyhyt 
kansantaloustiedon oppikirja. Suomennos on 
tapahtunut kuitenkin ruotsalaisen JVatio
nalekonomi-nimisen käännöksen pohjalta. 
Kustantaja mainostaa kirjan takakannessa 

teoksen laatijaa Kööpenhaminan Kauppa
korkeakoulun kansantaloustieteen profes
soria POUL NYBOE ANDERsENia siitä, että 
hän on ansiokkaasti käsitellyt taloustieteel

lisiä kysymyksiä populaarissa muodossa ja 
että hänen kaksi kirjaansa Ulkomaantalous 
sekä yhdessä prof. BJARKE FOGin ja prof. 
POUL WINDINGin kanssa laadittu oppikirja 
Kansantaloustiede on käännetty suomeksi ja 
että ne ovat saaneet runsaasti kiitosta osak
seen. Osittain näin lieneekin asianlaita. 

Toisaalta on kuitenkin muistettava, että 
mmenomaan ll'ansantaloustiede-niminen 
laajempi lähinnä korkeakoulukäyttöön 



tark6itettu kirja tuskin ori sl.ioniennoks~na 

onriistunut ja että sitä vastaan voidaan 

myöskin asiallisesti esittää erittäin runsaasti 
huomautuksia. Tästä huolimatta kustan
taja on katsonut aiheelliseksiöttaa siitä jo 
3 painosta korjaamatta lainkaan esiintyviä 
virheitä. ~\1ainitut kolme tanskalaista kir
joittajaa ovat kuitenkin itse havainneet 
teoksessaan esiintyvät suuret puutteet ja 
ovat laatineet siitä korjatun painoksen. 
Tämä 01isi ilmeisesti meilläkin ollut syytä 
panna merkille. 

Todettakoon heti alussa, että· nyt suo

mennettu lyhyt ja enemmän alkeiskäyt
töön tarkoitettu oppikirja on suomennos
työltään huomattavasti parempi ja että 
voidaan sanoa sen tässä suhteessa täyttä..: 

vän suhteellisen korkeat vaatimukset .. 
] oi takin pieniä· terminologisia horjahteluja 
esiintyy, mutta ne ovat kuitenkin varsin 
vähäisiä. Suomentaja ansaitsee näin ollen 
työstään kiitoksen. 

Kuten sanottu, on taloustieteen perus
ongelmien esittäminen erittäin vaikeasti 

ratkaistavissa oleva kysymys. Eräs mah
dollisuus on tietysti lähteä liikkeelle kuvai

levalla tavalla esittämällä ennen kaikkea 
talouselämän rakennetta koskevia tietoja, 
mm. tilastotietoja, ja tällä tavoin antaa 
lukijalle melko konkreettinen kuva siitä 
talouselämästä, jossa hän omassa roolis

saan toimii. Koska kokonaistaloudellisten 
yhteyksien abstraktiotaso on varsin korkea 

ja niiden ymmärtäminen ilman saman
aikaisesti tapahtuvaa selitystyötä ja ope
tusta on huomattavan hankalaa, saattaa 
kuvaileva esitys ehkä ensimmäisenä joh

datuksena ollakin paikallaan. Tätä linjaa 

ei kuitenkaan esiteltävänä olevassa kirjassa 

ole noudatettu. Jos lähdetään siitä, että 

tarkoituksena on todella esittää taloustie
teen saavutuksia korkeammalla abstrak-
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tiotasolla, johon nähdäkseni esiteltävä 

teos pyrkii, on jälleen olemassa useita teitä: 
etenemiseen. Rajoittavana seikkana on 
kuitenkin otettava huomioon se, että sivU'
määrä alkeisoppikirjassa ei voi olla kovin 

laaja. Esiteltävänä oleva kirja pyrkii sisäl
lyttämään itseensä useimmat taloustieteen 
haarat mahdollisimmat selvässä ja ha"; 

vainnollisessa muodossa. Näitä ongelmi~ 
esitettäessä on teoksessa pyritty erittäin 
helppotajuiseen ja tavallaan kädestä kiinni 

pitäen tapahtuvaan johdatteluun. Epäile
mättä ongelmien ydinkysymykset tulevat

kin näin helposti ymmärrettäviksi. Näh-· 
däkseni liittyy kuitenkin tällaiseen esi tys
tapaan se vaara, että lukija menettää mie~ 
lenkiintonsa kysymyksiin, koska ne teh,;. 

dään ikään kuin liian selviksi ja yksin
kertaisiksi eivätkä ne näin ollen pysty 
herättämään hänessä riittävää intellek,;. 

tuaalista mielenkiintoa. Kaikki on itses
tään selvää, kirkasta, mutta teoksessa ei 
lainkaan viitata siihen, minkälaisia vaati

via ajatuksellisia ponnistuksia kansanta
loustieteen piirissä on vaadittu ennen kuin 

näihin käsityksiin on päästy. Edes jonkin
lainen viittaus siihen, että käsiteltävänä 
olevat kysymykset eivät suinkaan ole aina 
olleet itsestään selviäja että niiden tausta
na on pitkäaikainen teoreettisten raken

nelmien kehittäminen, voisi ehkä enem

män herättää lukijassa kunnioitusta ja 

ymmärtämystä kansantaloustieteen prob
lematiikkaa kohtaan. Tämä tietysti kuiten
kin lisää sivumäärää, mutta olisi kuitenkin 
omiaan herättämään lukijassa enemmän 
kiinnostusta ja halua syventää opintojaan. 

Kuten sanottu, sisältyy teokseen impli
siittisesti varsin laajalti kansantaloustie

teessä tällä hetkellä yleisesti hyväksyttyjä 

teoreettisia rakennelmia. Teoksen eri osien 
painotukseen olisi nähdäkseni kuitenkin 
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voitu tehdä montakin muutosta, joista 
kuitenkin voi samalla sanoa, että ne tie
tysti ovat makukysymyksiä, ts. kysymyksiä 
siitä, mitä kansantaloustieteestä opintojen 
alkuvaiheessa on syytä tietää. Sellaisena 
kuin teos on kirjoitettu, ,siihen sisältyy 

huomattavan runsaasti itse asiassa kansan
tuloidentiteettien ympärillä tapahtuvaa 

tavallaan makrotaloudellista päättelyä, 
joka kuitenkaan ei mielestäni ole tarpeeksi 
»liikkuvaa», jotta se antaisi riittävän hy
vän kuvan talouselämän kokonaismeka
nismista. Tämä makrotaloudellinen päät
tely sisältyy pääasiallisesti lukuun III 
»Tuotan tokoneisto» -ja -lukuun IV »Tuo
tannon tulos». Kokonaismekanismin toi

mintaa on kirjan lopussa myöskin käsitelty 
IX luvussa »Talouselämän kokonaismuu
tokset,» joka kuitenkin jää nähdäkseni 

kovin suppeaksi verrattuna moneen muu
hun kirjassa käsiteltyyn kysymysryhmään. 

Toinen leimaa-antava piirre teokselle 
on, että siinä havaitsee mainituille tanska
laisille taloustieteilijöille ja myöskin teok

sen kirjoittajalle tyypillisen rakkauden itse 
asiassa enemmän liiketaloustieteelliseen 
ainekseen esim. luvussa VI »Yrityksen 
talous». Sen sijaan talouselämän kokonais
yhteyksiä tarkasteleva, toisesta kuin mak
rotaloudellisen analyysin näkökulmasta 
lähtevä hintamekanismi on jokseenkin 
tyystin lyöty laimin. Liiketaloustieteelli

seltä pohjalta lähtevä hintojen asetannan 
selittäminen on sinänsä selvää, mutta 
hintamekanismin tehtävä tuotannonteki
jöitten allokoinnissa on jäänyt tällä tavoin 

melko syrjään. Samoin on hintamekanis
min yhteyksien riittämätön selvittäminen 
vaikuttanut haitallisesti mm. talouselämän 

kasvukysymyksiä mikrotasolla käsittele
viin väitteisiin, joita jonkin verran kirjassa 
siellä täällä tapaa. 

Voidaan ehkä väittää, että kansanta
louden kokonaismekanismia selittävän 
makrotaloudellisen analyysin syventämi
nen ja edelleen hintamekanismin toimin
nan huolellisempi kuvaaminen olisivat 

paisuttaneet kirjaa huomattavastikin ja 
että nimenomaan monet kysymykset hin
ta mekanismin kuvauksen yhteydessä ovat 

varsin korkealla abstraktiotasolla ja ehkä 
näin alkeisoppikirjassa vaikeasti käsiteltä
vissä. Nähdäkseni näille kysymyksille olisi 

kuitenkin kirjan nykyisissäkin puitteissa 
voinut saada enemmän tilaa jättämällä 
ennen kaikkea luku II huomattavasti sup
peammaksi. Väestökysymysten käsittele
minen on sinänsä tärkeä kysymys, mutta 
niiden esittely kirjassa on nähdäkseni suh
teettoman syvällistä ja huolellista-, varsin
kin kun esitetyt näkökohdat varsin välilli
sesti liittyvät kirjan muihin osiin. V äestö

kysymysten käsittelyssä on pääpaino viime 
kädessä pitkän tähtäimen ongelmilla, jot
ka kuitenkin on muuten kirjassa miltei 
täydellisesti sivuutettu. Tällä hetkellä 

muodissa olevat kysymykset taloudellisesta 
kasvusta ovat jääneet kirjassa varsin vä
häiselle huomiolle. Kirjaa olisi näin ollen 

voitu esim. tässä kohden jonkin verran 
supistaa ja saada kipeästi kaivattuja sivuja 
edellä mainittujen ongelmien syventämis
tä varten. Esitetty hintateoriahan on si
nänsä varsin »moderni», mutta kokonais
yhteyksien kuvaaminen on, kuten sanottu, 
jäänyt mielestäni liian vähäiselle huomi

olle. Epäilemättä hintamekanismi tradi
tionaalisessa muodossaan, ts. täydellisen 
kilpailun ehtojen vallitessa kuvattuna 
järjestelmänä on tavallaan vanhentunut, 

mutta yhteyksien kuvaaminen monopolis
tisen kilpailun vallitessa on silti jossakin 
määrin mahdollista ja muodostaa taustan 
probleemeille, jotka ovat ensiarvoisen 



tärkeitä, kun pyritään ratkaisemaan ky
symystä siitä; miten kysymyksessäkin ole
van kirjan taustana oleva talou~järjestelmä 
pystyy toimimaan. Kaikki viittaukset 
»workable competition»-probleemeihin 
on jätetty täysin syrjään. 

Teos on alkeisoppikirjana helppolukui
nen, mutta olisi syytä keskustella siitä, 
onko alkeisoppikirjan välttämättä oltava 
niin helppolukuinen kuin kysymyksessä 
oleva teos on. »Intellectual challenge» 
puuttuu siitä ja luulen, ettei kansantalous
tieteen peruskysymyksiin perehtyvä lukija 
saa kirjasta riittävää innoitusta kysymys
ten edelleen selvittämiseGn ja.taloustieteen 
probleemien laajempaan ja syvällisem
pään tutkimiseen. Koska meillä Suomessa 
on käytettävissä suhteellisen suppea ja 
melko epätasainen kokoelma kansanta
loustieteen alkeisesityksiä, katsop toisaalta, 
että esitettävä teos nimenomaan selkey
tensä vuoksi voi hyvän opettajan käsissä 
muodosta~ opiskelujen rungon, kunhan 
siihen tuodaan lisää niitä aineksia, joita 
edellä sanotussa on todettu siitä puuttu
van. Teosta lukiessa herää myöskin kysy
mys, eikö piirroksilla ja kaavakuvilla olisi 
voitu saada teokseen konkreettisempaa 
tuntua ja näin muodostaa lukijalle myös
kin visuaalisia kuvia talouselämän koko
naismekanismista, joka auttaisi häntä pa
remmin ymmärtämään juuri mainitut 
kokonaistaloudelliset yhteydet. Nythän 
teoksessa ei ole lainkaan kuvioita eikä 
myöskään graafisia esityksiä esim. yrityk
sen taloutta esiteltäessä. Graafiset esitykset 
sinänsä eivät tietenkään ole välttämättö
miä ja saattavat tietyissä tapauksissa jopa 
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tuntua lukijasta liian vaikeilta. Kokemuk
seni perusteella rohkenen kuitenkin väit
tää, että kuvioitten käyttö suuresti auttaa 
nimenomaan kokonaistaloudellisten yh
teyksien selvittämistä. 

Teoksessa käytettyyn terminologiaan ei 
ole sanottavasti huomauttamista joitakin 
pieniä horjahteluja lukuun ottamatta 
(»täydellinen vapaa kilpailu»). Tässä suh
teessa se poikkeaa, kuten sanottu, eduk
seen aikaisemmista käännöstöistä. Lo
puksi on syytä todeta, että teoksen ilmes
tyminen parantaa tilannetta alkeisoppi
kirjojen kohdalla, mutta ei suinkaan sitä 
vielä ratkaise. Epäselväksi jää ennen kaik
kea se, minkälaatuisessa opetustyössä teos 
on tarkoitettu käytettäväksi. Kysymys 
siitä, mikä on oikea tie johdattaa opiskelija 
kansantaloustieteen kysymysten piiriin, 
on huomattavan vaikea ja tätä ongelmaa 
nähdäkseni ei esiteltäväkään teos lopul
lisesti selvitä. 

Teokseen on sisällytetty jonkin verran 
tilastotietoja, jotka tällä kertaa on suurim
maksi osaksi otettu Suomen talouselämäs
tä eikä kuten aikaisemmin suomennetuissa 
oppikirjoissa Tanskan talouselämästä (!). 
Tämä tekee kirjan tietysti käyttökelpoi
semmaksi meidän olosuhteissamme. Kai
ken kaikkiaan on kuitenkin sanottava, 
etteivät tilastotiedot eikä yleensäkään 
teoksen esitystapa tee sitä kovin »jännittä
väksi», mikä kuitenkin olisi tarpeen kun 
opiskelija kansantaloustieteen kysymyksiin 
tarttuu. Vaara on tarjolla ettei hän loppu
jen lopuksi kuitenkaan näistä kysymyksistä 
riittävästi innostu. 

FEDI VAIVIO 
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TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS lvleialli

teollisuus Suomen kansantaloudessa. Julkaisu
sarja A V, Helsinki 1963. Teos sisältää 
yhdeksän artikkelia; 278 sivua sekä liitteitä. 

Suomen teollinen kehitys on perustunut 
ennen kaikkea puu- ja paperiteollisuuden 
sekä kahden viimeisen vuosikymmenen 
aikana myös metalliteollisuuden laajentu
miseen. Kun puuraaka-aineesta näyttää 
vähitellen syntyvän niukkuutta, teollinen 
laajentuminen jää vastaisuudessa entistä 
enemmän metalliteollisuuden varaan. Me
tallituotteiden kysynnän kasvu maailman
markkinoilla ja kotimaassa tulee ilmeisesti 
olemaan keskimäärää voimakkaampi. On
han tuotannolle luonteenomaista nopea 
koneellistuminen, samalla kun kestokulu
tustavaroiden merkitys kuluttajien kysyn
nässä lisääntyy. Toisaalta kuitenkin kan
sainvälisen taloudellisen yhteistyön tehos
tuminen merkitsee tullisuojan alentumista 
ja ulkomaankaupan määrällisten rajoi
tusten vähentymistä. Näin myös oman 
maamme metalliteollisuuden kehitysmah
dollisuudet riippuvat entistä enemmän sen 
tulevasta kansainvälisestä kilpailukyvystä 
niin laadun, hintojen kuin toimitusehto
jenkin suhteen. Kun otetaan lisäksi huo
mioon, että noin 8 % kokonaistuloista 
ansaitaan metalliteollisuudessa ja että 
työvoimän runsas tarjonta näyttää lähi
vuosina jatkuvan, on hyvin perusteltua 
kiinnittää huomiota nimenomaan tämän 
alan kehittämiseen. Millaisia ovat ne toi
menpiteet, joihin olisi ryhdyttävä niin 
talouspolitiikassa kuin yksityisten yrittä
jienkin toimesta metalliteollisuuden kas
vumahdollisuuksien turvaamiseksi? 

Edellä on lyhyesti nyt tarkasteltavan 
teoksen tausta. Artikkelit, jotka muodos
tavat varsin selvän kokonaisuuden, ku-

vaavat metalliteollisuuden viimeaikaista 
kehitystä sekä sen nykyistä Takennetta ja 
asemaa kansantaloudessa samoin kuin 
tulevia kehitysmahdollisuuksia. Teoksessa 
on lukuisia hyvinkin mielenkiintoisia ja 
uusia näkökohtia esitteleviä kohtia. Niistä 
mainittakoon panos-tuotos-taulukko, mi
kä antaa erittäin monipuolisen kuvan me
talliteollisuuden sisäisestä rakenteesta ja 
sen yhteyksistä kansantalouden muihin 
osiin. Teräksen sekä koneiden ja laitteiden 
kysyntää maailmantaloudessa kuvaavat 
artikkelit antavat yleiskuvan markkinoi
mismahdollisuuksista. Itäryhmän maiden 
metalliteollisuutta ja ulkomaankauppaa 
sekä Suomen ja Itäryhmän keskinäistä 
metallituotteiden kauppaa koskevat artik
kelit kuuluvat myös teoksen mielenkiin-' 
toisimpiin lukuihin. Viimeinen artikkeli 
luo vihdoin yleiskuvan koko tarkastelun 
kohteena olevaan kysymykseen. 

Teos on verrattain laaja ja yksityiskoh
tainen. Sitä on pidettävä nimenomaan 
perustutkimuksena, mikä antaa lähtökoh
dan hyvinkin monien kysymysten tarkas
telulle. Lähes 300 sivua ja lukemattomia 
taulukoita sisältävänä teos ei ole kuiten
kaan aivan helposti luettavissa ja sen sisäl
tämien tietojen omaksuminen tuottanee 
myös vaikeuksia. Tämän vuoksi on ym:.. 
märrettävää, että teoksessa on parikin 
yhteenvetoa, nimittäin esipuheessa ja vii
meisessä artikkelissa. 

Sivuilla 256-259 esitetään tärkeimmät 
niistä suosituksista, joita metalliteollisuu
den kasvumahdollisuuksien turvaaminen 
edellyttänee lähivuosina. Näitä ja eräitä 
muita teoksen kohtia tarkasteltaessa jää 
kuitenkin kaipaamaan perusteellisempaa 
selvitystä kilpailum~hdollisuuksista. Täl
laisia ovat mm. ,uusien tuotteiden ja tuo
tantomenetelmien kehittäminen, uusien 



markkinoiden valtaaminen ja löytäminen 
sekä entistä parempien toimitusehtojen 
kehittäminen. Teoksessa ei ole myöskään 
tietoja metalliteollisuuden kansainvälisestä 
kilpailukyvystä hintojen valossa. Näitä 
tietoja olisi ollut saatavissa aivan .viime 
vuosiltakin. 

Allekirjoittanut jäi myös kaipaamaan 
sotakorvaustoimitusten perusteellisempaa 
käsittelyä sen vuoksi, että nämä toimituk
set vaikuttivat ratkaisevasti Suomen me
talliteollisuuden laajentumiseen jopa täy
sin uusille tuotannonaloille. Lukuisissa 
laskelmissa kokonaiskuvan muodostamista 
häiritsee aika tavalla teollisuustilaston 
bruttoarvon käyttäminen lähtökohtana. 
Kun tähän bruttoarvoon vaikuttavat yri-

MARTIN J. BAILEY .Nationallncome and the 

Price Level. A Study in lvfacrotheo~y. 1-1cGraw
Hill, New York, London 1962. viii + 
304 s. $ 6.95. 

Esiteltävän teoksen kirjoittaja MARTIN 
J. BAILEY on suhteellisen tuntematon suu
ruus talousteoreetikkona, mikä seikka ai
van liian monessa tapauksessa on johtanut 
siihen, että ansiokas tutkimus on jäänyt 
nimekkäämpien kirjoittajien hengentuot
teiden varjoon. Käsillä olevalla teoksella 
on näin ollen varsin hyvät edellytykset 
joutua sysätyksi sivuun. Sisältönsä puoles
ta teos kuitenkin ansaitsee tulla mainituksi 
laa j emmissakin puitteissa. 

Esiteltävä teos on tarkoitettu lähinnä 
oppikirjaksi pidemmälle ehtineitä talous
teorian opiskelijoita varten. Sellaisenaan 
se on kylmän asiallinen yhteenveto talou
dellisen mekanismin toiminnasta tämän 
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tysten ja työpaikkojen lukumäärä, organi
saatio ja toimipaikkojen itsenäisyys, me
talliteollisuuden käsitteleminen yhtenä ko
konaisuutena olisi ollut monissa tapauksis
sa selvempää. Tällöin tuotannon brutto
arvoksi olisi muodostunut kulutus- ja 
investointihyödykkeiden myynti kotimaa
han ja vientiin sekä muille tuotannon
aloille tapahtuva raaka-aineiden myynti. 

Metalliteollisuudesta ja yleisestä talous
politiikasta kiinnostuneille teos on lukemi
sen arvoinen. Perustutkimuksena teos on 
verrattain laaja ja yksityiskohtainen, mut
ta sen sivuilta ovat varsin helposti löydet
tävissä tutkimuksen päälinjat ja tutkimus
tulokset myös yksinkertaisessa muodossa. 

PENTTI V IITA 

hetken käsitysten mukaan. Kirjoittaja eI 
ole kuitenkaan tyytynyt esittämään pel
kästään vakiintuneita käsityksiä, vaan 
kautta linjan ~n havaittavissa omakohtai
sen ajattelun tuloksena syntyneitä ideoita, 
jotka tekevät teoksen lukemisen mielen
kiintoiseksi kelle tahansa. 

Teoksen pääasiallisin mielenkiinnon 
kohde on kansantulon ja korkotason mää
räytyminen, mikä seikka käy ilmi jo teok
sen otsikosta. Tarkastelu toteutetaan key
nesiläisessä hengessä analyysivälineistön 
muodostuessa erilaisista mallikonstrukti
oista, ja keskustelu käydään lähinnä ana
lyysin tuloksena olevien järjestelmien· tasa
painoehtoja tutkimalla. Otsikko uskotte
lee lisäksi, että myös hintatason määräy
tymisen analyysi tulee näyttelemään tiet
tyä osaa. Hintamuuttujalle on kuitenkin 
teoksessa annettu varsin vaatimaton teh
tävä: sen toimiessa deflaattorina päästään 
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nimellisenä ilmaistuista malleista reaali
malleihin. Hintamuuttuja tässä ominai
suudessaan palvelee kuitenkin kirjoittajan 
tarkoituksia hänen tarkastellessaan tasa

painoehtoja eräiden mallien avulla. Hän 
nimittäin lähtee liikkeelle olettamuksesta, 
että nimellisenä ~ ilmaistu rahakassojen 
tarjontafunktio on kiinteä funktio, ts. 

hintatason muutokset eivät vaikuta funk
tioon, jolloin saadaan yhtä monta reaalis

ten rahakassojen tarjontafunktiota kuin 
voidaan ajatella erilaisia hintatasoja val
litsevan. Tällöin kirjoittajan kehittämä 
järjestelmä jää indeterminoiduksi, ts. voi
daan löytää useita kansantulon ja korko
tason yhdistelmiä, joiden vallitessa saavu
tetaan rahan kysynnän ja tarjonnan tasa
paino sekä säästämisen ja sijoittamisen 
yhtäsuuruus. Kun tarkasteluun liitetään 
tuotanto ja työvoima uusina muuttujina 
siten, että tiettyä reaalituloa vastaa tietty 

työllisyyden määrä ja että työvoiman ky
syntä ja tarjonta ovat reaalipalkan funk
tioita, päädytään kuitenkin determinoi

tuun järjestelmään, jossa juuri· hintataso 
voidaan ymmärtää determinoivaksi muut
tujaksi. 

Hinnanmuodostuksen kahtiajaon ym

pärillä käytyä keskustelua ei kirjoittaja ole 
pyrkinyt viemään eteenpäin, joten »dic
hotomia» asettaa hänen analyysilleen yhtä 
suuret rajoitukset kuin muillekin vastaavil
le tutkimuksille. 

Makrotasolla supritettu pohdiskelu ei 

kuitenkaan anna kirjoittajan mielestä riit
täviä takeita tasapainopisteiden olemassa

olosta, josta syystä kokonaismuuttujat 

välineistöllä. Tarkastelu toteutetaan täy

dellisenja epätäydellisen kilpailun tapauk
sille erikseen. 

Keynesiläinen teoria on suurelta osin 
suhdannete6tiaa, ja tällä kohden on kir
joittaja ~ ollut kiinnostunut yksinomaan 
suhdanteiden tasaamiseen tähtäävän suh

dannepolitiikan olemuksesta. Suhdanne
poliittisista keinoista on otettu esille raha
ja finanssipoliittiset keinot. 

Kirjoittajassa yhtyvät kansantalousmie
hen, tilastomiehen ja ma temaa tikon kyvyt, 
mikä seikka on jättänyt myös esiteltävään 
teokseen selvät jäljet. Niinpä hän ei ole 
malttanut olla liittämättä teoksen loppuun 
vielä odotuksia, sopeutumista ja kumula;.. 
tiivista prosessia koskevaa lukua, jonka 
käsittely tapa on lähinnä tilastomatemaat
tinen. Tuntuu kuitenkin oudolta, että kir
joittaja nimenomaan oppikirjaa tehdes
sään on lähtenyt kuvatulle linjalle. Kirjan 

alkuosa nimittäin käsittelee keynesiläisen 
talousteorian perusteita varsin yksinkertai
sella ja loogisesti etenevällä tavalla, mutta 

selvän kuvan saamiseksi· loppuosasta ei 
riitä, että lukija tutustuu kirjoittajan 
kontributioon. 

Kokonaisuutena teos ei täysin ole alle
kirjoittaneen mieleen mikäli ajatellaan 
standardioppikirj alle asetettavia vaati
muksia. Sen sijaan jos teos ajatellaan jae
tuksi osiin, joista ensimmäinen käsittelee 
kansantuloteoriaa, toinen yleisen tasapai

non teoriaa, kolmas talouspolitiikkaa ja 
neljäs taloudellisten ilmiöiden mittausta 

ja ennustamista, ovat mainitut osat kukin 
omalla tavallaan hyviä ja ansiokkaasti 

vaihdetaan mikrotason muuttujiin ja ana- kokoonpantuja. 
lyysiä jatketaan yleisen tasapainoteorian AHTI MOLANDER 



FRANK G. DICKINSON (editor) Philanthropy 

and Publie Poli~'Y. The National Bureau of 
Eeonomie Researeh lne., New York 1962. 
X + 145 s. 

Ei yleensä pitäisi verrata omia oloja 
varakkaampiin maihin, mutta' tietäessään 
sen ka pasiteettivara uksen ja rahoi tusjärjes
telyn, minkä yksi ainoa vuotuinen kansan
talousmiesten työkonferenssi meillä vaatii, 
ei voi olla hämmästymättä lukiessaan, 
kuinka Yhdysvalloissa on voitu lukuisten 
muiden ohella järjestää pariviikkoinen 
konferenssi, jonka teemana on ollut filan
tropia. Tällaisen konferenssin järjesti
vät kesä-heinäkuussa 1961 yhteistoimin 
National Bureau of Economic Research 
ja Merrill Center for Economics. Tarkoi
tuksena oli selvittää filantropiaan liitty
viä taloudellisia näkökohtia sekä julki
sen vallan osuutta ja vaikutusta filantro
piassa. Konferenssin alustusten pohjalta 
on toimitettu seuraavassa esiteltävä kirja. 

Aluksi on ehkä 'syytä tarkastel1ä,'m'itä 
filantropialla' tässä yhteydessä ymmärre
tään. Kirjan ensimmaIs~ssä, National 
Bureaun tutkimusjohtajan SaLoMoN FAB
RlcANTin kirjoittamassa artikkelissa An 

~conomist' s View of Philanthropy pyritään 
yleisluonteisen 'pohdiskelun avulla jonkin
laiseen käsitteeritnäärittelyyn. Kirjoittaja 
lähtee todella laajasta käsitteesta viitates
Saan sanakirjan määritelmään, jonka mu
kaan filantropia on »love towards man
kind». Oma sanakirjani antaa kyllä hie
man rajoitetumman määritelmän, nimit

täin pyrkimyksen edistää lähimmäistensä 
parasta. Tätä voidaan taloudellisellakin 
alalla suorittaa monin eri muodoin. Sup
pea käsite saadaan Fabricantin mukaan 
verotilastosta, josta ilmenevät vähennys
kelpoiset avustukset kirk()lle, sairaaloille 

KIRJALLISUUTTA 41 

sekä opetus- ja huoltojärJ,estöille. Laajempi 
käsite saadaan, jos filantropian . piiriin 
luetaan myös se aika, jonka yksityiset kan
salaiset uhraavat erilaiseen hyväntekeväi
syystyöhön. Vieläkin pidemmälle voidaan 
mennä ottamalla huomioon se »avustus», 
minkä esimerkiksi jonkin hyväntekeväi
syysjärjestön virkailija antaa, tehdessään 
työtään alemmalla korvauksella kuin min
kä hän jossakin muussa toimessa saisi. 

Filantropian eräänä toteuttamismuoto
na voidaan pitää myös julkisen vallan har
joittamaaja verovaroin, rahoittamaa huol
to- ja avustustoimintaa. Se eroaa kuitenkin 
pakkoluontoisuutensa vuoksi yksityisten 
henkilöiden ja' yhtiöiden harjoittamasta 
suoranaisesta avustustoiminnasta. Fa bri
cant ehdottaakin ainoastaan viimeksimai
ni tusta käytettäväksi filan tropia-nimi tystä. 
Tässä kohden oltiin konferenssissa kuiten
kin varsin eri mieltä. Katsottiin, että ns. 
julkinen filantropia olisi otettava huomi
oon, koska se viime vuosikymmeninä on 
suuressa määrin korvannut yksityistä 
filantropiaa. Eräs mielenkiintoinenongel
ma onkin yksityisen ja julkisen filantropian 
välinen »työnjako». Voidaan tietenkin 
olettaa, että jälkimmäisen laajentuessa 
edellinen supistuu, koska tulonsaajat kat
sovat jo veronmaksunyhteydessä suoritta
neensa »moraalisen velvoituksen» edellyt
tämän avustuksen. Fabricantin näkemyk
sen mukaan näin ei kuitenkaan ole käy
nyt, vaan yksityisen filantropian osuus 
kansantulosta on ainakin säilynyt ennal
laan ellei mahdollisesti hieman suurentu
nutkin. Tähän on hänen mukaansa saatta
nut vaikuttaa se, että yksityinen filantro
pia on muodostunut säätiöiden ja järjestö
jen harjoittamaksi ammattimaiseksi toi
minnaksi, josta on ollut seurauksena avus
tusten keräystyön t~hostuminen. Eräänä 
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'tekijänä on saattanut olla myös veropoli
,tiikka. 

Kirjan toimittajan FRANK G. DICKIN
sONin (National Bureau of Economic 
Research) artikkeli The Grou1th qf Private 
.and Publie Philanthropy perustuu eräästä kol
mivuotisesta tutkimuksesta laadittuun vä
liraporttiin. Niinpä myös se sisältää run
'saasti käsitteiden määrittelyä ja siinä esi
tetyt luvut ovat toistaiseksi vain alustavia 

. arvioita. Kuten nimikin osoittaa, tarkaste
lee Dickinson yksityisen filantropian ohel
la myös julkista. Edellisenkin kohdalla 
hän joutuu jo huomattavien määrittely-

'vaikeuksien eteen pyrkiessään selvittä
mään, mitkä ovat vastikkeettomia avus
tuksia. Hän kertoo erään kriitillisen kes
kustelukumppanin esittäneen, ettei esimer-

'kiksi kirkolle annettuja avustuksia pitäisi 
lukea filantropian piiriin, koska antaja 
yleensä kai odottaa saavansa vastiketta 
kohdatessaan kerran Pyhän Pietarin sillä 
suurella portilla. Asianomainen oli kuiten
kin joutunut myöntämään, ettei hänen 
ajattelemansa vastike ole tarkoin määri
telty eikä myöskään välitön. -Huomat
tavasti runsaammin erilaisia rajanvetoja 
joutuu kirjoittaja suorittamaan, kun hän 
siirtyy julkisen filantropian puolelle. Mikä 
osa esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkornaan
avusta on katsottava filantropian, mikä 
taas sotilaspoliittisten kustannusten jouk
koon? Mikä osa vanhuus- ja työkyvyttö
myysavustuksista edustaa nuoremman pol
ven filantrooppista tulonsiirtoa, mikä osa 
taas on »etukäteen itse rahoitettua»? 
Tietyin ratkaisuin kaikissa tällaisissa koh
dissa Dickinson päätyy tulokseen, jonka 
mukaan yksityisen filantropian osuus brut
tokansan tuotteesta on Yhdysvalloissa kas
vanut noin 2 prosentista v. 1929 noin 3 
prosenttiin v. 1959. Julkinen filantropia 

mukaanluettuna muodostuu kasvu ehkä 
noin 7 prosentista noin 15 prosenttiin vas
taavina vuosina. Tämän tarkempia arvi
oita ei kirjoittaja uskalla vielä esittää. 

WILLIAM S. VICKREyn (Columbia Uni
versity) artikkeli One Economist's View af 
Philanthropy ei sanottavasti tuo uusia näkö
kohtia esille huolimatta yksityiskohtaisuu
destaan, joka menee niin pitkälle, ettei 
kirjoittaja unohda mainita filantropian 
kustannuksia esitellessään sitäkään mene
tystä, mikä aiheutuu avustusanomuksiin 
liitettyjen vastauspostimerkkien irtirepi
misestä ja käyttämisestä muihin tarkoituk
siin! Keskeisin ajatus Vickreyllä on se, että 
veropolitiikassa kaivattaisiin muutosta 
suhtautumisessa yksityiseen filantropiaan. 
Nykyisin ovat määrätyt avustukset Yhdys
valloissa vähennyskelpoisia tuloverotukses
sa, mistä progressiivisen veroasteikon seu
rauksena syntyy se epäkohta, että suuri
tuloista avustajaa »tuetaan» valtion ta
holta enemmän kuin alempituloista. Kui
tenkaan ei Vickreyn mukaan näytä ilmei
seltä, että veron välttämispyrkimys lisäisi 
avustushalukkuutta, ts. että avustusten 
osuus tulosta olisi ylemmissä tuloluokissa 
suurempi kuin alemmissa. Päinvastoin 
Vickrey osoittaa, että avustushalukkuus on 
pienempi ylimmissä-tuloluokissa kuin: kes
kituloryhmissä. Eri asia sitten on, kuinka 
vakuuttavaksi Vickreyn todistelu katso
taan, nimenomaan koska hän perustaa 
käsityksensä 1930-luvun alun verotilas
toihin. 

Otsakkeeltaan mielenkiintoisin on KEN
NETH E. BOULDINGin (University of Mi
chigan) artikkeli .lvotes on a Theory ofPhilan
thropy, jossa hän ei kuitenkaan pyri esittä
mään mitään yleistä filantropian teoriaa, 
vaan tarkastelee lähinnä vain »säätiöiden 
teoriaa» lähtien liikkeelle yrityksen teori-



asta. Teoriamuodostus jää kuitenkin vain 
yleisluontoisen pohdiskelun asteelle ja 
tärkein johtopäätös on, että säätiö voi 
tehdä kohtalokkaita erehdyksiä vain sijoi
tustoiminnassaan mutta ei avustusten ja
ossa! Toinen toteamus on se, että avustus
ten kohdistuminen tiet ylle alalle korottaa 
ensikädessä vain älyllisen kapasiteetin 
hintaa ko. alalla, mutta vasta ajanmittaan 
lisää tarjontaa. Lisäksi Boulding heittää 
esille ajatuksen laista, jolla asetettaisiin 
yläraja säätiöiden pääomien kasvulle, jotta 
niiden toiminta säilyisi joustavana ja jotta 
avustusten hakijoille ilmaantuisi useampia 
paikkoja, joista anoa, jolloin heidän riip
pumattomuutensa kasvaisi. 

Laajin artikkeli, ELI GINzBERGin Hospi
tals and Philanthropy lienee mielenkiintoinen 
vain Yhdysvaltojen sairaala talouden ke
hityksestä kiinnostuneille. Laajasta nume
roaineistosta riittänee tässä yhteydessä 
vain toteamus, että yksityisen filantropian 
osuus muiden kuin liittovaltion yleissairaa
loiden tuloista oli v. 1935 noin 13 % mutta 
v. 1958 enää vain 4.7 %. 

Suhteettoman vähälle huomiolle on 
lwnferenssissa jäänyt eräs yksityisen filant
ropian muoto, nimittäin yhtiöiden suorit
tama avustustoiminta. Tästä on kirjassa 
vain kuuden sivun mittainen artikkeli, 
joka sekin on juristin käsialaa: Konferens
sikeskustelussakaan ei tähän kysymykseen 
liiemmälti puututtu, mikä käy ilmi kirjan 
toimittajan Dickinsonin laatimasta yh
teenvedosta, joka antaa tiivistetyn kuvan 
aihepiiristä sekä keskustelussa ilmenneistä 
mielipide-eroista. 
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Yhdyn omasta puolestani niihin kriti
koitsijoihin, joiden mielestä julkisen vallan 
harjoittama tulonsiirtopolitiikka samoin 
kuin julkisen vallan luovuttamat ilmais
annit on syytä pitää täysin erillään silloin, 
kun ryhdytään puhumaan filantropiasta. 
Muussa tapauksessa joudutaan erityi
siin vaikeuksiin ryhdyttäessä suoritta
maan laskelmia filantropian laajuudesta, 
koska silloin on arvioitava, mikä osuus 
sosiaalipoliittisista tulon siirroista sekä ope
tus-, terveydenhoito- sekä sosiaalitoimen 
ym. ilmaisanneista edustaa filantropiaa 
ja mikä osuus taas on annettu muista 
syistä. Tällöin sotkeudutaan varsin pa
hasti toimenpiteiden motivoinnin vyyh
teen. Todettakoon tässä yhteydessä, ettei 
Dickinsonkaan artikkelissaan esitä, millä 
perusteilla hän on valinnut juuri tietyn 
suuruisen osan julkisen vallan eri meno
ryhmissä edustamaan filantrooppista suo
ritusta. Ainoastaan Yhdysvaltojen ulko
maanavun kohdalla hän on ilmoittanut 
jakoperusteensa, jona hän on käyttänyt 
sitä leimaa, minkä kongressi on kulloinkin 
katsonut oikeaksi antaa myöntämälleen 
avulle! Jos siis filantropiasta halutaan saa
da kuva, olisi tyydyttävä vain yksityiseen 
filantropiaan, vaikka tällöin saataisiinkin 
lopputulokseksi, ettei tulonsaajan avustus
halukkuus ole mainittavasti lisääntynyt 
tulotason voimakkaasta noususta huoli
matta. Sehän vain vahvistaisi vanhan 
sananlaskun toteamuksen, että hyvä an
taa vähästäänkin mutta paha ei paljos ___ 

takaan. 
JUHANI RISTIMÄKI 
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MYRON J. GORDoN'The Investment, Financing 

and Valuation of the Corporation. Richard D. 
Irwin Ine., Homewood, Illinois 1962. XIV 
+ 256 s. sh. 52/-. 

Ns.. »johtajien vallankumous» on jo 
vanha ilmiö ja sitä käsittelevä kirjallisuus 
on runsas ja melkoisen iän saavuttanut. 
BERLE and MEANS The Modern Corporation 

and Private Property ilmestyi v. 1936 ja prof. 
GORDoNin Business Leadership in the Large 

Corporation v. 1945. Tämän jälkeen aihetta 
käsittelevä kirjallisuus on lisääntynyt. no
peasti lähinnä sosiologiaan suuntautuvalta 
osaltaan. Viisikymmenluvulla ilmestyi ai
heesta jo monia tilastollisia selvityksiä, 
usein investointipäätöksiä koskevien tut
kimusten yhteydessä. Mainittakoon vain 
S. P. DABROVALSKY Corporate Income Re

tentions 1915-1948, joka ilmestyi v. 1951, 
E. KUH-J. MEYER The Investment Deci

sion (1957), sekä P. S. FLoRENcEn artik
keli Factors in Dividend Policy (1959) ja 
kirja Ownership, Control and Success in Large 

Companies (1961). 
Teoria jätti tämän yhteiskunnallisen 

kehitysilmiön hämmästyttävän pitkään 
huomiotta. Tavallisimmin se kuitattiin 
vain muutamilla viittauksilla siihen, ettei 
voiton maksimoimiin tarvitse olla yritys
ten ainoa päämäärä, vaikka itse teoria 
johdettiinkin tästä tavoitefunktiosta. Näin 
kävi siitä huolimatta, että suurin osa teol
lisuustoiminnasta ja jopa kaupasta oli ke
hittyneissä teollisuusmaissa jo kauan ollut 
johtajien eikä omistajien kontrolloimaa. 
Vasta viime vuosina on teorian muodostus 
ottanut huomioon »johtajien vallanku
mouksen» ja nyt on syntymässä uusi yri
tyksen teoria. Ensimmäiset kirjoitukset, 
kuten J. DOWNIE The Competitive Process 

(1958) ja BAUMOL Business Behaviour, Value 

and Growth (1959), olivat melko hajanaisia 
tai koskivat lähinnä käsitteenmuodostusta, 
kuten puolestaan E. PENROSE The Theory 

of the Growth af the Firm (1959). Mikäli ne 
olivat yhtenäisiä ja korkeatasoisia, eivät 
ne voineet peittää kuin pienen oSa,n aihe
piiristä, esim. M. MILLER-F. MODIGLIANI 
The Cost of Capital, Corporation Finance and 

the Theory of Investment (1959). 

Nyt esiteltävä prof. Gordonin teos on 
ensimmäinen laajamuotoinen, yhtenäinen 
ja todella korkealaatuinen esitys uuden 
yrityksen teorian alalta. Se ottaa tavoite
funktioksi yrityksen osakekannan arvon 
maksimoinnin. Vaikkakin yrityksen osake
kannan arvo onkin ehkä tärkein johtajien 
aseman turvallisuuden takaaja, voidaan 
tätä tavoitefunktion valintaa arvostella. 
Empiiristen tutkimusten mukaan yleisin 
ja johtajien useimmiten ensimmäiseksi 
asettama päämäärä on yrityksen koon 
mahdollisimman nopea kasvu. Yrityksen 
koon mittaamisperustan valinta on kui
tenkin hieman subjektiivista arvostelua 
vaativa tehtävä, ja toisaalta tulee olemaan 
mielenkiintoista seurata mitä eroja näiden 
kahden päämäärän tavoitefunktioksi aset
taminen aiheuttaa teorialle. Näin ollen ei 
arvostelu teoksen näkökulman valinnan 
suhteen ole yksinomaan negatiivinen, 
etenkin kun tutkimus on läpiviety erittäin 
tuloksellisesti. 

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat teki
jät - hinnat, mainonta jne. - ja yleensä 
koko yrityksen tuotteiden kysyntäpuoli on 
jätetty vaille eksplisiittistä esitystä. Impli
siittisesti menekki kyllä tulee malliin mu
kaan. Tekijän itselleen asettama ja kirjan 
otsikon osoittama tutkimus tehtävä voidaan 
hyvin suorittaa ilman kysyntäpuolen eks
plisiittistä analyysia. Tätä ei olekaan tar
koitettu kritiikiksi kirjaa kohtaan, vaan 



osoitukseksi siitä, että uusi, nyt muotou
tumassa oleva yrityksen teoria on vielä 
yksipuolinen korkeatasoisimmalta osal
taan. Kysyntäpuoli tulee ennakkotietojen 
mukaan esille ROBIN MARRlsin teoksessa, 
joka ilmestyy kuluvan vuoden alkupuo-
lella. . 

Kirjansa ensimmäisessä luvussa prof. 
Gordon asettaa tutkimustehtävänsä seu
raavasti: »Giveri the profitability ofthe in
vestmen1; opportunities available to a cor
poration, its capital budget decision in
volves the determination of (1) the size 
and (2) the financing of its investment 
outlay. It is the purpose of this book to 
present a solution to this problem which 
recognizes both uncertainty as to the future 
and aversion to risk and which assumes 
the corporation's objective to be maximi- -
sation ofits market value.» Kahdessa seu
raavassa luvussa tekijä tarkastelee aikai
sempia yrityksen arvostus- ja investointi
teorioita. 

Neljännessä luvussa muodostetaan kir
jan perusmalli, jota edelleen kehitetään ja 
joka lopuksi estimoidaan ja testataan tilas
tollisesti. Perusmalli määrää yrityksen 
osakkeen arvon neljän muuttujan avulla -
(1) nykyiset tulot, (2) pidätys- (retention) 
eli investointisuhde, (3) investointien tuot
tavuus ja (4) voitto, jonka sijoittajat vaati
vat osaketta kohti vuodessa. Yrityksen toi
mintaparametrina on pidätyssuhde eli se 
osa yrityksen tuloista, jota ei ole käytetty 
osinkoihin. Jos kolmen muun muuttujan 
arvo on määrätty voidaan mallista nähdä 
kuinka suureksi osakkeen arvo tulee kul
lakin pidätyssuhteella. Kun osakkeen hin
ta on maksimissaan, saadaan perusmallin 
optimi-investoinnit kertomalla tulot pidä
tyssuh te ella . 

Perusmalli olettaa osakkeen hinnan riip-
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puvan pidätyssuhteesta. Tämä oletus pe
rustellaan viidennessä luvussa ja tullaan 
siihen johtopäätökseen, että tulevat osin
got on se suure, jonka sijoittaja ostaa. Hän 
on sen tähden kiinnostunut sekä nykyisistä 
osingoista että niiden kasvusta. Kuudes 
luku poistaa oletuksen, jonka mukaan 
riski - ja sijoittajien vaatima voitto -
on riippumaton osinkojen kasvusta. Ris
kin havaitaan lisäksi riippuvan yrityksen 
tulojen epävakaisuudesta; sen velka-' ja 
1ikvidisyyssuhteista ja velkojen kypsyysas
teesta. Seuraava luku koskee eri käsittei
den määrittely- ja mittaamisongelmia tu
levaisuuden ollessa epävarma. 

Kahdeksannessa ja yhdeksännessä lu
vussa tuodaan malliin mukaan· investoin
tien rahoitus tekemällä velkaa ja/ta~ myy
mällä uusia osakkeita. Malliin tulee uusi 
muuttuja: velkasuhde, joka samalla on toi
mintaparametri. Teoreettisesti olisi mal
liin voitu liittää myös uusien osakkeiden 
myyntiä osoittava toimintaparametri. Tä
mä jätettiin kuitenkin pois, koska se estää 
mallin estimoinnin ja testaamisen käytän
nössä, vaikkakaan ei periaatteessa. Malli 
kehitetäänkin valmiiksi näissä luvuissa. 
Sen avulla on laskettavissa yrityksen osak
keiden arvo tietyn investointi- ja rahoitus
politiikan vallitessa. Mallin erikoisluon
teena on, ettei se koske yksittäisen tai yh
den ajanjakson investointi- tai rahoitus
päätösten seurauksia. »The investment 
and financing variables are expressed as 
rates because they reflect what the corpo
ration is expected to do for the indefinite 
future.» Luvussa 10 todetaan, ettei vero
tus olennaisesti muuta mallia. 

Kolme seuraavaa lukua omistetaan 
aikaisemmille kirjan aiheeseen liittyville 

tilastollisille tutkimuksille ja mallin esti
moinnille sekä testaamiselle. Mallin tode-
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taan åntavan edeltäjiänsä paremmat tu
lokset. 

Neljästoista luku tutkii mielenkiintoi
sella tavalla investointi- sekä rahoituspoli

tiikan optimointiongelmia estimoidun mal
lin avulla. Kirjan viimeinen luku ei käytä 

enää mallia, vaan selvittelee lyhyesti ja 
erittäin mielikuvitusrikkaasti kirjan aihee

seen liittyviä lisäongelmia. Tämä tapah-

PREBEN MUN THE Den okonomiske sirkulasjon. 
Universitetsforlaget, Oslo 1963. 173 s. 
Nkr. 14.-. 

Kansantalouden kirjanpidon peruskäsit
teiden tunteminen on välttämätön osa ny

kyaikaisen ekonomistin ajatusten työkalu
laatikosta. Näitä käsitteitä selventävä kir
jallisuus on jo tällä hetkellä varsin laaja. 
Anglosaksisella kielialueella tuntuu ilmes
tyvän vähintään yksi kirja vuodessa, jonka 
otsikkoon sisältyy tavalla tai toisella sana 
kansantuloanalyysi. Sekä Ruotsissa että 
Norjassa ovat johtavat kansantulotilasto
teoreetikot väitelleet omalla alallaan. Suo

men kansantulokirjallisuuden ensimmäi
nen empiirinen artikkeli, joka esitteli koko 
kansantaloutta tilien muodossa, ilmestyi 
jo v. 1954. Alkeisoppikirjamainen esitys 

kansantalouden kirjanpidosta on suomen
kielellä saatettu julkisuuteen v. 1960. Näin 
ollen saattaa tuntua vanhojen asioiden 

uudelleen lämmittämiseltä esitellä kan
santalouden kirjanpitokirjallisuuden oppi
kirjaa. 

Oslon Yliopiston' professori PREBEN 
MUNTHE on käsitykseni mukaan kirjoit
tanut suorastaan kadehdittavan selkeän 

oppikirjan. Koska teos on nimenomaan 

tuu pääasiassa· korrelaatioanalyysiä käyt
täen. 

Teos on kauttaaltaan huolellista työtä. 
Se on vaikeatajuinen aiheensa ja ongel

mien »syvällisen» tarkastelun vuoksi, mut
ta erittäin selvästi ja sujuvasti kirjoitettu. 
Matemaattisesti se vaatii differentiaali- ja 
in tegraalilaskennan ta vallisim pien käsi t

teiden tuntemusta. 
ILARI TYRNI 

tarkoitettu oppikirjaksi, ei se esittele mI
tään uutta saavutusta kansantulotutki.; 

muksen alalla. Kaikki kirjassa kerrotut 
asiat kuuluvat käsitykseni mukaan siihen 
makrotaloustieteilijän standardivarustuk
seen, joka 1960-luvulla on ammattikun
nian nimessä ekonomistilta vaadittavakin. 

Sen sijaan esitystapa, joka samanaikaisesti 
etenee kiertokulkukaavion ja tiliesityksen 
muodossa, on suorastaan ihailtava. Esitet
tyään keynesiläisen analyysin perusidenti
teetit Munthe siirtyy kehittelemään virta
ja varantokäsitteiden eroja. Kiertokulku
kaavioon tuodaan mukaan väestö sekä työ
voimavarantona että työpanosvirran »tuot

tajana». Kiertokulkukaavio etenee sulje
tusta taloudesta avoimeen talouteen. Se 
ottaa seuraavassa vaiheessa mukaan julki
sen talouden ja tulonsiirrot. Nimellisarvoi
set laskelmat esitetään tämän jälkeen kiin

teähintaisina ja koko kansantalouden kir
janpidon indeksiprobleemi selvitetään pää

piirteittäin. Jopa eri maiden välisen kan-· 
san tuotteen vertailun ongelmat ovat saa

neet paikkansa kirjassa. 
Luku, joka käsittelee kasvua ja suhdan

nevaihteluita, tuo esille Cobb-Douglas
funktion, pääomakertoimen, tavalliset suh
danneaallot ja kansantulon jakautumisen 



muuttumisen. Viimeisessä luvussa esite~ 
tään panos-tuotos-laskenta, sen suhde kan
santalouden stonelaiseen kirjanpitoon ja' 
s~n tavallisimmat käyttötavat. Panos-tuo-' 
tos-maiIin kertointen vakioisuusolettamuk
sen implikaatiot tuodaan esille ja sovellu
tuksina käsitellään kahta esimerkkiä: lop
putuotteen »autonomisen» kysynnän vai
kutusta sekä suhteellisten hintojen muu
toksen vaikutusta. 

Kuten tunnettua, Norjan tilasto-olot lie
nevät vielä tällä haavaa ainakin jonkin 
verran Suomea edellä. Esitellessään kan
santalouden kirjanpitoa on Munthe voi
nut koko ajan esitellä myös Norjan kan
santaloutta ja sen rakennetta. Tässä mie
lessä arvosteltava kirja poikkeaa erittäin 
suuressa määrin edukseen muista kaltai-

W. T. NEWLYN Theory of Money. Claren
. don Press, Oxford 1962. IX + 171 s. 
sh. 18/-. 

N EWL YN ei kirjassaan ole pyrkinyt esi ttä
mään mitään uutta. Pikemminkin hän on 
katsonut päätehtäväkseen rahateorian lu
kuisten, erilaisten tarkastelutapojen yh
teensovittamisen. Tässä hänen voidaankin 
sanoa onnistuneen hyvin. 

Rahan käsitettä määritellessään Newlyn 
asettaa pääpainon sen käytölle yleisesti 
hyväksyttynä maksuvälineenä. Vaikka ra
halla varallisuuden sijoituskohteena onkin 
merkitystä, niin hän ei pidä tätä ominai

sUlitta itse määritelmän kannalta kovin
kaan tärkeänä. Hän huomauttaa kuiten
kin, ettei yleensä ,a priori voida sanoa, 
kumpaa rahan kahdesta ominaisuudesta, 
maksuväline- vai 'sijoituskohdeaspektia, 
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sistaan kansantalouden kirjanpidon esityk-'. 
sistä. Jokaiseen mielivaltaiseen esimerk
kiin on lisätty myös tieto Norjan nykyisistä 
oloista. Kirja opettaa samanaikaisesti ym-· 
märtämään kansantalouden kirjanpitoa, 
lukemaan tilastojulkaisuja sekä antaa poik-
ki- ja pitkittäisleikkauskuvan Norjan kan-· 
santaloudesta. Käsitykseni mukaan sekä 
kansantulotilastot että talouselämän des
kriptio ovat samanaikaisesti voittaneet. 
näin valitusta esitystavasta. 

Josjoutuisin suosittelemaan uudellekan
santalouden opiskelijalle hyvää alkeisop-
pikirjaa, esittäisin hänen luettavakseen 
Munthen kirjan. Olen vilpittömästi pa
hoillani, ettei minulle voitu opintoja aloit-· 
taessani osoittaa vastaavaa. 

JUSSI LINNAMO 

kulloinkin olisi korostettava, vaan että . 
ongelman ratkaisu riippuu tutkimuksen 
tarkoituksesta. 

Newlyn koskettelee tavallisen oppikirja
tradition mukaisesti rahan tarjontaa sel-· 
vittäen pankkien luotonantokykyä ja kes-' 
kuspankin mahdollisuuksia vaikuttaa sii-· 
hen, lähinnä Englannin olosuhteiden poh
jalta. 

Rahan kysyntää tarkastellessaan Newlyn 
pedagogisista syistä käsittelee rahaa erik
seen maksuvälineenä ja sitten sijoituskoh
teena. Maksuvälineiden kysyntä 'suhteess;;" 
tuloon on riippuvainen institutionaalisista 
olosuhteista, jotka lyhyellä tähtäyksellä 

voidaan katsoa muuttumattomiksi. Epä
varmuuden vallitessa maksuvälineiden ky
syntään liittyy transaktiomotiivin ohella. 
varovaisuusmotiivi. 

Raha on eräs varallisuuden. sijoitus-· 
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kohde muiden mahdollisten sijoituskoh
teiden rinnalla. Newlyn jaottelee sijoitus
kohteet viiden eri kriteerin perusteella. 
Nämä ovat sijoituskohteen hankintaan 
liittyvät kustannukset, markkinoitavuus, 
varmuus nimellisarvon säilymisestä, var
muus sijoituskohteesta saatavasta tulosta 
sekä varmuus sijoituskohteen reaaliarvon 
säilym!sestä. Esityksensä y~~inkertaistami-

, seksi N ewlyn r~joittaa 'tarkastelunsa ra
haan ja yhdentyyppisiin arvopapereihin. 
Muiden rahoituskohteiden mukaan tuo
minen ei kuitenkaan olennaisesti muuttaisi 
analyYsin yleisiä periaatteita. Rahaan 
sijoituskohteena kohdistuva kysyntä ai
heutuu kahdesta teJdJ~~tä, nimittäin epä
varmuudesta ja odotuksista. 

Koska rahan kiertonopeus on puhtaasti 
tilastollinen suhdeluku, joka ei sinänsä 
selitä mitään, virta-aspektin sisällyttämi
nen raha teoriaan edellyttää niiden teki
jöiden tutkimista, jotka vaikuttavat raha
virtoihin. N ewlyn valaiseekin rahan kier;.. 
toa yleisen kysyntämallin avulla. Tällöin 
hän mm. korostaa, että relevantti periodi 
on se aika joka kuluu, ennen kuin talous
yksiköt reagoivat rahan määrässä tapah
tuneeseen muutokseen, eikä se periodi, 
jonka kuluessa jokin rahamäärä kiertää 
järjestelmän läpi. 

Korkoteoria on ollut eräs rahateorian 
kiistanalaisimpia kohtia. Käydystä kes
kustelusta on miltei mahdotonta saada 
mitään yhtenäistä kuvaa tuntematta aina
kin jossain määrin korko teorian eri kehi
tysvaiheita. Newlyn on sen vuoksi katso
nut aiheelliseksi lähestyä ongelmaa klas
sillisista hypoteeseista selvittääkseen tältä 
pohjalta, mitä ns. loanable funds (luotto
korko) "~te()iia ja alkuperäinen keynesi-

läinen versio ovat tuoneet korkoteoriaan. 
Moderni korkoteoria on yhdistetty virta
ja varantoteoria, jossa tasapaino saavute
taan sekä klassillisen korkoefektin että key
nesiläisen tuloefektin avulla. Koron on 
jokaisena ajankohtana oltava sellainen, 
että yhteiskunta on halukas pitämään hal
lussaan koko olemassa olevan rahamää
rän, m.utta samalla sen tulee liikkua kohti 
tasoa, jolla säästäminen ja investointi ovat 
yhtä suuret. 

Likviditeettiä analysoidessaan Newlyn 
erottaa kolme eri likviditeettikäsitettä, ni
mittäin 1) rahoitusvarallisuuden eräänty
misjakautuma tai tämä suhteessa odotet
tuun maksujen lankeamiseen (maturity); 
2)talousyksiköiden arviot olemassa olevis
ta rahoitusmahdollisuuksista reaalihankin
tojen suorittamiseksi (financial strength); 
3) rahan saatavuus suhteessa transaktioi
den tasoon (easiness). Tämä jako on 
Newlynin käsityksen mukaan syytä pitää 
mielessä nimenomaan rahapolitiikan kan
nalta. Keskuspankilla on mahdollisuus 
suoranaisesti vaikuttaa vain viimeksi mai
nittuun likviditeettiin, muiden kohdalla 
vaikutus on ainoastaan välillinen. 

Newlyn käsittelee myös lyhyesti ulko
maisten transaktioiden vaikutusta raha
markkinoihin sekä rahataloudellisten teki
jöiden vaikutusta maksutaseeseen. 

Viimeisessä luvussa Newlyn tarkastelee 
rahapolitiikan mahdollisuuksia vaikuttaa 
taloudelliseen kehitykseen samalla selvit
täen eräitä Radcliffe-komitean mietinnön 

hieman hämäriä kohtia. 
Newlynin tarkastelutapa on selkeä ja 

kirja kokonaisuudessaan antaa suppeudes
taan huolimatta varsin hyvän kokonais
kuvan modernista iahateoriasta. 

ULLA BREDENBERG 



ANDREAS G. PAPANDREOU A Strategy'for 
Greek Economic Development. Research' Mo
nograph Series 1. Center for Economic 
Research, Athens 1962. 180 s. ' 

Vuonna 1961 amerikkalaisten Ateenaan 
perustaman Center ofEconomic Research' 
in julkaisusarjan ensimmäinen teos pyrkii 
tarkastelemaan niitä kasvuvaihtoehtoja, 
jotka ovat tarjolla sellaisessa kehityksensä 
v~rhaisvaiheessa olevassa maassa kuin 
Kreikka'. Assosioituminen EEC :hen on 
asettanut Kreikan talouselämän sopeutu
miskyvylle uusia vaatimuksia niiden lisäk
si, jotka liittyvät 280 dollarin per capita ta
solla elävän maan pyrkimyksiin elintason 
no&tamiseksi. 

Mikä on lähtökohtatilanne? Tähän ky
symykseen pyritään antamaan vastaus 
esiteltävän teoksen ensimmäisessä osassa 
sekä liitetaulukoissa. Poimittakoon esille 
seuraavat tiedot: kansantuotteen kasvu
vauhti henkeä kohden oli vuosina 1952-
1960 keskimäärin 5.5 %; maatalouden 
osuus nettokansantuotteesta oli vuonna 
1960 noin kolmannes ja teollisuuden noin 
neljännes; bruttoinvestointien kokonais
määrästä suuntautui teollisuuteen vain 
10 % sekä asuntoihin ja liikennesektoriin 
yli puolet; työttömyysprosentti pl. maa
talous oli vuonna 1961 noin 11 ja siirto
laisia oli samana vuonna 59000. 

Teoksen toisessa luvussa tarkastellaan 
oppikirjamaisesti kasvu suunnittelun peri
aatteita. Kehityksensä varhaisvaiheissa 
olevissa maissa ei ole kysymyksen asette
luna »suunnitella vai olla suunnittelemat
ta» 'vaan »kuinka suunnitella». Vaikka 
kilpailutalouden dynaamisista ominai
suuksista tiedetään toistaiseksi varsin vä
hän, ollaan kuitenkin yksimielisiä siitä, 
että markkinamekanismi ei ole riittävä 

4 
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silloin, kun resurssien suurisuuntainen 
uudelleenallokointi olisi saatava aikaan 
lyhyessä ajassa. Kehityksensä varhaisvai
heissa oleville maille ovat lisäksi tunnus
omaiset eräät perustavaa laatua olevat· 
heikkoudet. Papandreou mainitsee sellai
sina yrittäjyyden laimeuden, institutioiden 
epävakaisuuden, talouden perusrakenteen 
kehittämättömyyden, teknillisen takapa-

,juisuuden, markkinatietojen niukkuuden, 
monopolien levin~eisyyden sekä varalli
suuden tavattoman epätasaisen jakaantu
mIsen. 

Kasvupolitiikan harjoittajalla tulisi pää
töksiään tehdessään olla selvyys seuraavis
ta seikoista: 

1. Ajat~1tavissa ol~vat vaihtoehdot 
( choiCeset) 

2. Toteutettavissa olevat vaihtoehdot 
(feasible subset) 

3. Vaihtoehtojen arvojärjestysskaalat 
(preference ordedngs) 

Käytännössä on yleensä pakko tarkas
tella kasvuprosessia vain jonkin valitun 
aikahorisontin puitteissa. Tulevien suku
polvien ongelmat tulevat otetuiksi huomi
oon, jos vaihtoehtoja tarkasteltaessa ote
taan huomioon myös »terminal capital 
stock», johon mahdollisesti voitaisiin sisäl
lyttää myös »human capital». Toteutet
tavissa olevia vaihtoehtoja harkittaessa on 
otettava huomioon käytettävissä olevat 
resurssi t, läh tökoh ta tilan teen tuotan totek
niikka sekä taloudellinen ja sosiaalinen 
organisaatio. Papandreou huomauttaa, 
että vastoinoppikirjaviisautta käytännön 
ekonomistien on yleensä esitettävä talous:.. 
politiikan päätöksentekijöille vaihtoehtoi
set »preference orderings». Tällöin 'eko
nomisti tahtoen tai tahtomattaan vaikut
taa merkittävällä tavalla valinnan' ~morit .. 
tamiseen siitä riippuen, mitkä vaihtoehdot 
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esitetään ja miten ne saatetaan talouspo
liitikkojen tietouteen. 

Kasvupolitiikan harjoittajan on yleensä 

otettava huomioon joukko raJOlttavia 
ehtoja, jotka ovat omiaan supistamaan 
kasvupolitiikan valintakenttää. Tällaisina 
rajoittavina ehtoina voitaisiin mainita 

esim., että työttömyys ei saa ylittää tiettyä 
lukua ja että tulonjaon tulee olla tietyn
lainen. 

Papandreou ottaa erikseen tarkastelta
tavaksi mainitut kaksi rajoittavaa ehtoa ja 
pohtii kahta kysymystä. Onko tulonjaon 
tasoittaminen omiaan vähentämään pää
oman muodostusta ja siten hidastamaan 

taloudellista kasvua? Onko kasvuprosessin 
varhaisvaiheessa tapahtuva työttömyyden 
eliminoiminen yhdistettävissä nopeaan per 
capita tulojen lisäämiseen? Ensimmäistä 
kysymystä selviteltäessä on pidettävä mie

lessä, että suurien tuloerojen ylläpitämi
nen saattaa johtaa laajojen kansalaispiiri
en mielenkiinnon sammumiseen koko kas
vupolitiikkaa kohtaan, minkä lisäksi aina
kin on varmaa, että kasvu hidastuu rikkai
den pyrkiessä ylläpitämään »näyttävää» 
elintasoa yleellisyystavaroiden tuonnin 
avulla. 

Työttömyyspolitiikkaa suunniteltaessa 
on otettava huomioon, että pääoma-työ

panos-suhde voi muuttua kahdesta syystä: 
tuotantoprosessia muutetaan korvaamal
la pääomaa työllä tai tuotannon rakennet
ta muutetaan. Kunkin hyödykkeen koh
dalla on siis otettava huomioon tuotanto
funktion muoto ja tuotevalikoiman osalta 

on pidettävä mielessä kansantuotteen hyö
dykekohtaiselle jakaantumalle asetetut 
vaatimukset. 

Kasvupolitiikan harjoittajien on kuiten
kin tehtävä päätöksensä käytettävissä ole
van informaation perusteella ja optimin-

etsinnässä on usein turvauduttava kokei
luihin. Kasvupolitiikan suu:n:taviivojen ve
täminenon sosialistisessa suunnitelma ta

loudessa todennäköisemmin· disaggregoi

dump.t!a kuin markltina.taloudessa. Puite
taloudessa disaggregointi on syytä ulottaa 
käsittelemään ainakin eri elinkeinot. On

gelmana on tällöin - olettaen, että ohjel
masta on makrotasolla sovittu - millä 
keinoin esim. yritysten investointisuunni
telmat saadaan sopusointuisiksi kokonais
investointeja koskevien suunnitelmien 
kanssa. Jotta yksityinen sektori toimisi 
tehokkaasti tässä suhteessa tarvitaan »piis
kaa ja porkkanaa». Tarvitaan toisaalta 

tehokkaasti toimiva hintamekanismi, jotta 
se antaisi informaatiota suhteellisista niuk
kuuksista. Toisaalta Papandreou kuitenkin 
toteaa: »The organization-allocation rela-. 

tion for a mixed economy remains unex
plored. Thus experimentation with alter:'" 
native organizational patterns is a sound 
prescription for the policymaker.» 

Kolmannessa luvussa Papandreou siir
tyy tutkimaan eräitä Kreikan kansanta
louden mahdollisia kasvu-uria. Tarkastelu. 
aloitetaan vartaamalIa Kreikan kansan-. 

talouden rakennetta vuosina 1952 ja 1960 
eräänlaiseen standardirakenteeseen, joka. 
vastaiSi kyseisinä vuosma vallinnutta. 
Kreikan per capita kansantuloa ja väestön 
määrää. Vertailupohjaksi on otettu H. B .. 
CHENERYll artikkelissa Patterns of Industrial 

Growth (Am. Ec. Rev., Sept. 1960) esitetyt 
kertoimet. Kysymyksessä on bruttokan-. 
santuotteen ( tuotan tokustannushintaan), 

jakaantuma elinkeinoittain. Vastaavasti 
on vertailut standardirakenteen ja eri kas
vuvaihtoehtojen välillä suoritettu myös, 
vuodelta 1972. Laskelmien avulla on py
ritty tutkimaan, missä määrin Kreikan. 
kansan taloudessa on sellaisia eri tyispiirtei-



tä, jotka kasvuohje1rnassa olisi otettava 
huomioon. 

Tällöin voitiin todeta, että 1950-luvun 
investointien jakaantuma antoi aiheen 
kiinnittää huomiota erityisesti teollisuu

teen, jonka BKT-osuus ehdollisen laskel

man mukaan olisi alentunut alle standar
ditavoitteen. 

Tämän jälkeen siirryttiin tarkastele
maan eräitä vaihtoehtoisia investointi
suunnit~lmia. Vuodelle 1972 oli asetettu 
kolme vaihtoehtoista BKT:n elinkeinoit
taista jakaantumistavoitetta. Kaikissa 
vaihtoehdoissa teollisuuden BKT-osuuden 
oletettiin muodostuvan suuremmaksi kuin 
standardilaskelman mukainen osuus ja 

suuremmaksi kuin ehdollisen laskelman 
edellyttämä osuus. Maatalouden osuuden 
kehittymisen oletettiin seuraavan 1950-

luvulla todettua suuntaa ja muodostuvan 
kuitenkin suuremmaksi kuin standardi
tavoite edellyttäisi. Teollisuuden osalta 
tavoitetta muotoiltaessa pyrittiin otta
maan huomioon Kreikan suhteellinen 

kilpailukyky ja maatalouden osalta poliit
tisesti mahdollinen kehitys. Tämänjälkeen 
tutkittiin vaihtoehtoisia rakennetavoitteita 
ja neljää vaihtoehtoista investointiprosent
tia samanaikaisesti. Näin ollen tehtiin 12 

vaih toeh toista laskelmaa - kolmen eri 
struktuurin ja neljän eriinvestointipro

sentin avulla. Laskelmien tuloksia eikä 
niiden taustalla olevaa matematiikkaa ole 

tässä yhteydessä syytä toistaa. Papandreou 
korostaa, että tilastoaineiston puute ei 
antanut mahdollisuuksia kaikkiin toivotta
viin tarkistuksiin, minkä lisäksi valittu me
netelmä on vain ensimmäinen karkea hah

motelma kasvuvaihtoehdoista. 
Toisessa luvussa esitettyjen suuntaviivo

jen mukaisesti Papandreou siirtyi tämän 

jälkeen katselemaan ohjelmien toteutta-
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vuutta rahoituksen,. maksutaseen ja työ
voiman osalta. 

Ohjelmien rahoituksen tutkimiseksi 
konstruoitiin 12 yht~,lö.n järjestelmä (ln .. 
vestment Financing Estimation Mode!) , 

jonka 7 käyttäytymisyhtälön parametrit 
estimoitiin. Tämän jälkeen oli mahdollista 
laskea eri investointivaihtoehtojen osalta 

vuoteen 1966 saakka yksityisen säästämi
sen;j:ulkisen säästämisen ja poistojen lisäk
sitar'Vittava ulkomainen lainamäärä. 

Maksutaseen osalta suoritettiin niin
ikään vaihtoehtoislaskelmat yuoteen 1966 
saakka. Ensinnä tutkitaan tuonnin riippu
vuutta BKT:sta vuosina 1954--1961, jon
ka jälkeen neljän eri investointiohjelman 

osalta arvioitiin tuonti (M) keskimäärin 
vuosina 1963-1960 sekä erikseen vuonna 
1966. Samoin meneteltiin vaihtotaseen 

muiden erien (ls) osalta. Rahoituslaskel
masta saatiin kyseisten ohjelmien edellyt
tämän ulkomaisen rahoituksen suuruus 
(Fs). Tämän jälkeen voitiin laskea vienti 
ja/tai tuonnin korvattavuustavoite (Xr/ 

Ms) yhtälöstä M- ls - Fs = Xr/Ms· 
Kolmantena tarkistuslaskelmana suori

tettiin työvoimataseen arviot vuodelle 
1972. Työvoiman tarjonnan osalta tehtiin 
vaihtoehtoiset laskelmat lähinnä siirtolai
suuden määrän arviota muunnellen. Työ
voiman kysyntää arvioitaessa työn tuotta

vuuden osalta tehtiin kolme en oletta

musta. 
Esi tel tä vässä teoksessa on pyritty hah

mottelemaan - käytettävissä olleiden, 
monessa suhteessa puutteellisten tietojen 
avulla - Kreikan kansantalouden mah
dollisia kasvuvaihtoehtoja. Tarkastelussa 

on pysytelty aggregatiivisella tasolla, sillä 
aineisto ja käytettävissä olleet resurssit 
eivät antaneet mahdollisuutta yksityiskoh

taisempaan tarkasteluun. Tutkimus on 
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pioneerit yön luonteensa· vuoksi mielen
.kiintoinen ja esitystavaltaan selkeä. 

Lopuksi lienee paikallaan esi ttää ne 
yhdeksän »käskyä», joihin Papandreou 
katsoo Kreikan talouselämää koskevien 
tutkimuksiensa antavan aiheen: 1. Yrittä-
jyyden lisääminen on Kreikan kansan
taloudessa kiireellinen tehtävä; 2. Talous
politiikassa olisi päästävä entistä suurem
pa,an ko-ordinointiin eri toimenpiteiden 
käyttelyssä; 3. Markkinamekanismin toi
min taa - silloin, kun sen odotetaan suo
rittavan allokaatio-tehtävänsä - olisi 
tehostettava; 4. Kokonaisluottojenjakaan
tumassa olisi otettava huomioon kunkin 
sektorin osalta kokonaissuunnitelmassa. 
.asetetut tavoitteet; 5. Lyhyen tähtäyksen 

ennakkoluuloihin perustuvien päätösten 
sijasta olisi saatava systemaattiseen tietoon 
nojaavaa kasvuhakuista politiikkaa; 6. 
Viennin lisäämispyrkimykset olisi nähtävä 
osana koko kansantalouden rakenteellisten 
heikkouksien poistamispyrkimyksiä; 7. 
Jotta yleinen mielipide muodostuisi kasvua 
edistäväksi, olisi alueellisen ja henkilö
kohtaisen tulonjaon tasoittamiseksi ryh
dyttävä toimenpiteisiin kiireellisesti; 8. 
Työttömyysongelma muodostaa lähivuo
sien ongelman. Työvoiman tarjonnan tur
yaamiseksi pitkällä tähtäyksellä olisi siir
tolaisuutta pyrittävä ehkäisemään työin
tensiivisillä projekteilla; 9. Koulutuksen 
tason ja rakenteen kohentaminen ovat kas
vun kannalta keskeiset ongelmat. 

TIMO HELELÄ 

J. D. PITCHFORD A Study ofCost and Demand mä puolestaan liittyy osana laajempaan 
Inflation. Contributions to Economic Anal
ysis, North Holland Publishing Co., Ams-
terdam 1963. 167 s. sh 301-. • 

kustannusinflaation ongelmaan, jolloin 
etualalla on hintojen ja nimellistulojen 
liikakysynnästä riippumaton kohoaminen. 
Pitchfordin pyrkimyksenä on teoreettisissa 

Esillä oleva tutkimus on eräs nopeasti kehyksissä tuoda esiin ne mahdolliset syyt, 
laajenevan Contributions to Economic joiden vuoksi tavoitteeksi asetettuja työlli
Analysis-julkaisusarjan uusimpia. Sarjan syyden tasoa ja hinta- (tai palkka-) tason 
tutkimusten yleinen tunnusmerkki on pa- vakaisuutta ei kenties yhtäaikaisesti voida 
neutuminen »käytännön» ongelmiin, sel- saavuttaa. RALPH TURvEyn v. 1951 esittä
laisen kvantitatiivisen analyysin esittämi- män määritelmän mukaisesti katsotaan 
nen, jolle vallitsevat taloudelliset olosuh- inflaatio prosessiksi, joka on seurausta 
teet ja tilanteet tarjoavat sovellutusmah- sellaisen reaalisen kokonaistulon, koko
dollisuuksia. Sarjassa on ilmestynyt sekä naismenon ja/tai kokonaistuotannon tason 
teoreettisia tutkimuksia että erinäisten säilyttämiseen tähtäävästä kilpailusta, mi
hypoteesien empiirisiä todentamisyrityk- kä on tullut fyysisesti mahdottomaksi, tai 
siä. J. D. PITCHFORDin kirja kuuluu edelli- seurausta pyrkimyksestä lisätä jotakin 
sun. näistä fyysisesti mahdottomalle tasolle. 

Analyysin keskeisenä ongelmana on va- Teoreettisen tarkastelun lähtökohtana on 
ka~n hintatason ja täystyöllisyyden tavoit- suppea perusmalli, jossa määräytyvät vain 
teiden välinen mahdollinen ristiriita. Tä- . työvoiman ja tuotteiden reaalinen kysyntä 



sekä hinnat ja palkat. Kirjoittaja toteaa 
ennakkoluulottomasti, että koska hän ha
luaa tuoda esiin todellisuudessa tavattavi
en inflaatioprosessien oleellisia piirteitä, 
hän ei voi perusmallinsa rakentamisessa 
nojautua yksinomaan rationaalisen käyt
täytymisen olettamukseen. Monet ratio
naalista valintaa koskevat teoreettiset 
väittämät on näet konstruoitu staattisia 
tilanteita silmälläpitäen eivätkä ne tuo 
vastauksia muuttuvien olosuhteiden tar
kastelussa esiintuleviin kysymyksiin. Olet
tamukset on muotoiltava uutta tilannetta 
vastaaviksi ja tällöin mm. puhtaasti ratio
naalisen (rational) ja järkevän (reasona
ble) käyttäytymisen välinen raja rupeaa 
himmenemään. Inflaatiohypoteesien va
linnassa kirjoittaja seuraa samaa linjaa: 
paitsi että hypoteesien on oltava tarkastel
tavan ongelman kannalta relevantteja, on 
e~i1aisia muuIlnoksia perushypoteeseista 
esitettävä sikäli kuin kokeilut osoittavat, 
että johtopäätökset näiden vaikutuksesta 
myös muuttuvat. Mallijärjestelmällään 
Pitchford etsii vastauksia kysymykseen, 
miten hinnat ja palkat määräytyvät, kun 
järjestelmä joutuu erilaisten ulkoisten teki
jöiden aiheuttamien sysäysten kohteeksi. 
Suurimmassa osassa tapauksia hän kuiten
kin rajoittuu tarkastelemaan hinta- ja 
ralkkareaktioita niin lyhyen ajan kuluessa, 
että työpanos ja pääoma voidaan olettaa 
annetuiksi. 

Perusmalliin kuuluvan tuotteiden ky
syntäfunktion osalta tärkein kysymys kuu
luu, sisältääkö se vai eikö se sisällä meka
nismia, joka hillitsee inflaatiota. Kirjoit
taja toteaa, että jos kysyntä on osittain 
reaalisten, osittain nimellisten suureiden 
funktio, liikakysynnän eliminoituminen on 
mahdollista hintojen nousun avulla. Täl
laisella funktiolla voidaan siis tutkia sekä 
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hintojen nousun ylärajan ominaisuuksia 
että edellytyksiä, joiden vallitessa tämä 
nousujää rajalliseksi, samoin kuin hintojen 
ja palkkojen nousun nopeutta. Kun kysyn
tä sen sijaan oletetaan vain reaalisuureiden 
funktioksi, rajoitetaan tarkastelu yksin
omaan viimeksi mainittuja tekijöitä koske
vaksi. Perusmallinsa eri muunnoksissa 
Pitchford itse käyttää molempia tarkaste..., 
lutapoja. 

Työvoiman kysyntäfunktiossa Pitchförd 
taas yhdistää kaksi tähän saakka enim
mäkseen erillisinä pidettyä teoriaa: kysyn
tä on reaalipalkan funktio ja kysyntä on 
tuotteiden kysynnän funktio. Edellisen -
rajatuottavuusteorian - mukaisesti salli
taan siis tuotantopanosten substituutio 
niiden suhteellisten hintojen funktiona. 
Panos-tuotos-tarkastelussa käytettyjen pe
rusmallien mukaisesti katsotaan työvoi
man kysynnän myös olevan kiinteässä riip
puvuussuhteessa tuotteiden kysyntään, joi
den valmistuksessa työvoimaa käytetään 
panoksena. Nämä kaksi kysyntäfunktiota 
yhdistetään olettamalla, että työn raja
tuottavuutta arvioidessaan yrittäjät no
jautuvat. odottamaansa hintatasoon pi
kemminkin kuin arviointihetkellä vallitse
vaa hintatasoon. Tällainen kysyntäfunktio 
sallii liikatarjonnan esiintymisen työ
markkinoilla silloin, kun hyödykemarkki
noilla on liikatarjontaa sekä silloin, kun 
työvoiman kustannukset tekevät tuotan
non kannattavan laajentamisen mahdotto
maksi. 

Erityisesti hinta- ja palkkafunktioiden 
konstruoimisessa tekijä nojautuu järkevän 
pikemminkin kuin klassillisen rationaali~ 
sen käyttäytymisen olettamuksiin. Koska 
empiirinen tutkimus ei ole toistaiseksi tuot
tanyt tuloksia, jotka voitaisiin epäröimättä 
hyväksyä, on tarkasteluun sisällytettävä 
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eri vaihtoehtoja sekä kysyntä- ettäku'S:J;an
nustekijöiden pohjalta. 

Perusmallin kehittämisen jälkeen esite
tään lyhyt katsaus aikaisempiin inflaatio
teorioihin. Näitä karsinoidaan niihin yh
deksään inflaatiovaihtoehtoon, jotka edus
tavat kaikkia mahdollisia perusmallin 

puitteissa esilletulevia inflaatiojärjestelmiä, 
hintojen ja palkkojen siis määräytyessä jo
ko kustannus- tai kysyntätekijöiden tahi 

näiden yhdistelmien pohjalta. 
Kolmannessa luvussa esitetään ensiksi 

perusmalli differenssiyhtälöiden muodossa. 
Sitten tarkastellaan hintojen ja palkkojen 
stationaaristen eli asymptoottisteh arvojen 
ja tasapainoarvojen välisiä yhteyksiä, ns. 
yhteensopivuusehtoa eli vakaan hintatason 
ja täystyöllisyyden samanaikaisen saavut

tamisen ehtoa. Ehto on täytetty, kun eri tu
lonsaajien toisilleen esittämät tulovaati
mukset ja -tarjoukset yhtäaikaisesti saavu
tetaan. Palkannauttijoiden etujen mukais

ta on kuitenkin, että hinnat määräytyvät 
pelkästään kysynnän ja palkat pelkästään 
kustannusten perusteella, kun taas työn
antajille olisivat edullisimpia kustannuk
sista riippumattomat palkat ja kustannus
ten määräämät hinnat. Näiden ryhmien 

kilpailevat tulovaatimukset esiintyvät in
flaatiota ylläpitävinä voimina. 
. Kirjassa seuraa yksityiskohtainen ana

lyysi yhteen sopivuus ehdon toteutumisen 
mahdollisuuksista ja tavoista erilaisten 

kerta- ja pysyväisshokkien suistaessa jär
jestelmän pois alkuperäisestä tasapaino

tilastaan, kun hinnat ja palkat ovat sekä 
kustannus- että kysyntätekijöiden funk
tioita. Myöhemmissä luvuissa analysoi
daan muita inflaatiojärjestelmiä sikäli 
kuin ne johtavat ensimmäisestä järjestel
mästä olennaisesti poikkeaviin tuloksiin. 
Puhtaasti kustannus- tai kysyntäelement-

tejä sisältäviä järjestelmiä tutkitaan nI

menomaan tarkoituksella vetää inflaatio

käyttäytymiselle rajat. 
Perusmallin ja kahdeksan vaihtoehtois

järjestelmän tarkastelun lisäksi tekijä suo
rittaa luvussa viisi malliensa disaggre
gointia. Hän ottaa kuudennessa luvussa 
käyttöön joustavat tulovaatimukset aikai
semmissa järjestelmissä otaksuttujen jous
tamattomien tulovaatimusten sijaan. Yh
teensopivuusehdon kannalta liiallisia tulo
vaatimuksia aiheuttavia tekijöitä käsitel

lään seuraavassa luvussa. Pitchford päät
tää suljetussa taloudessa liikkuneen tar
kastelunsa inflaationvastaista politiikkaa 
koskeviin huomautuksiin. 

Kahdessa viimeisessä luvussa kosketel
laan avointa taloutta. Tekijä analysoi sa
manaikaisesti vaikuttavien kustannus- ja 

kysyntätekijöiden aiheuttamia seurauksia 
sekä selvittelee· näiden inflaationvastaiselle 
talouspolitiikalle tuottamia ongelmia. Hän 
osoittaa, että inflaatio avoimessa taloudes
sa eroaa suljetussa taloudessa ilmenevästä 
inflaatiosta muussakin kuin siinä, että 
vientihintojen nousu aiheuttaa kysyntä
painetta ja tuontihintojen nousu puoles
taan lisää kustannuksia. Näinmuodoin 
politiikaksi ei myöskään riitä suljetun ta
louden politiikka, ei varsinkaan maissa, 
joissa· vienti- ja tuontitavaroiden hinnat 
ovat suhteellisen riippumattomia kotimai

sesta kysynnästä. 
Teos edustaa kokonaisuudessaan tuo

retta lähestymistapaa inflaatioprosessin on
gelmaan. Sitä ei ole ylikuormitettu oppi
historiallisilla katsauksilla, komplisoiduilla 

riippuvuussuhteilla eikä asetetun ongel
man kannalta epäoleellisella matemaatti
sella esitystavalla. Sekä olettamukset että 
asymptoottisten arvojen ja tasapainoarvo
jen välisten yhteyksien analyysi on teksti-



osassa esitetty paaasiassa verbaalisesti. 
Matemaattinen liite sisältää eri järjestel
mien ratkaisut sekä myös niiden järjestel
mien kuvauksen, joiden tuloksiin teksti 
nojautuu. Lyhyt ja ytimekäs esitys tapa 
tekee kirjasta helppolukuisen, joskin jotkut 
vain puoliväliin kuljetut, jotkut' vasta 
puolivälistä aloitetut ajatuskulut voivat 
saada perfektionistin tuntemaan olonsa 
ra uha ttomaksi. 

ROBERT M. SOLOW Capital Theory and the 

Rate of Return. Professor Dr. F. de Vries 
Lectures. North-Holland Publishing Com
pany, Amsterdam 1963. 98 s. Hfl 101-. 

Hollantilainen F. de~ Vries-säätiö on . . I 

lähes kymmenen. vuoden ajan säännölli-
sesti kutsunut huomattavia ekonomisteja 
esitelmöimään Rotterdamiin. Tarkoituk
sena on ollut stimuloida jo ennestäänkin 
korkealuokkaista teoreettista tutkimustyö
tä Hollannissa. Englantilainen]. E. MEADE 
avasi luentojen sarjan vuonna 1955. Hä
nen esityksensä on julkaistu kirjan qmo
elossa nimellä The Theory of Customs Unions. 

Viime vuonna oli Rotterdamiin kutsuttu 
amerikkalainen ROBERT SOLOW, eräs tä
nlän hetken näkyvimpiä taloustieteilijöitä 
maailmassa. Hän muodostaa yhdessä kol
legoittensa - ja lähinnä kuuluisan Paul 
Samuelsonin - kanssa Massachusetts 
Institute of Technology'ssa nk. M.I.T.
koulukunnan, joka näyttää jatkavan, tosin 
nykyaikaisin analyyttisin työvälinein, uus
klassillista traditiota. Tämä ajattelutapa 
kuvastuu myös Solowin luennoista. Esitel
tävä kirjanen sisältää Solowin esitelmät 
sellaisessa kieliasussa kuin ne suullisesti esi-
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Kirjaa voi ,lämpimästi suositella niille, 
jotka ovat kiinnostuneet hintatason vakai
suuden ongelmasta täystyöllisyyden olo
suhteissa. Kun kirjassa ei kuitenkaan puu
tuta liikakysynnän syntyyn vaan hintojen 
ja palkkojen käyttäytymiseen liikakysyn
nän ollessa annettu, jää inflaatiota em
piirisesti tutkimaan pyrkivä lukija tältä 
osin edelleenkin aikaisemmin oppimansa 
varaan. 

EILA HANNI 

tettiin. Näin on säilynyt puhutun sanan 
tuntu helpottamaan lukijan ymmärtämis
ponnistuksia sinänsä mutkallisen ongelma
vyyhdin parissa. 

Pääomateorian piirissä viime aikoina 
käyty keskustelu on yleensä jäänyt melko 
hedelmättömäksi ja pikemminkin vain 
lisännyt tällä teorian alueella esiintyvää 
ajattelun sekaannusta. Solow välttää mah
dollisuuksien mukaan riidanalaiset teemat, 
joista suurin osa hänen mielestään on pe
räisin viiheellisistä kysymyksenasetteluista. 
Sen sijaan Solow valitsee analyysinsa run
goksi kä ytännöllis-talouspolii ttisen näkö-:
kulman. Hän työntää suorastaan kärsi
mättömänä syrjään sellaisetkin ekonomis
teja aina kiinnostaneet ongelmat kuin 
»mitä on pääoma?» ja »miten pääomaa 
olisi mitattava?». Solowin teknokraatti
sena peruskysymyksenä on: 'Miten yhteis
kunta voisi mahdollisimman tehokkaasti 
allokoida käytettävissä olevat tuotantova
rat? Silloin pääomateoreettinen mielen
kiinto suuntautuu luonnostaan säästämi
sen ja· investoinnin ongelmiin,näiden ta
loudellisten ilmiöiden taustalla oleviin te
kijöihin sekä niiden vaikutuksiin. Solow 
katsoo, että keskeiseksi käsitteeksi tällöin 
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muodostuu investoinnin tuotto (the rate 
of return on investrnent) eikä pääoma, 
pääomakerroin tai joku muu tämäntapai
nen yleisesti käytetty käsite. 

Solow määrittelee tuotto-käsitteen kah
den suunnitelma-ajanjakson puitteissa seu
raavasti. »Suunnittelija» harkitsee kulu
tuksen jonkinmääräistä vähentämistä alle 
aikaisemmin suunnitellun kulutuksen ta
son. Tämän säästämisen lisäämisen (h) 
edellytyksenä kuitenkin on, että seuraavan 
ajanjakson aikana kulutusta voidaan lisätä 
vastaavasti enemmän. Allokoimalla sääs
tämisen lisäys siten, että kulutuksen kasvu 
(k)-muodostuu mahdollisimman suureksi 
vähentämättä seuraaVIen ajanjaksojen 
osalle suunniteltuja tuotantoresursseja, 
saadaan säästämisen (=..: investoinnin) tuo-

k-h 
toksi . Solow arvelee näin määritel-

h 
lyllä tuotto-käsitteellä olevan perustavan
laatuista merkitystä teollistuneissa maissa, 
joissa investointisuunnitelmia joudutaan 
jatkuvasti uudelleen:;rrYioim.aan sekä suo
rittamaan niihin marginaalisia korjauksia. 
Solow kuitenkin myöntää, kuten yllä esi
tetystäkin ilmenee, että »suumlittelijan» 
on (ainakin suunnitelmataloudessa) ni
menomaan perussuunnitelmaa laadittaes
sa verrattava toisiinsa vaihtoehtoisten 
allokaatiöiden tuottamia kulutusvirtoja 
pitkällä tähtäimellä. Sen vuoksi ei Solowin 
metodi perussuunnitelman osalta vaikuta 
luottamusta herättävältä, vaikka Solow 
itse arveleekin, että pitkän tähtäimen 
suunnitelma olisi paloiteltavissa useihin 
lyhyen tähtäimen suunnitelmiin. Tosin 
Solowin näkökulma saattaa silti olla re
levantti se,llaisessa puitetaloudessa, jossa 
»suunnittelija» joutuu harkitsemaan vain 
vähäisiä korjauksia markkinataloudellisen 
sektorin kehi tystendensseihin. 

Solow katsoo rationaalisen investointi
politiikan edellytyksenä olevan, että pys
tytään arvioimaan edes likimääräisesti 
säästämisen' kansantaloudellinen tuotto 
(social rateof return) sekä päättelemään, 
poikkeaako' investointien kansantaloudel
linen tuotto merkitsevästi niiden yksityis
taloudellisesta tuotosta. Solow etsii vas
tauksia näihin kysymyksiin mallien avulla, 
joissa esiintyy teknillistä edistystä. 

Ensin Solow analysoi tapauksia, joissa 
teknillinen edistys ei »sisälly» tuotannon
tekijöihin (disembodied technical prog
ress). Hän käyttää hyväksi sekä vanhah
tavaa Cobb-Douglas tuotantofunktiota 
että kolmeen sektoriin hajoitettua mallia. 
Tarkastelun johtopäätöksenä on, että ai
noastaan milloin teknillinen edistys on 
neutraalia, sen voimistuminen aiheuttaa 
investointien tuoton kohoamisen; »vinon» 
teknillisen edistyksen vaikutukset vaihte
levat tapaus' tapaukselta. Investointien 
tuotto vastaa täysin tavanomaista pää
oman rajatuottoa. 

Solowin omaa tuotantofunktiota käyte
tään anylysoimaan tuotannontekijöihin si
sältyvän teknillisen edistyksen (embodied 
technical progress) vaikutuksia. Solowin 
tuotantofunktioIle on tunnusomaista, että 
kunkin hetken. teknillis.en edistyksen taso 
heijastuu yksinomaan samaan aikaan ta~ 
pahtuvissa investoinneissa. Tällöin inves
tointien tuotto muodostuu pienemmäksi 
kuin pääoman rajatuotto teknillisen edis
tyksen aikaansaaman vanhassa pääoma
kannassa tapahtuvan vanhanaikaistumi
sen vuoksi. Teknillisen edistyksen voimis
tuminen saattaa näin ollen alentaa inves
tointien tuottoa. 

Näillä malleilla Solow ei saa näkyville 
eroa yksityistaloudellisen ja kansantalou
dellisen tuoton välille. Mutta käyttämällä 



hyväksi Arrow'n kehittämää tuotantofunk
tiota (jossa teknillinen edistys toteutuu in
vestoinneissa) Solow päättelee, että yksi
tyistaloudellinen tuotto saattaa todellisuu
dessa jäädä huomattavasti pienemmäksi 
kuin kansantaloudellinen' tuotto. 

Viimeisessä luennossa Solow esittelee 
eräitä Yhdysvaltoja ja Saksaa koskevia em
piirisiä laskelmia, joilla hän pyrkii »haa
rukoimaan» sekä teknillisen edistyksen 
että kansantaloudellisen tuoton suuruus
luokan näissä maissa. Lähtien siitä, että 
kummassakin maassa teknillinen edistys 

NICOLAS SPULBER The Soviet Economy. 

Structure, Principles, Problems - A systematic 

ana(ysis within the framework of modern eco

nomic theory. W. W. Norton & ,Company, 
lnc., New York 1962. 311 s. $ 5.95. 

MORRISBC1RN~TE'lN & DANfEL R. FUSFELD 

The Sov,iel Economy. A Book ofReadings. 

Richard D. Irwin, Inc., HomewQod, Ill. 
1962. 382 s. $ 4.50. 

Neuvostotaloutta koskevasta kirjallisuu
desta on tällä kertaa arvosteltavana tyypil
linen oppikirja "Sekä kokoomateos, jota sii
nä olevien artikkelien erikoisluonteesta 
huolimatta voitaneen käyttää myös oppi
kirjana. 

SpuLBERin teos on amerikkalaisen asian
tuntijan kirjoittama tyypillinen neuvosto
talouden oppikirja. Teos jakautuu viiteen 
osaan ja viiteentoista tiiviiseen lukuun, 
joissa kuvataan ja analysoidaan neuvosto
talouden hyviä puolia ja heikkouksia. N eu
vostolii ton talous poli tiikassa ta pah tuneet 
kaukaisetkin muutokset saavat niinikään 
huomiota osakseen. Tämä onkin aiheel-
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on noin 5-% vuodessa, Solowin arviotviit
taavat siihen, että investointien kansanta-
loudellinen tuotto on Yhdysvalloissa ollut:. 
16-17 % vuodessa ja Saksassa hiukan. 
korkeampi. Ilmeisesti kummassakin maas
sa yksityistaloudelliset tuotto-odotukset 
ovat jääneet tätä tasoa huomattavastial-· 
haisemmiksi. 

Esittelemäni pieni teos on tyypillistä. 
Solowia. Se on otteeltaan rohkeasti ajatus-
ryteikköjen läpi tunkeutuva ja uusia on-· 
gelmia herättävä. Siis kerta kaikkiaan. 
inspiroiva kirjanen. 

J. J. PAUNIO 

lista, koska neuvostotalous on kehittynyt 
nykyiseen muotoonsa monimutkaisten siir-· 
tymien ja mukautumisprosessien . kautta. 
Tekijä ei kuitenkaan kuvaa tapahtuneita 
muutoksia missään kronologisessa järjes-· 
tyksessä. Marksilais-Ieniniläiseen talous
teoriaan, sen eri tulkintoihin sekä ideolo
giaanpuututaan vain;'mikäli seonvälttä
mätöntä suoritettujen taloudellisten rat-· 
kaisujen y~märtämiseksi. 

Ensimmäisessä osassa Spulber kuvaa 
kokonaistaloudellisen taloussuunni telman 
laatimistekniikkaa. Toisessa osassa vede
tään esiin teollisuuteen, maatalouteen, ko
timaanmarkkinoihin ja työvoimaan liitty
vät organisaatiokysymykset sekä alueellis
ten ja eri taloushaarojen koordinointi hin
ta- ja palkkajärjestelyjen avulla. Tässä. 
osassa esiintyvät tiedot ovat osittain van
hentuneet Neuvostoliitossa viime vuonna 
tapahtuneiden huomattavien uudelleen
järjestelyiden takia. Neuvostoliiton kan
santulo- yms. käsitteitä, pankkijärjestel
män erikoispiirteitä ja valtiontaloutta on 
valaistu kolmannessa .. osassa. N elj ännessä 
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-osassa on käsitelty kansantaloudellisia kan
nattavuuslaskelmia sosialistisessa taloudes
:sa sekä länsimaisten että marksilaisten ta

lousteoreetikkojen mielipiteiden valossa. 
Varsin mielenkiintoisesti kuvataan NL:ssa 
1920-luvulla käytyä keskustelua maan 
teollistamista vasta. Esitetyt näkökohdat ja 

saadut kokemukset ovat merkittäviä lä
hinnä kehitysmaiden kannalta, jotka nyt 

-ovat samantapaisen teollistamisongelman 
edessä. Lyhyessä viidennessä luvussa käsi
tellään ulkomaankauppaa sekä Kome
konin puitteissa tapahtuvaa sosialistimai
den kansantaloussuunnitelmien koordi
nointia. Viimeinen luku on omistettu, ku

ten tapana on, Yhdysvaltojen ja Neuvos
toliiton väliselle taloudelliselle kilpailulle. 
Mainittakoon, että teoksessa on kiinnitetty 

huomiota myös mm. Oscar Langen edusta
maan kilpailusosialismiin ja Jugoslaviaan. 

Lopussa oleva kirjallisuusluettelo tar

joaa aineistoa niille, jotka haluavat lisä
informaatiota. Kaiken kaikkiaan voidaan 

teosta pitää suositeltavana oppikirjana 
johdattelemaan lukijan ensiaskeleita sosia
listisen talouden perusteisiin. Teoksen lu
keminen tosin vaatii lukijalta länsimaisen 
talousteorian analyysivälineistön hallin
taa. Tämä koskee~rikoisesti lukua hintojen 
merkityksestä neuvostotaloudessa. 

BORNSTEINin ja FUsFELDin koko oma
teokseen The Soviet Econorny on koottu 
yhdeksäntoista huolellisesti valittua, tun
nettujen eksperttien eri julkaisuissa ilmes
tynyttä artikkelia. Artikkelit on tarkoituk

sellisesti valittu siten, että ne samalla ni
menomaan valaisevat USA:n markkina

talouden ja Neuvostoliiton suunnitelmata
louden välistä kilpailua. 

Järjestyksen ja yhtenäisyyden saavutta
miseksi on teos jaettu viiteen osaan. Kun
kin osan ja artikkelin alussa lukija ohja-

taan lyhyellä esipuheella artikkelissa esille 
tuleviin kysymyksiin. Ensimmäinen osa kä
sittelee Neuvostoliiton taloudellista kasvua 
ja toinen taloudellista suunnittelua. Kol
manteen osaan on saatu ,mahtumaan ta

louselämän hallinto, työvoima, maatalous 
ja ulkomaankauppa. Neljäs osa käsittelee 
kuluttajan asemaa NL :ssa. Viides osa on 

jonkinlainen yhteenveto, jonka yhteyteen 
W. ROSTOW on liittänyt ajatuksiaan talou
dellisesta kasvusta ja sen vaiheista sekä 
johtopäätö~siä USA:n . politiikkaa varten. 

(W. vV. ROSTOW Summary and Policy lmpli

cations.) Tässä yhteydessä on syytä viitata 
Rostowin artikkelin ilmestymisvuoteen 
1959, sillä Rostow näkee asiat hieman 
»joko tai» -hengessä. 

Kokonaista kuusi lukua, jotka ovat suo
ranaisia vertailuja USA:n ja NL:n välillä, 
on aikaisemmin julkaistu USA:n kongres
sin taloudellisen erikoiskQmi tean kolmi

osaisessa tutkimuksessa Comparisons of the 

United States and Soviet Economies. 

'Feos alkaa artikkelilla, jossa tehdään 
selkoa NL:n noudattamastatalouspolitii
kasta Stalinin aikana: ALEXANDER ECK
STEIN The Background of Soviet Economic Per-

formqnce. Tämä luo pohjaa M. Bornsteinin, 
kirjan toisen toimittajan, artikkelille A 
Comparison of Soviet and United States JYa

tional Product, jossa lopputoteamukseksi saa
daan, että NL:n talous kasvoi 1950-luvulla 
yli kaksi kertaa nopeammin kuin ,USA:n 

talous. Tästä aiheesta on olemassa useita 
muita tutkimuksia, joissa on tultu eri tu
loksiin kuin Bornstein on tullut (NAUM 

J ASNY, A. BERGSON, COLIN CLARK). -
Sama tekijä on kirjoittanut taloussuunnit
teluun liittyvän luvun The Soviet Price 

System. Tämän luvun antama informaatio 
on varsin tuoretta. Meneillään olevaan 
seitsenvuotissuunnitelmaan ja sen toteut-



tamiseen ja siitä johtuviin muutoksiin liit
tyy kolme lukua, LEON M. HERMAN The 

Seven-Tear Haul, FRANCIS SETON The Soviet 

Economy in Transition ja NICOLAS DEWITT 

A Briej Comparison of the Supply of Professional 

Manpower in the U.S.S.R. and the United 

States. Kasvu tutkimukselle väl ttämättö
mistä tilastoaineistoista on ALEC N OVE kir
joittanut A No te on the Availability and 

Reliability. of Soviet Statistics. N ove toteaa 
mm., että mikäli neuvostohallitus haluaa 

peittää jotain, se ei julkaise vääriä lukuja, 
vaan yksinkertaisesti ei julkaise mitään. 

Vaikka myös kapitalistimaissa esiintyy 
taloudellista suunnittelua, niin se on luon
teeltaan osittaista ja tapahtuu välillisesti. 
Neuvostosuunnittelu sen sijaan on hyvin 

yksityiskohtaista, keskitettyä. ja se pyrkii 
sulkemaan piiriinsä kaiken taloudellisen 
toiminnan. PAUL A. BARANin artikkeli 

National Economic Planning: the Soviet Ex

p~rience käsittelee NL:n ensiaskelia . suun

nittelussa. HERBERT S. LAVINE tarkastelee 

luvussaan The Centralized Planning of Supply 

in Soviet Industry nykyistä suunnittelutek
niikkaa. Hän käsittelee myös perusmuu

toksia, joita panos-tuotos-menetelmän ja ma
tema tiikkakoneiden käyttöönotto mahdol

lisesti aiheuttavat neuvostosuunnittelun 
luonteessa. F. D. HOLZMAN Financing 

Soviet Economic Development osoittaa, että 

pääpaino verotuksessa NL:ssa on välilli
sessä verotuksessa, jossa liikevaihtoverolla 
on suurin merkitys niin tulolähteenä kuin 
hin toj en säätelyvälineenä. 

III:n osan artikkeleilla on pyritty anta
maan läpileikkauskuva eräistä neuvosto
talouden sektoreista. Kussakin luvussa on 

huomiota kiinnitetty myös NL:nja USA:n 

järjestelmien välisiin. yhtäläisyyksiin -

joita muuten on enemmän kuin yleensä 

luullaan - ja eroavuuksiin. Kunkin ar-
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tikkelin nimi paljastaa paljon sen sisäl
löstä. JOSEPH S. BERLINER Managerial In

centives and Decisionmaking: A Comparison of 

the United States and Soviet Union; E. C. 
BROWN The Soviet Labor Market; M. YANO
WITCH Trends in Soviet Occupational Wage 

Dijferentials. Palkoissahan NL:ssa vallitsee 

»sosialistinen» periaate; »kullekin työn 
määrän ja laadun mukaan», eikä »kom
munistinen» periaate: »kullekin hänen tar
peittensa mukaan»,josta periaatteesta näy
tään NL :ssa toistaiseksi olevan melko kau

kana. LAZAR VOLIN Agricultural Policy of 

the Soviet Union on vanhentunut(ilmestynyt 
1959) siinä mielessä, että se ei käsitä vuo
den 1958 uudistusten jälkeisiä muutoksia. 
Miltei jokavuotisiksi tulleet jyrkät muu
tokset NL:n maataloudessa osoittavat, että 

maatalous on siellä edelleen vaikea ongel
malapsi. 

ALEC NOVE Soviet Trade and Soviet Aid ja 
NICOLAS SPULBER The Soviet-Bloc Foreign 

Trade System analysoivat niitä syitä, jotka 
ovat johtaneet sosialistimaiden ulkomaan
ka u pan voima"kkaaseen laajenemiseen vii

me vuosina. Kumpaakin lukua lukiessa 
saa vaikutelman siitä, että ei olla oikein 
selvillä siitä, onko NL:n kaupan laajene...; 
misen takana todellinen tarve vaiko jotain 

muuta:' NL:n taloudellisen avun todetaan 
olevan lähinnä halpakorkoisten lainojen 
myöntämistä ja USA:n antavan »ilmai

seksi» paljon enemmän. Kysymykseksi kui

tenkin jää, kumpi on psykologisesti edulli
sempaa, lainata rahaa köyhälle halvalla 

vaiko suoranainen köyhänapu. Lopuksi 
vertailevat LYNN TURGEON Levels of Living, 

Wages and Prices ja ALEC NOVE Social Wel-

fare in the USSR tavallisen kansalaisen elin

tasoa ja elinmahdollisuuksia toisiinsa Yh

dysvalloissa ja Neuvostoliitossa. 

Niitä varten, jotka haluavat enemmän 
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kuhunkin osaan liittyvää tietoutta, on mu
kaan liitetty luettelo alan muusta kirjalli
suudesta. Lukuun ottamatta artikkelia 'The 

Soviet Labor Market on artikkeleissa tuskin 
ollenkaan lähdeviittauksia, mitä on pidet

tävä puutteena. 

BJÖRN THALBERG A Keynesian Model Ex

tended by Explicit Demand and Supply Functions 

for Investment Goods. Stockholm Economic 
Studies, Pamphlet Series 2, Uppsala 1962. 

57 sivua. Rkr. 7.-. 

Keynesin yleistä teoriaa tulkitsevia, sekä 
arvostelevia että ihailevia, kirjoitelmia on 
ilmestynyt lukematon joukko vuosien saa
tossa. Epäileväinen ennakkosuhtautumi
nen nyt esiteltävänä olevaan THALBERGin 
tutkielmaan onkin täysin ymmärrettävissä. ' 
Mutta se on aiheeton, siHäkirjanen sisältää 
aiheensa kuluneisuudesta huolimatta pel
kästään painavaa ja asiapitoista tekstiä. 

Teoksen juoni on lyhyesti kerrottuna 
seuraava. Aluksi Thaiberg esittää yleisen 
teorian kvantitatiivisessa muodossa 'kah
tena eri versiona, nimittäin palkkaindek
sillä sekä hintaindeksillä deflatoituna. Sen 
jälkeen on tekijän oman laajennetun key
nesiläisen mallin vuoro, ja näiden esival
mistelujen pohjalta suoritetaan Keynesin 
mallin ja Thalbergin mallin analyyttinen 
vertailu komparatiivisen statiikan avulla. 
Lopuksi tekijä kiinnittää vielä huomiota 
laajennettua mallia rajoittaviin olettamuk
siin, mm. tulonjaon muutosten vaikutus
ten sivuuttamiseen. 

Thalbergin analyysin varsinaisena läh
tökohtana lienee Haavelmon tunnettu, ta
vanomaisiin keynesiläisiin esityksiin sisäl-

Koska teokseen on koottu parhaimpia 
sovjetologian alalta saatavissa olevia artik ... 
keleita, tarjoaa se mielenkiintoista' luetta
vaa siitäkin huolimatta, että osa artikke
leista on ehtinyt vanhent~Ia. 

ERKKI PIHKALA 

tyvän investointifunktion kritiikki. Haavel
mon ja Thalbergin mukaan tulkitaan näet 
Keynesin investointifunktio tavallisesti -
ja virheellisesti - yksinomaan kysyntä
funktiona, kun Keynes itsekin tähdensi in
vestointita varoiden tarjontaolosuh teiden 
merkitystä tehdessään päätelmiä investoin
tifunktion muodosta. Thalbergin mallin 
oleellinen piirre on disagregointi, ts. ko
konaiskysyntä sekä -tarjonta jaetaankah
teen komponenttiin: yhtäältä kulutushyö
dykkeiden, toisaalta investointihyödykkei~ 
den kysyntään ja' tatjontaan. Mallissaan 
Thaiberg joutuu käsittelemään ,erikseen 
sekä kulutushyödykkeiden että investointi
hyödykkeiden hint~ja endogeenisina muut
tujina, kun sitä vastoin palkkataso sisälly
tetäänmalliin eksogeenisena tekijänä. 

Vertailevassa analyysissa eritellään jul
kisten investointien kasvun, kulutusfunk
tion siirtymisen, korko- ja palkkatason 
sekä nimellisen rahamäärän muutosten 
vaikutuksia. Analyysin yksityiskohtiin me
nemättä mainittakoon, että Thaiberg tar
kastelee oman mallinsa avulla vajaakäyt
töisyyden sekä täyskäyttöisyyden seurauk
sia, myös olosuhteissa, joissa resurssien 
käyttöaste on erilainen kulutustavaroiden 
kuin investointitavaroiden tuotannossa. 

Analyysin keskeinen johtopäätös on; 
Tulokset, joihin laajennetun mallin avulla 
päädytään, ovat oleellisesti samat kuin 



Keynesin »typistetyn» investointifunktion 
mallissa, kunhan oletetaan esiintyvän yleis
tä ja huomattavaa vajaatyöllisyyttä. Thal
bergin tutkielman tulos tukee jälleen ker
ran sitä käsitystä, että Keynesin yleinen 
teoria oli intuitiivisesti varsin oikeaan osu
nut »Yleisen teorian» kirjoittamisen aika
na vallinneiden työttömyysongelmien kan
nalta. 

Thaiberg olisi voinut kirjoittaa aihees-
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"Summary 

'THE RAW MATERIAL PROSPECTS OF THE FINNISH 

PULP AND PAPER INDUSTRIES 

::13y Olavi Linnamies, forester 

ln considering the probable development 

• in output of the Finnish forest industries 
jn the near future, it needs to be borne in 
=mind that according to preliminary data 
· these industries consumed raw wood to the 
,extent ofabout2 million cu.m. piled meas-
ure (or about 1.3 million cu.m. solid meas
ure without bark) more in. 1963 than in 
1962. From 1963 to 1964, the consumption 

,of raw wood is likely to grow by 1.75 mil
:Ii on cu.m. andfrom 1964 to 1965 by 1.8mil
: lion cu.m. solid measure. Thus the amount 
· needed in 1965 would rise by nearly 5 mil
Jion cu.m. above the figure recorded for 
1962 when the allowable cut was already 

·exceeded by some 5 million cu.m. In other 
'words, if no reduction occurs in the other 
, components of the utilization of wood, the 
allowable cut is going to be exceeded by 
almost 10 million cu.m. in 1965. 

In starting any discussion on how the 
increasing need for raw wood on the 
part of the forest industries should be 

-met, it is reasonable to subdivide the prob
Jems involved into two groups: (1) those 
relating to the possibilities of increasing 
Finnish forest output, and (2) those con
cerned with the structure of the utilization 
of wood in Finland. 

A so-called HKLN Allowable Cut Cal
·culation (named after the initials of its 
,coriginators: Heikurainen, Kuusela, Lin-

namies and Nyyssönen), which wasdrawn 
up6n the initiativ'e ofthe Forestry'Planning 
Committee, included as an appendix a 
forest management plan,ofwhich thereal
izåtion was a postulate underlying the 
calculation itself. In forest cultivation, the 
type of activity with the most rapidly in
creasing effect on output, only7r;, ptr cent 
ofthe aim was achieved in 1962, and about 
90 per cent in 1963. The reason why forest 
cultivation and other silviculturalactivi
ties have progressed rather slowly - par
ticularly in the privately-owned forests -
has been the owners' attitude. People have 
been accustomed to regard forests as a 
»bank>·, from which money is obtainable 
at need. But it has not been. clearly real
ized that, to maintain and to improve its 
productive capacity, something must also 
be given to the forest. Moreover, the fell
ings have been too much of the nature of 
thinning, even in cases where purposeful 
regeneration would have been the only 
rational measure with a view to forest yield. 
Thus fellings have not resulted with suf
ficient frequency in regeneration areas sui t
able for forest cultivation. Nor has the pro
duction of planting stocks been adequate 
for the attainment of the objectives set 
upo Moreover, the forest owner's personai 
investment in forests has not been made 
attractive enough; the support offered by 



society for measures of this kind has been 
very limited in scope, although the regen
eration of unproductive forests by means 
of forest cultivation replaces a growing 
stock of sIow growth and inferior quality 
with a new generation of growing stock 
providing a good yield, the age of which 
can be shortened through appropriate 
care with a consequent rise in yield. The 
only type of forest improvement measure 
that has attained an established position 
in Finland is forest drainage. 

Although it has not as yet proved pos
sible to achieve all the aims suggested by 
the Forestry Planning Committee, it has 
already been grasped in expert circles that 
even these aims can no. 10nger be consid
ered adequate. Therefore, a new forestry 
programme, referred to as the Teho (Ef
ficiency) Programme, was framed in 1961 
on the initiative of the AgriculturaI Com
mittee. The working targets implied by 
this pIan are about twice as Iarge as those 
proposed by the Forestry Planning Com
mittee. Realization of this pIan would 
aIso quicken the regeneration fellings of 
over-age and other unproductive forests; 
and this, in turn, impI.ies - provided the 
higher silviculturaI targets are attained -
that the allowable cut may immediately 
be raised to some 50 million cU.m. soIid 
measure and, after 35 or 40. years, to about 
57 million cU.m. Fellings could conse
quently eventually be increased by the 5 
million cU.m. which, from the standpoint 
of the forest drain ratio, would appear to 
be necessary even in the near future. 
However, these do not represent the final 
targets. The ultimate Iong-term aim 
would be that of making possible an an
nual cut of the order of 70 million cu.m.; 
or, in other words, to increase the produc-
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tive capacity of the forest industries even 
beyond the limit to be attained by 1967. 
At present, the Teho Programme must 
already be viewed as an essential for the 
Finnish economy. This is why every effort 
is being made now to promote its rapid 
realiza tion. 

Nevertheless, even if the effectuation 
of all the silvicultural measures proposed 
were' begun immediately, they would not 
be able alone - and in the near future
to balance the drain ratio. Supplementary 
measures must accordingly be sought to 
correct the situation. Attention has been 
drawn principally to the structure of the 
utilization ofwood, and to its potentialities. 

In Finland, the'share ofindustrialuse in 
the annual primary utilization of wood is 
57-58 per cent; firewood accounts for 
26 per cent, and exports of round timber 
about 8 per cent, the remainder being made 
up of timber used for construction, of 
poles, and ofvarious minor items. The an .. 
nual amount of removed volume utilized 
as firewood is about 13 million cu.m. solid 
measure; offirewood, 15 per cent has been 
pine, another 15 per cent spruce, and 70 
per cent broad-leaved wood, mainly 
birch. As coniferous firewood is mainly of 
such a nature that it could be used as raw 
material for the pulp industry, efforts are 
being made to channel it in increasing 
measure fo industrial use, and to replace 
it in rural households and in population 
centres mainly by felling waste and other 
sorts of fuel. Bu t in the near fu ture an 
endeavour will be necessary to reduce not 
only the use of coniferous firewood, but 
also that of birch firewood, in order to 
enable the increasing demand for birch 
pulp wood to be met. 

Not only trunk wood, butalsosuch waste 
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wood from sa w mills as could be used for 
chips pulping- about 0.5 million cu.m. a 
year - is even now being used for fire
wood. Efforts are being made to channel 
also this item to the forest industry. 

In 1960, the removai for utilization in
cluded 4.7 million cu.m. exported round 
timber. In 1961, this item reached a record 
level, viz., 6.0 million cu.m. Since then, 
exports of round timber have shown a 
declining trend: 3.7 million cu.m. in 1962, 
and no more than 2.0 million cu.m. in 
1963. As far as pit props are concerned, 
the declining trend seems to persist; and, 
at least for the present, there are no signs 
to indicate a new growth in exports of 
pulp-wood - provided that the prices of 
domestic timber for industrial uses do not 
undergo radical changes. This contributes 
to promotion of the equilibration of the 
forest balance. A similar influence is ex
erted by imports of round timber, which 
amounted to about 1 million cu.m. in 1963. 

Attention should finally be directed to 

the possibilities offered by the more careful 
utilization of wood in connection with 
fellings. As amatter of fact, the annual 
cut in the remo te parts of the country 
continues to ·include small-dimensioned 
wood and broad-leaved wood left in the 
forests as waste wood. By developing the 
technique of wood delivery and transpor
tation, these items could also be fully 
utilized. 

If all the above-mentioned structural 
changes in the utilization of wood were 
capable of realization, the supply of the 
raw materials of the pulp industry might 
be augmented by as much as 6-8 million 
cu.m. in addition to the 3 millioncu.m. 
made immediately available by realization 
of the Teho Programme. Consequently, 
the productive capacity of the Finnish 
forest industries, including the capacity 
noW under construction, can be fully util
ized, but only on condition that efJective 
forestry measures are resorted to im
mediately. 



KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 

TOIMINNASTA VUONNA 1963 

Vuosi 1963 oli Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen seitsemäskymmenesyhdeksäs toi

mintavuosi. Pääpaino toiminnassa oli kuu
kausikokouksilla niiden yhteyteen järjes
tettyine esitelmineen ja keskusteluineen. 
Kertomusvuonna pidettiin yhteensä 8 
kokousta, niistä 4 kevät- ja 4 syyskaudella. 
Kokouspaikkana on entiseen tapaan ollut 
Tieteellisten seurojen talo. Kokousesitel
missä käsiteltiin seuraavia aiheita: 

Tammikuun 15 päivänä esitelmöi yhdis
tyksen senhetkinen varaesimies, fiI. tri 
REINO ROSSI aiheesta »Kansainvälinen 

likviditeetti». 
Vuosikokouksessa helmikuun 19 päi

vänä puhui professori OSMO JASKARI ai
heesta »Tuotaimon mittakaava ja yritys
ten kansainvälinen sijoittuminen». 

Maaliskuun 5 päivänä pidetyn kokouk
sen ulkomaisena esitelmöitsijävieraana oli 
professori ERIK DAHMEN Tukholmasta. 
Hänen esitelmänsä otsikkona oli »Vilka 
krav kan ställas på den ekonomiska poli
tiken i Finland under de närmaste åren». 
Tämä kokous pidettiin yhdessä Ekono
miska Samfundet i Finland'in kanssa. 

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa 
14 päivänä esitelmöi toimitusjohtaja, dipI. 
insinööri KAUKO UUSITALO aiheesta »Suo
men metalliteollisuuden vienti 1960-lu

vulla». 
Syyskuun 23 päivänä pidetyssäkokouk-

sessa oli yhdistyksellä jälleen ulkomainen 
vieras. London School of Economics'in 
professori R. S. SAYERS esitelmöi aiheesta 
»Central Banking Cooperation». 

Jokasyksyinen esitelmä valtion talous
arvioesityksestä kuultiin lokakuun 16 päi
vänä, jolloin valtiovarainministeri OSMO 
P. KARTTUNEN esitelmöi aiheesta »Halli
tuksen esitys valtion tulo- ja menoarvioksi 
vuodelle 1964». 

Marraskuun 20 päivänä pidetyssä ko
kouksessa metsänhoitaja OLAVI LINNAMIES 
esitelmöi aiheesta »Metsäteollisuutemme 
raaka",ainevara t». 

Vuoden viimeisessä kokouksessa joulu
kuun 30 päivänä esitelmöi ylijohtaja EINO 
H. LAURILA aiheesta »Taloustilastojen ky ... 
syntä ja tarjonta». 

Osanottajamäärä kokouksissa on vaih
dellut 23 ja 132:n välillä. Keskimääräinen 
osanottajamäärä oli pöytäkirjojen mu
kaan 58. 

Vuonna 1963 tuli kuluneeksi 100 vuotta 
ensimmäisen pohjoismaisen kansantalous
kongressin järjestämisestä Göteborgissa. 
Juhlavuoden merkeissä järjestettiinsa
massa kaupungissa kongressi, johon osal-

. listui 38 henkilöä Suomesta. Suomalaisena 
esitelmöitsijänä esiintyi kokouksessa pro
fessori NILS MEINANDER. Virallisina korre
ferentteina olivat lisäksi valtiot. tri KAARLO 
LARNA ja valtiot. lis. ERKKI LAATTa. 



68 KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN ... 

Toimintavuonna ilmestyi Kansantalou
dellisen Aikakauskirjan 59. vuosikerta nel
jänä siteenä. Aikakauskirjan päätoimitta

jana on ollut valtiot. tri JOUKO PAUNIO ja 
toimitussihteerinä alkuvuodesta valtiot. lis. 
LAURI KORPELAINEN ja loppuvuodesta val
tiot. lis. HENRI VARTIAINEN. Toimituskun
nan ovat muodostaneet professori VEIKKO 
HALME, professori LAURI O. AF HEURLIN, 
valtiot. tri KAARLO LARNA, fil.tri REINO 
ROSSI, kansleri BR. SUVIRANTA, profes
sori MIKKO TAMMINEN ja professori A. E. 

TUDEER. Aikakauskirjan painatuksesta ja 
jakelusta on edelleen huolehtinut Sa

noma Oy. 
Vuoden aikana hyväksyttiin yhdistyk

seen seuraavat uudet jäsenet: Valtiot. kand. 
ERKKI HUOTARI, metsänhoitaja MATTI 
HÄMÄLÄINEN, hallinto-opin kand. TAPIO 

KOIVULA, yhteiskuntat. kand. NIILO KOL
JONEN, kauppat. maist. PENTTI KOSKINEN, 
valtiot. tri PEKKA KUUSI, ekonomi PEKKA 
LAUKKONEN, valtiot. maist. HEIKKI LEIMU 
maat. metsät. kand. ANTTI MIKKOLA, 
kauppat. maist. AIMO PENTINSAARI, kaup
pat. maist. AARNO PRIHA, valtiot. maist. 
ARVO PÖRHÖNEN, agronomi MATTI RÄsÄ

NEN, valtiot. kand. AARNE SAHARINEN, 
yhteiskuntat. kand. KAUKO SILTARI, eko-

nomi KAI SIMELIUS, valtiot. maist. GILLIS 

TOLLET, dipl. ins. KAUKO UUSITALO, 
valtiot. kand. JUKKA VALTASAARI, valtiot. 

maist. VEIJO VALVE ja valtiot. maist. 
ILMARI VILJAMAA. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 

alussa 738. Kun vuoden aikana yhdistyk
seen liittyi 21 uutta jäsentä ja kun toisaalta 
15 jäsentä on kuolh,ltja lOjäsentä eronnut 
vuoden aikana, oli jäsenmäärä vuoden 
lopussa 734. 

Yhdistyksen esimiehenä on vuonna 1963 
ollut fil. tri REINO ROSSI ja varaesimiehenä 
ylijohtaja EINO H. LAURILA. johtokunnan 
muut jäsenet ovat olleet pääjohtaja TEUVO 
AURA, professori LAURI O. AF HEURLIN, 

kansleri BR. SUVIRANTA ja valtiot. tri 
HEIKKI VALVANNE. Erovuorossa ovat v. 

1964 pääjohtaja Teuvo Aura ja kansleri 
Br. Suviranta. Yhdistyksen taloudenhoi
tajana on toiminut yliaktuaari ILMARI 
TEIJuLAja sihteerinä valtiot. kand. ALFRED 
WESTPHALEN. Yhdistyksen tilintarkasta

jina ovat olleet tri EINO HAIKALA ja val
tiot. tri TIMO HELELÄ sekä näiden vara
miehinä ka u ppa t. tri j . PAAKKANEN ja 
valtiot. maist. KIMMO KARA. 

Helsingissä joulukuun 31 päivänä 1963 
ALFRED WESTPHALEN 



KOKONAISTALOUDELLISIA ONGELMIA 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen julkaisu
sarjassa »Kansantaloudellisia tutkimuk
sia» on niteenä XXV ilmestynyt Tilastol
lisen päätoimiston entisten ja nykyisten 
kansantulo-osaston tutkijoiden kirjoittama 
kokooma teos Kokonaistaloudellisia ongelmia. 

Teos sisältää seuraavat kirjoitukset: 

EINO H. LAURILA: Alkusanat (Historiikki 
Suomen kansantulolaskennasta) 

Valtiot. lis. OSMO FORSSELL: Panos-tuotos
mallin perusyksiköiden luokittelun on
gelmat 

Valtiot. kand. PAAVO GRÖNLUND: Erään 
moniyhtälömallin dynaamisista ominai
suuksista ja ennustamiskyvystä 

Valtiot. kand. EERO HEIKKONEN: Asunto
markkinamallin perusteita 

Yhteiskuntat. kand. HEIKKI J. KUNNAS: 
Metsätalouden tuotanto ja työllisyys 
1 950-luvulla 

Valtiot. tri EINO H. LAURILA: Pitkän 
ajanjakson kansantulotutkimusten on
gelmista 

Yhteiskuntat. lis. JUSSI LINNAMO: Rahoi
tustilinpidon yhdistäminen reaalitalou
delliseen kansantalouden kirjanpitoon 

Valtiot. kand. AIMO LOUKO: Julkisen 
kulutuksen ,kehitys Suomessa vuosina 
1948-1961 

Valtiot. maist. GEORG LUTHER: The acting 
units in statistics on the sector of enter
prises. 

Valtiot. kand. KAUKO MANNERMAA: En
nusteiden ja ennakkolukujen virheistä 
Suomen kansantulolaskelmissa 

Valtiot. maist. PERTTI MARJOMAA: Eräitä 
piirteitä maatilatalousväestön merki
tyksestä talouselämässämme 

Valtiot. tri O. E. NIITAMO: Lyhyen aika
välin kansantulolaskelmat Suomessa 

Valtiot. tri O. E. NIITAMO ja valtiot. maist. 
AARNO SOIVIO: Kokeita yksinkertaisilla 
simultaanisilla moniyhtälömalleilla 

Valtiot. kand. KYÖSTI PULLIAINEN: Eräitä 
näkökohtia teoriasta, todellisuudesta ja 
havainnoista 

Valtiot. kand. AARRE SAHAVIRTA: Ta
loustilastoj en kehittäminen 

Valtiot. maist. VEIKKO TATTARI: Julkiset 
palvelukset tuotantoteoreettisena on
gelmana 

Valtiot. tri PENTTI VIITA: Koneet ja ka
lusto Suomen maataloudessa vuosina 
1900-1959 



KANSANTALOUDELLINEN 

YHDISTYS 

Kansantaloudellisia tutkimuksia 

1. E. NEVANLINNA Suomen valtio
talous. Menotalous 

II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan vai
kutus Suomen kansantalouden 
teollistumissuuntaan ennen maail
mansotaa 

111. A. E. BERG Puhelintariffi yksityi
sessä ja julkisessa yrityksessä 

IV. ILM. KOVERO Tulokäsite ja julki
nen talous 

V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyk
semme 

VI. K. A. VANAMO Vientitavarain 
kuljetusmaksut Suomen valtion
rautateillä ennen maailmansotaa 

VII. REINO CASTREN Valtionrautatei
den tariffipolitiikkaa vuosina 1897 
-1932 

VIII. MATTI LEPPO Suomen valtion 
sodanjälkeisen kulutusverotuksen 

pääpiirteet 
IX. V. J. SUKSELAINEN Hankinta

osuuskunta yritysmuotona 
X. LEO HARMAJA Maailmansodan 

vaikutus Suomen taloudelliseen 
kehitykseen 

XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus 
XII. LAURI O. AF HEURLIN Hinnan

muodostuksen monikäsitteinen ta

sapainotila 
XIII. REINO AJO Tampereen liikenne

alue 
XIV. KLAUS WARIS Kuluttajain tulot, 

kulutus ja säästäminen suhdanne
kehityksen valossa 

XV. VÄINÖ KANNISTO Kuolemansyyt 
väestöllisinä tekijöinä Suomessa 

XVI. WEIJO WAINIO Tutkimus finanssi
politiikan soveltuvuudesta väli
neeksi työllisyys- ja rahanarvo
politiikassa 

XVII. REINO LENTO Maatalouskiinteis
töstä saatujen tulojen verotus 
finanssi poli tiikassa 

XVIII. OSMO V. JASKARI Rahapolitiikka 
ja strategiset taloudelliset muuttu
jat eri suhdannevaiheissa 

XIX. RAIMO ILASKIVI Finanssijärjestel
män automaattinen vastavaikutus 
suhdanteiden vaihteluissa 

XX. OLAVI NIITAMO Tuottavuuden ke
hitys Suomen teollisuudessa vuo
sina 1925-1952 

XXI. ELE ALENIUS Kansainväliset pää-
omansiirrot työllisyyspoli tiikan 
välineinä 

XXII. RAIMO ILASKIVI Rahapolitiikka ja 
taloudellinen tasapaino Suomessa 
toisen maailmansodan jälkeen 

XXIII. KAARLO LARNA The money 
supply, money flows and domestic 
product in Finland 1910--1956 

XXIV. ILMARI KOVERO Tulon uudelleen-
jaosta 

XXV Kokonaistaloudellisia ongelmia 
(kokoomateos) 

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin 

Yhteiskuntataloudellisen AikakauskirJan ja 
Kansantaloudellisen AikakauskirJan vanhem
pia vuosikertoja ja niteitä saadaan yhdis
tyksen kirjaston-ja kirjavaraston hoitajalta 
(os. Helsinki, Korkeavuorenk. 21. Sosiaa
linen tutkimus toimisto , puh. 66 23 05). 
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P.A.LvGLU 

Palvelu on tämän päivän iskusana - se kuu

luu meidän elintasoomme. Palvelun kehittä

miseen asiakkaiden toivomusten mukaan kiin

nitetään huomiota erityisesti osuuskauppaliik

keessämme, joka kaikessa toiminnassaan valvoo 

asiakkaiden etua. 

Tämän päivän myymälässä Teitä todella pal

vellaan. Aina ei ole ollut näin. Osuuskauppa

liikkeemme on ollut edelläkävijänä. Olemme 

perusta~eet runsaasti ostajien suosimia pikamyy

mälöitä, suuria yhtenäismyymälöitä ja tavara

taloja. Myymäläverkostoa on laajennettu syr

jäisimmillekin seuduille ja myyjien ammatti

koulutukseen kiinnitetään jatkuvasti suurta huo

miota. Myös joustavat autokuljetukset ja maan

viljelijöiden tuotteIden noutaminen kotipihalta 

kuuluvat palveluumme. Ajanmukainen tiedo

tustoiminta ja mainonta puolestaan kertoo 

Teille nopeasti uutuuksista. 

Kaiken tämän ohella saavat osuusliikkeiden 

jäsenet monia jäsenetuja. 

KULUTUSOSUUSKUNTIEN KESKUSLIITTO 
Mikonkatu 17, Helsinki, puh. 10491 



ENSIMMÄINEN 
POHJOISMAISSA 

Perustettu v. 1908 

~' . 

,Helsinki, Aleksanterinkatu 46 



Miksi Yhdyspankin 
nimessä on 

" Pohjoismaiden" 
Se on siksi, että Yhdyspankilla on perin
teitä. Vuonna 1919 yhtyi näet kaksi suur-· 

) 

ta suomalaista pankkia, Suomen Yhdys-
Pankki ja Pohjoismaiden Osake-Pankki. 
Tuloksena oli uusi suurpankki, joka edel
listen yhdistelmänä sai viralliseksi ni
mekseen Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki. 

Kotoisessa arkielämässämme me sanom
me vain Yhdyspankki tai meidän pankki. 
Yhdyspankin osakkeenomistajat - yli 

100.000 eli enemmän kuin millään muulla 
maamme osakeyhtiöllä - ovat suoma
laisia, niitä samoja yritteliäitä suoma
laisia, jotka asioivat Yhdyspankissa ja 
haluavat rakentaa tätä suomalaista yh
teiskuntaamme. 

YHDY~~A.· ·NKKI 
meldla lf6"uldd 



Ajan tasalla oleva käsikirja 

Yhteisku ntatieteiden 
käsikirja 1-11 
Tämän käsikirjan tarkoituksena on selventää 

yhteiskuntatieteiden keskeistä sisällystä sekä 

esittää etenkin kotimaisen tutkimuksen tuloksia 

laajahkoin artikkelein. Teos käsittää seuraavat 

alat: yhteiskuntatieteiden tuJkimusmenetelmät, 

kansantaloustiede, sosiaalipolitiikka, sosiologia, 

tilastotiede ja valtio-oppi. Teoksen ki rjoittaj i no 

on 140 suomalaista yhteiskuntatieteilijää. Saata

vissa ensimmäinen osa: Aatesuunnat-Pääoma. 

527 s. Kangask. 50 :00 osalta. otava 

Helsinki 1964 - Sanoma Osakeyhtiö 


