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Kansainvälisen likviditeetin' uusjärjestelyistä 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Thdistyksenkokouksessa 
helmikuun 21 päivänä 1968 piti 

REINO ROSSI 

Esitelmöidessäni jokseenkin tasan viisi vuotta sitten Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen kokouksessa kansainvälisestä likviditeetistä päätin esityk
seni seuraavasti: -, - »Kaikista epäilyksistä huolimatta tuntuukin siltä, 
kuin kestävää ratkaisua sittenkin olisi ennemmin tai myöhemmin ryh
dyttävä etsimään todella kansainvälisen varantovaluutan luomisesta. 
Merkittävänä oireena voitaneen pitää tässä suhteessa Englannin edusta
jan, ministeri Maudlingin puheenvuoroa Kansainvälisen Valuuttarahas
ton vuosikokouksessa syksyllä 1962; tässä hän varsin selväsanaisesti toi
voi Valuuttarahaston jäsenmaiden ryhtyvän ennakkoluulottomasti ja 
konstruktiivisesti tutkimaan mahdollisuuksia järjestelmän asteittaiseksi 
kehittämiseksi tähän suuntaan. Esitys ei tosin saanut minkäänlaista 
kannatusta muiden suurvaltojen taholta, mutta oli sellaisenaan paljon 
sanova tunnustus maalta, joka nykyisellään joutuu vastaamaan noin 
neljänneksestä maailman yhteenlasketusta likviditeettivarannosta.» 

Siitä lähtien ja osittain jo sitä ennenkin kansainvälinen likviditeetti
kysymys on ollut asiantuntijapiireissä varsin vilkkaan keskustelun koh
teena. Perussyynä mielipiteiden vaihtoon on ollut huolestuneisuus tä
män likviditeetin riittävyydestä kasvavan kansainvälisen tavaroiden ja 
palvelusten vaihdon sekä siihen osallistuvien maiden likviditeettivaran
tojen tarpeisiin. Kulta, joka perinteellisesti on muodostanut näiden va
rantojen ytimen, on jatkuvasti menettänyt suhteellista merkitystään, ja 
vuotuisesta kullan tuotannosta on sitäpaitsi yhä vähemmän riittänyt 
keskuspankkien varantojen täydentämiseksi. Kullan varaan ei siten 
varanto- ja likviditeettikysymyksen pitkän tähtäyksen ratkaisua o~e voitu 
ajatella rakennettavaksi muuten kuin radikaalisti nostamalla kullan hin:
taa ja tällä tavoin korottamalla kultavarantojen arvoa kansallisissa valuu
toissa mitattuna. Tällaisesta ratkaisusta, jolla kylläkin on ollut puolesta-
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puhujansa, on kuitenkin monestakin syystä sanouduttu irti. Toisena 
likviditeettivarantojen tärkeänä ainesosana on ollut Yhdysvaltain dollari, 
jonka merkitys sodan jälkeen on jatkuvasti kasvanut, samalla kun Eng
lannin punta jo on suurimmaksi osaksi menettänyt entisen asemansa var
sinaisena varantovaluuttana. Dollarivarantojen riittävä lisääntyminen 
on kuitenkin ratkaisevasti riippuvainen siitä, katsooko Yhdysvaltain hal
litus mahdolliseksi ja suotavaksi jatkuvasti harjoittaa vajauksellista mak
sutasepolitiikkaa ja tällä tavoin kartuttaa muiden maiden likvidejä dol
larisaatavia. Tähän Yhdysvallat ei ole ollut halukas sitoutumaan eikä 
tällaista ratkaisua yleismaailmallisesti muutenkaan voida pitää kestä
vänä. 

Näin ollen on jouduttu tilanteeseen, jossa on ollut pakko etsiä muita 
mahdollisuuksia kansainvälisen likviditeettikysymyksen ' selvittämiseksi 
tarkoituksenmukaisella ja loogisesti perusteltavissa olevalla tavalla. Aja
tuksen kehittelyn lähtökohtana on tällöin ollut peruspiirteiltään saman
laisen järjestelmän luominen kansainvälisissä puitteissa kuin millaiseksi 
maksuvälineiden tarjonta on muodostunut eri maiden sisäisten likvidi
teettitarpeiden tyydyttämiseksi. Sisäisessä rahaliikkeessähän kulta on jo 
aikoja sitten miltei tyystin menettänyt merkityksensä varsinaisena maksu
välineenä, minkä aseman ovat vallanneet toisaalta keskuspankkien liik
keeseen laskema seteliraha ja toisaalta pankkijärjestelmän piirissä käy
tettävissä oleva tiliraha. Periaatteellisesti vastaavanlainen ratkaisu olisi' 
uuden kansainvälisen rahayksikön luominen, joka vähitellen enenevässä 
määrin korvaisi kansalliset varantovaluutat, ts. dollarin ja punnan mui
den maiden likviditeettivarantoina ja tyydyttäisi sen kansainvälisen 
likviditeettitarpeen, jota kullan tuotanto ei enää pysty täyttämään. 

Teoreettisesti ihanteellinen olisi sellainen ratkaisu, joka sallisi kansain
välisten likviditeettivarantojen kasvattamisen tasaisesti ja rinnan niiden 
tarpeen kasvun kanssa. Tätä on periaatteessa :pidettävä selvästi parem
pana kuin jättäytymistä kullan tuotannon vaihtelujen tai Yhdysvaltain 
maksutasekehityksen heilahtelujen varaan. Edellytyksenä on kuitenkin 
tällöin sellaisen ylikansallisen järjestelmän perustaminen, joka mahdol
listaa kansainvälisen likviditeetin määrätietoisen ja riittävän muttei liial
lisen lisäämisen. Tässä onkin ongelman poliittinen ydin. Alun alkaen 
on ollut selvää, että ratkaisun täytyy perustua kehittyneimpien teollisuus
maiden keskinäiseen sopimukseen, minkä vuoksi asian käsittely viime 
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vuosina onkin tapahtunut rinnan Kansainvälisessä Valuuttarahastossa 
ja ns. »kymmenen maan ryhmässä», jossa ovat olleet edustettuina Yhdys
vallat, Englanti, Japani, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Belgia, Kanada 
ja Ruotsi. Tämän ryhmän piirissä suoritetussa erittäin mittavassa sel
vittely-ja neuvottelut yössä ovat keskeisinä kiistan aiheina olleet kysy
mykset uuden kansainvälisen likviditeettireservin luonteesta ja sen luo
miseen tarvittavien päätösten yksimielisyysasteesta. 

Monivaiheisten neuvottelujen jälkeen kymmenen maan ryhmä Lon
toossa elokuussa 1967 pitämässään ministerikokouksessa hyväksyi peri
aatesopimuksen uudesta kansainvälisestä likviditeettijärjestelystä. Tämä 
sopimusluonnos oli käsiteltävänä syyskuussa Rio de Janeirossa pidetyssä 
Kansainvälisen Valuuttarahaston vuosikokouksessa, joka päätti velvoit
taa Valuuttarahaston johtokunnan sen pohjalla maaliskuun loppuun 
1968 mennessä laadituttamaan tarpeelliset lisäykset ja muutokset Va
luuttarahastonperuskirjaan. Nämä muutokset tulevat sitten jäsenval
tioiden ratifioitaviksi ja parhaassa tapauksessa voidaan odottaa tämän 
saattavan tapahtua ennen vuoden 1969 alkua. 

Sovittu uusi järjestely on olennaisilta osiltaan tyypillinen kompromis
sin tulos. Sen mukaan ei luoda varsinaisesti uutta kansainvälistä raha
yksikköä. Sen sijaan Kansainvälisen Valuuttarahaston puitteissa perus
tetaan jo olemassa olevien lainaus mahdollisuuksien rinnalle uusi järjes
telmä, johon liittyneet maat pääsevät osallisiksi ns. erityisestä nosto
oikeudesta eli Special Drawing Right'ista, mistä tulee uuden järjestelyn 
kirjainlyhennys SDR. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että näille jäsen
maille voidaan erikseen säädettävässä järjestyksessä ja erikseen tehtävien 
päätösten perusteella jakaa automaattista nosto-oikeutta Valuuttarahas
tosta, mikä nosto-oikeus on käytettävissä kansainvälisiin maksuihin ja 
kansallisten valuuttojen ostoihin. Tämä järjestely on siten verrattavissa 
shekkitiliin, jota asianomainen maa saa käyttää sille osoitetun erityisen 
nosto-oikeuden määrään asti. Nämä määrät jakautuvat eri maiden osall~ 
samassa suhteessa kuin niiden jäsenosuudet Valuuttarahastossa. Tämän 
järjestelyn tarkoituksena on pitää huolta kansainvälisen likviditeetin 
riittävästä lisääntymisestä kasvavan maailmantalouden tarpeisiin ottaen 
huomioon, että perinteisten varantomuotojen, kullan ja ulkomaisten 
kansallisten varantovaluuttojeri, kasvu saattaa muodostua riittämättö
mäksi. Suunnitelma tähtää siis SDR:n säännönmukaiseen luomiseen 
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Valuuttarahaston puitteissa siten,että siihen osallistuvat maat hyväk
syisivät tämän uuden kansainvälisen likviditeettimuodon omien varan
tojensa osaksi ja käyttäisivät sitä ulkomaisten maksujen suorittamiseen. 

Tämä uusi varantomuoto merkitsee tietyssä määrin loogista jatkoa 
Valuuttarahaston tähän asti harjoittamaan lainaustoimintaan, mutta 
poikkeaa rahaston normaaleista toimintamuodoista useissa merkittävissä 
suhteissa. Ensinnäkin SDR tulee olemaan helpommin käytettävissä kuin 
Valuuttarahaston nykyisin myöntämä luotto sitä koskevien määräysten 
puitteissa. Jokaisella uuteen järjestelmään osallistuvalla maalla on mah
dollisuus käyttää SDR:ää aina, milloin se katsoo siihen olevan tarvetta 
maksutasesyistä tai varantojensa vahvistamiseksi. Tätä oikeuttaan käyt
täessään sen ei tarvitse etukäteen saada siihen Valuuttarahaston suostu
musta eikä sillä myöskään ole mitään velvollisuutta konsultoida rahaston 
kanssa niistä sisäistä raha-. ja yleistä talouspolitiikkaansa koskevista edel
lytyksistä, joiden perusteella Valuuttarahasto nykyään sallii omia luotto
mahdollisuuksiaan käytettävän. Toiseksi SDR on tarkoitettu kansainvä
listen valuuttavarantojen pysyväksi lisäykseksi, joskin tämä seikka 
niin kuin edempänä tulemme näkemään, vielä onjossakin määrin kiistan 
ja erimielisyyden aiheena. Kolmanneksi SDR:ää jaetaan kaikille järjes
telmään osallistuville maille suhteessa heidän jäsenosuuksiinsa Valuutta
rahastossa. Ja lopuksi SDR:n käyttöön ei liity takaisinmaksuvelvolli
suutta jonkin ennakolta määrätyn tiukan aikataulun mukaan, vaikka 
järjestelmään nykyiselläänsisältyykin tiettyjä määräyksiä, jotka rajoit
tavat SDR:n täysimääräistä ja pitkäaikaista käyttöä. Joka tapauksessa 
nyt luotava erityinen nosto-oikeus eli SDR on tarkoitettu järjestelmälli
sellä ja säännöllisellä tavalla lisäämään kansainvälistä likviditeettiä ja 
olemaan vapaasti jokaisen Valuuttarahaston jäsenen käytettävissä, joka 
haluaa liittyä tämän uuden järjestelmän osapuoleksi. 

Valmisteltavana olevassa uudessa suunnitelmassa ei ole tarkoin määri
telty niitä kriteerejä, joiden mukaan SDR:ää olisi luotava, mutta ylei
senä perusteena todetaan olevan laajalti tunnustettava tarve lisätä ole
massa olevien kansainvälisten varantojen määrää. Selvästi onkin pyritty 
vakuuttumaan siitä, että uusia varantoja luodaan vain silloin kun se 
todella yleisesti katsotaan tarpeelliseksi. Niinpä Valuuttarahaston toimi
tusj oh taj a,' tultuaan i tse vakuuttuneeksi likvidi teetti varan toj en lisäämi
sen· tarpeellisuudesta, joutuu ensi vaiheessa kääntymään sopivaksi kat-
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sornallaan tavalla ja sopivaksi katsomassaan laajuudessa järjestelmään 
liittyvien maiden puoleen saadakseen selville, missä määrin nämä ovat 
valmiit yhtymään hänen näkemykseensä ja missä puitteissa SDR:ää 
kulloinkin katsottaisiin tarpeelliseksi ja mahdolliseksi lisätä. Sen jälkeen 
kun Valuuttarahaston johtokunta on käsitellyt asiaa ja hyväksynyt toi
mitusjohtajan ehdotukset, ne on edelleen alistettava hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi, jolloin hyväksymiseen tarvitaan peräti 85 % kaikkien 
järjestelmään osallistuvien maiden yhteisestä äänimäärästä. Täten esim. 
Euroopan Talousyhteisön maat, joilla on melkein 17 % Valuuttarahas
ton yhteisestä äänimäärästä, saattavat yhteistuumin äänestäessään estää 
SDR:n luomisen aivan kuten Yhdysvallatkin, jonka jäsenosuus Valuutta
rahastossa on 22 0/0' 

Koska SDR:n tarkoituksena on varmistaa maailman kokonaisvaranto
jen pitkän tähtäyksen kasvun riittävyys, ei järjestelmän suunnittelijoiden 
tarkoituksena ole ollut antaa luotavien varantoJen määrän vaihdella 
vuodesta toiseen, eikä myöskään antaa sen riippua yksittäisten maiden 
varantotarpeiden vaihteluista. Päinvastoin on pyrkimyksenä päättää 
tietyn varantomäärän luomisesta muutaman vuoden pituisen perusajan
jakson puitteissa, jolloin SDR:ää luotaisiin näissä rajoissa tasaisin vuosi
erin. Ensimmäiseksi perusajanjaksoksi on jo sovittu 5 vuotta, mutta 
Valuuttarahasto voi päättää, että tulevaisuudessa perusajanjakson pituus 
saattaa olla tästä poikkeava. Periaatteessa hyväksyttyyn ehdotukseen ei 
myöskään sisälly mitään mainintaa luotavan SDR-määrän suuruudesta. 
Tämä tullaan päättämään yhteisesti erikseen, jolloin päätökseen vai
kuttaa arviointi kokonaisvarantotarpeiden kehityksestä,mikä puolestaan 
on osaksi riippuvainen muiden varantomuotojen kasvusta. Jos vuotui
sesti luotavien SDR-varantojen suuruusluokka olisi jossakin 1-2 miljar
din dollarin tienoilla, niin kuin varsin yleisesti asiantuntijoiden piirissä 
näytään arvioitavan, merkitsisi tämä maailman likviditeettireservien' 
kasvua ensimmäisenä vuonna 1·.4-2.8 %:n verran, mikä olisi huomatta
vasti vähemmän kuin vuosina 1960~1964 tapahtunut perinteisten 
likviditeettivarantojen 3.6 %:n suuruinen kasvu. Kuten jo todettiin, 
kaikilla Valuuttarahaston jäsenvaltioilla on mahdollisuus ja oikeus osal
listua myös tämän uuden järjestelmän toimintaan, jolloin niiden osalle 
tuleva SDR-osuus määräytyy asianomaisen maan jäsenosuuden mukaan 
Valuuttarahastossa. Täten esim. Yhdysvallat saisi vuosittain luotavasta 
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määrästä suurin piirtein 25 % eli edellä maInItuissa puitteissa 250-
500 milj. dollarin suuruisen osuuden. Suomen osalta tämä merkitsisi 
noin 6-12 milj. dollarin vuotuista likviditeettilisäystä! 

Sikäli kuin odottamattomat tapahtumat tekevät tarpeelliseksi muuttaa 
SDR:n luomisvauhtia, tämä on mahdollista tehdä samassa järjestyksessä 
kuin päätös SDR:n luomisesta yleensäkin tehdään, ts. tällaiset muutok
set vaativat 85 %:n määräenemmistön. Sikäli kuin päätös koskee me
neillään olevan perusajanjakson loppuvuosina tapah_tuvan SDR:n luo
misen hidastamista, päätös voidaan kuitenkin tehdä järjestelmään osal
listuvien maiden yksinkertaisella ääntenemmistöllä. 

Järjestelmään osallistuvalla maalla on oikeus käyttää omaa erityistä 
nosto-oikeuttaan eli SDR:äänsä ostaakseen vastaavan määrän vaihto
kelpoisia valuuttoja maksutaseensa vajauksen peittämiseksi. SDR:n 
käyttäjä voi ostaa valuuttoja suoraan muilta osanottajamailta tai Va
luuttarahaston välityksellä. Vaihdettavien valuuttojen ostojen edellyte
tään tapahtuvan maista,joilla on vahva maksutase- ja/tai varantoasema. 
Kuitenkin varantovaluuttamaa, kuten esim. Yhdysvallat, voi myöskin 
käyttää omaa SDR:äänsä ostaakseen takaisin omaa valuuttaansa jolta
kin toiselta järjestelmään liittyneelta maalta - kuitenkin jälkimmäisen 
suostumuksella - siirtämällä SDR:ää suoraan tuon valtion käytettä
väksi. 

Tapahtuivatpa siirrot suoraan osanottajamaiden kesken tai Valuutta
rahaston välityksellä, SDR:ää käyttävien maiden tiliä veloitetaan ja 
vastaanottajamaiden tiliä hyvitetään tapahtuneiden tilisiirtojen määrällä. 

SDR:ää ei saa käyttää pelkästään maan valuuttavarannon koostu
muksen muuttamiseksi. Toisin sanoen jäsenmaan ei edellytetä vaihtavan 
osakseen saamaansa SDR:ää esim. kultaan tai dollareihin. Vaikka tässä 
suhteessa mitään ennakkokontrollia ei harjoitettaisikaan, Valuuttara
hasto tulee tarvittaessa puuttumaan asioiden kulkuun, ja yleisenä periaat
teena onkin pidettävä, että jäsenmaat mahdollisimman suuressä määrin 
pyrkivät ylläpitämään tasapainoa SDR:n ja valuuttavarantojensa mui
den aineosien välillä. Tässä suhteessa Valuuttarahastolla tulee olemaan 
järjestelmän toiminnan kannalta huomattava valvonta- ja ohjaustehtävä. 

Kysymys siitä, onko erityinen nosto-oikeus SDR:stä katsottava ehdolli
seksi vai ehdottomaksi likviditeetin lisäykseksi, ts. onko sitä verrattava 
shekkitililuottoon. vai shekkitilisaatavaan, 'on toistaiseksi jonkin verran 



KANSAINVÄLISEN... 179 

kiistanalaista.U seimmat kymmenen ryhmään kuuluvat maat ovat tiet
tävästi valmiit lukemaan vastaisuudessa saamansa erityisen nosto-oikeu
den varsinaisen valuuttavarantonsa osaksi, kun sen sijaan Ranska, jonka 
tiedetään suhtautuvan varsin varauksellisesti uuteen jä.rjestelyyn, on 
pyrkinyt korostamaan sen luotto-ominaisuutta. Tätä Ranskan näke
mystä on omansa jossain määrin tukemaan sopimusehdotuksen määräys, 
jonka mukaan kukin maa saa ensimmäisen 5-vuotiskauden kuluessa 
keskimäärin käyttää vain 70 % osakseen tulleesta SDR:stä. Yli menevä 
osa on maksettava takaisin kullassa tai vaihdettavissa valuutoissa. Tämä 
määräys merkitsee sitä, että tietyn perusajanjakson kuluessa kunkin 
osanottajamaan SDR-varannon tulee keskimäärin olla vähintään 30 0/0 
sille tämän ajanjakson kuluessa osoitetuista määristä. Täten SDR, joka 
muuten on tiettävästi laskuyksikkönä ajateltu vastaamaan yhtä Yhdys
valtain dollaria, ei käyttökelpoisuudeltaan ainakaan nyt hyväksytyn 
sopimuksen mukaan vielä ole täysin rinnastettavissa kultaan tai dollariin. 

Takaisinostovelvollisuuden - oikeammin tiliaseman palauttamisen -
säännöksellä on pyritty estämään jäsenmaita rahoittamasta suurta ja 
pitkäaikaista maksutasevajausta yksistään turvautumalla SDR:n käyt
töön. Lyhyta~kaisesti tämä tietenkin on täysin mahdollista, kunhan vain 
maksutaseen tasapainon tultua palautetuksi kullassa ja vaihdettavissa 
valuutoissa, osa kasvavasta varannosta käytetään edellä mainitun sään
nön mukaan SDR:n takaisinostoon eli vaaditun tiliaseman palauttami
seen. Tästä velvollisuudesta huolimatta on joka t~pauksessa toq.ettava 
että ainakin 70 % ensimmäisen perusajanjakson kuluessa luodusta 
SDR:stä merkitsee osanottajamaiden kannalta ei-ehdollisen likviditeetin 
lisäystä ja on tällä tavoin täysin rinnastettavissa kansainvälisten likvidi
teettivarantojen muihin aineosiin. 

Jokaisen jäsenmaan velvollisuutena on vaihtaa omaa tai muita va
luuttoja SDR:ää vastaan vapaasti aina siihen määrään asti, jolloin sen 
hallus~a oleva SDR kohoaa maalle kaiken kaikkiaan osoitetun SDR:n 
kolminkertaiseen määrään asti. Ts. jos jonkin maan osuus luotavasta 
SDR:stä olisi esim. 100 milj. dollaria, sen velvollisuus vastaanottaa sys
teemin puitteissa SDR:ää muilta jäsenmailta kohoaisi kaiken kaikkiaan 
200 milj. dollariin edellyttäen, ettei se itse olisi käyttänyt lainkaan omaa 
os~uttaan kullan tai muiden valuuttojen ostamiseen. Jos se taas olisi 
siirtänyt oman osuutensa kokonaan muille maille, sen vastaanottovelvol-
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lisuus olisi 300 milj. dollaria. Jäsenmailla on tietenkin oikeus pitää hal
lussaan SDR:ää enemmänkin kuin mitä tämä velvoittava määräys edel
lyttää. SDR:n varantohoukutusta on omansa lisäämään se, että SDR
varannoilla tulee olemaan kultatakuu, minkä lisäksi niille tullaan suo
rittamaan jonkinlaista, tosin alhaista korkoa. 

Edellä mainittu rajoitus jäsenmaiden velvollisuudessa vastaanottaa 
SDR:ää on tietenkin sinänsä omiaan, ainakin jossakin määrin, vähen
tämään SDR:n yleistä käypyyttä likviditeettivarantona ja kansainvälisen 
maksuliikkeen välineenä. Käytännössä tämä rajoitus tuskin kuitenkaan 
tulee olemaan kovin merkityksellinen, nimenomaan sen jälkeen kun 
SDR:ää jo on luotu perusajanjakson puitteissa huomattavia määriä. 
Jos esim. päätettäisiin luoda SDR:ää miljardin dollarin vuosivauhtia, 
niin Yhdysvaltain vastaanottovelvoitus ensimmäisen 5-vuotiskauden 
päätyttyä olisi kolme kertaa sen oma osuus eli kaikkiaan 3 750 milj. 
dollaria, ts. 3/4 kaikesta luodusta SDR:stä. Vastaavasti Euroopan talous
yhteisömaiden vastaanottovelvoitus kohoaisi n. 2 550 milj. dollariin. 
Nämä esimerkit jo osoittavat, että uudella varantoyksiköllä ilmeisesti 
tulisi osanottajamaiden kannalta olemaan varsin suuri käypyys. 

Niin kuin edellä esitetystä ilmenee, Valuuttarahaston vuosikokouk
sessa päätetty toimeksianto saattaa muodostua merkittäväksi uudeksi 
lähtökohdaksi kansainvälisessä likviditeettipolitiikassa. Toisaalta on sel
vää, että osoittautuakseen todella kansainvälisen likviditeettiqngelman 
järkiperäiseksi ratkaisuksi SDR:n on ajan oloon saatava merkittävät 
mittasuhteet Ja sen käypyyden ja hyväksyttävyyden on tultava täysin 
kultaan ja dollariin rinnastetuksi. Joka tapauksessa on ilmeistä, että 
Yhdysvaltain hallituksen päättäväinen maksutasepolitiikka, joka sai 
ilmauksensa presidentti Johnsonin uuden vuoden puheessa, merkitsee 
sitä, että Yhdysvallat ymmärrettävästi ei katso voivansa jatkaa vajauk
sellista maksutasepolitiikkaa muiden maiden dollarivarantojen kartutta
miseksi. Sitäkin kiireellisempänä tehtävänä voidaan näin ollen pitää 
tämän uuden kansainvälisen likviditeettijärjestelmän hyväksymistä ja 
käytäntöönottoa. 



Suunnitelmallista aluepolitiikkaa kohden 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
huhtikuun 25 päivänä 1968 piti 

AUV,O KIISKINEN 

Alueellinen ulottuvuus on pyritty viime aikoina ottamaan varsin määrä
tietoisesti huomioon eri maiden yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa ja 
kehittämispolitiikassa. Suuntaus nykyistä kiinteämpää ja koordinoidum':' 
paa aluepolitiikkaa kohden tulee meilläkin olemaan ilmeisenä kehitys
linjana. Tällä hetkellä aluepoliittinen toimintamme on vielä melko vaati
mattomasti ohjattua ja ohjelmoitua, mikä sinänsä ei ole kummastuttavaa, 
koska ensimmäinen askel yhtenäisyyttä ja laaja-alaisuutta tavoittelevan 
aluepolitiikan suuntaan ei meillä ole muutamaa vuotta vanhempi. 

Nykyistä kovassa kiireessä luotua kehitysaluelainsäädäntöämme voita
neenkin pitää aluepolitiikan 'sisäänajovaiheena' , jonka yhteydessä saa
tavat kokemukset tarjoavat rakennuspuita huolellisemmin suunnitellulle 
ja valtakunnalliseen talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan kiinteämmin ni
voutuvalle aluepolitiikalle. Kuten julkistetuista tiedonannoistakin on käy
nyt selville, kehitysalueiden neuvottelukunnan toimesta on käynnistetty 
monipuolinen työ, joka pyrkii palvelemaan aluepolitiikkamme uudistusta 
ja tehostamista. Myös talousneuvoston piirissä on ollut tekeillä valmiste
levaa työtä, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia yleisen 
taloussuunnittelunja alueellisen suunnittelun lisääntyvään koordinointiin. 

Tämän esitelmän päätarkoituksena on virittää kvantitatiivisiin ongel
miin paneutuvaa aluepoliittista keskustelua ja tässä mielessä ottaa poh
dittavaksi eräitä aiheeseen liittyviä kokonaistaloudellisia kysymyksen
asetteluja. Yritys kvantifioida alueellisen kehitysavun ongelmaa - niin 
luonnosmaiseksija monessa suhteessa karkeaksi kuin se muodostuukin.
auttanee paitsi valottamaan joitakin tärkeitä suuruusluokkasuhteita myös 
selvittämään samalla itse pulmakysymysten luonnetta. 

Mahdollisten väärinkäsitys'ten välttämiseksi, jotka voivat, syntyä eri
laisista aluepolitiikkaa koskevista 'talousfilosofisista' premisseistä ja näke-
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myksistä, lienee ensinnä syytä lyhyesti kosketella aktiivisen aluepolitiikan 
perusteita. Aluepoliittisina tavoitteina tuodaan tavallisesti esille tehok
kuus ja tasaisuus. Tässä yhteydessä aluepolitiikan egalitaariset päämäärät 
jäävät taustalle esittäytyen lähinnä vain tiettyinä käytännön talouspoli
tiikkaa rajoittavina sivuehtoina. Kokonaistaloudelliseen tehokkuuskri
teeriiit pitäytyvänkin on valittaen kuitenkin todettava, että sijainti- ja 
aluetutkimuksen nykyvaiheessa arvioinnit ja johtopäätökset nojautuvat 
pakosta vielä melko epävarmalle pohjalle. Seuraavaan argumentointiin 
sisältyy näin ollen välttämättä subjektiivisia painotuksia. 

Tuotannon sijoittuminen voidaan käsittää yleisen tuotantoteorian osa
kysymykseksi, joten sitä on perinteisessä taloustieteessä ollut tapana käsi
tellä yleisten hinnan- ja määränmuodostusta koskevien selitysten valossa. 
Klassillis-liberaalisen ajattelun runkona oli, että vapaa hintamekanismi 
ja vapaa kilpailujärjestelmä takaavat tuotannon ja investointien sijainti
taloudellisesti tehokkaan kohdentumisen. Mitä selvemmin yhtäältä opti
maalisopeutuksen ehdot ja toisaalta markkinavoimien puutteet ja epä
täydellisyydet ovat tulleet tiedostetuiksi, sitä kriittisemmin on kuitenkin 
täytynyt ruveta tutkiskelemaan itsesääteisen sijaintisopeutuksen tosiasial
lista tehokkuutta. Samalla on käynyt ilmeiseksi staattistenkin mallien ja 
mittausperusteiden pohjalta - mm. varjohintojen teorian ja benefit/cost 
-analyysin nojalla -, . että markkinavoimien säätelyllä ja ohjauksella voi 
olla mahdollista saavuttaa positiivisia tuottavuusvaikutuksia. 

Tässä yhteydessä veisi liian pitkälle ryhtyä erittelemään markkinain 
sijaintisopeutuksen erilaisia mahdollisia vinoutumisperusteita.1 Staatti
sen tehokkuus tarkastelun osalta kyseisen erittelyn tarvetta vähentää sitä 
paitsi se, että meidän on syytä tähdentää pikemminkin kasvudynaamisia 
näkökohtia käsitellessämme markkinoita tuotantovaroja mobilisoivana 
ja investointeja ohjaavana mekanismina. Onhan investointien yhteydessä 
kysymys suurelta osalta kumulatiivisista kerroin-, akseleraatio-, oppimis-

1. Kirjoittaja on käsitellyt asiaa toisessa yhteydessä ja luokitellut ko. markkinasopeutuksen puut
teet seuraaviin pääryhmiin: 1) Hintasignaalien puuttuminen, 2) käyttämättä jäävät ja vajaatehoisesti 
käytetyt tuotantovoimat, 3) tuotannon ulkokohtaiset edut ja haitat, 4) kilpailun epätäydellisyys, 
5) verotuksen, subventioiden, tariffien, hallinnollisten maksujen ja hintojen, säännöstelyn yms. aiheut
tamat hintavaikutukset, 6) epäkohdiksi katsotut hintasuhteiden muutokset (esim. tonttihintojen nousu) 
sekä 7) subjektiiviset, satunnaiset ym. ei-taloudelliset lokalisaatiopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Auvo 
KnsKINEN-JUHANI HIRVONEN . Suunnitelmallisesta aluepolitiikasta taloussuunnittelun ongelmana. Moniste 
1968, ss. 5-9. 
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ym. dynaamisista prosesseista, jotka kuitenkin ovat jääneet sijaintiopilli
sissa yhteyksissä aikaisemmin kovin vähäiselle huomiolle.2 

Vaikkakin talouspoliittiset ratkaisut joutuvat teoreettisen ja empiirisen 
lokalisaatiotutkimuksen nykyvaiheessa nojautumaan vielä riittämättö
mälle tietopohjalle, eri maiden käytännöllisen aluepolitiikan suuntautu,:" 
mista lienee silti pidettävä oireellisena indikaattorina. Aluepolitiikan 
ohjenuoraksi näyttää nykyisin yleisesti muodostuneen käsitys, että yh
täältä tungos alueet ja toisaalta alikehittyneet vajaatyöllisyysalueet ovat 
merkkinä aktiivisten toimenpiteiden tarpeesta puhtaasti kokonaistalou
dellisen tehokkuudenkin kannalta. 

Tungosalueiden jatkuvan kasvun tärkeäksi lähteeksi katsotaan, että 
yritykset voivat suurkaupungeissa laskea· hyväkseen huomattavia ekster
naalisia etuja niiden tarvitsematta silti kantaa täyttä osuuttaan progres
siivisesti nousevista kollektiivisista kustannuksista, jotka kohtaantuvat 
sitä paitsi laajalti paikallisen yhdyskunnan ulkopuolelle. Käsitys, että 
markkinain automatiikka erityisesti suosii suuria väestön kasautumia, 
on saanut yleistyvää kannatusta.3 Yritystoiminnan osalta on lisäksi syytä 
tähdentää investointien ja väestönmuutosten välillä vallitsevaa vastavuo
roista dynaamista yhteyttä. Väestötiedot ovat useilla aloilla, esim. asunto
tuotannon, markkinahakuisen teollisuuden, kaupan ja palveluliikkeiden 
piirissä tärkein ohjenuora, jonka varaan yritykset perustavat odotuk
sensa markkinapotentiaalin ja sijaintietujen todennäköisistä kehityssiir
tymistä. Odotusten itseään realisoiva vaikutus sekä kerroin- ja akseleraa
tiomekani~mi ovat tällöin emo eksternaalisten etujen lisäksi kuvassa 
mukana. 

Kokonaisvaltainen suunnittelu pystyy arvioimaan pitkän tähtäimen 
kasautumista sekä ottamaan huomioon myös sen aikaansaamat yhteis
kustannukset aivan toiselta pohjalta kuin ·atomistinen päätöksentekijä. 
Suunnittelua on kuitenkin sekä meillä että muualla leimannut pirstou
tuneisuus erillisiin osatehtäviin kokonaishahmotusten ja -ajattelun kus
tannuksella. Esim. liikenne suunnittelussa erillisten ruuhkautumien pur
kaminen uusia liikenneväyliä rakentamalla on noussut prioriteettiase-

2. Oppimisaspektin takia yrittäjien tuot~mtopäätöstenkin, saati investointipäätösten, käsitteleminen 
yksittäisinä ja margimialisina sopeutustapahtumina saattaa olla .omiaan aip.euttamaan vakavia harha-
momentteja. . 

3. Ks. esim. J-R. BOUDEVILLE Problems of Regional Economic Planning, Edinburgh 1966; s. 49: 
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maan. Uuden nopeakulkuisen väylän tuoma lisä kasautumisen mahdolli
suuksiin ja yritysten eksternaalisiin etuihin on kuitenkin omiaan vetä
mään paikalle uutta aktiviteettia, joten ennen pitkää on tuloksena entistä 
suuremman ihmisjoukon eläminen samantapaisessa tungostilanteessa, 
jota julkisin investoinnein lähdettiin alun perin helpottamaan. Erillis
ratkaisujen tiellä saatetaan siten helposti joutua yhä paheneviin kierre
prosesseihin. 

Tungosalueiden infrastruktuuri-investointien lisäämisvaateet eivät 
kasva suinkaan tasaisesti väkiluvun funktiona, vaan kehityksen eri vai
heissa esiintyy tiettyjä kynnyskohtia, joiden kohdalla järjestelmän toi
mintaperusteita on olennaisesti muutettava. Liikennejärjestelmässä täl
laista kynnystä merkitsee esim. metron rakentaminen, vesihuollossa vas
taavasti siirtyminen raakaveden kaukohankintaan, ilman ja veden saas
tuminenjohtaa kasautuviin investointitarpeisiinjne. Koska kyseiset inves
tointi- ja kustannushypyt pitkäksi aikaa tai pysyvästikin heikentävät 
sosiaalipääoman tuottavuusastetta, ne ovat valtakunnallisessa kaupunki
suunnittelussa saaneet osakseen lisääntyvää huomiota. Ongelmalla on 
kansantaloudellista kantavuutta erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa 

tietyn kaupunkikoon vaiheilla pyrkii kasautuvasti ilmenemään useita 
suuria kynnyselementtejä. 

Pyrkiessään hidastamaan pahimpien tungosalueiden jatkuvaa kasvua 
useat maat ovat nähneet tarpeelliseksi turvautua restriktiivisiin sijainti

poliittisiin keinoihin. Parempana vaihtoehtona lienee Suomen oloissa 
pidettävä selektiivistä kannustavaa aluepolitiikkaa, jonka avulla Helsin

gille ja sen ympäristöalueelle pyritään luomaan vastapainoa valtakun
nan muiden osien kehityskelpoisimpia kasvukeskuksia erityisesti suosi

malla. Tämänsuuntaisen kasvukeskuslinjan sovellutuksista eri maiden 
aluepoliittiset järjestelmät tarjoavat runsaasti havaintoaineistoa. 

Väestön liikkuvuuden suhteellisesta jäykkyydestä erityisesti kauko

muuton osalta johtuu, että silloinkin, kun pyrkimyksenä on ollut liikku
vuutta edistävin toimenpitein päästä eroon työvoimavarojen hyväksi
käyttöasteen alueellisista tasoeroista, tämä toimintalinja ei ole yksistään 
osoittautunut riittävän tehokkaaksi. Eräät muuttoliikkeen alueelliset 

selitysmallit viittaavat siihen, että maantieteellisen mobiliteetin lisäämi
nen saattaa lyhyellä tähtäimellä edellyttää tuntuvaa tulotasomuuttujan 
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tai työttömyyspainemuuttujan apua.4 Koska tämä apu toisaalta mer
kitsee aluee~listen hyvinvointierojen kärjistämistä, siihen ei ole käytän
nössä juuri mahdollista turvautua. Sitä paitsi voisivat depressiiviset ten
denssit huonontaa kehitysalueiden kasvun edellytyksiä entisestäänkin, 
samalla kun paine tungosalueilla yhä vain lisääntyisi. 

Maantieteelliset ja rakenteelliset 'työttömyystaskut' osoittavat taipu
musta pysyä kroonisesti paikoillaan, vaikka samanaikaisesti toisaalla 
esiintyisi työvoiman liikakysyntääkin. Työvoimavarojen korkea hyväksi
käyttöaste näyttää varsinkin heikosti koulutetun ja naistyövoiman osalta 
edellyttävän aktiivisia työmarkkina- ja aluepoliittisia toimenpiteitä. Ruot
sin aluepoliittiset kokemukset lienevät sattuvana esimerkkinä siitä, että 
liikkuvuutta edistävää työmarkkinapolitiikkaa on ilmeisesti aiheel
lista täydentää vajaatyöllisyysalueiden voimaperäisellä kehittämispoli
tiikalla. 

On syytä tähdentää, että aktiivinen aluepolitiikka puoltaa paikkaansa 
tietyissä rajoissa silloinkin, kun kohdealueiden ja niiden väestökeskusten 
yleiset kehitysedellytykset eivät ole moitteettomat. Etelä-Suomen hori
sontista katsoen saattaa olla sinänsä luonnollista vähätellä kaukaisten 
kehityspisteiden -Joensuun, Kajaanin, Kemin - Tornion tai Oulunkin 
- teollisuus taloudellisia mahdollisuuksia vastaavanlaisiin etelä-rannikon 
tuntumassa oleviin keskuksiin verrattuna. Mutta vaikka tuo vähättely 
olisi oikeutettuakin, ei ole pahitteeksi samalla huomata, että paras on 
joskus hyvän vihollinen. Ns. 'pohjoisia reservejä' ei kannattane jättää 
käyttämättä ja kehittämättä, semminkin kun ne muutoin uhkaavat muo
dostua melkoiseksi painolastiksi muun kansantalouden kasvulle. Mahdol
lisesta moitteenvaraisuudestaan huolimatta kehitysalueiden ohjelmoitu 
kehittäminen saattaa olla - kaikki realiteetit huomioon ottaen - paras 
käytettävissä oleva talouspoliittinen vaihtoehto, olennaisesti parempia 
tuloksia tuottava kuin hätäisesti suunniteltuihin työllisyys töihin pitäytyvä 
toimintaIin ja. 

Aluepolitiikan ohjelmallisten tavoitteiden asetteluun vaikuttavat rat
kaisevasti käytettävissä olevat rahoitus mahdollisuudet. Rahoitusongel
man selvittelyä varten otamme lähtökohdaksi kahtiajaon: kehitysalueet 

4. S. ICHIMURA An Econometric Analysis of Domestic Migration and Regional Economy, Regional Science 
Association Papers, Volume XVI, 1966 s. 69-73. 
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ja muu Suomi, joiden yleiset suuruusluokka- ja kehittyneisyyssuhteet 
ilmenevät seuraavasta lukuasetelmasta. 5 

Taulukko 1. Arvioitu alueellinen lähtötilanne ja otaksuttu kehitystavoite . 

I I I 
Tulot I Tuotoksen 

Väestöosuus Tulo-osuus per capita kasvutavoite %/v. 

Kehitysalueet 

I 
0.25 

I 
0.18 

I 
72 

I 
5.0 

Muu Suomi 0.75 0.82 109 (4.4) 

Koko maa I 1.00 I 1.00 I 100 I 4.5 

Taulukkoon on merkitty lisäksi eräs fiktiivinen kehitys tavoite, johon 
seuraavassa esitettävät laskelmat perustuvat. Kokonaistuptoksen vuotuis
kasvun tahti on kehitysalueilla tavoitteellisesti asetettu % prosenttiyk
sikköä korkeammaksi kuin koko maassa yleensä. Muun Suomen kasvu
projektiot on kaikkien esittävien muuttujien osalta saatu koko maan ja 
kehitysalueiden erotuksena. Esillä olevan tavoitevaihtoehdon toteutumi
nen esim. 10-vuotiskauden puitteissa merkitsisi selvää alueellisten tulo
tasoerojen kaventumista. Jos väkiluvun otaksuttaisiin kasvavan tarkastel
tavilla osa-alueilla samalla nopeudella, kehitysalueiden per capita -tulo
jen tasoluku nousisi 72 pisteestä 76:een ja muun Suomen vastaava taso
luku alenisi 109 pisteestä 108:aan. Mikäli taas kehitysal~eiden väkiluku 
pysyisi muuttumatta ja maan väestönkasvu (jonka määräksi on otettu 
0.5 olo/v.) kohtautuisi viime vuosien tavoin kokonaisuudessaan kehitty
neeseen valtakunnan osaan,6 po. pisteluvut olisivat 10-vuotiskauden 
päätteessä 79 ja 106. 

Valittu tavoite-esimerkki voitaneen leimata rohkeaksi eikä se varmaan 
olisi kehitysaluepoliittisena yrityksenä mikään helppo tehtävä. Todelli
sessa suunnittelutilanteessa on tietenkin pyrittävä kartoittamaan useita 
vaihtoehtoisia tavoitteen asetteluja ja tutkimaan niiden tosiasiallisia 
edellytyksiä mm. sektoreittaisten tuotanto- ja tuottavuusimplikaatioiden 

5. Kehitysalueilla tarkoitetaan tässä esityksessä Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois
Karjalan, Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan talousalueet käsittävää osaa maata. Tarkastelun kohde 
poikkeaa siten huomattavasti vallitsevien kehitys aluelakien mukaan määritellyistä alueista, joiden 
väestöosuus on n. 35 %. 

6. Tällainen väestönkehitys on sopusoinnussa alueellisen kasvutavoitteen kanssa vain sillä edel
lytyksellä, että kehitysalueilla katsotaan olevan runsaasti työvoimareservejä piilevän vajaatyöllisyyden 
muodossa. 
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kannalta. Tässä esityksessä pääpaino on rahoitusongelman pohdiskelussa 
ja mielenkiinto kohdistuu siis kysymykseen, olisivatko nimenomaan jotkin 
rahoitusnäkökohdat asettamassa erityisesteitä rohkeanpuoleisen aluepo
liittisen tavoitteen valinnalle. 

Rahoitusongelman tärkeimpiä osakysymyksiä ovat seuraavat: 
- Kuinka suuren kehitysohjelman kehittyneet alueet kykenevät rahöit

tamaan oman tuotantotoimintansa -. ja samalla koko maan tuotannon 
- siitä »liiaksi» kärsimättä. 

- kuinka suureen rahoitus tukeen kehitysalueilla on tehokkaita edel-
lytyksiä. 

- mitä keinoja käyttäen kehitysalueille tarjottava kehitysapu voitai
siin parhaiten kanavoida. 

Toinen osakysymys on avainasemassa, koska kehitysalueiden tehok
kaasta kyvystä vastaanottaa investointeja riippuu sen rahoitustuen suu
ruus, joka näiden alueiden investointeja varten on mahdollista kanavoida 
ilman että alueellinen kehittämistoiminta olisi ristiriidassa valtakunnallis
ten kasvupyrkimysten kanssa. Ensin selvitämme kuitenkin ensimmäistä 
osakysymystä ja palaamme absorptiokyvyn asettamiin rajoituksiin tuon
nempana. 

Kehitysalueiden kasvutavoitteide? edellyttämä rahoitus avun tarve on 
yksinkertaisimmin selvitettävissä liitteessä esitetyn kaavailun pohjalta 
(malli 1). Tuotannon kasvun ajatellaan tällöin tapahtuvan eri alueilla 
pääoman kapasiteettirajoituksen (investointirajoituksen) alaisena. Muita 
tuotannontekijöitä kuin reaalipääomaa ei erikseen noteerata eikä esim. 
työvoiman tarjontaa pidetä rajoittavana tekijänä. 

Alueellinen makrotarkastelu on syytä' ankkuroida valtakunnallisiin 
tietoihin säästöasteista ja investoinnin tuottavuustasosta. Valtakunnalli
sen rajapääomakertoimen arvon asettaminen kehitysalueiden rajapää
omakertoimen tavoitetasoksi on suunnittelutilanteessa eräs varteenotet
tava mahdollisuus. Tällainen kehitysalueiden investoinnin kokonaista
loudelliselle tuottavuudelle asetettava rajoittava ehto näyttäisi meillä, 
1970-luvun kehitysoloissa sitäkin perustellummalta, koska 1950- ja 1960-
lukujen työllisyys poliittisten investointien yhteydessä kehitysalueiden 
infrastruktuuria on jo varsin pitkälle kehitetty.· Nopeakiertoisen 'super
struktuurin' kehittäminen ei siten enää vaatine epätavallisen suurta so
siaalipääoman osuutta kehitysalueiden investointirakenteessa. Sitä paitsi 
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vesivoimavarojen rakentaminen on pohjoisessakin jo ehtinyt loppusuo
ralleen. 

Jos onkin kätevää ja perusteltua asettaa samantasoinen tuottavuus
kriteeri eri alueiden kokonaisinvestoinneille, vaikeudet alkavat varmaan 
heti sovellutusvaiheessa kasaantua. Kehityssuunnittelua palvelevan tut
kimuksen keskeisiin tehtäviin kuuluu selvittää' niitä erilaisia implikaa
tioita, joita tällaiset rajoittavat ehdot tuovat mukanaan. Kehittämistoi
menpiteiden aluekohtaisen suunnittelun osalta voitaneen ilmeisestikin 
heti todeta, että infrastruktuuri-investointien suhteellisen osuuden alen
tamispyrkimys edellyttää sellaista kehitysaluepoliittista yleisIinjaa, jossa 
pääpaino on pantu joidenkin -(suhteellisen harvalukuisten) kasvukeskus
ten määrätietoiseen kehittämiseen. 

Säästämislausekkeiden osalta on lähdetty siitä, että koko maassa sekä 
lähtövuoden sääst6aste (brutto ) että rajasäästämisalttius ovat 24 %. 
Kehitysalueiden säästöaste on alaviitassa selostetuista ·premisseistä läh
tien arvioitu lähtötilanteessa vastaavasti 21 % :ksi, 7 josta sen on otak
suttu kehittämispolitiikan ansiosta tasaisesti nousevan rajasäästämisker
toimen 0.24 mukaisessa suhteessa. 

Alueelliset in vestoin tiasteet (bru ttoinvestoin ti /bru ttotuotossuh teet) ovat 
puolestaan ,sidoksissa tuotannolHsiin kasvutavoitteisiin ja tämä sidonnai
suus on erityisen kiinteä pidettäessäkiinni yhdenmukaisista rajapääoma
ke~toimista eri vertailualueilla. Kansantuotoksen '4.5-prosenttinen vuo
tuiskasvu edellyttää 24-prosenttisen säästöasteen vallitessa rajapääoma
kertoimen arvoa k = 5.3,8 jota soveltaen kehitysalueiden bruttoinvestoin-

7. Tässä arviossa on erotettu ryhmät: 1. kotitaloudet ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, 2. yhteisöt 
ja 3. julkinen sektori, joiden osuuksiksi maan kokonaissäästämisestä on otettu 45, 25 ja 30 %. Yhtei
söjen säästämisen osalta alueellisena jaköperusteena on ollut teollisuuden ja käsityön sekä tertiääristen 
elinkeinojen (julkista hallintoa lukuunottamatta) alueelliset kansantuotosluvut vuodelta 1962. Ryh
mässä 1. kehitysalueiden säästämisen on otaksuttu jäävän 15 % vähäisemmäksi kuin koko maan ao. 
säästöasteen perusteella saataisiin. Julkisen vallan- säästämisen jakaminen vertailualueiden kesken on 
katsottu teknillistä laatua olevaksi toimenpiteeksi, joka on suoritettu alueiden bruttokansantuotosten 
suhteessa. 

8. Investoinnin bruttomääräisyydestäjohtuen myös rajapää~makerroin esittäytyy bruttopohjaIla. 
Nettoinvestoimiista lähtien rajapääomakertoimen arvo tulisi olemaan vastaavasti n. 4:n luokkaa. 

Sekä 4.5 %:n vuotuiskasvun, tavoitetta että valittua rajapääomakerrointa voidaan ehkä pitää 
optimistisina lähtökohtina Suomen kehitysoloissa. Mutta vaikka koko maan kasvuprosentiksi otetaan 
4.0 ja rajapääomakerr6in vastaavasti nostetaan 5.3:sta 6:e<en, osoittautuu kuitenkin, että niin kauan 
kuin kehitysalueiden ja koko maan välinen kasvutavoitteen ero sekä muut laskuperusteet pidetään 
entisellään, taulukon 2 mukaiset raho~tusapuprosentit säilyvätjokst;enkin muuttumattomina. KIISKINEN 
-HIRVONEN mt., s. 25. 
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tiasteeksi saadaan vajaat 27 % ja muun Suomen vastaavaksi luvuksi 
runsaat 23 %. 

Kehitysavun tarve tarkoittaa määritelmällisesti. kehitysalueiden inves
tointivaatimuksen ja niiden oman säästämisen erotusta. 

Selostettujen laskuperusteiden mukaiset alueelliset kehityssarjat on tau
lukoitu seuraavaan lukuasetelmaan, jossa koko maan kansantuotoksen 
lähtöarvoksi on otettu Q, = 10 000. 

Taulukko 2. Kehitysalueiden rahoitusavun tarve: laskelma 1 

Vuosi 
Muuttujat 

I I I 0 3 6 10 

Kehitysalueet 
Bruttotuotos Q (kasvutavoite q' = 0.05) 1800 2084 2412 29$2 
Bruttoinvestointi l' (1'10.: = 0.267; k = 5.33) 480 556 643 782 

Säästäminen (brutto) S' (S~/Q~ = 0.21, s' = 0.24) 378 446 525 650 
Rahoitusavun tarve R (= l' - S') 102 110 118 132 
Rahoitusapusuhde RIo.:, prosentteina 5.7 5.3 4.9 4.5 

Muut Suomi 

Bruttotuotos 0.:' (kasvu q" = 0.044) 8200 9328 10611 12598 
Bruttoinvestointi r'. (1"10.:' = 0.234; k = 5.33) 1920 2183 2483 2945 

Säästäminen (brutto) S" (S~'IQ~' = 0.246, s" = 0.24) 2022 2293 2601 3077 
Rahoitusapusuhde Rlo.:', prosentteina 1.24 1.18 1.11 1.05 

Keskeistä tulosta edustavat tässä kehitysavun suhdeluvut. 'Kehitys
aluepoliittisiin investointeihin' tarvittava rahoitusapu vastaisi näiden 
kaavailujen mukaan vajaat 6 % kehitysalueiden bruttotuotoksesta suun
nittelukauden alussa, jolloin näiden alueiden oma säästäminen ori ao. 
säästämislausekkeen perusteella suhteellisesti pienimmillään. Mainitta
koon, että kansainvälisissä yhteyksissä tämän suuruinen rahoitus apu
suhde ei vielä edustaisi runsaskätiseksi mainostettavaa ulkomaisen kehi
tysavun tasoa, joskin se olisi selvästi keskinkertaista korkeampi. 9 Muun 

9. 31 kehitysmaata käsittävässä aineistossa, johon maat oli valittu suuremmasta joukosta tilasto
tietojen luotettavuuden perusteella, ulkomaisen pääoman nettovitran suhde nettokansantuotteeseen 
oli mediaanilukuna 0.04, ylemp~nä kvarttiilina 0.07 ja alempana kvarttiilina 0.01. CHENERY, H. B. 
and STROUT, A. M .. Foreign Assistance and Economic Development, The American Economic Review, 
Sept. 1966, s. 684. 
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Suomen kannalta katsottuna ko. rahoitus apu vastaisi puolestaan run
sasta prosenttia näiden alueiden bruttotuotoksesta. 

Pidettäessä kiinni tarkastelumme perusteista, joista olennaisimpia ovat 
kehitysalueiden suhteellista laajuutta (väestöosuutta) ja alueellisten in
vestointien tuottavuustasoa koskevat edellytykset, kehitysalueiden emo 
suhteellista kasvutavoitetta tuskin voitaneen pitää siitä syystä yliampu
vana, että tarvittava rahoitus apu tulisi suhteelliselta suuruudeltaan yli
mittaiseksi ja rajoittaisi »liiaksi» muun Suomen taloudellista kasvua. 
Eri asia on, että ko. suuruutta olevan rahoituksen irroittamis- ja siirto
vaikeuksien takia rahoitustekijä saattaisi silti pysytellä kehitysalueiden 
taloudellisen kasvun jarrumiehenä. 

Nykyisin tunnustetaan kuitenkin yleisesti, että alikehittyneiden maiden 
ja alueiden kehitystä ei ole yleensä pidättänyt niinkään investointirahoi
tuksen niukkuus kuin niiden rajoitettu kapasiteetti säästämisen ja kehitys
avun tehokkaaseen hyväksikäyttöön. On ilmeistä, että myös Suomen 
kehitysalueilla absorptiokyky on nykytilanteessa rajoittavana tekijänä. 
Nuo alueet kykenevät ts. nykyisellään vastaanottamaan verrattain rajoi
tetusti lisäpääomia jonkin hyväksyttävän investointien tuottavuus ehdon 
puitteissa eikä sellaisella rahoitusavulla puolestaan ole taloudellista poh
jaa, jonka kasvutaloudellinen merkitys rupeaisi yhä silmiinpistävämmin 
lähenemään nollapistettä. 

Absorptiokyvyn luontevin operationaalinen mitta lienee investoinnin 
trendinomaisen noususuunnan voimakkuus, jota erilaisin kehittämistoi
menpitein voidaan kyllä usein olennaisestikin kiihdyttää. Tuotteiden 
menekkiin liittyvät kasvunrajoitukset eivät ole alueellisessa absorptio

mallissa erityisesti esillä, vaan kasvua eniten rajoittaviksi elementeiksi 
korostuvat investointiprosessin komplementaariset panostekijät, kuten 

ammattitaitoisen työvoiman tarjonta, yrittäjyys, tuotantoteknilliset, or
ganisatoriset ja institutionaaliset innovaatiot jne. 

Koska yritysjohdon, työntekijäin ja viranomaisten tiedon ja taidon 
karttuminen on po. mallissa avaimena tuottavan investoinnin ja koko

naistuotannon kasvuun, investoinnin potentiaalista kasvu tahtia on nimi
tetty myös oppimisrajaksi. Kehitysmaiden osalta korkeimpana 5-vuotis

kauden puitteissa todettuna oppimisrajana mainitaan n. 20 0;0 vuodessa; 
vastaavasti 12-15 %:n saavutus on jo varsin yleinen. Toisaalta harvat 
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maat ovat ylläpitäneet yli 10 prosenttista investoinnin kasvu tahtia nun 
kauan kuin 10 vuoden ajan. 10 

Yritettäessä karkeasti konkretisoida tätä lähestymistapaa Suomen 
oloissa huomio on ensinnä kohdistettava kehitysalueiden lähtökohtatilan
teeseen. Vuodelta 1962 olemassa olevan alueellisen kansantulotilaston 
mukaan kehitysalueiden osuus teollisuuden ja käsityön sekä tertiääristen 
elinkeinojen (lukuunottamatta julkista hallintoa) bruttotulonmuodostuk
sesta oli 14.6 %' Tämä 'kasvuelinkeinoja' kuvaava prosenttiluku on 
tuskin sittemmin olennaisesti muuttunut, joskin se on mm. Rautaruukin 
ansiosta saattanut jossain määrin kohota. Jos tältä pohjalta arvioimme 
kehitysalueiden absorptiokykyä lähtötilanteessa, niin 15-16 % maan 
kokonaisinvestoinnista näyttäisi ehkä sopivalta suuruusluokalta. Joka 
tapauksessa viidenneksen bruttoinvestoinneista ohjelmoiminen kehitys
alueille heti suunnittelukauden alussa, kuten edellisen taulukon puit
teissa tapahtui, näyttää selvästi ylipitkältä loikkaukselta. 

Oppimisrajan arviointi on varsin visainen kysymys. Nykyisessä kehitys
tilanteessa koko maan potentiaali käyttää tehokkaasti hyväksi voimak
kaasti kasvavia investointeja näyttää mm. ideavirtojen puuttuvan vuo
lauden takia olevan melko rajoitettu, joskin tuota potentiaalia on talous
poliittisin keinoin varmaan mahdollista aikaa myöten huomattavasti 
parantaa. Kestoltaan rajattua kehitysaluepoliittista 'teho-ohjelmaa' sil
mällä pitäen 7-8 prosentin investointivolyymin kasvu tahti voitaneen 
ehkä kuvitella mahdolliseksi, varsinkin kun kehitysalueiden voi olettaa 
saavan ulkopuolista yrittäjyys-, »know-how» - yms. apua väljemmissä 
rajoissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä on yleensä laita. 

Taulukko 3 valottaa edellä selostetulta pohjalta saatavaa kehitys
kuvaa (tuotannon kasvuyhtälöt ja säästämislausekkeet on pysytetty enti
sellään). 

Kehitysalueiden puutteellinen absorptiokyky rajoittaa (tehokkaasti 
hyväksikäytettävän) investointivolyymin tasolle, joka kehitysohjelman 
alussa sallii 4-prosenttisen tuotoksen vuotuiskasvun. Absorptiokyvyn 
rajoittaman kasvun vaihe ulottuu esimerkkimme tapauksessa kahdek
santeen vuoteen, jolloin kehitysalueiden investointiaste on kohonnut 
tasolle (27 % :iin) , mikä omaksutun rajapääomakertoimen puitteissa 
turvaa perustavoitteeksi asetetun 5 %:n vuotuiskasvun. Tällöin myös 

10~ CHENERY & STROUT mao S. 685-687. 
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Taulukko 3. Kehitysalueiden rahoitusavun tarve: laskelma II.. 

Vuosi 
Muuttujat 

I I I 0 3 6 8 

Kelzitysalueet, 

Bruttoinvestointi [' ([~f[o = 0.16, r = 0.08) 384 484 610 711 
Bruttotuotos {l (k = 5.33) 1800 2053 2371 2628 
Säästäminen (brutto) S' 378 439 515 577 
Rahoitusavun tarve R (= l' - S') 6 45 95 134 
Rahoitusapusuhde Rf{l, prosentteina 0.3 2.2 4.0 5.1 

.lvluu Suomi 
Bruttoinvestointi [" (= [ -1') 2016 2255 2496 2702 
Bruttotuotos {l' (= Q - QJ 8200 9359 10652 11593 
Säästäminen (brutto) S" 2022 2300 2611 2836 
Rahoitusapusuhde Rf([', prosentteina 0.1 0.5 0.9 1.2 

ulkopuolisen rahoitus avun tarve on noussut tasolle, jolloin viimeistään 
aletaan kohdata kasvavia vaikeuksia ja jolloin rahoitusavun saannin 
voi odottaa muodostuvan absorptiokyvyn sijasta kehitysalueiden kasvua 
eniten rajoittavaksi tekijäksi. Tässä kehitysvaiheessa ongelma palautuu 
siten aikaisemman mallin mukaiseksi pääoman saanti- ja kehitysapu
kysymykseksi. 

Laskelma on omiaan osoittamaan, että jos k€hitysalueiden investoin
tiin nähden pidetään kiinni valtakunnallisesta kokonaisinvestoinnin 
tuottavuus tasosta ja jos kehitysalueiden omaan säästämiseen luetaan 
niiden kansantulo-osuuden mukainen osuus julkisen vallan säästämi
sestä, kehitysalueiden kehittämisohjelma ei suunnittelukauden alussa 
edellytä mainittavassa määrin ulkopuolista rahoitusapua ja tulisi vasta 
muutaman vuoden edistyttyään rahoitettavaksi osittain myös muun Suo
men investointien kustannuksella. Jollei kehitysalueiden rajoitettua ab
sorptiokykyä saada tavalla tai toisella voimakkaasti laajennetuksi, yh
teiskunnan varoja joudutaan ilmeisesti entiseen tapaan käyttämään työl
lisyyspoliittisiin infrastruktuuri-investointeihin, mikä vaihtoehto merkit
see ulkopuolisen rahoitus avun paisumista ilman mainittavia pysyväluon
teisen taloudellisen kasvun vaikutuksia. 

Alueellisen kehittämispolitiikan perusedellytyksenä on investointien 
senvertainen alueellinen liikkumavara, että asetettuihin aluepoliittisiin 
tavoitteisiin on mahdollista päästä tietyn kokonaistaloudellisen kasvu-
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ohjelman puitteissa siten, ettei alueellinen suosinta vaaranna valtakun
nallisten kasvu tavoitteiden saavuttamista. Investoinnit voidaan niiden 
alueellisen liikuteltavuuden mukaan jakaa tiettyihin sijaintipaikkoihin 
tai -alueisiin teknisistä tai kustannussyistä sidottuihin projekteihin ja 
liikuteltaviin (locationfree,foot-loose) projekteihin. Kyseisestä investointien 
jakosuhteesta olennaisesti riippuu absorptiomallin relevanssi puhtaaseen 
rahoitusapumalliin verrattuna. BOUDEVILLE näyttää pitävän Ranskan 
oloissa mahdollisena, että vain 2/5 investoinneista olisi luonnonvarojen, 
paikallisten markkinoiden, kustannuserojenja väestönkasvun takia alueel
lisesti ennaltamäärättyä.ll Mainittakoon, että infrastruktuuri-investoin
nit, jotka suurimmaksi osaksi kuuluvat paikkaan sidottujen investointien 
ryhmään, olivat Ranskassa v. 1964 vajaat 1/4 kokonaisinvestoinneista. 
Alueellisesti liikuteltavat investoinnit käsittävät mm. kevyen ja keski
raskaan teollisuuden ja matkailun laajennukset sekä alueellisen kasvun 
johdannaisinvestoinnit. 

Kolmatta rahoitusongelman osakysymystä, rahoituksen irroittamis- ja 
ohjauskeinoja voimme tyytyä koskettelemaan vain pintapuolisesti. Mai
nittakoon, että kehitysalueiden neuvottelukunta on asettanut erikois
jaoston valmistelemaan kysymystä kehitys aluepoliittisten toimenpiteiden 
mahdollisesta lisäämisestä ja tehostamisesta. 

Säästövarojen ohjaaminen kehitysalueille voi tapahtua sekä yksityisiin 
investointeihin vaikuttamalla että valtion rahoittamien investointien 
avulla. Vm. kohdassa sijoitukset valtiojohtoiseen tuotantoon esittävät 
infrastruktuuri-investointien ohella merkittävintä osaa. 

Valtion osallistuminen teollisuusyrittäjän ominaisuudessa maan talou
delliseen kehittämiseen on meillä ollut verrattain aktiivista. Julkisten 
teollisuusyritysten osuus maan koko teollisuuden tuotannon jalostus
arvosta oli 18 0/0' v. 1966.12 Kyseinen yritystoiminta on suurelta osalta 

11. BOUDEVILLE mt. s. 88. 
12. Kansantulotilaston mukaan julkisten yhtiöiden ja liikelaitosten prosenttinen osuus oli teolli

suudessa v. 1966 seuraava (Tilastokatsauksia 10/1967). 

Brutto- Netto- Palkka- Kiinteän pää-
karisantuote ka~santuote SUmma oman brutto-

muodostus 

Tehdasteollisuus . 11.9 12.6 13.3 34.5 
Kaivannaisteollisuus 73.0 72.9 61.7 60.3 
Sähkö-, kaasu-, ym. laitokset 60.1 61.9 56.1 62.8 
Yhteensä ·18.3 18.0 16.3 41.0· 
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keskittynyt raaka-ainevaroihin nojaavaan prosessiteollisuuteen, jota lei
maavat suuret tehdasyksiköt ja tuotannon korostunut pääomava~taisuus. 

Valtion omaa yritteliäisyyttä voi nähdäksemme perustellusti· puoltaa 
sellaisten projektien osalta, jotka on pätevillä investointi- ja sijaintikal
kyyleillä todettu elin- ja kehityskelpoisiksi (minimiehtona liiketaloudel
linen kannattavuus), mutta jotka jäävät yksityisten yrittäjien horisontin 
ulkopuolelle rahoitusvaikeuksien, riskin, uusien tuotantoalueiden vierok
sunnan tms. syiden vuoksi. Valitettavasti meillä on tullut tavaksi jättää 
valtion investointi- ja sijaintiratkaisuja edeltävät kannattavuus- ja vaih
toehtolaskelmat julkistamatta, joten ratkaisujen taloudellisista ja sosiaa
lisista perusteista ei ole käytettävissä numerotietoja. 

Valtion suoranainen osallistuminen yritystoimintaan on yleensä omiaan 
välillisten vaikutustensa kautta antamaan vauhtia kyseisten kohdealuei
den laajemmallekin teollistumis- ja edistymisprosessille. Valtiojohtoisen 
yritteliäisyyden merkitystä rajoittaa kuitenkin toimintapohjan kapeus, 
keskittyminen lähinnä vain raaka-aine- ja pääomavaltaiselle tuotannon
aloille. Kun uutta teollisuutta ei enää juuri ole mahdollista luoda käyt
tämättöminä olevien luonnonvarojen varaan ja kun myöskään ideoita 
kehitysalueille sopivasta valtiojohtoisesta prosessiteollisuudesta ei näytä 
olevan erityisemmin tarjolla, lienee aihetta tiettyyn varovaisuuteen ar
vioitaessa valtiokapitalistisen yritteliäisyyden 'kasvujoustoa' kehitys
alueilla. 

Yksityisen investointitoiminnan elvyttäminen tullee näin ollen olemaan 
avainasemassa kehitysalueiden kasvunäkymiä ajatellen. Nykyisen kehitys
aluelainsäädännön sisältämät elvytystoimenpiteet ovat osoittaneet vali
tettavan vähäisiä merkkejä vaikutustehostaan, joten kysymys lisäkiihok
keista on jo noussut esiin. Ennen kaikkea on toivottu tarkoitukseen sopi
vien investointiluottojen lisäämistä. Niinpä Pohjois- ja Itä-Suomen työl
lisyyskomitea on hiljakkoin ehdottanut perustettavaksi erityisen budje
tin ulkopuolisen rahaston: Pohjois- ja Itä-Suomen yritystoiminnan kehi
tysrahaston.13 Kauppa- ja teollisuusministeriössä on puolestaan rahasto
ideaa kehitelty julkistettujen ennakkotietojen mukaan14 siltä pohjalta, 
että valtion tulo- ja menoarvion työllisyysvaroissa teollisuuslainoiksi va
rattua summaa (2.5 milj.mk v. 1968) kartutettaisiin vuosittain kertyvät 

13. Komiteanmietintö 1967:B 69, Helsinki 1967. 
14. Ministeri Olavi Salosen tiedonanto. Uusi Suomi, 29. 2. 1968. 
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korot ja kuoletukset rahastoiden, kunnes työllisyysbudjettiin saataisiin 
300 milj. markan summaan yltävä vuosittainen määräraha teollisuuden 
lainoittamista varten. Näitä lainoja myönnettäessä periaatteena oletet
tavasti olisi antaa tietty preferenssi kehitysalueiden yritystoiminnalle, 
kuten pienteollisuuslainojen ja valtiontakausjärjestelyjenkin osalta on 
ollut laita. 

Pitkäaikaista riskialttiiden investointien rahoitusta palvelevien luotto
laitosten ja -järjestelyjen merkitystä ei ole arvioitava pelkästään niiden 
kvantitatiivisen osuuden perusteella. Kuten Teollistamisrahasto Oy:nkin 
toiminta osoittaa, niillä voi olla myös merkittäviä yritysten investointi
suunnittelua ja -laskentaa kehittäviä koulutuksellisia vaikutuksia. 

Ilmeisesti kannattaa myös nykyisestään monipuolistaa kehitysalue
poliittista aseistusta ottamalla kokeiltavaksi ja kehiteltäväksi välineistöä, 
jot.a eri maissa on jo menestyksellisesti sovellettu. Esim. rationaalisesti 
organisoitujen teollisuusalueiden (industrial estate, industrial park) idea on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää nimenomaan keskisuurta ja 
pienteollisuutta. Tämä innovaatio, siinä muodossa kuin sitä on viime 
aikoina mm. Norjassa toteutettu on meilläkin saamassa voimistuvaa 
kannatusta kehitysalueiden kasvukeskuksiin sovellettuna. 15 On selvää, 
että yrittäjän alkuvaikeuksia voidaan yleensä helpottaa sitä enemmän, 
mitä lähemmäksi »avaimet käteen» -periaatetta päästään uusia tuotanto
yksikköjä perustettaessa, ja mitä valmiimmat teknilliset, institutionaaliset 
ja/tai rahoitukselliset perusjärjestelyt ovat yrittäjää lähtövaiheessa mat
kaan saattamassa. Huomattavan asutuskeskuksen yhteyteen perustetulla, 
riittävän suurella teollisuusalueella eri yritykset voivat sitä paitsi saada 
merkittäviä eksternaalisia etuja sekä keskinäisten vuorovaikutussuhteiden 
että yhdyskunnan kehittyneen palveluvarustuksen ansiosta. 

Aluepoliittisten kiihokkeiden määrää ja laatua harkittaessa on tärkeää 
pitää silmällä julkisen vallan tukea saavien yritysten mahdollisia kilpai
luvaikutuksia muihin saman alan yrityksiin nähden. Yrityksen perusta
miskustannuksiin liittyvä finanssituki on ilmeisesti sekä vaarattomampi 
että fiskaalisesti kevyempi tuen muoto kuin muuttuviin kustannuksiin 
kohdistuvat subventiot. Esim. Ruotsin varsin pitkälle menevässä finanssi
tukijärjestelmässä valtion lokalisaatiotuki ei alenna tuotantokustannuk-

15. K. LARNA Tillväxtcentra bör bilda basenför vår lokaliseringspolitik, Mercator Nr. 10, 1968, s. 138. 
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sia normaalitapauksessa enempää kuin 2-3 prosentin verran.16 Tämän 
perusteella näyttäisi siltä, että meillä olisi mahdollista edetä melko roh
keasti Ruotsin aluepoliittisen tukijärjestelmän suunnassa ilman olennais
ten negatiivisten kilpailuvaikutusten pelkoa. 

Sijoittumisohjauksen teho luonnollisesti paranee, jos yrittäjät voivat 
julkistetuin selvin perustein ja ilman mainittavaa epävarmuutta ottaa 
suunnitelmiinsa ja laskelmiinsa mukaan erilaiset aluepoliittis~t edut.17 

Tällaisesta pitkälle automatisoidusta ohjauksesta on huolehdittu erityi
sen hyvin Ranskan aluepoliittisessa järjestelmässä nimeltä mainittuine 
kasvukeskuksineen ja toimenpiteiden vyöhykejakoisine porrastuksineen. 

Kehitysavun kanavoimiseen liittyy varsin runsaasti erityyppisiä näkö
kohtia jakiistakysymyksiä. Näyttääkin ilmeiseltä, että po. kehitysavun 
lisäämistä eniten rajoittavat tekijät ovat löydettävissä yhtäältä juuri 
tästä säästövarojen siirto-ongelmasta ja toisaalta kehitysalueiden absorp
tiokapasiteetin laajentamisvaikeuksista. Sitä vastoin ensinnä tarkasteltu 
rahoitus avun makrotaloudellisen suuruuden ongelma vaikuttaa edellä 
esitetyissä puitteissaan vähiten rajoittavalta osakysymykseltä. 

16. TAGE KARLIN Näringslivet ser på lokaliseringspolitik och samhällsplanering, Mercator Nr. 9, 1968. 
17. The Economistin mukaan investointikiihokkeiden (tai finanssirasitteiden) sijaintikohtainen 

porrastus voitaisiin joustavimmin toteuttaa sosiaaliturvamaksujen (payroll tax) avulla. The Econo
mist, Febr. 24, 196E\, s. 16. 

Liite 

KEHITYSSARJALASKELMIEN 
MALLIRAKENTEELLISET PERUSTEET 

Käytetyt muuttujat ja parametrit ovat seuraavat: 

Q = Bruttokansantuotos 
1 = Bruttoinvestointi 
S· = Bruttosäästäminen 
R = Kehitysalueiden investointien edellyttämä ulkopuolinen rahoitus apu 
q = Bruttokansantuotoksen kasvutavoite 
a= Alueellinen painokerroin (tulo-osuus lähtökohtavuonna) 



s = Rajasäästämisalttius (IlSjllo.,) 
k= Rajapääomakerroin (1/ Ilo.,) 
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r = Absorptiokyvyn rajoittama investoinnin maksimaalinen kasvutahti 
Yksi yläpilkku on kehitysalueiden ja kaksoispilkku muun Suomen symboli. Koko 

maan muuttujat esitetty pilkuitta. Alaindeksi 0 tarkoittaa lähtökohtavuotta ja t ver
tailuvuotta. 

Malli 1. Kehitysapu pelkkänä säästövarojen tarjontakysymyksenä ; taulukko on 2 
liittyvä rahoitusapumalli 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Määrittely-yhtälöt: 

It = St = 1; + 1;' = S; + 8;' 
1; = S; + Rt 

Tuotannon kasvutavoite: 

jossa q" on johdannaistavoite sikäli, että sen taso määräytyy sen mukaan, miten mallin 
primääritavoitteet q ja q' on asetettu. 

Tuotannon kasvumahdollisuus pääoman kapasiteettirajoituksen (investointirajoi
tuksen) alaisuudessa: 

(5) 

Säästämisyhtälö: 

(6) 

Kasvu tapahtuu mallissa viime kädessä säästövarojen tarjonnan rajoittamana. Sääs
tövarat asettavat katon kokonaisinvestoinnille, josta annetun k:n puitteissa määräytyy 
tuotannon kasvutahti. 

Malli II. Kehitysalueiden absorptiokyvystä riippuva kehitysapu; 'taulukkoon 3 
liittyvä malli. 

Alueellisen absorptiokyvyn (investoinnin hyväksikäyttökyvyn) lauseke: ' 

(7) 

Absorptiokyvyn rajoittaman kasvun vaiheessa kehitysalueiden investointi ja tuo
tannon kasvu määräytyvät yhtälöjen (7) ja (5) perusteella, jota vastoin kysymys säästö
varojen tarjonnasta jää toisarvoiseen asemaan. 



Puheenvuorot edellisen johdosta: 

LASSI IHARVAARA: 

Näen aluepoliittiset tavoitteet ennen kaik
kea resurssien hyväksikäyttötavoitteena, 
niin aineellisten kuin henkistenkin resurs
sien. Yhä voimistuva kansainvälinen in
tegroituminen - yhdentynyt Pohjola 
alkaa hahmottua ja yhdentynyt Eu
rooppa saattaa toteutua ensi tai seuraa
valla vuosikymmenellä - pakottaa tar
kastelemaan koko maata eikä vain joitakin 
sen osia kehitysalueena, mikäli mielimme . 
pitää puolemme kiristyvässä kansainväli
sessä kilpailussa. Tällöin tulee pakostakin 
mieleen kysymys, millainen paino on an
nettava toisaalta aluepoliittiselle tehok
kuustavoitteelle ja toisaalta tasaisuusta
voitteelle. Olisi luonnollisesti vältettävä 
antamasta tasaisuustavoitteelle niin suurta 
painoa, että se johtaisi kansainvälisen 
kilpailuasemamme vaarantamiseen. Toi
saalta lienee mahdollista saavuttaa riittävä 
tasaisuustavoite järkevällä tutkimuksella, 
suunnittelulla ja resurssien käytöllä. Kehi
tysalueelle on nimittäin sijoitettavissa tuo
tannonaloja, jotka eivät kaipaa subven
tioita. Matkailutuotanto on tällainen, sa
moin tuotanto, jonka kuljetuskustannukset 
jäävät merkityksettömiksi kokonaistuotan
tokustannuksiin verraten. 

Edellä lausutun valossa näyttävät prof. 
Kiiskisen laskelmat kehitysalueiden rahoi
tusavun tarpeesta varsin rohkeilta. Ensim
mäinen laskelma edellyttää välittömästi 
verraten huomattavaa ja sen jälkeen asteit
tain nousevaa rahoituspanosta kehitys-

alueiden hyväksi. Toisessa laskelmassa on 
otettu huomioon kehitysalueiden kyky 
absorboida tuottavuuteen, mikä lähtö
tilanteessa on todettu perin vaatimatto
maksi, mutta mikä kasvaisi verrattain no
peasti niin, että 8 vuoden kuluttua molem
mat laskelmat edellyttäisivät saman suu-' 
ruista rahoitusavun tarvetta eli n. 5 % 
muun Suomen investoinneista. 

Rahoitusavun kvantitatiiviseen suuruu
teen on tuskin kenelläkään mahdollisuuk
sia ottaa vielä tässä vaiheessa perusteltua 
kantaa, koska tarvittavat tutkimukset kehi
tysalueiden todellisista resursseista ja nii
den hyväksikäyttömahdollisuuksista ovat 
vielä puutteellisia. 

Rahoitusavun trendistä sitä vastoin lie
nee helpompi vaihtaa mielipiteitä. 

Tarkastelkaamme esim. Pohjois-Suo
mea: Sodan jälkeen sen työllisyys on pys
tytty hoitamaan jälleenrakentamisen, kul
kulaitos- ja voimatalousrakentamisen, ve
sien sännöstelyn ja metsätöiden merkeissä. 
Nyt siellä on olosuhteisiin katsoen »super
infrastruktuuri» - käyttääkseni prof. Kiis
kisen sanontaa, eikä sen parantamiseen 
enää kannata sijoittaa pääomia. Ongelma 
siis. on, miten pohjoissuomalainen työ
voima työllistetään tuottavasti. Työvoi
man tulevasta kehityksestä laaditut talous
alueittaiset ennusteet, joita aivan viime 
aikoina on tehty, osoittavat Pohjois-Suo
melle alenevaa suuntaa, poiketen siten 
muutama vuosi sitten laadituista, . tosin 
verrattain projektiivisista laskelmista. Näin 
tullee tapahtumaan huolimatta siitä,että 



ohjelmoidusti lisättäisiin kehitysalueiden 
absorptiokykyä. Riittävän oppimisrajan 
saavuttaminen kahdeksassa vuodessa tun
tuu kuitenkin optimistiselta, mikäli ei ryh
dytä poikkeuksellisen nopeisiin ja tehok
kaisiin toimenpiteisiin. Mielestäni ainoa 
tehokas keino on, että kehitysalueet osta
vat »know-how'ta» sieltä mistä sitä ikinä 
on saatavissa. Ja selvää on myös, että 
pelkkä viranomaisorganisaatio ei tähän 
tarkoitukseen riitä. 

Mielestäni siis prof. Kiiskisen jälkim
mäisessä laskelmassa esittämä kehitysaluei
den rahoitusavun trendi, jossa absorptio
kyky on otettu huomioon, vaikuttaa ylei
sesti ottaen reaalisemmalta kuin ensim
mäisessä laskelmassa esitetty. Varautu
kaamme kuitenkin siihen, että yhä kiih
tyvä työvoimavirtojen valuminen Teol
lisuus-Suomeen on lähivuosina tosiasia. 
Teollisuus-Suomen suurimpiin keskuksiin 
sijoittuvien tuotantolaitosten kumulatiivi
nen vaikutus saattaa nostaa keskusten in
frastruktuurin kustannuksia, mutta eivät
köhän ne yleensä kompensoidu niillä ulko
naisilla eduilla, joita keskukset yrityksille 
muussa suhteessa tarjoavat. Sitäpaitsi suur
kaupunkiseuduilla on mahdollista oman 
sisäisen su unni telmallisen aluepolitiikan ja 
maankäyttöpolitiikan myötä luoda tuo
tanto- ja muullekin yritystoiminnalle sel
laiset toimintaolosuhteet, joilla ei esiinny 
tyypillisiä tungosalueille ominaisia ja ym
päristötekijöistä johtuvia vaikeuksia ja 
haittoja. Viittaan esim. mahdollisuuksiin 
luoda pääkaupunkiseudulle riittävän suu
ria, palvelevia, toimivia ja mahdollisim
man työpaikkaomavaraisia kaupunkiyk
csikköjä - eräänlaisia pääkaupungin tytär
kaupunkeja. 

Aluepoliittisia tavoitteita voidaan tuskin 
tarkastella pelkästään liiketaloudellisen 
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kannattavuuden valossa. Yrityksen sijoit
tumisvaihtoehdot voidaan ymmärtääkseni 
kalkyloida a) yrityksen oman liiketoimin
nan, b)julkisen vallan talouden ja c) edel
listen yhteisvaikutuksen eli kokonaiskan
santalouden kannalta. Eikö c) -vaihtoeh
toa voitaisi pitää tavoittelemisen arvoi
sena? Ilmeisesti vaihtoehto a) johtaa usein 
myös vaihtoehdon c) saavuttamiseen, 
mutta ei suinkaan aina. Otaksuttavasti 
yrityksen sijoittumispäätös olisi usein ollut 
toinen, jos päätöstä edeltävissä laskelmissa 
olisi otettu huomioon sijoittumisesta julki
selle vallalle koituvat investointi- ja yllä
pi tokustann ukset kulkulai toksiin,kul ttu uri
ja sosiaalitoimintaan jne., joihin julkinen 
valta subventoi varojaan joutuessaan »ta
pahtuneiden tosiasioiden eteen». 

On ilmeisesti mahdollista osoittaa useita 
keinoja kanavoida kehitysalueelle osoitet
tava kehitysapu. Mielestäni aluepoliittisen 
tuen tulisi mieluiten olla automaattinen. 
Tukijärjestelmä voisi olla kaikessa yksin
kertaisuudessaan seuraava: Maa jaetaan 
erilaisiin vyöhykkeisiin, joilla kullakin on 
erilainen kehitystuki. Tukivyöhykkeinä 
ovat läänit. Ne läänin keskukset, joilla on 
hyvät kasvuedellytykset tai joiden kehi
tystä on muutoin tarkoituksenmukaista 
tukea, muodostavat erityisvyöhykkeitä, 
joilla on suurempi tuki kuin muulla osalla 
lääniä. Tuen määrä on säädetty laissa 
verohelpotuksina tms. Tämä järjestelmä 
on demokraattinen, mutta on mahdollista, 
että eduskunta ei hyväksy kokonaiskehi
tyksen kannalta ihanteellista ratkaisua. 
Toinen mahdollisuus on tehdä ratkaisu 
ns. rahoituslinjaa käyttäen, tapaus ker,;. 
rallaan. Järjestelmän kielteisinä piir
teinä voitaisiin sen epädemokraattisuu
den ohella mainita mm., että yrittäjällä ei 
kenties ole automaattiseen tukijärjestel-
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mään verrattuna mahdollisuutta riittävän 
pitkäjännitteiseen toimintansa ohjelmoin
tiin. Järjestelmä tarjoaisi kuitenkin edel
lytykset tuotelinjakohtaisille sijaintiratkai
suille, sillä yritysten sijaintipaikan valin
taan vaikuttavat tekijät ovat kovin moni~ 
naiset ja· suuresti riippuvaisia nimen
omaan tuotannon alasta. 

Tarkoituksenmukaista al uepolitiikkaa 
on tuskin mahdollista saavuttaa ennen 
kuin valtakunnallinen taloudellinen ja toi
minnallinen suunnittelu ja siihen liittyvä 
päätöksenteko on järkiperäisesti järjestetty 
ja toteutettu. Sen tehtävänä olisi erään
laisen optimi-Suomen hahmottelu. Alueel
liset kehittämissuunnitelmat, joihin voi
daan lukea alueelliset elinkeinojen kehitys
suunnitelmat, talous suunnitelmat ja maan
käyttösuunnitelmat, saisivat silloinJähtö
arvonsa valtakunnallisista suunnitelmista. 

Virallinen lakisää teinen seu tukaa voi tus 
ei nykyisellään ole riittävä alueellisten 
kehitystoimenpiteiden työvälineenä. Seu
tukaavoitushan kohdistuu lähinnä maan
käytön suunnitteluun, eikä siten muodostu 
talousalueen tai seudun kehittämisen ko
konaissuunnitelmaksi. Jotenkin tuntuu nu
rinkuriselta, että Etelä- ja Keski-Suomen 
talous alueet saavat seutukaavoi tuksen myö
tä 50 % valtionapua maankäyttösuunnit
teluunsa, mutta eivät saa mitään talous
suunnitteluun ja elinkeinojen kehittämi
sen suunnitteluun. Yhtä omituista on se, 
että suurin osa kehitysalueista ei saa kehi
tyssuunnitelmiinsa lainkaan pysyvää val
tionapua. Saattaisi odottaa, että kehitys
alueilla sijaitsevat talousalueet aktivoitui
sivat edes sen verran, että ryhtyisivät tut
kimaan omia resurssejaan ja suunnittele
maan niiden hyväksikäyttöä. 



PAUL PAAVELA: 

Tarkoitukseni on esittää eräitä hajakäsi
tyksiä kehitysaluepolitiikan tavoitteista 
meillä sekä selostaa lyhyesti nykyi~tä kehi
tysaluepolitiikan tutkimusvaihetta valtion 
hallinnossa. 

l. Kehitysaluepolitiikka on nähtävä ta
lous- ja muun yhteiskuntapolitiikan kiin
teänä osana. Jotta suunnitelmallinen ke
hitysaluepolitiikka olisi mahdollinen, olisi 
meillä oltava suunnitelmallista yhteiskun
tapolitiikkaa. Meidän olisi aikaansaatava 
pitemmän aikavälin yhteiskuntapoliittiset 
tavoiteohjelmat: kokonaistaloudelliset, 
koulutus- ja tutkimuspolitiikan, sosiaali
politiikan sekä maankäytön ohjelmat. 
Näissä ohjelmissa todettaisiin yhteiskunta
politiikan pitemmän aikavälin tavoitteet 
sekä ne keinot ja resurssit, jotka tavoittei
den saavuttamiseksi olisivat käytettävissä. 
Kehitysaluepoliittiset tavoitteet ja toimet 
olisi nähtävä alueellisesti väritettyinä osina 
tällaisista ohjelmista. 

Valtionhallinnon nykyisistä suunnittelu
elimistä valtakunnansuunni ttel utoimisto 
huolehtii mm. valtakunnan suunnittelun 
kannalta tärkeiden tutkimusten ja selvi
tysten järjestämisestä ja suorittamisesta. 
Talousneuvoston tehtävänä on lähinnä 
valmistella kansantalouden 'suotuisan ke
hityksen edistämistä tarkoittavia valtion 
talouspoliittisia toimenpiteitä. Kehitys
alueiden neuvottelukunta on asetettu val
mistelemaan erityisesti kehitysalueita var
ten tarpeellisia toimenpiteitä. Mikään 
näistä elimistä ei valmista edellä tarkoit
tamiani kokonaisvaltaisia yhteiskun tapo
liittisia ohjelmia. Kysymys siitä, missä 
muodossa tällaisiin tavoiteohjelmiin pitäy
tyvän suunnittelun meillä olisi tapahdut
tava sekä mitä organisatorisia järjestelyjä 
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se edellyttäisi, on parhaillaan erityisen 
komitean tutkittavana. Komitean ensi 
kuun alkupuolella jätettävään mietintöön 
tulee sisältymään ehdotus suunnittelupro
sessiksi sekä sen edellyttämäksi organisaa
tioksi valtioneuvostossa. Kehitysaluepoliit
tisten toimenpiteitten valmistelu olisi kui
tenkin' jo nykyisin nähtävä lähempänä 
talousneuvoston edustamaa kokonaista
loudellista suunnittelua. 

2.' Kehitysaluepolitiikan harjoittajan on 
otettava kantaa tehokkuus- ja tasaisuus
tavoitteisiin sekä yritysten kansantalou
delliseen ja liiketaloudelliseen kannatta
vuuteen. Meillä harjoitettavan kehitys
aluepolitiikan olisi oltava eräänlaatuinen 
tehokkuus- ja tasaisuustavoitteitten yhteen
sovellutus. Toimenpiteissä olisi voitava ot
taa hu.omioon sekä tehokkuus- että tasai
suuskriteerejä, joten ne eivät saisi olla tois
tensa vastakohtia. 

Yrittäj.ä lähtee siitä, että hänen yrityk
sensäon sijaintipaikallaan liiketaloudelli
sesti kannattava. Julkinen valta voi toi
menpiteillään monella tavalla vaikuttaa 
tuohon kannattavuuteen. Kysymys siitä, 
minkälaatuiset ja -määräiset julkisen val
lan taloudelliset toimenpiteet tuolloin ovat 
perusteltuja, on keskeisimpiä eikä siihen 
ole löydettävissä yksiselitteisiä vastauksia. 
Julkisen vallan resurssien käytössä olisi 
ilmeisesti lähdettävä kokonaistuotannon 
kasvuvauhdin vertaamisesta tulokseen 
ilman kehitys aluepoliittisia toimenpiteitä, 
jolloin kuitenkin tasaisuusperiaatteeseen 
pitäytyville aluepoliittisille tavoitteille olisi 
annettava tietty paino. 

3. Aluepolitiikan talouspoliittisena ta
voitteena on tU0tannontekijöiden alueit
tainen ja elinkeinoittainen uudelleenjaka
minen sekä tul()tasoerojen ja' työllisyys
tasoerojeri lieventäminen~ .;Mikäli tietyn 
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tuotannollisen tOImmnan käynnistämisen 
edellytykset ovat olemassa, merkitsee tämä 

luonnollisesti sijoituspaikan väestön tulo
jen kasvua sekä työllisyyden lisääntymistä. 
Tuotannollisen toiminnan harjoittamisen 
mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole kaik
kialla siellä, missä olisi työvoimaa. Kehi
tysaluepolitiikka on sen vuoksi nähtävä 
yhdessä työvoiman ammatillisen ja alueel
lisen liikkuvuuden edistämiseen tähtäävän 
politiikan kanssa. Liika työvoima olisi voi
tava aktiivisin työvoimapoliittisin keinoin 
siirtää uusiin ammatteihinja uusille alueil
lekin. Linjaa,jonka mukaan julkisin varoin 
käynnistetään työtilaisuuksia jatkuvasti 
alityöllisyysalueilla lähinnä infrastruktuu
rin rakentamiseen, ei luonnollisestikG\.an 
voida jatkaa loputtomasti. Kuvaan kuuluu 
nähdäkseni vielä maatalouteen jäävän 
väestönosan tulotason parantaminen maa
tilakoon suurentamisella ja muilla maa
tilatalouden rationalisointitoimenpiteillä. 

4. Kehitysai uepoli tiikkaan kuuluvat vie
lä tietyt erilliset sosiaali- ja kulttuuripoliit
tiset toimenpiteet. Sille väestönosalle, jolla 
ei katsota olevan edellytyksiä ammatilli
seen ja alueelliseen liikkuvuuteen, on taat
tava tietty kulutustaso. Kysymykseen tullee 
lähinnä maatalouden piirissä oleva vc:mhah
ko työvoima. Sosiaalipoliittisten toimenpi
teitten valikoimassa olisi oltava soveliaat 
toimenpiteet myöskin tällaisen väestönosan 
kulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. 

Ammattiin kouluttamista kehitysalueilla 
olisi käsitykseni mukaan tehostettava. On 
luonnollista, että koulutuksen on riitettävä 
omalla alueella tarpeellisen ammattiin 
koulutetun työvoiman tarpeen tyydyttä
miseksi. Vaikka alue tulisi olemaan työ
voimaa luovuttava, lienee ammattiköu
luttamisen tapahduttava nuoren työvoi
man kotiseudulla ;ei ole hevin todennä-

köistä, että tällainen tuleva työvoima voisi 
hakeutua ammattikoulutukseen muille 
alueille. Toisaalta taas olisi otettava huo
mioon se, että investoinnit kouluttamiseen 
muodostuisivat riittävän pitkäkäyttöisiksi. 

4. Meillä ollaan siirtymässä kehitys
ai uepoli tiikassa kasvukeskuspoli tiikkaan. 
Kehitysaluepolitiikan tehokkuutta maas
samme lienee mahdollisuus huomattavasti 
lisätä vain, mikäli alueellisessa kehittämi
sessä siirrytään yhden ainoan yhtenäisellä 
tavalla kohdellun suuren kehitysalueen 
linjalta useiden suppeahkojen kehitysalue
yksikköjen linjalle. Valittavien keskusten 
tulisi muodostaa taloudellisesti ja toimin
nallisesti mahdollisimman yhtenäinen alue. 
Kasvukeskuspolitiikka riittävän pitkälle 
vietynä merkitsisi, että lähinnä talous
alueiden kokoa vastaaville kehitysalueille 
olisi nimitettävä yksi tai useampia, ei kui
tenkaan liian useita, mahdollisimman elin
voimaisia kasvukeskuksia. 

5. Käynnissä olevasta kehitysaluepoliit
tisesta tutkimuksesta on todettava, että 
kehitysalueiden neuvottelukunta on ryh
tynyt toimenpiteisiin kokonaisvaltaisen ke
hitysal ueohjelman aikaansaamiseksi. N eu
vottelukunnan puitteissa tutkitaan niitä 
edellytyksiä, joiden vallitessa eri kokoinen 
ja eri aloilla toimiva teollisuus valitsee 
sijaintipaikkansa. Paraikaa ovat tässä suh
teessa käyp.nissä kenttätutkimukset. Edel
leen neuvottelukunnan tarkoituksena on 
paikallistaa kasvukeskukset sekä nähdä, 
minkälaatuisella tuotannollisella tai muul
la toiminnalla olisi kasvukeskuksissa par
haat kehittymisen mahdollisuudet. Vielä 
neuvottelukunnassa valmistellaan julkisen 
vallan toimenpidevaihtoehtoja, joilla ny
kyisiä toimenpiteitä monipuolisemmin ja 
tehokkaammin voitaisiin vaikuttaa valit
tujen keskusten kehittymiseen. 



Laajentuva taloudellinen yhteistyö Pohjolassa 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
toukokuun 27 päivänä 1968 pitj 

TANKMARHORN 

Kun julkisuudessa viime vuosina on käsitelty pohjoismaista taloudel
lista yhteistyötä, esimerkiksi Pohjoismaiden Neuvoston istuntojen yh
teydessä, ovat kommentaarit usein olleet kärsimättömiä. On katsottu, 
että pohjoismaiden välinen taloudellinen yhteistyö polkee paikoillaan 
ja on jopa käytetty rumaa sanaa bankettipohjoismaalaisuus. 

Tietyssä mielessä tämä on ollut perusteltuakin sikäli, että senjälkeen 
kun Fineftan puitteissa oli sovittu teollisuustuotteiden tullivapaudesta 
myös pohjoismaiden välisessä kauppavaihdossa ja tämä tullivapaus 
sitten oli asteettain toteutettu, institutionaalista yhdentymiskehitystä 
ei Pohjolassa taloudellisella alalla ole tapahtunut. Syynä tähän on ollut 
muiden pohjoismaiden voimien keskittäminen europpalaiseen integ
raatioon EEC:n laajenemisen toivossa, lähtökohtana ajatus ettei 
pelkkä pohjoismainen integraatio voi korvata eurooppalaista mark
kinaratkaisua. Pohjoismaiden kauppapoliittiset yhteistyöjärjestelyt ra
joittuvat näinollen, käytännöllisesti katsoen, sinänsä merkittävään ja 
tulokselliseen yhteisesiintymiseen Kennedy-kierroksessa sekä ajoittain 
hyvinkin kiinteään yhteistyöhön erilaisten kansainvälisten konferensien 
yhteydessä, joista tuorein esimerkki on YK:n UNCTAD-konferenssi 
New Delhissa tämän vuoden alussa. Viime kädessä on syynä pohjois
maisen integraatiokehityksen epätasaiseen etenemiseen ollut velvoit
tavien kauppapoliittisten ja poliittisten yhteistavoitteiden puuttuminen 
eräillä keskeisillä aloilla. 

Kuitenkin unohdetaan helposti, että edistystä jatkuvasti tapahtuu 
niin sanoakseni pinnan alla, kaupallisella ja teollisella tasolla. Todetta
koon esimerkiksi, että pohjoismaiden keskeinen kauppavaihto on vuo
desta 1959 vuoteen 1966 kasvanut 165 %, ulkopuolelle suuntautuneen 
kaupan kasvaessa 92 0/0. Tämä sisäänpäin suuntautuminen näyttää 
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olevan erikoisen selvää sellaisten elintaso?yödykkeiden, kuin kulutus
tavaroiden ja henkilöautojen kohd~ila, mikä on luo'nnollista,' sillä onhan 
esimerkiksi yksityinen kulutus per capita pohjoismaissa 30 % korkeampi 
kuin EEC:ssä. 

Edellytykset pohjoismaiden keskinäiselle kaupankäynnille ovat tämän 
mukaan hyvät. Kun vielä tarkastellaan sitä, miten kukin pohjoismaa 
on sijoittanut tuotteitaan pohjoismaisille markkinoille,' havaitaan,' että 
muiden kuin Suomen kohdalla pohjoismaihin suuntautuneen viennin 
osuus vaihtelee 20 % :sta 25 % :iin, tämän suhdeluvun olessa Suomen 
osalta vain 14 %. Tästä voisi päätellä, että Suomen vienni~ kehittä:
miselle pohjoismaihin on edelleen sijaa. Toisaalta lienee tähän se luon
nollinen selitys, että kun koko viennistämme metsätalouden ja puun~ 
jalostuksen tuotteet muodostavat noin kaksi kolmannesta, nii~en osuus 
pohjoismaisesta viennistämme on vain noin kolmannes. 

Maittemme välisen kaupan kasvuun on selvästikin vaikuttanut se 
moninainen yhteistyö ja kanssakäyminen, joka tapahtuu historiallisten 
ja sivistyksellisten siteitten puittGissa lukemattomissa yhteyksissä niin-
hyvin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. , 

Kun Pohjolan pääministerit, maittensa välisen kaupan sangen tyy
dyttävästä kehityksestä huolimatta, runsas kuukau~i sitten Kööpen
haminassa tekivät päätöksen pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön 
tehostamisesta ja hahmottivat sille tavoitteet, tapahtui se laajempaa 
taustaa vasten. Kuluvan vuoden aikana oli käynyt yhä ilmeisemmäksi, 
ettei eurooppalainen integraatiokehitys, siihen kohdistetuista suurista 
odotuksista huolimatta, tule toteutumaan EEC:n laajenemisen muo
dossa lähivuosinakaan, joten skandinaavisilla mailla oli ymmärrettävästi 
aihetta ottaa uudelleen harkittavaksi lyhyen ja keskipitkän tähtäyksen 
suhtautumisensa markki:r;takysymykseen. Suomea, joka tähän saakka 
johdonmukaisesti oli katsonut, ettei ollut realistisia syitä konkreettisiin 
askeleihin EEC:hen päin, ei Brysselin porttien kiinnipysyminen 
tietenkään koskenut samalla tavalla. Kaikille pohjoismaille oli joka 
tapauksessa tärkeätä ~uolehtia valmiudestaan ennemmin tai myöhem
min edessäpäin olevan laajan markkinakehityksen varalta, kukin omien 
etujensa ja asem,~nsa vaatimalla tavalla. Tällöin oli lähellä ajatus, että 
tehostettu pohjoismainen yhteistoiminta talouselämän kaiki,lla aloilla 
olisi edullista paitsi Pohjolan sisäisen kaupan edelleen kehittämiselle 
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myös jokai,sellepohjoisma(lll~ eriks~~n ja ," yhdessä; ensiksikin, koska 
taloudellisestiyhtenäin~n PoJ.1jola, tarjpaisi sQpivatpuitteet alustav~JI~ 
sopeutumisprosessille laajempaa, m(irkkinakehitystä silmälläpitäen, ja 
toiseksi, kos~a pohjoismaat yhdessä ,esiintyen paremmin voisivat valvoa 
etujaan eurooppalaisessa taloudellisessa integrl\.atiossa. T~ssä mielessä 
on pääministereitten juJkilausumalla ~ur.o9Pp,a-tähtäys .. 

Tämä tähtäys pop.joismaisessa. yhteydessä perustuu siihen tosiasi
oihin nojautuvaan n~kemyk~een, e~tä int~graati()kehitys kaikkien mai
den osalta joka tapauksessa on edessäpäin, haluammepa osallistua 
siihen tai emme. Kysymys on vain siitä, mit~n voisirpme osallistua 
saadaksemme siitä mahdollisimman paljon hyotyä :sanan laajimmassa 
merkityksessä. 

Toisena realistisena lähtökohtana Kööpenhaminassa oli ajatus, ett~ 

ollakseen toteuttamiskelpoin~n laajennetun ja syveIlnetyn yhteistyön 
tulisi tähdätä kansallisten etujen ja haittojen kohtuulliseeq tasapainoon. 
Tämän kaikissa kansainvälisissä suhteissa luonnollisena pidettävän 
seikan nimenomaineq mainitseminen julkilausumassa johtuu siit~, että 
kun tähänastisessa pohjoismaisessa taloudellisessa yhteistyössä on edetty 
sektoreittain ja vain niillä sektoreilla, joilla yhteistyö on ollut kaikkien 
osapuolten välittömien etujen mukaista, nyt on tar.koitus aikaansaada 
yhteistyötä myös sellaisilla aloilla, joilla edut ovat osittain erisuuntaisia. 
Tämän saavuttamiseksi tähdätään sellaiseen kokonaisra tkaisu un, jossa 
jotkut maat joutuvat tinkimään joistakin eduistaan saadakseen lisäetuja 
toisilla sektoreilla. Sana »kohtuullinen» merkitsee nähdäkseni tässä 
yhteydessä sitä, ettei kaikkien etujen tarkka määrittäminen ja vastak
kain punnitseminen ole mahdollista, vaan että perusteellisestakin tutki
mus- ja selvitystyöstä huolimatta joudutaan turvautumaan harkinnan
varaisiin menettely tapoihin yhteisten perusnäkemysten pohjalta. Etujen 
ja haittojen tasapainoon sitä paitsi aina sisältyy imponderaabeleita, 
seikkoja, joita ei voida kvantifioida, mutta joilla silti on kouriintuntuvaa 
merkitystä - ajateltakoon esimerkiksi Pohjolan kuvaa maailman sil~ 

missä. 
Kööpenhaminan kokouksessa annettiin hallitustason tahdonilrriaisu 

ja asetettiin tavoitteet. Tot~uttaminen jäi riippuvaiseksi suoritettavasta 
tutkimus- ja selvitystyöstä~Tätä vart<::n hIllaan aivan lähipäivin~ aset~ 

tamaan yhteispohjoismaiIlen virk,amiesvaliokt"nta, johon kukin pohjois~ 
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maa tulee nimeämään edustajansa. Suomen osalta voin ilmoittaa, että 
tehtävää tulee johtamaan ylijohtaja Erik Törnqvist, yhdessä eräiden 
muitten virkamiesten kanssa. Luonnollista on, että tässä yhteydessä tu
lemme käyttämään hyväksi myös elinkeinoelämän asiantuntemusta. 
Virkamiesvaliokunnan ja sen eri työryhmien työskentely tulee ilmeisesti 
muodostumaan varsin tiiviiksi, kun otetaan huomioon annetun tehtävän 
laajuus ja käytettävissä olevan ajan lyhyys: alustavan raportin tulisi 
olla valmiina vielä tämän vuoden loppuun mennessä. 

Haluamatta tässä yhteydess'ä pyrkiä ennakoimaan edessä olevia tutki
muksia ja niiden tuloksia tuntuu joka tapauksessa siltä, että rakentaviin 
ratkaisuihin monista pulmistakin huolimatta tulee olemaan mahdolli
suuksia. Näin ennenkaikkea sen vuoksi, että on hyvää tahtoa, mutta 
myös sen vuoksi, että pelissä tällä kertaa on runsaasti siirrettäviä nappu
loita ja siten yhdistelmiä. Pelin säännöt ovat' vakiintuneet vuosien 
mittaan ja pelaajatkin tuntevat hyvin toisensa. Tarkastelen seuraavassa 
lyhyesti pelin pääongelmia: 

Pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön laajentamisohjelmassa on kol
me erityisen tärkeätä osaa: tulliliitto, yhteistyö maatalousalalla sekä 
pääoma- ja rahoituskysymykset. Nämä ovat luontaisia painopisteitä 
yhtä hyvin kansallisen merkityksensä kuin toisaalta etujen erisuuntai
suuksien vuoksi. Varsin' pelkistetysti iitnaistunahan tulliliitto on eri
tyisesti Ruotsin sydäntä lähellä, maatalousyhteistyö Tanskan sekä rahoi
tuskysymykset Norjan ja Suomen erikoiskiinnostuksen kohteina. 

Tulliliittoa on pidettävä klassillisena keinona lähentää maita talou
dellisesti toisiinsa. Tässä tapauksessa pohjoismaiden keskinäiset te olli
suustuotetullit on jo poistettu Fineftan puitteissa, joten ongelmaksi 
jää ulkotullien yhdenmukaistaminen ja tullilainsäädännön harmoni
sointi. Pohjoismaisten keskiarvojen mukainen yhteistariffi johtaisi ilmei
sesti tullisuojan madaltumiseen kohdallamme, koska tullitaso Suomessa 
keskimäärin on korkeampi kuin muissa pohjoismaissa. Köska tarkoi
tuksena on käyttää tuontiluvuilla punnittuja keskiarvoja, voivat pun
nuksemme sekä väestömme suhteellisen vähälukuisuuden että tulliemme 
suhteellisen korkeuden aiheuttaman tuonnin pienuuden vuoksi olla 
tavallaan alipainoisia. Kun tähtäimessä,' kuten sanottu; viime kädessä 
on Eurooppa, olisi tarkoituksenmukaista rakentaa yhteispohjoismainen 
tariffi EEC:rr ulkotariffin tasolle niin pitkälle kuin mahdollista, mikä 
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kylläkin aiheuttaisi erinäisiä ongelmia esim. sen johdosta, että teolli
suuden raaka-aineet, jotka meillä periaatteessa kustannus- ja kilpailu
syistä on pyritty pitämään tullivapaina, ovat EEC:n tariffissa tullin
alaisia. Toisaalta on olemassa mahdollisuus käyttää erilaisia ylimeno
järjestelyjä tämäntyyppisten vaikeuksien. lievittämiseksi, joten pulmia 
ei pidä ainakaan etukäteen pitää ylivoimaisina. Selvää kuitenkin lienee, 
että pohjoismainen yhteistariffi, sellaiseksi kuin se myös GATT:in kansain
väliset vaatimukset huomioon ottaen parhaimmassakin tapauksessa voi
daanmuotoilla, tulee tuomaan mukanaan tiettyjä sopeutumisvaikeuksia 
teollisuudellemme. Viimemainittu on tosin jo menestyksellisesti käynyt 
EFTA:n ankaraa koulua tässä suhteessa. 

Tulliliiton etuihin kuuluu, että ne vinosuuntausongelmat poistuvat, 
jotka vaivaavat pelkkiä vapaakauppa-alueita, ja alkuperäismuodolli
suudet yksinkertaistuvat tai häviävät kokonaan. Edelleen voidaan olet
taa, että pohjoismainen tullipoliittinen neuvotteluasema ulospäin tämän 
johdosta vahvistuu, jolloin vientiämme ulkomailla kohtaavat esteet ovat 
helpommin raivattavissa. Tällä on merkitystä sekä viennillemme sinänsä 
että myös teollisuus- ja rahoituspoliitiikkamme kannalta: suuret, enem
män kuin Pohjolan kulutuksen peittävät investoinnit muodostuvat 
meillä houkuttelevammiksi ja kannattavammiksi, jos entistä ,enemmän 
voidaan luottaa siihen, että pystymme pitämään meitä vastaan nostetut 
tullimuurit matalina. Yhtenäinen Pohjola on tullineuvotteluissa suur
valtojenkin taholta varteenotettava osapuoli, kuten nähtiin Kennedy
kierroksen aikana. Lisäksi tulliliitto institutionalisoisi pohjoismaisen 
yhteisesiintymisen ja loisi sille luonnollisen perustan, jota eivät ulkopuo
liset voisi kiistää. 

Samalla yhteinen tullipolitiikka muodostaa ensimmäisen askeleen 
yhtenäisemmän kauppapolitiikan luomisessa. Tässä suhteessa on todet
tava, ettei Kööpenhaminan julkilausumassa kohdisteta kärkeä kolman
siin maihin päin, vaan että tulliliiton kehittyessä osapuolille jää mahdol
lisuus jatkaa ja kehittää kauppavaihtoaanmuiden maiden kanssa, 
seikka jolla on reaalista merkitystä oman maamme kauppapoliittisten 
perustavoitteiden kannalta. 

Maataloustuotteiden sisällyttäminen yhteistyöhön, on sinänsä suurempi 
askel kuin siirtyminen teollisuus tuotteissa vapaakauppa-alueesta tulli
liittoon. Ovathan maataloustuotteet EFTA:n ja Fineftan ulkopuolella 
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ja osoithtvathan aivan viime päivien esimerkit EEC:stä kuinka vaikeata 
on saada aikaan yhteistyötä ja yhdentymistä tällä alalla. Kööpenhaminan 
julkilausuman maataloutta koskevaa, kaksivaiheista osaa on 'nähdäkseni 
kuitenkin tarkasteltava pitkällä aikavälillä, lähtien siitä,' mitä maa
taloudessa - huomioon ottaen kunkin pohjoismaan erityisvaikeudet -
olisi joka tapauksessa tehtävä yleistä eurooppalaista kehitystä silmällä 
pitäen. Julkilausuman ensimmäiseen os'aan sisältyvät ajatukset pohjois
maiden keskinäisen maataloustuotteiden kaupan asteittaisesta laajenta
misesta kunkin maan nykyisen maatalouspolitiikan puitteissa tuntuvat 
tosin teknillisesti vaikeilta, niin hyvin preferenssituontia kuin vienti
yhteistyötä koskevine tavoitteineen, mutta tarjonnevat kuitenkin tutki
musten ja neuvottelujen jälkeen pohjan ratkaisuille. Ohjelman toisen 
osan maatalouspoliittista yhteistyötä koskevat tavoitteet - silmällä pitäen 
sopeutumista yhteispohjoismaisiin markkinoihin ja maatalouspolitiik
kaan ja tähtäimessä jälleen Euroopan yhdentymispyrkimykset - eivät 
merkitse sitä, että pohjoismaiden kesken voitaisiin nykyoloissa synnyttää 
EEC:n tapainen maatalousjärjestelmä, koska tämä merkitsisi EEC
sääntöjä ilman EEC...;markkinoita, joilla on myös alituottajamaitamaa
talouden alalla. Sen sijaan tähdätään nähdäkseni, ilman että maatalous
väestön tulotasoa heikennettäisiiri tai ilman että luovuttaisiin mahdol
lisuuksista ajaa kansallista maatalouspolitiikkaa, maataloustuotannon 
tehokkuuden jatkuvaan lisäämiseen. Maatalouspoliittista yhteistyötä olisi 
omiaan helpottamaan pohjoismaiden yhteistoiminta rahoituskysymyk
sissä, jonka kautta on tarkoitus suoranaisesti myötävaikuttaa maatalou
denkin rakennerationalisointiin; lisäksi teollisuuden hyväksi tapahtuvalla 
rahoitusyhteistyöllä on oma tärkeä välillinen merkityksensä maa
taloudelle. 

Maatalouskysyniysten osalta pätee muuten, yhtä hyvin kuiri muillakin 
pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön ja integraation aloilla, että 
yhteistyöstä johtuvat pulmat ovat helposti osoitettavissa. Usein unoh:'" 
detaari kuitenkin ne haitat,: jotka syntyisivät jäädessämme yhdentymis
kehityksen ulkopuolelle. 

Integraatiokehityksen kannalta oleellisen sopeutumisprosessin helpot
tamisessa niin hyVin teollisuudessa kuin maataloudessa - viimemaini
turi osalta sekä välillIsesti että välittömästi - on pääoma- ja rahoitus
yhteistyÖllä 'keskeinen asema. Se voi koskea sekä yhteispohjoismaista 
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irivestoihtirahastoa ja obligaatiomårkkinoita että suoria pääomasijoi
tuksia . osallistuvan rahoituksen tai tuotantolaitosten perustamisen rriuo
dos·sa. Kysymys liittyy näin ollen -' kuten molemmat edellisetkin
yleiseen talouspolitiikkaan, jota' koskevat yhteistyömahdollisuudet esim. 
korko-, vero~, suhdanne- ja budjettipolitiikan osaltå aikanaan pakostakin 
tulevat punnittaviksi. Edistyminen näillä aloilla puolestaan luo edellytyk
set yhä tiiviimmälle yksityisellekin finanssiyhteistyölle. Varat perustetta
valle investointirahastolle olisi tarkoitus saada osaksi Pohjolan yhteisistä 
tullituloista -' nämä siis eivät tämän mukaan enää kokonaisuudessaan 
menisi kansallisiin budjetteihin - Osaksi varoja kerättäisiin .laina
toimenpiteillä sekä Pohjolan että ulkopuolisilla pääomamarkkinoilla. 

Pohjoismainen integraatio tulliliiton sekä pääoma- ja rahoitusyhtds
toiminnan puitteissa edellyttää' ilmeisestikin yhtenäistä teollisuuspoli
tiikkaa, jolloin viimeistään syntyy Suomessakin tarve aikaansaada raken
tava teollisuuspolitiikka. Tätä lienee lupa jo ennakolta pitää eräänä 
pohjoismaisen yhteistyön hedelmistä osaltamme. 

Teollisuuspolitiikasta puhuttaessa on itsestään selvää, ettei yhteistyö 
missään vaiheessa saa viedä Suomea miksikään Pohjolan kehitysalueeksi, 
jonka päätehtävänä olisi varmistaa muualla sijaitseville tuotantolaitok
sille työvoiman ja raaka-aineiden saanti, tästä hyvästä jonkinlaista 
kehitysapua nauttien. Kullakin pohjoismaalla on tässä suhteessa etuja 
valvottavanaan eikä niitä voida asettaa kysymyksenalaisiksi. 

Kööpenhaminan julkilausumaan sisältyy myös joukko muita kohtia 
yllämainittujen pääkohtien, tulliliiton, maatalousyhteistyön ja finassi
yhteistyön lisäksi. Nämä muut kohdat koskevat mm. elinkeinolainsää
dännön ja kilpailusääntöjen yhdenmukaistamista, tarkoituksella luoda 
vapaanlpia kilpailuedellytyksiä yritystoiminnalle pohjoismaisella tasolla. 

Teknisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn aloilla on tarkoitus yhteis
työn avulla lisätä pohjoismaiden teollisuuksien kilpailukykyä erityisesti 
teknisesti vaativilla aloilla. Tähän samaan tähtää myös laajennettu 
yhteistyö koulutuksen alalla; ymmärtääkseni nimenomaan voimakkaim
min laajenevat, teknisesti pitkälle kehittyneet teollisuudenalat kiinnit
tävät enenevää huomiota koulutetun työvoiman saantiin pikemmin, 
kuin työvoiman pelkkiin palkkatasoihin. Tässäkin suhteessa Suomi voi 
hyötyä yhteispohjoismaisten resurssien entistä järkiperäisemmästä hyväk
sikäytöstä. 
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Kööpenhaminan julkilausuman pintapuolinenkin ja pakosta alustava 
tarkastelu osoittaa, että sen eri kohdat, niinkuin taloudellisissa kysymyk
sissä useimmiten 'On asian laita, niveltyvät toisiinsa 0 monin eri tavoin. 
Kysymyksessä ei ole pelkkä pakettiratkaisu, vaan kokonainen verkko 
sen sisällä. Missään tapauksessa tätä pakettia ei pitäisi erehtyä kutsumaan 
vain »voipaperiin käärityksi pohjoismaalaisuudeksi», niin kuin muuan 
norjalainen lehti näkyy kirjoittaneen eräitä tanskalaisia vaikuttimia 
kritisoidakseen, vaan asiaa on lähdettävä selvittämään ennakkoluulot
tomasti pitkän tähtäyksen kansallisen edun kannalta. Tämä tehosta
minen, joka on luonnollinen jatko tähänastiselle pohjoismaiselle talou
delliselle yhteistyölle ja Euroopan integroitumiselle ylipäänsä, tulee 
varmaankin tuomaan mukanaan tiettyjä sopeutumis- ja omaksumis
vaikeuksia, niinkuin kaikki integroituminen. Tähän ei liene muita 
lääkkeitä kuin järkiperäisyys, valppaus ja aktiivisuus niin hyvin kansal
lisella talouspoliittisella kuin kansainvälisellä kauppapoliittisella tasolla. 
Kehitys ei jää odottamaan meitä, se voi korkeintaan suoda meille pienen 
hengähdystauon. 



Puheenvuorot edellisen johdosta: 

H. Haavisto: MAATALOUS POHJOISMAIDEN 
TALOUDELLISESSA YHTEISTYÖSSÄ 

Pohjoismaiden taloudellista yhteistyötä 
koskevia suunnitelmia kehiteltiin viisi
kymmenluvulla jo varsin pitkälle. Maa
talous jätettiin kuitenkin niiden tutkimus
ten ulkopuolelle, jotka ns. Pohjoismaiden 
taloudellinen yhteistyövaliokunta sai Harp
sundin ministerikokoukselta lokakuussa 
1954 tehtäväkseen. Maatalouden osalta 
todettiin, että sillä on Pohjoismaiden 
talouselämässä keskeinen asema ja että 
kysymys maatalouden asemasta Pohjois
maiden taloudellisessa yhteistyössä voitiin 
ottaa esille sitten, kun vastaavat ongelmat 
Länsi-Euroopan yhteistyöpyrkimyksissä oli 
paremmin tutkittu. Yhteistyövaliokunta 
totesi kuitenkin, että Pohjoismaiden kes
keistä yhteistyötä oli vahvistettava ja 
laajennettava Pohjoismaiden välisen maa
taloustuotteiden kaupan lisäämiseksialoil
la, joilla neljän maan maataloustuotanto 
täydensi toisiaan. Länsi-Euroopan vapaa
kauppa-aluesuunnitelman edistyessä kat
sottiin tarpeelliseksi sisällyttää Pohjois
maiden taloudelliseen yhteistyösuunni
telmaan myös maataloustuotteet. Yhteis
työvaliokunnan maatalousvaliokuunan 
tehtävänä oli tutkia Brysselin nimikkeis
tön 1-23 käsittämä tavara-alue niiden 
ongelmien selvittämiseksi, joita näiden 
tavaroiden mahdollinensisällyttäminen 
yhteispohjoismaisiin markkinoihin toisi 
mukanaan. Valiokunnan työ kohtasi 
suuria vaikeuksia ja tulokset supistuivat 

lopulta siihen, että joitakin varsin vähä
merkityksellisiä tuotteita esitettiin yhteis
markkinoinnin piiriin. Valiokunnan työ 
keskeytyi EFTA:n muodostamisen tullessa 
etualalle. 

EFT A:ssa maatalous tuotteet jätettiin 
vapaakauppa-alueen ulkopuolelle lähinnä 
Englannin vaatimuksesta. Tanskan maa
talousviennille myönnettiin kuitenkin joi
takin etuoikeuksia muiden EFTA-maiden 
markkinoilla. Nämä myönnytykset ja 
lupaukset näyttävät sopimustekstissä var
sin arvokkailta, mutta käytännössä tulok
set ovat jääneet vaatimattomiksi. Tanska 
onkin ollut katkera sen johdosta, etteivät 
muut EFTA-maat ole ryhtyneet toimen
piteisiin Tanskan myyntimahdollisuuksia 
rajoittavan kolmansista maista tapahtuvan 
polkumyynnin estämiseksi eivätkä tuetun 
viennin lopettamiseksi, ja katsonut, että 
maataloustuotteiden kaupan kehitys 
EFTA:ssa on jäänyt teollisuustuotteiden 
kaupan kehityksestä jälkeen sekä vaatinut 
useaan otteeseen myös maataloustuotteita 
vapaakauppa-alueen piiriin esittämällä 
mm. preferenssijärjestelyjä. 

Pohjoismaiden välistä maataloustuot
teiden kauppaa on yritetty edistää myös 
Pohjoismaiden maataloustuottaja- ja 
osuustoimintajärjestöjen toimesta. Näiden 
järjestöjen pohjoismaisen keskus elimen 
NBC:n taholta on useaan otteeseen esi
tetty toimenpiteitä Pohjoismaiden väli-
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sen maataloustuotekaupan edistämiseksi. 
Näistä mainittakoon maataloustuotteiden 
täydennystuonnin suorittaminen muista 
Pohjoismaista sekä yhteistyö ja kilpailun 
rajoittaminen maataloustuotteiden vien
nissä. 

Kun Pohjoismaiden keskeisen taloudel
lisen yhteistyön kehittämisessä on Poh
joismaiden pääministerien kokouksessa 
Kööpenhaminassa 23-24. 4. 1968 pää
dytty konkreettisiin tuloksiin, on syytä 
tarkastella, ovatko yhteistyön edellytykset 
maatalouden osalta muuttuneet ratkaise
vasti siitä, kun asiaa viimeksi vakavasti 
tutkittiin. Näyttää siltä, että maatalous
tuotannon edellytykset eri Pohjoismaissa 
yhä poikkeavat toisistaan varsin huomat
tavasti luonnonolosuhteista, maatalouden 
rakenteesta ja harjoitetusta tuotanto- ja 
tulopolitiikasta johtuen. Maataloudessa 
työskentelevän väestön määrä on pienen
tynyt kaikissa Pohjoismaissa selvästi, no
peimmin Tanskassa, hitaimmin Norjassa 
ja Suomessa. Tilojen lukumäärä on myös 
pienentynyt viime vuosina, Suomessa 0,1 
%, Ruotsissa 3,1 %, Norjassa 1,9 % ja 
Tanskassa 2,9 % vuodessa. Tilojen keski
määräinen peltoala Suomessa viimeisten 
käytettävissä olevien tietojen mukaan on 
8,9 ha, Ruotsissa 15,6 ha, Norjassa 5,5 ha 
ja Tanskassa 17,4 ha. Keskimääräinen 
tilakoko on 1960-luvulla pysynyt Suo
messa paikallaan mutta kasvanut Ruotsissa 

2,50/0' Norjassa 1,6 % ja Tanskassa 1,9 % 
vuodessa. Maatalouden rakenteessa ja siinä 
tapahtuneessa kehityksessä on siten huo
mattavia eroja eri Pohjoismaissa. 

Myös maatalouden tuotantopolitiikassa 
on eri Pohjoismaissa merkittäviä eroja. 
Tuotantopolitiikka on Tanskassa vapaine 
rehuntuonteineen ollut ekspansiivista, kun 
taas Ruotsissa mutta osittain myös Nor-

jassa ja Suomessa on pyritty tuotannon 
supistamiseen tai ainakin sen kasvun py
säyttämiseen. Maataloustuotanto onkin 
kasvanut viime vuosina Tanskassa ja jos
sakin määrin myös Suomessa sekä pysynyt 
paikallaan tai supistunut Ruotsissa ja 
Norjassa. 

Tanskan maatalous on kilpailukyvyl
tään ylivoimainen muihin Pohjoismaihin 
verrattuna edullisemmista luonnonolosuh
teista, maatalouden paremmasta raken
teesta ja harjoitetusta alhaisiin tuotanto
kustannuksiin ja suuriin tuotemääriin 
perustuvasta tuotantopolitiikasta johtuen. 
Maa taloustuotteiden tuotta jahin ta taso 
onkin Tanskassa selvästi alempi kuin muis
sa Pohjoismaissa. Esim. EEC:n tuottaja
hintojen soveltaminen Pohjoismaissa mer
kitsisi Tanskassa n. 20 % tuottajahintojen 
nousua, Ruotsissa n. 1-2 % :n, Suomessa 
n. 8 %:n ja Norjassa tätäkin suurempaa 
laskua. Maataloustarvikkeiden hinnat taas 
ovat selvästi halvimmat Tanskassa ja 
kalleimmat Suomessa. 

Kun tarkastellaan Pohjoismaiden maa
taloustuotannon nykyistä laajuutta kulu
tukseen verrattuna, voidaan todeta, ettei 
leipäviljan tuotannossa olla täysin oma
varaisia, mutta että rehuviljan tuotanto 
peittää kulutuksen. Tanska vastaa har
joittamansa maatalouspolitiikan seurauk
sena valtaosasta Pohjoismaiden kotieläin
tuotteiden vientiylijäämää. Esim. v. 1965/ 
66 oli Tanskan sianlihan vienti 602 milj. 
kg, kun muiden Pohjoismaiden vienti
määrä oli samaan aikaan yhteensä 28 milj. 
kg. Naudanlihan kohdalla vastaavat luvut 
olivat: Tanska 156 ml1j. kg ja muut 18 
milj. kg, maidon kohdalla: Tanska 2614 
milj: kg ja :muut 872 milj. kg, sekä kanan
munien kohdalla: Tanska 18 milj. kg, 
muut 24 milj. kg. 



Pohjoismaiden maataloustuotannon 
tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa, sillä 
se riippuu erittäin suuressa määrin talous
alueiden muotoutumisesta sekä maata
loustuotteiden tarjonnan ja kysynnän 
välisen suhteen kehittymisestä. OECD: 
ssä on tehty ennusteita siitä, miten jäsen
maiden maataloustuotanto tulisi kehitty
mään vuoteen 1975 mennessä sillä edelly
tyksellä, että niiden tämänhetkinen maa: 
talouspolitiikka jatkuu suunnilleen enti
sellään. Ennusteiden mukaan tulisi Ruot
sin omavaraisuusaste laskemaan ja siitä 
tulisi ennen pitkää maitotuotteiden ja 
naudanlihan nettotuoja, mutta sen viljan 
vienti kasvaisi nykyisestään. Norjan maa
talous tuottaisi edelleenkin riittävästi koti
eläintuotteita omaan kulutukseen. Suo
men kohdalla ennustetaan peltoalan säi
lymistä nykyisellään. Lypsylehmien luku
määrä pysyisi nykyisenä, mutta maidon
ja naudanlihan tuotanto lisääntyisi, mikä 
kotimaan maidonkulutuksen laskiessa joh
taisi vientiylijäämän kasvuun. Sianlihan 
kohdalla tuotanto vastaisi kulutust'a, mut~ 
ta munien kohdalla tulisi edelleenkin 
olemaan vientitarvetta. Tanskan kohdalla 
ennusteiden tekemistä vaikeuttaa maata
loustuotteiden vientimarkkinoiden kehi
tyksen ennustaminen, sillä sen maatalous
tuotanto on perinteellisesti riippunut vien
timarkkinoista ja riippuu lähivuosinakin 
kansainvälisen taloudellisen yhteistyön 
kehittymisestä tällä sektorilla. 

Edellä esitetyn valossa näyttäisi ilman 
huomattavia talouspolitiikan muutoksia 
maataloustuotteiden kaupan merkittävään 
lisäämiseen olevan mahdollisuuksia lähin
nä vain Tanskan ja Ruotsin kesken, kun 
sen sijaan Tanskan mahdollisuudet lisätä 
maataloustuotteiden vientiä Norjaan ja 
Suomeen jäisivät vähäisiksi ja olisivat 
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. . 
luontee.ltaan lähinnä tilapäisiä. Tilanne 
on toinen, jos muiden Pohjoismaiden maa
talouspolitiikkaa halutaan muuttaa siten, 
että niiden maataloustuotannon omava
raisuusaste alenee Tanskan hyväksi. Ruot
sissahan omavaraisuusasteen alentaminen 
on nykyisen hallituksen virallisena tavoit
teena, kun sen sijaan Norjassa ei toistai
seksi ole keskusteltu omavaraisuuden alen
tamisesta ja Suomessa on lähinnä selvitet
ty tuotannon tasapainottamista kotimaan 
kulutusta vastaavaksi. 

Pohjoismaiden maatalousyhteistyön ke
hittäminen - lopullisena tavoitteena 
yhteiset pohjoismaiset maataloustuote
markkinat ja yhteinen maatalouspolitiikka 
- onkin vain Tanskan intressinä, sillä 
EEC:n markkinat ovat Tanskankin osalta 
sulkeutumassa ja sen mahdollisuudet yksin 
päästä EEC:jäseneksi ovat olemattomat. 
Tanska näyttää pääministerien kokoukses
sa onnistuneen pyrkimyksissään hyvin, 
vaikka vielä tässä vaiheessa ei katsottukaan 
olevan edellytyksiä yhteispohjoismaisten 
maatalousmarkkinoiden luomiseen. En
simmäisessä vaiheessa pyrittäisiin Pohjois
maiden välistä maataloustuotteiden kaup
paa lisämään parantamalla Pohjoismaiden 
kilpailukykyä preferenssien, hintasopimus
ten ja dumping-tuonnin estämisen avulla 
kolmansiin maihin nähden, poistamalla 
elintarviketeollisuuden teollinen suoja sekä 
kehittämällä vientiyhteistyötä. Kaupan 
laajentaminen edellä esitetyllä tavalla on 
mahdollista, mutta tarvittavien teknillis
ten säännösten luominen on vaikeaa, 
minkä lisäksi eri Pohjoismaiden maata
loustuotanto täydentää huonosti toisiaan. 

Yhteistyön toinen vaihe, toimenpiteet 
jotka edistävät neljän maan maatalouden 
sopeutumista yhteispohjoismaisiin mark
kinoihin ja pohjoismaiseen maatalous-
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politiikkaan, joka on sopusoinnussa tällä 
alalla Euroopassa tapahtuvan yhdenty
misen kanssa, on huomattavasti epämää
räisempi. On selvää, että myös meillä 
maatalouden tehokkuutta on lisättävä ja 
että maatalouspolitiikassa otetaan huo
mioon muualla Euroopassa tapahtuva 
kehitys, mutta lausuma tähtää eräiden 
tulkintojen mukaan pitemmälle. Tanskan 
taholta on lausuman katsottu merkitsevän 
alkua sen vaatimille EEC:n mallin mukai
sille maataloustuotteiden yhteismarkki
noille ja yhteiselle maatalouspolitiikalle, 
mikä johtaisi Tanskan tuottajahintatason 
nousuun n. 20 %:lla, sen maataloustuo
tannon kasvuun, muiden pohjoismaiden 
maataloustuotannon supistamiseen ja sii
hen, että niiden olisi rahoitettava Tanskan 
kasvavan ylituotannon vienti. Tanskan 
ajatus EEC:n mallin mukaisesta maata
louspolitiikasta Pohjolassa ilman EEC:n 
markkinoita on mahdoton. Tämän ovat 
todenneet Suomen edustajat katsoen, että 
lausuma ei sisällä yhteismarkkina-ajatusta 
vaan sen, että jokainen maa voi tulevai
suudessa harjoittaa vapaasti omaa kan
sallista maatalouspolitiikkaansa ja turvata 
viljelijäväestönsä tulotason. 

Mikäli vaatimus maataloustuotteiden 
yhteismarkkinoista nostetaan jälleen esiin, 
on todettava, että tilanne olisi Suomen 
maatalouden kannalta helpompi, jos kysy
myksessä olisivat laajentuneet Euroopan 
markkinat. Laajentunut Euroopan mark
kina-alue, johon kuuluisi myös Englanti, 
tarjoaisi maataloudelle paremmat sopeu
tumisedellytykset kuin maatalouden tuo
tuotantorakenteeltaan sa~ankaltaiset Poh
joismaat. Lisäksi EEC:n alueella avau
tuisivat puunjalostusteollisuudelle tulli
vapaat markkinat, jotka tarjoaisivat mah
dollisuuden paremmalle raakapuun hin
takehitykselle. Tällaisiin laajempiin yhteis
markkinoihin VOItaISIIn viljelijäväestön 
taholta suhtautua myönteisemmin kuin 
liian suppealle pohjalle rakentuviin poh
joismaisiin yhteismarkkinoihin. 

Lähiaikoina alkavassa, vaikeaksi muo
dos tuvassa selvitystyössä myös maatalous
yhteisön lopulliset muodot ja tavoitteet 
selvinnevät. Nähtäväksi jää, onnistutaan
ko yksimielisyys saavuttamaan. Tuloksiin 
pyrittäessä on periaate etujen ja haittojen 
tasapainosta myös Suomen maatalouden 
osalta pidettävä mielessä. 



HARRI MALMBERG: 

Taloudellinen yhdentyminen kehittyy 
Euroopassa siitä riippumatta, millaisen 
asenteen meidän maamme tähän kehityk
seen ottaa. Kansantalout~mme rakenne, 
jossa ulkomaankauppa näyttelee huomat
tavan suurta osaa, ei salli meidän eris
täytyvän saarekkeeksi, mikäli mielimme 
ylläpitää ja edelleen kehittää taloutemme 
kasvua, vaan meidän on osallistuttava 
eurooppalaiseen integraatioon. Kysymys 
ei ole siis siitä, osallistuako vai ei, vaan 
siitä, mikä on maamme etujen kannalta 
tarkoituksenmukaisin muoto ottaa osaa 
eurooppalaiseen yhdentymiseen. Pohjois
maiden pääministerien julkilausumassa 
tar koi tettu Pohjoismaiden taloudellisen 
yhteistyön tehostaminen on edellä sano
tun huomioon ottaen askel oikeaan suun;.. 
taan. 

Pääministerien julkilausumasta ilme
nee, että taloudellisen yhteistyön eräänä 
tavoitteena on· osallistua mahdollisimman 
monta maata käsittävään eurooppalaiseen 
markkina-alueeseen. Julkilausuman mu
kaan nykyistä laajakantoisempi yhteistyö 
hyödyttäisi pohjoismaita niiden kauppa
poliittista asemaa vahvistamalla. Onkin 
pidettävä mielessä, että pohjoismainen 
taloudellinen yhteistyö ei ole vaihtoehto 
yleiseurooppalaiselle in tegraa tiora tkai
sulle. 

Mielestäni pääministerien julkilausuma 
muodostaa tietyn merkkipaalun maamme 
integraatiopolitiikan kehityksessä. On ni
mittäin merkille pantavaa, että julkilau
suman mukaan Pohjoismaat tehostavat 
yhteistyötään markkinakysymyksessä ja 
muodostavat yhteisesti asenteensa uusiin 
ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on vä
hentää Euroopan taloudellisen jakautu-
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misen seurauksia. Katson tämän peri
aatteen ilmentävän sinänsä entisessä in
tegraatiopoliittisessa asetelmassa uutta ele
menttiä erityisesti siitä syystä, että sa
nottu periaate on sisällytetty julkilausu
massa osastoon nimeltä »Suhteet 
EEC:hem>. 

Taloudellinen integraatio on omiaan 
johtamaan yhä kiinteämpään yhteistyö
hön.' Niinpä vapaak~uppa-alueessa ul
koisten tullien erilaisuudesta johtuva vino
suuntausongelma aiheuttaa painetta kohti 
tulliliittoa ; tulliliitossa puolestaan, jossa 
toimintaan osallistuvien maiden ulko
tullit ovat kolmansista maista tapahtu
vaan tuontiin nähden yhdenmukaiset, 
syntyy pyrkimys kohti muiltakin osin 
samanlaisia tuotannon edellytyksiä, ts. 
kohti talousliittoa. Tällainen. kehitys to
teutuu luonnollisesti selvimmin sellaisten 
maiden yhteistyössä, joissa on esim. sa
manlaiset kulutustottumukset ja jotka 
ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan. 
Pohjoismaat muodostavat tällaisesta kehi
tyksestä hyvän esimerkin. Todettakoon 
tästä osoituksena nyt po. yhteistyösuun
nitelman lisäksi, että runsas vuosi sitten 
pohjoismaiset tekstiiliteollisuudet tekivät 
aloi tteen kaupan vinosuuntausongelman 
poistamiseksi Pohjoismaiden tekstiilitul
lien yhdenmukaistamisen avulla. 

Pääministerien julkilausumaa valmis
teltaessa on yleensä oltu yksimielisiä siitä, 
että yhteisen pohjoismaisen tullitariffin 
tulee olla Pohjoismaille soveltuvalla ta
solla eikä ainakaan ensi kädessä Euroopan 
Talousyhteisössä sovellettavan ulkotarif
fin tasolla. On selvää, että Euroopan Ta
lousyhteisön maista poikkeava Pohjois
maiden tuotannon rakenne vaatii Poh
joismaita varten erityisesti suunnitellun 
tariffistruktuurin. Suomen kannalta yh-
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tein en pohjoismainen tullitariffi, joka pe
rustuisi tullien punnittuun keskiarvoon, 
merkitsisi efektiivisen tl,lllisuojan voima
kastakin alentumista eräissä kohdin. Nor
jan ja Tanskan eräät teollisuuden alat 
ovat reagoineet jo nyt voimakkaasti efek
tiivisen tullisuojansa alentumisuhkaa vas: 
taan. On kuitenkin vähän luultavaa, että 
pohjoismaista taloudellista yhteistyötä voi
taisiin olennaisesti tehostaa ilman tulli
liiton muodostamista. Muistettakoon, että 
taloudellisen yhteistyön tavoitteena on 
»Eurooppa-tähtäys», joka todennäköi
sesti ei ole saavutettavissa ilman tulli
liiton antamaa institutionaalista tukea. 
Ilman sitä Pohjoismaat tuskin saavuttaisi
vat tavoittelemaansa kauppapoliittisen 
ominaispainon kasvua; Tähän nähden, 
ja kun pohjoismaisen yhteistyön tehosta
minen julkilausuman mukaan tapahtuu 
siten, että otetaan huomioon etujen koh
tuullinen tasapainottaminen, on tarkoi
tuksenmukaista tutkia julkilausumassa tar
koitetun yhteistyön toteuttamisen mah
dollisuuksia. 

Merkille pantavaa on, että pääminis-

terien julkilausumas~a ei .~le konkreti
soitu ohjelman ehkä mittavinta osaa, ni
mittäin talousliittoon kuuluvia talous-, 
teollisuus ja energiapolitiikkaa koskevia 
kysymyksiä. 

Silmällä pitäen pohjoismaisen yhteis
työn kehittämistä on mui~tettava, että 
Ruotsin teollisuus karkeasti ottaen vastaa 
muiden kolmen Pohjoismaan teollisuutta 
yhteensä. Ruotsi on siis Pohjoismaiden 
piirissä samassa asemassa kuin Englanti 
EFT An piirissä. Tähän nähden olisi tar
koituksenmukaista huolehtia taloudellista 
yhteistyötä kehitettäessä tarpeellisista ins
titutionaalisista säännöksistä, jotta väl
tyttäisiin samalta kurittomuusongelmalta, 
joka EFTAssa on ollut havaittavissa. 

Nykyisessä kauppapoliittisessa tilan
teessa ja silmällä pitäen mahdollisuuk
siamme osallistua ny~yistä laajempaankin 
kauppapoliittiseen yhteistyöhön Euroo
passa olisi tarkoituksenmukaista rakenta
vassa mielessä tutkia, mitä Pohjoismaiden 
yhteistyön kehittämiseksi on pääministe
rien julkilausuman tarkoittamalla tavalla 
tehtävissä. 



Interdependence Between Prices and Wages* 

By 

AHTI MOLANDER 

Introduction 

. Some empirical analysis of the behaviour of the Finnish economy in 
inflationary circumstances is made in' the following. The studyis based 
on a model consisting of two equations; the variables to be expiained are 
the general price level and the level of wage and salary earnings. 

The idea of constructing a model of inflation where prices and wages 
are determined simultaneously emerged primarily from the studies car
ried out by Dicks-Mireaux and the Klein team.1 

The preliminary analysis is based on annual observations and the 
period 1949-1962 was chosen for this study. In order to chart the lags 
between the variables of the model it is necessary to estimate the models 
from quarterly data also. Since no satisfactory quarterly data were avail
able before 1957 in the case of some variables in the model, the quarterly 
model is based on the period 1957-1962. Data for the entire economy 
were used for both analyses. 

* This paper is a summary of the author's wider investigations (Ahti Molander, Kokonaistaloudel,li
seen hinta- ja palkkatasoon vaikuttavat tekijät Suom~ssa vuosina 1949-1962, Suomen Pankin talous
tieteellinen tutkimuslaitos, Sarja D:7, Helsinki 1965;' Ahti Molander, Eräs ekonometrinen koe hintojen 
ja palkkojen selitysmallin konstruoimiseksi, Helsingin yliopisto 1966). Grants from the Yrjö Jahnsson 
Foundation for these Studies are gratefully acknowledged. This paper has been a basis for many dis
cussions with several persons during the author's stay at M.I.T. as a visiting scholar during 1967-68. 
These discussions have resulted in many valuable ideas for the author's future work with price and wage 
problems. He wishes to express his thanks to all those persons at M.I.T. from whose stimulus he has 
benefited. 

1. L. A. Dicks-Mireaux: The Interdependence between Cqst and Price Changes, 1946-1959, A 
Study of Inflation in Post-War Britain, Oxf. Ec. Papers, Oct. 1961 and L. R. Klein, R. J. BalI, A. 
Hazlewood and P. Vandome: An Econometric Model ofthe United Ki~gdOJ;n, Oxford 1961. 
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Price equation 

The implicit price index of the national product was taken as the vari
able to be explained. The effect of each explanatory variable is studied 
separately. 

Definition ofthe problem already implies that the variable representing 
wages has the greatest effect on the general price level. Since the aim 
is to build a simultaneous model of two equations, the wage variable 
which is an independent variable in the price equation must be the same 
as the wage variable to be explained by the wage equation. 1f only varia
tions in the wage variable were taken into consideration, a natural choice 
might be a variable measuring changes in negotiated wages. Since we 
must take into account a price equation where price variations depend on 
true wage costs, it is more natural to choose a variable representing the 
level of earriings. 1n addition, no index of negotiated wages is available 
from the Finnish wage statistics. 

The first hypothesis is thus as follows: 

(1) P =~ (w), f; > 0, 

where p ----;- implicit price index ofnational product and w = index ofthe 
level of earnings. The following hypothesis may then be presented: 

(2) P = 1; (z), 1; < 0, z = q j n, 

where z = productivity measured by the rat~o of volume of output (q) 
and labor input (n). 

There are several differing opinions concerning the effect of pro
ductivity on the price level. Klein e.g. does not regard it relevant to ex
plicitly include a variable representing productivity. 1ts inclusion can, 
however, be justified from the following. 

Let us assume at first that entrepreneurs use »full-cost» pricing as the 
basis for their price policy so that they calcu1ate the wage cost per unit of 
output and add a certain profit percentage, whereby 

(3) p - a· Wjq, a > 1, W = w· n, where W = wage bill and 

a = constant. Expression Wjq may be dispersed so that 

(4) W/q ~ Wjn : q/n. 



INTERDEPENDENCE BETWEEN... 219 

From this it follows that 

(5) P = a (Wln : qln). 

Since Wln = w and qln = z, (5) takes the form 

(6) p = a' wlz. 
On the basis of equation (6) it is possible to justify not only the inclusion 
of the productivity variable, but also its negative sign on account of the a 
priori hypothesis. 

The following hypothesis is then set out: 

(7) P = fs (pi), f~ > 0, 

where pi = price level of imported raw materials. This hypothesis is 
nearly »self-evident», because it is usually necessary to resort to imported 
raw materials, at least to some extent. 

Demand factors too must be taken into consideration when a model 
of price determination is to be constructed. When excess demand exists, 
prices tend to rise for a given level of costs. Accordingly it is assumed that 
a given level of excess demand is associated with a given level of prices. 
Thus 

(8) p =h (x), f~ > 0, 

where x represents the discrepancy between commodity demand and 
supply. For a statistical analysis variable x is the volume of output divided 
by its own linear trend. By this operation the variations around the pro
duction trend were obtained. This calculation involves the hypothesis 
that there is no positive or negative excess demand with a linear pro
duction trend. 

Wage equation 

The first hypothesis regarding the wage equation is the following: 

(9) w = fs (p), f; > 0. 

The definition of the problem gives the hypothesis but it can also be 
easily justified theoretically. In institutional wage studies it has become 
dear that the price variable is a very relevant variable inwage negotia-
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tions. Wage demands and also the wage increases implemented tend to he 
greater the greater the rise in prices during the previous wage agreement 
period. The next hypothesis regarding the wage equation is: 

(10) w = h, (z), f~ > o. 
The productivity hypothesis is very controversial in the wage equation. 

Because the wages policy pursued in most European countries in the last 
few decades has heen so closely tied to productivity, the inclusion of the 
productivity hypothesis seems desirahle. Ii is also possihle to create a 
situation which supports the productivity hypothesis on the hasis of a 
theoretical mode!. It is well-known from microtheory that equilihrium 
requires the equality ofmarginal productivity and realwage: 

(11) dqfdn = wfp. 

The short run productivity function can he presented so that 

( 12) q = q (n, k), 

where k = capital and is constant. If the mathematical form of thepro
duction function is assumed to he exponential, that is 

(13) q=b·nc, 

it is ohtained that 

(14) dqfdn = c· qfn, 

which when suhstituted in equation (11) gives 

(15) . c· qfn = wfp. 

Equation (15) may also he presented in the-form 

(16) w =p. c' qfn. 

Thus, on the hasis of expressions derived from microtheory it is possihle 
to support hoth hypotheses (10) and (9). 

The following hypothesis is fairly common in studies of the.determina-
tion of the general wage level:. .. ' 

(1 7) w = 1, (U), f; < 0, 
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where U is negative excess demand for labour. In this study an opera
tional value for U is based on the ratio between vacancies and jobs ap
plied for. The best known study of variations in wages relative to varia
tions in excess demand for labour is probably »The Relation between 
Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the 
United Kingdom 1861-1957» by A. W. Phillips.2 In Phillips' study the 
operational counterpart of the excess demand for 1abour was defined as 
the percentage of unemployed in totallabour force. A theoretical coun
terpart of this so-called »Phillips Curve hypothesis» can be presented as 
follows 

(18) dw/dt = F (nd - nS
), F' > 0, 

where dw/dt = rate of change of wage level and nd and nS the demand 
for and supply of labour correspondingly. 

The expression nd - nS is usually approximated by time series on 
unemployment. 

A criticism may, however, be made, as also in the case ofthe marginal 
productivity hypothesis, that the form in which these hypotheses have 
been presented here impiies the assumption of perfect competition, which 
cannot be so when an empirical model is in question as is now the case. 

The following hypothesis is based entirely on an institutional approach. 
According to hypothesis (9), w = 15 (p), where p stands for the general 
price level. But in wage negotiations the relevant price variable is the cost 
of living index pe. This suggests that the variable p should be replaced by 
pe. Variable pe is, however, especially in Finland effected to such an 
extent by other than market factors that it would not be worthwhile to 
replace p by the variable pe since this would also necessitate the replace
ment of p by pe in the price equation. N either can variables p and pe be 
used simultaneously as independent variables in a wage equation because 
there is such a strong correlation between them. On the other hand only 
that part of pe which does not follow the development of P,. or the devia
tion of pe from p, is needed as an additional explanatory variable. This 
might be represented as px and then the hypothesis obtains the form 

(19) P = fs (pX), 1~ < ° when px = p/pe. 

2. Economica, Nov. 1958. 
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Combined hypotheses 

. For the mathematical form of the price and wage equations a log
arithmic functionwas chosen. After the decision as to the mathematical 
form of the model the combined hypotheses may be formula ted as follows: 

(20) log p = ao + a1 log w + a2 log Z + aalog pi + a4 log x + eI 

(21) log w = bo + bI log P + b2 log z + ba log px + b 4 log U + e2 , 

where eI and e2 are disturbance terms. The parameter signs according 
to the priori hypotheses made are: 

aI , a3 , a4 > 0 
a2 <0 
bI , b2 > 0 
ba , b4 < 0 

Testing of the hypotheses 

The hypothesis on the simultaneous correlation of prices and wages 
requires a stochastic dependence between disturbance terms eI and e2 • In 
this stage the equations are, however, treated separately and estimated 
by the ordinary LS method. On the basis of the annual observations 
from the period 1949-1962 the following LS estimates were obtained: 3 

Variable to be explained: 10g p 
Constant Explanatory variables R 

10g w 10gpi log z log x 

.566 .734 .990 
(.030) 

.358 .649 .182 .991 
(.056) (.105) 

2.162 .995 .069 -1.102 .997 
(.068) (.062) ( .217) 

1.945 1.030 .053 -1.383 .330 .998 
(.064) (.051 ) (.218) (.141) 

3. All correlation coefficients presented in this paper have been adjusted for degrees offreedom. The 
figures in parentheses under regression coefficients are their standard errors. 
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Variable to be explained: log w 
Constant Explanatory variables R 

logp log z 10gpX log U 

- .699 1.337 .989 
(.054) 

-2.440 .967 1.251 .999 
(.048) (.146) 

-1.898 1.056 1.088 - .196 .999 
(.069) (.167) ( .118) 

- 1.719 1.076 1.049 - .250 -.016 .999 
(.077) (.180) ( .143) (.023) 

The results clearly reveal that the price and wage variables explain each 
other to such an extent that little variation remains to be explained by 
other variables. However, the additional explanatory variables in the 
model decrease the residual error and at the same time increase the cor
relation coefficient. It is true that the standard error of parameters for 
some variables is so great that these parameters are not statistically 
significant. The parameter signs are, however, in all cases in conformity 
with the a priori assumptions .. 

Some further experiments were made using alternative explanatory 
variables. Finding a suitable variable to represent cyclical development 
was difficult for the price equation. When variables x' and x", the volume 
of production as such and the volume of exports adjusted for the trend, 
were used in place ofvariable x, the following results were obtained: 

Constant 

log w 

2.442 .915 
(.106) 

l.721 .961 
(.052) 

Variable to be explained: log p 
Explanatory variables 

log pi log Z log x' 
.097 - 1.434 .204 

(.084) (.683) (.398) 
-.109 - .851 

(.076) (.189) 

log x" 

.141 
(.049) 

R 

.997 

.998 

There were no significant changes in the results when x' and x" were 
used in place of x. If the estimate for the parameter corresponding to 
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variable X' is compared with its standard error one may conclude that 
x is better explanatory variable than x'. On the contrary x" would be 
better than x when measured in this way. Because the sign of the parameter 
estimate corresponding to pi became negative when x" was used in place 
of x, variable x was used in the final mode!. 

The explanatory power of alternative demand variables was studied 
also for the wage equation. A hypothesis was tested which related unem
ployment and excess demand on the commodity market in an inverse 
ratia. That is, an increase in demand on the commodity market is 
reflected immediately in an increase in demand on the labour n1arket. 
The variable representing variations in demand on the commodity 
market should have a positive sign in the wage equation. Variable U 
was thus replaced by variable x, which, however, obtained a negative 
sign. This suggests that thewage level is in an inverse ratia with demand 
on the commodity market. 1 t also suggests that the excess demand for 
labour and the excess demand for commodities have moved in 'opposite 
directions during the period af the study. 

After this, experiments were carried out where some institutional 
variables were included as additional explanatory variables' in the wage 
equation; these variables were based on ~he so-called »bargaining power» 
hypothesis. The bargaining power ofunions was atfirst assumed to grow 
pro rata ta strikes and the following hypothesis was obtained: 

(22) w =}'g (B), i; > o. 
The empirical counterpart of B was chosen as the ratio between em

ployees on strike and the totallabour. The estimate obtained for the para
meter corresponding ta variable B had an absolute size and a statistical 
significance which were almost non-existent. 

The next hypothesis implied that the bargaining power was greater the 
better organized were the workers in comparison with the employers. 
The hypothesis was thus as follows: 

(23) w = ilO (0), .f' 10 > o. 
The empirical counterpart of variable 0 was the number af organized 

workers divided by the number of workers employed by organized em
ployers. The calculation, however, gave a result where the parameter 
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corresponding" to the, variable obtained a negative sign; in addition, the 
standard error of the estimate was almost as large as the parameter itself. 
The following provides a summary of the additional studies made on the 
basis of the wage equation. 

Variable to be explained: log w 
Constant Explanatory variables R 

logp log z logpX log U log"B log 0 log x 

-l.905 .932 1.373 -.032 -.321 .999 
(.092) (.217) (.140) ( .177) 

-l.730 l.075 1.026 -.230 -.009 .001 .998 
(.081 ) (.182) (.162) (.028) (.005) 

- l.178 1.106 1.034 -.406 -.012 -.133 .999 
(.072) (.162) ( .193) (.024) (.120) 

In this connection no attention waspaid to possible time lags between 
the variables, because the analysis based on annual observations was 
meant to be only a preliminary phase before a more detailed analysis 
could be carried out on a quarterly basis. One of the aims of the latter 
is to measure the lags. At the same time the hypothesis that there is a 
simultaneous correlation between prices and wages is submitted to 
empirical examination. 

Examination on a quarterly basis 

When the data were studied on a quarterly basis seasonal variations 
were represented by special dummy variables. Therefore data unadjusted 
for seasonal variations were used in the estimation of the models. 

The quarterly equations were estimated with variables representing 
seasonal variations Sl' S2' S3' taking on the value of 10 in the quarter to 
which they referred and otherwise the value of 1. Then the values of the 
first actual explanatory variable at times t, t-l, t-2, t-3, t-4 were added 
each at a time. To select one variable out of the variables for different 
quarters the F-test was used. The variable chosen was included in the 
model as a compulsory explanatory variable. The explanatory power of 
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the values of the other explanatory variables for the different quarters 
was then analysed correspondingly. 

With the use of the ordinary LS method the following estimates were 
obtained for the parameters of the equations based on quarterly ob
servations :4 

log Pt = .574 + .665 log W t - .310 log Zt + .178 10gp~ + .18110gxt_4 

(.088) (.171) (.045) (.051) 

- 043 log Slt - '.032 log S2t + .030 log S3t R = .986 
(.027) (.028) (.028) 

log W t = - .899 + .967 logpt-2 + .921 log Zt - .02410g Ut- 3 -.416 

(.065) (.085) (.010) (.140) 

log P:-2 + .002 log Slt + .02910g S2t + .016 log S3t R = .996 
(.026) (.025) (.024) 

All the parameter estimates apart from the one corresponding to the pro
ductivity variable of the price equation are statistically significant. In 
addition, the signs of the parameter estimates are the same as in the a 
priori hypotheses. 

The hypothesis on the simultaneous relationship between prices and 
wages which was mentioned above is not supported by the results of the 
above estimation. In fact, the system formed by the price and wage equa
tions could be called recursive. 

When the possible stochastic dependence between the disturbances 
ofthe different equations was taken into consideration and the system was 
estimated by a simultaneous method of estimation, which here was chosen 
to he the two-stage LS method, the result obtained for the price equation 
was as follows: 

log Pt = .807 + .74210g W t - .440 log Zt + .132 log p; + .164 log X t-4 

(.106) (.203) (.052) (.054) 

- .043 log Slt - .043 log S2t + .017 log S3t (R = .984) 
(.028) (.028) (.030) 

4. In these equations Zt = 1/4 (Zt + Zt-l + Zt-2 + Zt-3) and U t = 1/4 (Ut + U t - 1 + U t - 2 + 
Ut - 3 ) 
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The similarity of the results regardless of the method of estimation used 
suggests that the error of the ordinary LS method is very small in the 
model in question. 

When a qualitative study of the values of the different parameters is 
made, their sizes seem to be fairly reasonable when the structure of the 
Finnish economy is taken into consideration. The wages policy pursued 
in Finland has to a very great extent been index-tiede This can be clearly 
seen in the parameter estimate corresponding to the price variable of the 
wage equation, which is nearly 1. AIso the linkage to productivity is 
obvious, as the parameter estimatecorresponding to variable z also has a 
value of almost 1 in the wage equation. The labour demand factors on the 
contrary do not seem to have a great effect on the determination of the 
wage level. The price equation shows the more flexible pricing policy 
of the business sector which according to the results obtained has not only 
followed the development of costs and productivity as closely as the labour 
market sector, but also has been affected by changes in the prices of raw 
materials and in demand. 

The following uses difference equations to determine what patterns 
over time are inferred from the empirical results obtained. The homo
geneous part ofthe equations estimated havethe form: 

log Pt - . 718log Pt-2 = 0 

log W t - .7181og W t-2 = 0 

The solutions have the form: 

log Pt = Al (.850)t + A2 (-.850)t + log Pt 

log wt = Bl (.850)t + B2 (-.850)t + log Wt , 

where, Al , A2 , Bl , B2 are constants determined by the initial conditions 
and Pt, wt particular solutions. 

The solution of the difference equations thus gives a pattern over time 
which is damped and oscillating. This suggests that inflation in Finland 
is on the decrease and the system will, with stimulus from a change in 
one of the exogenous variables in the model, regain equilibrium. 

Inflation does not, however, usually develop with cyclical variations, 
which is suggested by the result obtained above. From this a conclusion 
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may be drawn that this study does not provide a definite answer to the 
problem of the lag structure between the price and wage variables. The 
quantitative calculation suggested that there would be a lag of two 
quarters between these variables, but since on the other hand the strong 
correlation between variables Pt,Pt-bPt-2,Pt-3,Pt-4 and variables W t, Wt-b 

Wt-2, Wt-3, Wt-4 has to be taken into consideration it cannot be taken as 
certain that the method applied has been able to isolate the actual lag 
structure. As to' the pattern of inflation overtime, a completely simulta
neous structure or a lag structure that gives first order difference equa
tions seem to be logically possible. The structure which leads to second 
order difference equations cannot be easily justified, with the exception 
of a special case where A2 = B2 = o. The study reviewed has made it 
possible, however, to find variables which form important elements in 
the inflationary development of Finland. It also throws light on certain 
issues which result from the effect of the productivity variable and the role 
of demand factors in price and wage variations. 



Tuotantosuunnitelma ja markkinat 
talousreformin olosuhteissa 

Kirjoittanut 

VLADIMIR BELTSHUK* 

Viime aikoina länsimaissa on puhuttu paljon sellaista, ettei Neuvosto
liiton talousreformi ole muuta kuin siirtymistä kapitalismille ominaisen 
talouselämän markkinasääntelymekanismin käyttämiseen ja sosialisti
sille maille tyypillisestä keskitetystä suunnittelusta luopumista. Onko 
asia näin? Oikeaa vastausta varten on perehdyttävä reformin sisältöön, 
siihen, miten se käytännössä vaikuttaa suunnitteluun ja eri tuotantolai .. 
tosten välisiin suhteisiin. 

Nykyinen reformi ei suinkaan ole lähtökohta markkinasuhteiden kään;.. 
tymiselle talouselämässä. Markkinasuhteet ovat olleet olemassa N euvosto
liitossa alusta lähtien. Laitosten tuotantosuunnitelmat on aina laadittu 
markkinavaatimukset huomioon ottaen. Ei tuotantolaitos voinut ennen 
reformiakaan työskennellä normaalisti, elleivät sen tuotteet menneet 
kaupaksi. Ennen reformiakin tuotteiden suunniteltu hintataso vaikutti 
välittömästi paitsi voiton määrään myös työntekijäkunnan aineelliseen 
kiinnostukseen eri tavaroiden tuottamiseen. 

Reformilla pyritään markkinasuhteiden rationaalisempaan käyttöön 
suunnittelussa ja taloudenpidossa. Tuotannon nopeasta kehitysvauhdista 
huolimatta se oli pitkät ajat kysynnästä jäljessä. Valtaosa tuotanto- ja 
kulutustarvikkeista markkinoitiin välittömästi. Näissä oloissa useimmissa 
tuotantolaitoksissa ensisijaisena kysymyksenä oli tuotannon laajentami
nen eikä tuotteiden markkinointi. Suunnitelmatavoitteissa ja tuotanto
laitoksen toiminnan arvioinneissa olivat siis ensi sijalla tuotannon volyy
mimäärät. 

Vielä kolmatta vuotta sitten laitosten tuotantosuunnittelu useimpien 
tuotteiden ja laatutavoitteiden osalta tapahtui keskuksesta käsin. Vuosiin 
sellainen suunnittelutapa ei aiheuttanut isompia moitteita. Vielä esi-

* VLADIMIRBELTSHUK on l\loskovan kansantalousinstituutin dosentti. 
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merkiksi kymmenen vuotta sitten ministeriöt saattoivat puuttua alais
tensa laitosten asioihin määrätäkseen kyllin perustellut tuotantotavoit
teet. Mutta kansantalouden kehittyessä tuotantolaitosten määrä ja nii
den tuotevalikoima lisääntyi ja niiden keskinäiset suhteet monimutkais~ 
tuivat. Kävi yhä vaikeammaksi määrätä keskuksesta käsin kullekin tuo
tantolaitokselle lisääntyviä tavoitteita. 60-luvun alussa tapahtui myös 
olennainen muutos markkinoilla - useimpia tavaroita alkoi olla riittä
västi. Piti ottaa tarkasti huomioon kuluttajien vaatimukset. Keskussuun
nitteluelimet eivät halustaan huolimatta siihen enää täysin pystyneet. 
Toisaalta maan taloustiede oli kehittynyt tarvittavasti ja samoin talous
tieteilijäin koulutus parantunut. Tuotantolaitokset perustelivat omia ta
loudellisia ja kaupallisia toimistoj aan ja palkkasivat niihin alan asian
tuntijoita. 

Kaikki tämä teki tarpeelliseksi ja mahdolliseksi jo vajaatehoisiksi 
osoittautuneiden suunnittelumenetelmien parantamisen. Uusi talous
reformi pyrkii supistamaan keskuksesta käsin määrättävien tavoitteiden 
määrää ja siis lisäämään tuotantolaitosten itsenäisyyttä tuotannon suun
nittelussa ja taloustoiminnassa. Se ei suinkaan merkitse keskussuunnit
telun heikkenemistä. Eihän keskussuunnittelun tehokkuus ole siinä, että 
Gosplan tai ministeriö määräisi kullekin tuotantolaitokselle kerrassaan 
kaiken. Sen tehokkuuden mittana on se, että turvataan tarkoituksenmu
kaisin proportio maan talouden eri alojen ja alueiden kehityksessä, jotta 
nopea kehitysvauhti säilyisi ja mahdollisimman hyvin käytettäisiin tuo
tannon taloudellisuuden kohottamisen reserveja. Reformi vapauttaa 
keskussuunnitteluelimet kunkin tuotantolaitoksen detaljimaisesta holhoa
misesta, antaa niille mahdollisuuden keskittyä pääkysymyksiin, tutkia 
tehokkaimpia suuntia investoinnille, tekniselle politiikalle, hinnanmuo
dostukselle jne. Näin niillä on paremmat mahdollisuudet tutkia tärkeim
pien tavararyhmien kysynnän muutoksia, määritellä niiden kehityssuun
nat ja suunnitella tuotanto markkinatarpeita vastaavasti. 

Nykyisin suunnittelu elimet antavat jokaiselle tuotantolaitokselle vel
voittavat suunnitelmatavoitteet. Esimerkiksi Moskovan »Zarja»-kenkä
tehtaalle, kuten muillekin uuteen suunnittelujärjestelmään siirtyneille 
laitoksille, ylemmät suunnitteluelimet antoivat vain 8 tavoitetta: mark
kinoitujen tuotteiden määrä, perustuotevalikoima, työpaikkarahasto, 
voiton ja kannattavuuden suuruus, investointien ja budjettituloutusten 
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määrä, suunnitelma uudesta koneistosta ja varustelusta. Nämä tavoitteet 
asettaessaan suunnitteluelimet pyrkivät mahdollisimman tarkoituksen
mukaisesti toimittamaan kyseiselle toiminimelle raaka-ainetta, koneistoa, 
sähkövoimaa ja työvoimaa. Tällöin ne ovat pitäneet lähtökohtana jal
.kinekysynnän yleistä määrää sekä tarvetta käyttää mahdollisimman hyvin 
tuotantokapasiteettia ja muita lähteitä. 

Tämän jälkeen tehdas itse laatii toimintasuunnitelmansa. »Zarja»
tehtaassa suunnittelua johtaa tehtaan apulaisjohtajan oikeuksin pää
ekonomi. Suunnitelman laatiminen alkaa siitä, että solmitaan tilaajien 
- Moskovan suurimpien myymälöiden ja tukkuliikkeiden - kanssa 
toimitussopimukset. Jo määrättyä yleistä markkinointimäärää ja perus
lajikkeistoa vastaavasti täsmennetään detaljeittain kysymys kauppaliik
keiden jalkinekysynnästä, asetetaan määrät, määräajat ja ehdot toimi
tuksille, laskutustapa, sanktiot sopimusten rikkomisesta jne. Kysyntä
struktuuria vastaavasti tehdään sopimukset raaka-aineiden ym. tarvik
keiden toimituksista. Tehtaalla on kaikkiaan yli 50 asiakasta ja noin 
100 alihankkijaa. Vasta kunkin sopimuksen solmimisen jälkeen tehtaan 
työntekijät ryhtyvät laatimaan tuotantosuunnitelmaa. Suunnitelman 
yksityiskohtaisen pohdinnan jälkeen sen vahvistaa johtaja. 

»Zarja»-tehtaan asiakkaiden ja alihankkijain suhteen ei siirtyminen 
uuteen suunnittelusysteemiin tuonut olennaisia muutoksia. Aiemmin 
sopimukset solmittiin keskuksesta määrättyjen tuotemäärien ja lajikkei
den mukaan. Nyt sen sijaan tehdas aluksi tutkii markkinatilanteen, ar
vioi kysynnän ja vasta sitten suunnittelee tuotannon, etsii rationaali
simpia teitä koneiston ja työvoiman käytölle tilausten täyttämisessä. 
Tärkeimpänä tehtaan toiminnan arviointiperustana nykyisin on, ei tuo
tannon volyymi, vaan markkinoitujen tuotteiden määrä sekä markki
noinnin tuottama tulo. Siksi tehdas pyrkii siihen, että sen tuotteilla olisi 
hyvä kysyntä kuluttajapiireissä. 

Tehtaan, sen asiakkaiden ja alihankkijain keskinäinen materiaalinen 
vastuu taloussopimusten täyttämisestä kasvaa. Samoin kasvaa aineelli
nen kiinnostus suunnitelman täyttämisestä pieniinmällä työn ja varojen 
kulutuksella, koska merkittävä osa tehtaan voittovaroista käytetään ny
kyisin työntekijäin kannustamiseen palkkioiden avulla. 

»Zarja»-tehdas siirtyi uuteen suunnittelutapaan viime vuoden huhti
kuussa ja taloudelliset tulokset ovat olleet merkittävät. Tukkuhinnoissa 
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laskettujen markkinoitujen tuotteiden määrä edelliseen vuoteen ja sa
maan tuotantokapasiteettiin verrattuna kasvoi 3.4 %, hylkytuotemäärä 
pieneni 22 %, tappio jalkineiden laadullisesti alempaan luokkaan 
hinnoittelusta pieneni 13 % ja voitto kasvoi 7.1 0/0. 

Viime vuoden vaihteessa Neuvostoliitossa oli 7 000 suurta tuotanto
laitosta siirtynyt uuteen taloussysteemiin. Ne ylittivät viime vuoden 
markkinointisuunnitelman 3 miljardilla ruplalla ja voittosuunnitelman 
yli puolella miljardilla ruplalla. 

Tuotantolaitosten taloudellisen itsenäisyyden laajeneminen N euvosto
liitossa tapahtuu samojen yhteiskunnallisten olojen vallitessa - ei ole 
tuotannonvälineiden yksityissopimusta. Siten myöskään kysynnän ja tar
jonnan heilahteluja ei ole ja hinnat lakkaavat olemasta ohjaamaton 
ulkoinen voima. 

Tuotannonvälineiden yhteiskunnallinen omistus Neuvostoliitossa an
taa mahdollisuuden säännellä suunnitelmallisesti markkinasuhteita, suun
nitella koko maan kysyntä ja tarjonta, määrä ja rakenne, hinnat jne. 
Siitä syystä markkinasuhteiden käytön laajentuminen Neuvostoliitossa 
talousreformin yhteydessä ei johda keskitetyn suunnittelun häviämiseen 
vaan lujittumiseen. Sosialismin vallitessa kysymyksen asettaminen ei 
sisälly lauseeseen »joko suunnitelma tai markkinat», vaan lauseeseen 
»suunnitellut markkinat». - (APN) 



Katsauksia 

Veijo Riistama: OSINGOT, SIJOITTAMINEN JA VEROTUS 

1. Käsillä olevan kirjoituksen tarkoituk
sena on esittää eräitä näkökohtia ja huo
mautuksia VEIKKO JÄÄSKELÄISEN tämän 
julkaisun numerossa 1 / 1968 olleen artik
kelinjohdosta1 . Esityksessäänjääskeläinen 
suhtautuu kriitillisesti niihin tarkastelu
tapoihin, joilla verotuksen vaikutusta yri
tysten rahoitukseen on meillä viime vuo
sina tarkasteltu. Erityisesti hän kiinnittää 
huomiota näiden tarkastelutapojen perus
tana oleviin olettamuksiin tilanteessa, jossa 
on kysymys osakkeenomistajan vaihtoeh
doista: joko jättää osinkonsa piilovarauk
sen muodossa alkuperäiseen yritykseen 
(Jääskeläisellä A-yhtiö) tai vaatia sen mak
samista, jotta se olisi käytettävissä uudel
leen sijoittamiseen toiseen kohteeseen (tar
koitusta varten perustettava B-yhtiö). Tä
hänastisissa tarkasteluissa on katsottu ve
rotuksen johtavan jälkimmäisen vaihto
ehdon kohdalla niin korkeisiin tuottovaa
timuksiin, . että sitä ei voida enää pitää 
mielekkäänä vaihtoehtona. Tämän yksikä
sitteisen lopputuloksen saavuttaminen pe
rustuu Jääskeläisen mielestä siihen, että 
ei ole tehty eroa investoinnin tuoton ja sen 
rahoituksen kustannusten välillä. 

1. VEIKKO J ÄÄSKELÄINlLN Verotuksen vaikutus 

yritysten osingoTljakopolitiikkaan, Kansantaloudelli
nen aikakauskirja 1968, nide 1. 

2. Jääskeläisen piilovarauksia koske
vassa tarkastelussa käytetyt olettamukset 
voi tiivistää seuraavasti: 

- Eri investointikohteisiin liittyviä yri
tys- ja rahoitusriskejä ei oteta huomioon2• 

- Vaihtoehtoja vertaileva· osakkeen
omistaja on vähemmistöosakas, joka on 
kiinnostunut yrityksen toiminnasta vain 
muodossa tai toisessa saatavien osinkojen 
hankkimisen mielessä. 

- A-yhtiön rahoitusmahdollisuudet ra
joittuvat piilovarauksen käyttämiseen ja 
siihen sisältyvään veroluottoon. B-yhtiön 
rahoitusrakenne vastaa tyypillistä suoma
laisen teollisuusyrityksen rahoitusraken
netta3• 

- A-yhtiön mahdollisuudetkulukirjaus
ten lisäämiseen muuten kuinjuuri kulloin
kin tarkasteltavana olevalla tavalla ovat 
loppuun ki:i.ytetyt. 

- Kummankin tarkasteltavana olevan 
yhtiön investointien tuotto on yhtä hyvä. 

Näillä olettamuksilla päädytään tarkas
telussa siihen, että vaikka osakkaan A-yh
tiöstä saama osinko tulo läpäisee 50 %:n 

2. Yritys- ja rahoitusriskien käsitteistä ks. esim. 
VEIKKO JÄÄSKELÄiNEN Liiketaloustiede 1, osa A, 
III jakso, Kauppakorkeakoulun julkaisuja sarja 
0:1:5, s. 18-19. 

3. Ks. VEIKKO JÄÄSKELÄINEN Suomen osake
markkinoista ja niiden kehittämisestä, Tapiola 1967, 
s. 49. 



234 KATSAUKSIA 

yhtiövero- ja 30 %:n henkilökohtaisen ve
ron »muurin», niin sen sijoittaminen B
yhtiöön on ceteris paribus osakkaan kannalta 
yhtä edullista kuin sen jättäminen joko 
käyttö- tai vaihto-omaisuuteen tehdyn pii
lovarauksen muodossa A-yhtiöön. (Jääs
keläisen kolmanteen esimerkkiin, jaka
matta jätettävien voittovarojen tapauk
seen, ovat seuraavassa esitettävät ajatus
kulut myös sovellettavissa.) 

Jääskeläisen ensimmäisessä esimerkissä 
muodostuvat laskelmat seuraavanlaisiksi: 

A-yhtiö 

Jos vuoden 1 tilinpäätöksessä suoritetaan 
20 mk:n suuruinen poisto vuotta »liian 
aikaisin» ja investoidaan se kohteeseen 
joka tuottaa 20 % investoidulle pääomalle: 
paranee vuoden 2 voitto ennen veroja 
4 mk:lla. Kun siitä vähennetään yhtiö
verona 50 %, jää yhtiön voitoksi verojen 
jälkeen 2 mk. 

Toinen mahdollisuus on jättää tuo 
poisto tekemättä, jolloin A-yhtiön voitto 
vuodelta 1 on 20 mk suurempi. Siitä jää 
.50 %:n yhtiöveron jälkeen jaettavaksi 
osinkona 10 mk, josta osakkaan oletetaan 
maksavan veroa 30 %. Osakkaan netto
osinko, jonka hän voi sijoittaa A-yhtiön 
ulkopuolelle on siis 7 mk. 

B-yhtiö 

Osakkaalla. oletetaan olevan mahdollisuus 
sijoittaa edellä mainitut 7 mk B-yhtiöön . ' 
Jossa rahoitukseen on käytettävissä lisäksi 
vierasta pääomaa 21 mk. Jos B-yhtiön 
investoinnin tuotto on sama kuin A-yh
tiössä eli 20 %, niin muodostuu B-yhtiön 
voitoksi verojen jälkeen 1,95 mk vuonna 2 
seuraavan laskelman mukaisesti: 

Voitto ennen korkoja, veroja 
ja osinkoja 20 % . 28 mk 

-korot 8 %. 21 mk 

Voitto ennen veroja 

- yhtiöverot 50 % 

Yhtiön voitto verojen jälkeen 

= 5,60 mk 
= 1,70 mk. 

= 3,90 mk 
= 1,95 mk 

= 1,95 mk 

On selvää, että jos investoinnin tuotto 
ylittää sen rahoitukseen käytetyn vieraan 
pääoman korvauksen, niin omalle pää
omalle jäävä osa tuotosta kasvaa sen mu
kaan, mitä suurempi on vieraan pääoman 
osuus rahoituksesta. Kun investointiin liit
tyvä riski jätetään huomioonottamatta , 
kannattaa tietysti minkä tahansa yrityksen 
käyttää vierasta pääomaa niin paljon kuin 
pelisäännöt suinkin sallivat. Kahdesta sa
man tuoton antavasta investoinnista on 
oman pääoman (= osakkeenomistajan) 
kannalta ilman muuta silloin edullisempi 
se, jossa vieraan pääoman osuus rahoituk
sesta on suurempi. Juuri tässä on eräs seli
tys Jääskeläisen esimerkissä saatuihin lop
pu tuloksiin. Saman prosen tuaalisen tuo
ton antava investointi B-yhtiössä on rahoi
tettu omalla ja vieraalla pääomalla suh
teessa 1 :3, kun sitä vastoin A-yhtiössä käy
tetään rahoitukseen itse asiassa vain omaa 
pääomaa. Veroluotostahan ei aiheudu 
verotuksessa vähennyskelpoisia korkome
noja ja A-yhtiön piilovarauksen koko 
tuotto joutuu verotettavaksi. Toinen mer
kittävä lopputulokseen vaikuttava tekijä on 
se, että vertailtavina olevat A- ja B-yhtiäiden 
investoinnit eivät ole yhtä suuret. Ensimmäisessä 
tapauksessa, jossa vertaillaan ennenaikais
ten poistojen avulla tehdyn piilovarauksen 
ja osingonjaon tuottoja osakkeenomistajan 
kannalta, on A-yhtiön investointi 20 mutta 
B-yhtiön sitä vastoin'28 mk4• Jos oletetaan 

4. Ma. s. 19-20. 



> A-yhtiön saavan käyttöönsä tuon erotuk
sen 8 mk vieraana pääomana, josta se 
maksaa B-yhtiön tavoin 8 ~/o korkoa, niin 
muodostuu laskelma piilovarausvaihtoeh

don tuotosta seuraavaksi: 

Investoinnin tuotto 20 %. 
28 mk 

- korot 8 % . 8 mk 

Yhtiön voitto ennen veroja 
- verot 50 0/0 

Yhtiön voitto verojen jälkeen 

= 5,60 mk 
= 0,64 mk 

= 4,96 mk 
= 2,48 mk 

= 2,48 mk 

Tämä on huomattavasti parempi kuin 
vaihtoehtoisellsijoituksen tuotto (1,95 mk). 

Olettamus A-yhtiön mahdollisuuksista 
saada piilovarauksien avulla tehtyihin in
vestointeihin muutakin vierasta pääomaa 
kuin veroluottoa ei ole aivan epärealisti
nen. Tarkasteltaessa teollisuutemme omai
suustaseen passiivaerien kehitystä vuosina 
1959-1962 on todettu, että vaihto- ja 
käyttö omaisuuteen tehdyt piilovaraukset 
mukaan lukien passiivaerien kasvu jakaan
tui arviolta seuraavasti 5 : 

velat 
piilovaraukset 

(veroluotto ml.) 
oma pääoma 

noin 48 0;0 

" 
" 

Näiden tulosten valossa jokaista piilo
varausmarkkaa kohden on siis saatu vie
rasta pääomaa 1,20 mkja omaa pääomaa 
on »tarvittu» vain 12 penniä. Jos B-yhtiö 
edustaa julkaistuista taselsta saatavien tie
tojen perusteellarahoitusrakenteeltaan tyy
pillistä suomalaista teollisuusyritystä, niin 

5. HEIKKI V AL VANNE-JAAKKO LASSILA Yri

tysten verotus ja rahoitusmarkkinoiden kehittäminen, Lii
ketaloudellinen aikakauskirja IV/1964, s. 301, 
taulukko 3. 
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analogisesti pitäisi A-yhtiön pystyä suorit
tamansa 20 mk:n piilovarauksen turvin 
hankkimaan vierasta pääomaa ainakin toi
set 20 mk. A-yhtiön vaihtoehtoinen koko
naisinvestointi olisi käsitellyssä esimerkissä 
siten 40 mk, jonka rahoitukseen olisi käy
tetty piilovaraukseen sisältyvää omaa pää
omaa 10 mk ja vierasta pääomaa 30 mk 
(20 mk lainaa ja 10 mk veroluottoa). Täs
mälleen sama rahoitussuhde kuin B-yhtiöl
läkin! Vaikka siis osakkeenomistajalla ei ole 
A-yhtiön kohdalla samoja lainoitusmah
dollisuuksia kuin B-yhtiön kohdalla, niin 
A-),htiöllä niitä kuitenkin on. Piilovarausten 
kasvu voi lisätä vieraan pääoman hankki
rhismahdollisuuksia mm. siksi, että piilo
varausten turvin on voitu hankkia lainojen 
vakuudeksi kelpaavia pitkävaikutteisia tuo
tannontekijöitä (käyttö omaisuutta) . Lisäksi 
joistakin niistä - kuten tehdasrakennuk
sista - voidaan suorittaa etupainoisia 
poistoja, ja saavutetut piilovaraukset on 
mahdollista säilyttää ilman vaihto-omai
suuden avulla tapahtuvaa manipulointia. 
(Ks. kuitenkin jäljempänä kohdassa 5 esi
tettyä huomautusta inflaation vaikutuk
sesta.) 

3. Se väite, että tähänastisissa »vero
ekonomistien» > tarkasteluissa »sekoitetaan 
keskenään käsitteet tuotto omalle pää
omalle ja tuotto yleensä pääomalle ennen 
korkoja, veroja ja osinkoja eli ns. voiton
jakomenoja,»6 on arvattavasti tietoisen 
kärjistetty. Esitettyä »tavanomaisen käsi
tyksen» mukaista tuottovaatimusta koske
vaa päättelyä, joka johtaa vaihtoehtoisen 
sijoituskohteen kohdalla Jääskeläisen en
simmäisessä esimerkissä 57.2 0;0: iin ennen 
veroja, pidetään »täysin virheellisenä». 
Kuitenkin uusin olettamuksin (mutta sa-

6. JÄÄSKELÄINEN mao s. 17. 
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moin vero kannoin) suoritettu päättely joh

taa täsmälleen samaan tuottovaatimuk

seen (100' 4/7) 7. Uutena näkökohtana 
tuodaan tarkasteluun se, että tämä tuotto 
ei ole mahdoton saavuttaa, jos vaihtoeh
toisen sijoituskohteen rahoitusrakenne on 
tarkoi tuksenmukainen. Tuottovaa timusta 
57.2 % ei todella:kaan ole käsitettävä vaih
toehtoisen investoinnin tuottovaatimukseksi, 
vaan sen rahoittamiseen käytetyn oman 
pääoman tuottovaatimukseksi. Yksittäisen 
osakkeenomistajan kannalta on siis mer

kitystä sillä, mikä on saman prosentuaa
lisen tuoton antavien investointien rahoi
tusrakenne. 

Rahoitusrakenteen vaikutusta oman 
pääoman tuottoonja sen merkitystä inves
toinneissa yleensä ei kuitenkaan ole omiaan 

selventämään se, että esimerk~ien perus
taksi otetaan yrityksille tyypilliset rahoi
tusrakenteet. Pikemminkin on syytä pai
nottaa eri yrityksissä ja erilaisissa inves
tointikohteissa esiintyviä eroavuuksia tässä 
suhteessa. Jos riskiä ei oteta huomioon, 
johtaa tämäntapainen tarkastelu sellaisten 

yritysten osakkeiden suosimiseen, joiden 
investointien tuottoprosentti ylittää laina
korkokannan ja joilla on eniten vierasta 
pääomaa suhteessa omaan pääomaan. 

Sen lisäksi, että Jääskeläinen on kiinnit
tänyt huomiota investointien rahoitusra
kenteissa esiintyviin eroavuuksiin, hän on 
viitannut tähän asti melko vähäiselle 
huomiolle jääneeseen osakkeenomistajan 
omaan lainanottomahdollisuuteen. Jaettu 
osinko antaa epäilemättä osakkeenomis
"tajalle enemmän lainonottomahdollisuuk
sia kuin yhtiön suorittamat piilovaraukset, 

joiden heijastuminen osakkeiden myynti
arvoon ei ole välittömässä riippuvuussuh-

7. JÄÄSKELÄINEN mao S. 20. 

teessa piilovarausten maaraan. Esimer
kiksi osakkeiden verotus arvoa laskettaessa 

ovat vaihto-omaisuuteen sisältyvät piilo
varaukset jääneet huomioon-ottamatta. 

4. »Veroekonomisteja» vastaan suunna
taan artikkelissa kärkevä, tieteelliselle tar
kastelutavalle jopa vieraalta vaikuttava 
kritiikki. »Veroekonomistit» asetetaan vas
tuuseen yritysten vähäisestä osingonjaosta 8 

ja heidän katsotaan yksimielisesti syyttä

ne en verotusta osakemarkkinoiden kehit
tymättömyydestä 9. Yhtään kirjoittajaa tai 
kirjoitusta ei kuitenkaan mainita tässä 
yhteydessä. 

Yritysverotusta liiketaloudelliselta kan
nalta tarkastelevan keskustelun aloitti 
meillä MAR'l'TI SAARIO artikkelillaan »V e
rotusnäkökohtia rahoituksessa»lo. Saarion 

monien muiden artikkeleiden lisäksill ovat 
asiaa käsitelleet mm. VALvANNEja LASSILA 
nojautuen osittain Saarion esittämiin aja
tuksiin12. 

Mitä tulee yritysten ulkoisen rahoituk
sen kustannuksiin, näkyy kirjoituksissa val
linneen melkoinen yksimielisyys erilaisten 

rahoitusmuotojen keskinäisestä edullisuus
järjestyksestä nykyisten verosäännösten 

8. JÄÄSKELÄINEN mao S. 16. 
9. JÄÄSKELÄINEN mao S. 26. 
10. Teollisuustaloudellisen Yhdistyksen vuosikirja 

1956, sisältyy mm. Liiketaloudellisen Aikakaus
kirjan toimittamaan artikkelikokoelmaan Liike
taloustiede 1, Helsinki 1960. 

11. Ks. esim. Liiketalous ja Verotus, artikkeli
kokoelma, toimittanut MARTTI SAARIO, 2. painos, 
Helsinki 1966 (jakaja KY:n Kirja- ja Paperi
kauppa). 

12. HEIKKI VALVANNE-jAAKKO LASSILA: Ra
hoitusmarkkinaimme uudistustarve rahansijoittajan kan

nalta, Kansallis-Osake-Pankki, Taloudellinen kat
saus 4/1964 sekä emo Yritysten verotus ja rahoitus
markkinoiden kehittäminen. 



puitteissa13~ Saario on käyttänyt hyväkseen 
käsitettä »rahoituksen hyötysuhde», jolla 
hän tarkoittaa rahoittajan saamaa netto
tuloa prosentteina yrityksen nettorahoitus
kustannuksista14. Tarkastelussa saavutetut 
tulokset osoittavat rahoituksen hyötysuh
teen saattavan verotuksen ansiosta nousta 
yli 100 %:n käytettäessä pääoman ohjaa
misessa tietä rahoittaja (= säästäjä) -+ 

pankki -+ yritys, ja olevan kaikissa ta
pauksissa edullisempi kuin tie rahoittaja 
(= säästäjä) -+ yritys. Tarkastelun koh
teena ovat olleet ääritapaukset, ts. niissä 
on oletettu rahoituksen tapahtuvan vain 
yhtä rahoitusmuotoa käyttäen, jolloin in
vestoinnin tuottovaatimus asettuu vähin
tään ao~ rahoitusrnuodon kustannuksen 
tasolle. Keskenään vertailtavina olevat in
vestoinnit ovat kuitenkin yhtä suuria, 
päinvastoin kuin jääskeläisellä15. 

Piilovarausten avulla suoritettavan sisäi
sen rahoituksen kustannuksiin on sitä vas-

13. Rahoitusmuotojen suhteellisen edullisuu
den kvantitatiivisessa selvittämisessä näytään kui- . 

tenkin oltavan joskus epävarmoja. Ks. esim. 
JAAKKO LASSILA Pääomatuotto ja pääomakustannukset, 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1968. Si
vuilla 10-11 Lassila vertaa omalla ja vieraalla 

pääomalla rahoitettujen investointien tuottovaa

timuksia. Vertailu on kuitenkin sikäli epätäsmäl
linen,-että omalla pääomalla rahoitetun investoin

nin tuottovaatimus on asetettu ennen yrityksen 
veroja ja vieraalla pääomalla suoritetun inves
toinnin tuottovaatimus yrityksen verojen jälkeen. 

Jälkimmäiseen sisältyy Lassilan esimerkissä sen 
lisäksi olettamus, että yrityksellä on muitakin 
investointeja kuin juuri tarkastelun koh teena oleva 
ja että niistä saadaan nettotuloa. Muutenhan ei 

ole lainkaan käsitettävissä esitetty väite, että 
3,2 % tuoton antava investointi kannattaa suo

rittaa 8 %:n (vieraalla) pääomalla! 

14. Ks. SAARIO Verotusnäkökohtia .•. 
15. Ks. myös VALVANNE--LASSILA Rahoitus

markkinaimme uudistamistarve ••• s. 276~280. 
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toin suhtauduttu huomattavasti varovai
semmin. Tunnusomaisena perustelluille 
kannanotoille voi pitää Saarion totea
musta: »Yrityksen vastuu vero- ja osinko
luoton korosta jää. .. hyvin epäselväksi, 
itse asiassa vapaaehtoiseksi. Ovathan kor
kokaavan kaikki tekijät (pääoma k, pro
sentti p ja aika t) tuntemattomia»16. Yri
tyksen vastuu voidaan tässä yhteydessä 
tulkita operatiivisen johdon vastuuksi pii
lovarauksina yritykseen pidätettyjen varo
jen investoimisesta tuottaviin kohteisiin17. 
Verotuksen on todettu suosivan yritysten 
operatiivista johtoa18. Vaikka verokannat 
kehittyneiden osakemarkkinoiden maassa, 
Yhdysvalloissa, ovatkin samaa suuruus
luokkaa kuin meillä, niin tiettävästi mei
dän kirjanpito- ja verolakiemme vaihto
omaisuuden (ja miksei myös käyttöomai
suuden) arvostusta koskevat säännökset 
ovat huomattavasti väljempiä. Tästä on 
ollut seurauksena ensinnäkin se, että ko
honneesta verokannasta huolimatta yri
tysten todellinen verorasitus ei ole noussut 
vastaavasti19. Toinen käsiteltävänä olevan 
aiheen kannalta merkittävämpi seuraus 
on ollut se, että julkaistujen taseiden infor
maatio yritysten toiminnan kannattavuu
destarja sen edellytyksistä on puutteellinen. 

16. MARTTI SAARIO Verotus taloudellisen kasvun 

kiihokkeena ja esteenä, Liiketalous ja verotus s. 111. 
17. Ks. VEIJO RIISTAMA Mikä on yrityksen näkö

kulma, teoksessa JAAKKO HONKO-JOUKO LEHTO
VUORI (toim.) Suomalaista Liiketaloustiedettä 1966, 

Helsinki 1966. Vrt. myös RISTO JÄRVINEN Kulu

jen verovaikutuksesta, Ekonomia 6/1963, jossa tar
kastelun näkökulma on puhtaasti liikkeenjohdol
linen. 

18. Ks. esim. RISTO JÄRVINEN Liikeverotuksen 

uudistaminen neutraliteettikäsitteen valossa, Kansan

taloudellinen aikakauskirja 3/1967. 
19. Ks. VALVANNE-LASSILA Yritysten vero

tus . .• taulukko 4 sivulla 311. 
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Kirjanpito- ja verolakien tuloksen laske
mista ja esittämistä koskevat säännökset 
antavat yritysten johdolle mahdollisuuden 
esittää»tavoitetuloksia». Samalla kun näi
den »tavoitetulosten» esittäminen tähtää 
pääoman säilyttämiseen yrityksen käy
tössä, ne ovat kehittyneiden osakemarkki
noiden edellyttämää informaatiota ajatel
len vähemmän tarkoituksenmukaisia. 

5. Jääskeläisen olettamuksen mukaisella 
vähemmistöosakkaalla on hyvin vähän 
mahdollisuuksia saada selville yhtiönsä 
vero- ja osinkoluottojen määriä.' Palatak
semme Jääskeläisen esimerkkeihin: . vä
hemmistöosakas, joka ei samalla kuulu 
yrityksen operatiiviseen johtoon, saa tus
kin mistään selville, paljonko A-yhtiön 
olisi mahdollista esittää voittona, jos piilo
varauksia ei tehtäisi enempää kuin tar
koituksenmukaisesti arVIOItu yritysriski 
edellyttää. Näin ollen hän ei voi esittää 
mitään vaatimusta voiton jakamiseksi, 
kun kerran »pelin säännöt» antavat yri
tyksenjohdolle mahdollisuuden tästä osak
keenomistajasta riippumatta päättää, mikä 
osa tilikauden tuotoista esitetään käyte
tyksi kuluihin ja mikä jakokelpoiseksi voi
toksi. Paljon perusteellisemmin informoi
daan luotonantajia. l\1iksi siis potentiaa
linen vähemmistöosakas sijoittaisi sääs
tönsä osakkeisiin, joiden tuotosta hänellä 
ei ole mitään tarkkaa tietoa, kun indeksi
tilille tai valtion obligaatioihin tehty sijoi
tus on ollut ehdoiltaan ja tuotto-odotuk
siltaan täysin varma? Toisaalta, miksi yri
tys hankkisi rahoi tusta oman paaoman 
ehdoin enempää kuin institutionaaliset 
pelin säännöt vaativat? 

Peitellyn tulostasauksen merkitykseen 
mm. osakemarkkinoiden esteenä kiinnitti 
Saario huomiota jo mainitussa Teollisuus
taloudellisen Yhdistyksen vuosikirjan ar-

tikkelissaan. Hän on palannut tähän kysy
mykseen useasti myöhemminkin, viimeksi 
pari vuotta sitten20• Samaan seikkaan ovat 
kiinnittäneet huomiota mm. Valvanne ja 
Lassila21 sekä Artto22• Vaikka uuden yri
tysverotusta koskevan, »poliittisia reali
teetteja vastaavan» lakiesityksen mukaan 
avoin tappiontasaus tulee mahdolliseksi 
myös verottajan silmissä ja siten pienentää 
yritysten pelkoa vähennyskelpoisten kulu
jen »hukkaanmenemisestä» verotuksessa, 
niin arvostussäännökset eivät muutu rat
kaisevasti. Yritysten johdolla tulee siis 
edelleen olemaan mahdollisuus sisäiseen 
rahoitukseen piilovarausten avulla. Yksin
omaan negatiivisena ei tätä kuitenkaan 
ole nähtävä, sillä ammattimaisten liikkeen
johtajien, jos kenenkään, luulisi omaavan 
parhaat mahdollisuudet tuottavien inves
tointikohteiden löytämiseen ja investoin
tien toimeenpanoon. Osakemarkkinoiden 
kehittämistä ajatellen on kuitenkin tär
keää, että osakkeenomistajat saavat yh
tiöidensä toiminnasta riittävän informaa
tion voidakseen tehdä eräiden talous tie
teilijöiden mielestä tärkeimmät yrityksen 
toimintaa koskevat päätökset: operatiivi
sesta toiminnasta vastaavien johtajien va
linnat. 

Käyttöomaisuuden osalta tehtyjä etu
painoisia poistojaja niiden kautta syntyviä 
piilovarauksia joudutaan meillä tarkaste
lemaan hieman erilaista taustaa vasten 
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Meillä on 
jatkunut ja tullee edelleenkin jatkumaan 

20. MARTTI SAARIO Verotettava liiketulo ja yri

tysten tavoittelema voitto, Ekonomia 5/1966. 
21. V AL v ANNE-LASSILA Yritysten verotus ... 

s. 307-310. 
22. EERO ARTTO Verotus ja taloudellinen kehit

tyminen, Ekonomia 2/1965, ja sama: Tasearvostelu 

ja kassavirta-analyysit, Talouselämä 5/1966. 



kilpailijamaitamme voimakkaampi inflaa
tio. Esimerkiksi vuodesta 1958 lähtien on 
elinkustannusindeksi meillä noussut vuo

den 1967 loppuun mennessä 540/0' kun 
vastaava nousu Ruotsissa on 40 0/0' Eng
lannissa 29 % ja Länsi-Saksassa 23 0/0. 
Yhdysvalloissa tämä nousu on vain 17 %. 
Inflaation johdosta on yritysten suoritet
tava reaalipääomansa säilyttämiseksi pois
toja nopeammassa tahdissa kuin vastaa
vien pitkävaikutteisten tuotannontekijäin 
taloudellinen pitoaika edellyttää23• Vaikka 
esim. osakkeenomistaja tuntisi kirjanpidol
listen poistojen lisäksi taloudellista pitoai
kaa vastaavat poistot, hänen olisi käyttö
omaisuuteen sisältyvien piilovarausten 
määrän arvioinnissa silti otettava huo
mioon ,oqotukset inflaation kehittymisestä. 

Uutta kirjanpitolakia pohtiva komitea 
on näissä kysymyksissä epäilemättä vai
kean pulman edessä. Jatkuuko edelleen 
tilanne, jota voi kuvailla Saarion sanoin: 
»Vero- ja osinkoluotto on näkymätöntä 
pääomaa, johon ei liity vastattavaa-leivis
kän painoa. Osakkaat eivät edes tiedä sen 
määrästä; vaikka tietäisivätkin, tieto siitä, 
että yhtiöllä on luottoa myös fiskukselta, 
tekee osakkeenomistajista tyytyväisiä ra
hoittajia, jotka filatelistien tapaan pitävät 
hallussaan tuottamattomia papereita ja 
iloitsevat niiden arvonnoususta. »24 Mo
nissa yhteyksissä mainittu Tuomalan tut
kimus25 osoitti pörssissä noteeratuille osak
keille tutkimusajanjakson kuluessa tulleen 
kokonaistuoton muodostuneen pääasiassa 

23. Ks. esim. JAAKKO HONKa Verottaja inves

tointien ohjaksissa, Unitas 4/1966. 
24. SAARIO Verotus taloudellisen kasvun . .. Lii

keta10us ja verotus s. 111. 
25. PERTTI TUOMALA Osakesäästämisen kannat

tavuus Suomessa vuosina 1948-1963 edellä maini
tussa teoksessa Suomalaista Liiketaloustiedettä. 
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arvonnoususta. Vuosina 1963-1967 teol
lisuusosakkeiden pörssikurssi-indeksi on 
meillä kuitenkin laskenut 34 % 26. Näinä 
vuosina ei ole siis voitu iloita edes arvon
noususta. 

Lopuksi en malta olla heittämättä esille 
hypoteesia, että osakemarkkinoidemme 
kehittymisen esteenä saattavat olla puh
taasti psykologiset seikat. Sosiologisessa 
mielessä maallikon käsitys esimerkiksi ang
losaksilaisesta suhtautumisesta yritystoi
mintaan yleensä ja voittoon on se, että 
molemmat sijoittuvat sosiaalisessa arvos
tuksessa huomattavasti korkeammalle kuin 
meillä. Onko niin, että suomalaisen yh
teiskunnan sosiaalisessa arvostuskentässä 
palkkatulo on eetillisesti hyväksyttävin 
tulolaji, pankkitalletuksista saatu korko 
siedettävä (säästäminenhän on vanhastaan 
hyve!), osingot haiskahtavat »kapitalis
mille» ja voitto on selvästi negatiivisen 
arvovarauksen omaava käsite? Voiton jul
kistamista on kaikin keinoin vältettävä, 
osinkoja ei siten voi jakaa eikä osakkeita 
myöskään emittoida. Suhteellisen pieni on 
sellaisten yritysten lukumäärä, joissa osak
keenomistus on todella laajalla pohjalla27• 

Kun tähän lisätään verotuksen diskrimi
nOIva vaikutus, on ympyrä sulkeutunut. 

* * * 

Edellä on paikoin suhtauduttu kriitilli
sesti moniin Jääskeläisen esittämiin näkö
kohtiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että verotuksen vaikutuksesta osakemark-

26. Kansallis-Osake-Pankki, 
katsaus 1/1968. 

Taloudellinen 

27. Vrt. tuoretta kannanottoa osakemarkki
noita koskevassa keskustelussa: KARI WALDEN 
Arvopaperimarkkinoittemme kehittämisestä, Kansallis
Osake-Pankki, Taloudellinen katsaus 1/1968. 
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kinoihin käytävän keskustelun jatkaminen 
olisi aiheetonta. Päinvastoin näyttää siltä, 
että tähänastinen keskustelu on osittain 
alkanut kiertää kehää, joten uudet kan-

nanotot ja näkökulmat ovat sitäkin terve
tulleempia. Riskin kvantitatiivinen käsit
tely saattaa todella olla eräs jatkamisen 
suunta. 



Kirj allisu utta 

KEIJO ALHo Teollistumisen alkuvaiheita Suo

messa. Otava, Keuruu 1968. 176 sivua. 

9/14 mk. 

Kun primääritutkimuksella on saatu ko
koon riittävästi perusmateriaalia, tulee yh
teenvetojen, analyysin ja teorian muodos
tamisen vuoro. Eräs käytännön ongelma 
on tällöin, milloin primäärimateriaalia on 
saatu kokoon riittävästi seuraaviin vaihei
siin siirtymistä varten. Liian aikainen yh
teenvetojen tekeminen sisältää vaaran, et
tä näin tulee tunnetusti näkökantoja, joita 
on myöhemmin uusien tietojen saamisenja 
uusien näköalojen avautumisen jälkeen 
varsin vaikea korjata. Tämä koskee osit
tain myös saavutettujen tutkimustulosten 
popularisointia, varsinkin jos aihepiiri on 
sinänsä mielenkiintoinen ja tarjoaa tähän 
mahdollisuuksia. Ratkaisun tekeminen on 
näissä tapauksissa yksinomaan kulloisen
kin kirjoittajan harkinnassa. 

Keijo Alho on tunnettu tutkijana, joka 
on aikaisemminkin popularisoinut maam
me taloudelliseen kehittymiseen ja kasvuun 
liittyviä tutkimustuloksia. Tarkasteltavana 
oleva teos jatkaa selvästi tekijänsä aikai
sempaa tuotantoa. Kirja käsittelee vuosia 
1830-1860, joskin kehityksen suuntavii
voja on joustavasti tarpeen mukaan vedet
ty kumpaankin suuntaan näiden aikarajo
jen yli. Kirjassa on selvästi piirteitä te ok-

sista »Suomen uudenaikaisen teollisuuden 
synty ja kehitys» ja » Suomen teollisuuden 
suurmiehiä». Kuten viimeksimainitussa on 
tekijä tässäkin pannut paljon painoa juuri 
henkilöhahmoille haluten näin korostaa 
erityisesti henkisen panoksen merkitystä 
teollisuutemme syntyvaiheissa. Aineisto on 
koottu lähinnä eri yrityshistoriikeista; rau
tateollisuuden tarkastelu perustuu kuiten
kin suurelta osalta Eevert Laineen tunnet
tuun perusselvitykseen maamme vuoritoi
mesta. 

Aluksi luodaan katsaus teollistumisen le.., 
viämiseen Englannista käsin, kunnes sen 
vaikutukset suurelta osalta ulkomaalaisten, 
englantilaisten, ruotsalaisten, saksalaisten 
ja venäläisten toimesta ulottuivat myös 
maamme joillekin paikkakunnille. 

Ennen teollisuusaloittaiseen tarkaste
luun siirtymistä esitetään yhteenveto myös 
Suomen taloudelliseen kehitykseen väestö
olojen, tuotannon voimanlähteiden ja kul..; 
jetusten osalta. Itse teollisuuden tarkaste
lu, jolle on jäänyt noin kaksi kolmasosaa 
sivumäärästä, jakaantuu saha-, kaivan
nais- ja rauta-, konepaja- ja metallituote-, 
kulutustavara- (ml. paperiteollisuus) sekä 
elintarvike- ja nautintoaineteollisuuksiin. 
Vaikka kirjoittajalla on sujuva kynä, niin 
lopp\la kohden lukijan mielenkiinto her
pautuu, siksi samankaltaista on kehitys eri 
teollisuus aloilla ollut. Nimet ja vuosiluvut 
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vain vaihtuvat, kun meilläkin siirryttiin 
tunnettujen sukujen toimesta hitaasti kau

pallisesta kapitalismista teolliseen, etenkin 
sahateollisuudessa. Monien alojen syntyyn 
on tämän ohella vaikuttanut ulkomaalai
sen ammattimiehen »know-how» panos. 

Sahateollisuuden kohdalla tulee räi·· 
keimmin ilmi, miten virheellinen ja sään
nöstelevä talouspolitiikka (sahausrajoituk
set) samoin kuin kilpailu ja kateus kahlitsi
vat kehitystä Ruotsiin ja Norjaan verrat
tuna aina 1850-luvun loppuun. Rautateol
lisuudessa, jota valtio tavattomasti tuki, 
nousu perustui yhteen malmeillemme so
veltuvaan keksintöön, putlaukseen, mutta 
Siemens-Martin- ja Bessemer-menetelmien 
läpimurto lopetti sen. Kulutustavara- ja 

HENRI J . VARTIAINEN Valtion tulojen kasvuun 

sisältyvä automatiikka sekä verotusperusteiden 

muutokset vuosina 1950-1964. Suomen Pan
kin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen jul
kaisuja, Sarja B:27. Helsinki 1968. 216 
SIvua. 

Oltuaan liberalistisen kansan taloustieteen 
suosituimpia käsitteitä automatiikka siir
tyi pari vuosikymmentä sitten hiukan toi
seen merkitykseen finanssipolitiikan alalla, 
kun havaittiin, että eräät veropoliittiset 
toimenpiteet saattoivat itsessään vaikuttaa 
jatkuvasti yksityissektorin ilmiöihin erityi
sesti suhdannevaihteluita tasoittavasti, il
man että julkinen valta teki uusia finanssi
poliittisia päätöksiä. Ilmiö on sitten saanut 
monien tutkijain huomion osakseen ja sitä 
on myös aikaiser;nniin Suomessa tutkinut 
RAIMO ILASKIVI. 

elintarviketeollisuuksissa kehitys taas pe
rustui alan voittamiseen käsityöItä sekä tu
pakan, sokerin, juomien yms. käytön yleis
tymiseen. Paperiteollisuus pohjautui 1860-
luvulle saakka vain lumppuihin ja alan 
vientikin oli vielä tällöin alle prosentin 

koko viennistämme. 
Pahoja painovirheitä on sivulla 97 (nimi 

väärin), s. 108 (väärä vuosiluku) ja s. 126. 
Eräiltä osin esiintyy turhaa kaksinkertaista 
otsikointia, kuten esim. s. 158 ja s. 165. 

Alan ammattimiehille tämä teos ei tar
joa mitään uutta eikä sitä voi käyttää läh
teenä, mutta se on omiaan lisäämään yleis
tä tietämystä - alussa mainituin varauk
sin - suomalaisen teollisuuden alku

ajoista. 
ERKKI PIHKALA 

Kieltämättä tämä uudenlainen, vaikka 
ei suinkaan täysin uusi aspekti eräisiin 
finanssipoliittisiin ilmiöihin on osoittautu
nut hedelmälliseksi sodanjälkeisen talous
politiikan erityispiirteiden selvittelyssä. 
Kansantalousteorian kannalta se on ollut 
myös omiaan tähdentämään niitä keski
näisiä riippuvuussuhteita, jotka vallitsevat 
yksityisenjajulkisen sektorin välillä uusista 
julkisen vallan päätöksistä riippumatta. 
Niin paljon kuin monet huomattavat tut
kijat ovatkin tätä probleemakenttää kar
toittaneet, tuntuu silti sellaisesta, joka ei 
itse ole näiden kysymysten erikoistuntija, 
että kaikkea asiassa ei vielä ole sanottu. 

Jälleen on nuoren polven kansantalous
mies rohjennut tarttua finanssipoliittisen 
automatiikan monimutkaiseen ongelmaan. 
Esillä olevan teoksen alkuosassa johdatel
laankin lukijaa automatiikkaa koskevan 



tieteellisen pohdinnan nykyvaiheeseen. Te
kijähyväksyy suurin piirtein sen ajatuk
senkulun,jota alan huomattavimmat edus
tajat ovat tässä probleemassa seuranneet, 
eikä hänellä ole siihen juuri uutta lisättä
vää. Sensijaan merkitsee jonkinlaista prob
leeman uudelleen palauttamista niihin 
luokitteluihin, joita harrastettiin pikem
min hallinnollis-juridisista kuin kansanta
loudellisista syistä kameralistiikan aikana 
finanssiopin alalla, kun hän nyt nimen
omaan kansantalousteorian aspektista sel
vittää te?reettisia perusteita sille, mitkä 
valtion tulot muuttuvat automaattisesti 
aikaisempien finanssipoliittisten toimenpi
teiden seurauksena ja mitkä johtuvat muu
tosten aikaansaamiseksi kunakin hetkenä 
tehdyistä finanssipoliittisista päätöksistä. 
Pidän tällaista täsmällistä ja samalla ra
joitettua probleeman asettelua onnistu
neena, olkoonkin että kysymys on täten 
saanut vähän liiankin juhlavan taustan 
finanssipolitiikan automatiikan teoriasta. 

Paitsi sitä, että tekijä on joutunut suo
rittamaan tutkimuksen empiirisessä osassa 
paljon huolellisuutta vaatinutta työtä, on 
arvokasta se, että hän on sekä laajoissa 
periaatteellisissa kysymyksissä että detal
jeissa joutunut harjoittamaan tieteellistä 
harkintaa. Vaikeata on ollut mm. rat
kaista, olisiko valtion tulojen . muutosta 
tarkasteltava lyhyellä tähtäyksellä, siis 
muutosta edellisestä vuodesta aina seuraa
vaan vuoteen, vai olisiko jokin aikaisempi 
vuosi valittava alkuvuodeksi, josta alkaen 
tarkastellaan trendikehitystä. Tekijä va
litsee edellisen menetelmän mm. sentäh
den, että perusvuoden valitseminen jou
duttaisiin kuitenkin suorittamaan mieli
valtaisesti. 

Kun Suomessa on koko ajan tehty muu
toksia veroihin sekä asetettu erilaisia mää-
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räaikaisveroja, on probleeman soveltami
nen Suomen oloihin ollut vaikeata, joten 
tulos ei teoreettiselta kannalta ole täsmäl
linen. Koska se kuitenkin antaa mahdol
lisuuden talouspolitiikan ja taloudellisen 
kehityksen kannalta mielenkiintoisiin ha
vaintoihin ja johtopäätöksiin, voidaan tut
kimuksen katsoa hyvin täyttäneen tehtä
vänsä. 

Tekijä tulee siihen tulokseen, että auto
matiikkaosa valtion tuloista on myötäillyt 
suhdannevaihteluja ja voinut vaikuttaa 
niihin tasoittavasti. Sen sijaan aktiivisilla 
toimenpiteillä ei ole aina ollut suhdanne
vaihteluja tasoittavaa vaan päinvastoin 
niiden laajuutta lisäävä vaikutus, mikä 
johtuu siitä, että näihin toimenpiteisiin ei 
ole ryhdytty suhdannepoliittisista vaan 
yleisistä poliittisista syistä. Lopuksi tekijä 
viittaa myös siihen, että kun maamme val
tiontaloutta tarkastellaan suhdannepoliit
tiselta kannalta, talouspoliittiset virheet 
ovat ilmeisesti sittenkin löydettävissä lä
hinnä meno talouden puolelta. 

Tutkimusta keventää tekijän paikoin 
vauhdikas ja hiukan rento tyyli. Tekijän 
»siveltimen vedot» ovat aiheuttaneet kui
tenkin heikkouksia käsitteiden analyysissa. 
Niinpä automatiikkakäsite määritellään 
usealla ja keskenään jonkin verran ristirii
taisella tavalla. 1 tsessäänkin jo hiukan 
sekavan kansantaloustieteen muotikäsit
teen 'parametrin' käytössä on tekijä jou
tunut vaikeuksiin, kun hän puhuu mm. 
reaaliparametrista talouspolitiikan pää
määränä, vaikka parametrilla tavallisesti 
tarkoitetaan sellaista muuttujaa, joka on 
riippumaton talousprosessista. Niinikään 
rajaveroaste esiintyy tutkimuksessa kah
dessa toistensa kanssa ristiriidassa olevassa 
merkityksessä. 

Puheena olevalla Helsingin Yliopiston 
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valtiotieteellisessä tiedekunnassa hyväk
sytyllä väitöskirjalla on merkitystä paitsi 

tieteen ja opinnäytteen kannalta, myös 
oman talouspolitiikkamme toteuttamiselle 

STANLEY BOBER The Economics af Cycles and 
Growth. John Wiley & Sons, Inc., New 
York - London -'- Sydney 1968. X + 
305 sivua. Sh. 80/-. 

BOBER on verraten tuntematon suuruus 
taloustieteellisessä maailmassa. Hän on 
saanut tohtorin arvon New Yorkin yli
opistosta vuonna 1962 ja on toiminut vuo
desta 1964 lähtien Duquesnen yliopiston 
taloustieteen laitoksessa. (Mainittu yli
opisto on Pittsburghissa Pennsylvaniassa.) 

Arvosteltava kirja ei anna Boberista eri
tyisen omaperäisen tutkijan muotokuvaa. 
The Economics af Cycles and Growth pysyttelee 
koko ajan muiden esittämien ideoiden kat
sauksenomaisessa toistamisessa. Koska on 
olemassa huomattavasti selkeämpiä ja pe
rusteellisempia kasvu- ja suhdannekatsauk
sia, käydään seuraavassa kirjan sisältö läpi 
vain luettelomaisesti. 

Kolmea ensimmäistä lukua voidaan pi
tää johdantona kirjan loppuosaan (4.-8. 
lukuun). Ensiksi Bober tarkastelee staat
tista, sekä suhdanteiden ja kasvun kan
nalta tärkeää dynaamista analyysia. Toi
sessa luvussa esitetään verraten suppeasti 
aikasarjan eri komponentit. Tämän jäl
keen Bober tarkastelee II maailmansodan 
jälkeen USA:ssa esiintyneiden suhdanne
vaihtelujen syitä sekä NBER:n käyttämiä 
mittausmenetelmiä. Vaikka Bober selvit
teleekin menetelmiä varsin laajalti, lienee 
sovellutuksia tehtäessä kuitenkin paras kai-

ainakin sitten, kun saamme enemmän pit
käjänteistä suunnitelmallisuutta finanssi-· 

politiikkaamme. 
LAURI O. AF HEURLIN 

vaa esiin alkuperäiset BURNsin ja MIT
cHELLin kirjat sekä artikkelit. 

Neljännen luvun alussa Bober tarkas
telee NBER:n menetelmien avulla kulu
tuksen suhdannevaihteluja USA:ssa vuo
sina 1930-1962. 1950-luvulla oli havait
tavissa suhdanteiden selvää tasoittumista. 
Tämän jälkeen tulee yhteen pötköön 
KEYNEsin, HICKsin, DUESENBERRyn, FRIED
MANin ja MODIGLIANIn-BRUMBERGin ku
lutusfunktioiden antama suhdanneselitys. 

Viidennen luvun alussa Bober mainit
see, että USA:ssa ovat bruttoinvestointien 
heilahtelut vaimentuneet huomattavasti 
1950-luvulla edellisiin vuosikymmeniin 
verrattuna. Suhdannepolitiikka on »alka
nut purra». Investointien suhdanneana
lyysi pyörii akseleraatioperiaatteen ympä
rillä. Boberin auktoriteetit ovat kiinteän 
pääoman akseleraatiomallissa ECKHAUSEN 
ja varastoakseleraatiossa WINDING. 

Kuudennessa luvussa Bober esittelee 
suhdannemalleja. Tällöin tulee peräkanaa 
SAMuELsoNin akseleraatio-multiplikaatto
rimalli, FRIscHin vuonna 1933 esittämä 
heilurianalogiaan perustuva suhdanne
malli, SCHUMPETERin innovaatiosysäys
malli, METzLERin varastosuhdannemalli, 
HICKSIN »Trade Cyclessa» esittämä »limiit
timalli», GooDwINin ei-lineaarinen sopeu
tumismalli sekä· KALDoRin säästämisen ja 
investointien sopeutumisprosessiin perus
tuva suhdannemalli. Bober antaa emo mal
lien ominaispiirteistäverraten hyvän ku.,. 



van, mutta niinkin erilaisille olettamuksille 
perustuvien teorioiden peräkkäinen esit
tely tekee luvun hieman raskaslukuiseksi 
ja hajanaiseksi. Kuudennen luvun alussa 
15 sivulla esitetty differenssiyhtälöiden 
käyttö periodianalyysissa on lukemisen 
arvoinen jakso. 

Seitsemäs luku selvittelee HARRoDin
DOMARin kasvumallia, jonka pääpiirteet 
voi lukea huomattavasti paremmin esi
merkiksi Schneider III:sta. Kahdeksan
nessa luvussa Bober tarkastelee lyhyesti 
SUITsin suorittamaa ekonometrista suh
danneanalyysia. 

MURRAY BROWN (toim.) The Theory and 
Empirical Analysis of Production. Studies in 
Income and Wealth No. 31. National 
Bureau of Economic Research Columbia 
University Press, New York-London 
1967. 515 sivua. $ 12.50. 

Studies in Income and Wealth -sarjan 31. 
julkaisu käsittää lokakuussa 1965 New 
Yorkissa pidetyn tuotantosuhteita käsitte
levän konferenssin aineiston. Lähes 30 
tutkijan kirjoittajajoukko on varsin nime
kästä, mainittakoon vain esimerkiksi PAUL 
H. DOUGLAS, ROBERT M. SOLOW, EDWIN 
D. DOMAR ja DALE W. ]ORGENSON. Teok
sen ensimmäisessä osassa luodaan katsaus 
aikaisempiin tutkimuksiin ja kahdessa 
jälkimmäisessä käsitellään uusimpia tuo,,: 
tantofunktioihin liittyviä töitä. 

PAUL H. DOUGLAS kertoo Cobb-Douglas 
-funktion syntymisestä: Ajautuminen tuo
tantofunktioiden pariin johtui kiinnostuk
sesta löytää selitys sekä palkkatasolle että 
tulon jakautumiselle työn ja pääoman kes-
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Kokonaisarviointina voidaan sanoa, et
tei Boberin kirja ollut mitenkään innostava 
eikä lukemisen tuottaman vaivan arvoi
nen. Tämäntyylinen katsaus ei ole oppi
kirjanakaan käyttökelpoinen, koska luki
jan pää on pyörällä Boberin mallirunsau
den edessä. Kirjan nimeksi sopisi parem
min »The Economics of Cydes», koska 
kasvusta kerrottiin vain 25 sivulla. Kulu
tusta ja investointeja käsittelevät luvut 
olisi voitu korvata laajemmalla suhdan
nekatsauksella. Neljännen ja viidennen 
luvun yhteys kuudenteen suhdannemal
lien lukuun on nimittäin heikko. 

SEPPO LEPPÄNEN 

ken. Piirtäessään 10garitmiasteikolle teh
dasteollisUuden tuotannon, työvoiman ja 
pääoman kuvaajat Douglas saattoi havaita 
tiettyä säännönmukaisuutta muuttujien 
välisissä suhteissa. Yrittäessään arvioida 
kummankin komponentin vaikutusta ko
konaistuotokseen hän kääntyi Charles W. 
Cobbin puoleen, joka välittömästi ehdotti 
Eulerin yksinkertaisten homogeenisten 
funktioiden teoreemaa: P = b Lk C1- k • 

Douglasin puheenvuoron jälkeen Ro
BERT M. SOLOW esittelee tuotantoteorioi
den viimeaikaista kehitystä käsitellen mm. 
tuotannontekijän tuottavuutta lisäävää 
teknistä kehitystä, Kaldorin teknisen pro
sessin funktiota, Arrow'n learning-by-doing 
-mallia, substituutiojoustoja, Houthakke
rin aggregointiteoreemaa sekä 'putty-clay' 
-malleja. Solowin tarkastelussa ei viitata 
teorioiden empiirisiin sovellutuksiin, jotka 
taas ovat MARC NERLovEn aiheena seu
raavassa luvussa. Nerlove tutkii pääasiassa 
Arrowin, Cheneryn, Minhasin ja Solowin 
tunnetuksi tekemää vakiosubstituutiqjous-



246 KIRJALLISUUTTA 

to - tuotantofunktiota (CES). Nerloven 

mielestä aggregoidun. tuotantofunktion 
merkitys 'on siinä, että se yhdistää tuotan
nontekijöiden tarjonnan ja tuotoksen muu
tokset ja lisää näin taloudellisen kasvun 
ymmärtämistä. Empiirisiä tutkimuksia esi
tellessään hänen on kuitenkin todettava, 
että tuotannon muutosten selitykset tuo
tannontekijöiden muutoksilla eivät onnistu 
kovinkaan hyvin. Esim. CES-tuotanto
funktioista Nerlove sanoo: ei ole väliä sillä, 
mikä arvo substituutiojoustolle annetaan, 
joka tapauksessa pääoma/työvoima -suh
teen kasvaminen selittää vain pienen osan 
sodanjälkeisestä tuottavuuden kasvusta. 

Teoksen toinen osa käsittelee uusia tuo
tantofunktioiden analyysin lähestymista
poja. Ensimmäisessä luvussa N. H. LITH
WICK, GEORGE POST ja T. K. RYMES esit
televät tutkimuksiaan sodanjälkeisistä tuo
tantosuhteista Kanadassa. Kirjoituksessa 
käsitellään investointipäätöksiä, tuotta
vuuden muutoksia sekä Cobb-Douglas 
-tyyppisiä funktioita. 

Investointipäätöksiä tutkittaessa päädy
tään malliin, jossa nettopääomavarannon 
avulla estimoidaan kapasiteettia kuvaavia 
sarjoja. Odotetun tuotoksen ja kapasitee
tin välinen erotus selittää sitten brutto
investointeja. Mallin selityskyky osoittau
tuu melko hyväksi. Tuottavuuden muu
toksia käsittelevässä osassa tutkitaan tuo
tannontekijäpanosten tuottavuusvaikutuk
sia kolmessatoista tehdasteollisuuden ryh
mässä. Lopputuloksena tuottavuuskehi
tyksen selitysyrityksistä -voidaan vain to
deta, että tulosten heikkous johtuu ilmei
sesti tilastojen puutteellisuudesta. Cobb-' 
Douglas -funktion soveltaminen kanada
laisiin tuotantotilastoihin johtaa päätel
mään: Kanadan kokonaistuotannon ja 

tuottavuuden Yhdysvaltoja suurempi kas
vuvauhti ei johdu minkään yksityisen teol
lisuuden tuottavuuden nopeammasta kas
vusta, vaan heijastaa maataloustuotannon 
jyrkkää supistumista. 

Edellisen lisäksi on teoksen toisessa 
osassa vielä ZVI GRILIcHEsin preliminää
risiä tuloksia tehdasteollisuuden tuotanto
funktioista, MURRAY BROWNin ja ALFRED 
H. CONRADin selvitys tutkimuksen ja kou
lutuksen vaikutuksesta CES-tuotantosuh
teisiin, MICHAEL GORTin ja RAFORD BOD
Dyn kirjoitus investointien tuottovaiku
tuksesta ja aikaurasta tuotantorelaatioissa 
sekä ROBERT EIsNERin joitakin suoria esti
maatteja pääomasta ja työstä tuotannossa. 

Teoksen viimeisessä osassa käsitellään 
tuotantofunktioita ja kasvupolitiikkaa. 
RICHARD R. NELSON tarkastelee keinoja, 
joilla poliittinen päätöksentekijä voi vai
kuttaa tuotantoon, erityisesti kiinnittä
mällä huomiota tutkimukseen ja koulu
tukseen. Kirjoittaja suhtautuu kuitenkin 
melko kriittisesti mahdollisuuksiin vaikut
taa tutkimus- ja koulutusmuuttujien avulla 
tuottavuuden kehitykseen. Nelson heittää 
esille mm. ajatuksen, että koulutuksen tär
kein merkitys on seuraava: sen avulla voi
daan ihmiset leimata erilaisten kykyjensä 
mukaan, ja tämän ansiosta työnantajat 
pystyvät allokoimaan työvoiman optimaa
lisesti. 

The Theory and Empirical Analysis of 
Production on hyvä käsikirjanomainen 
lähdeteos, josta pääsee helposti käsitykseen 
tämänhetkisestä tuotantoa koskevan tiedon 
tasosta. Mitään erikoisen uutta ei siinä 
tosin esitetä, parasta on ehkä empiirisistä 
tutkimuksista saatujen laajojen aineistojen 
perusteellinen esitteleminen. 

I?EKKA KORPINEN 



RONDO CAMERON with the collaboration 
of OLGA CRISP, HUGH T. PATRICK and 
RICHARD TILL Y Banking in the Early Stages 
of Industrialization. A Study in Comparative 
Economic History.Oxford University Press 
lnc., New York - London, Toronto, 1967, 

XIV + 349 sivua. $ 6.50. 

Useilla taloushistorian tutkijoilla näyttää 
olevan merkillinen halu puolustaa itseään 
lukijan silrriIssä siksi, että ovat valinneet 
historiallisen lähestymistavan voidakseen 
antaa osuutensa nykypäivän ongelmien 
ratkaisemiseksi. He referoivat usein kirjo
jensa johdannossa jotakin suurta .historian 
tutkijaa tai filosofia, joka on sanonut jotain 
syvällistä historian merkityksestä yleensä. 
Tämän teoksen kirjoittaja on valinnut 
apologeetakseen San tayanan, vaikka hän 
allekirjoittaneen mielestä ei todellakaan 
tarvitse mitään puolestapuhujaa. »Those 
who are ignorant of history are doomed 
to repeat it.» 

Hetijohdantonsa alkulehdellä professori 
Cameron panee merkille, että enemmistö 
rahoitussektoria tutkineista ekonomisteista 
on tullut johtopäätökseen, jonka mukaan 
rahoituspalveluksetreaalisen pääoman vas
takohtana ovat passiivisia, tuotantoa hel
pottavia tekijöitä, eivätkä varsinaisia tuo
tannon tekijöitä. Hänen mielestään tämä 
on aivan liian summittainen tapa lähestyä 
monimutkaista asiaa; monet historiasta 
tavattavat esimerkit osoittavat, että raha
laitokset ovat muodostaneet taloudellisen 
kehityksen johtavan sektorin. Ne ovat 
olleet kasvuhakuisia siinä mielessä, että 
ovat välittömästi pyrkineet edistämään ja 
rahoittamaan teollista kehitystä, ts. ne 
eivät ole syntyneet kysynnän tarpeen vaan 
tarjonnan halun pohjalta. 

Siirtyessään selvittelemään syitä histo-
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rialliseen lähestymistapaan tekijä esittää 
ajatuksen, jota on pidettävä koko teoksen 
perusteemana. Tämänhetkisen maailman 
suurin ongelma on löytää mahdollisimman 
nopeasti ratkaisu voimakkaamman talou
dellisen kasvun aikaansaamiseksi» kolman
nessa maailmassa», joka kattaa kaksi kol

masosaa maapallomme väestöstä ja joka 
elää toimeentulominimin rajamailla. Tä
män probleeman tutkimisessa on historial
lisella taustalla aivan erityinen arvonsa, 

koska teollisesti kehittyneiden maiden ko
kemukset tarjoavat tutkijalle kuvan teol
listumisen ajan kokonaisprosessista. Kom
paratiivinen historian tutkimus, jota kir

joittaja on käyttänyt, osoittaa samassa 
taloudellisessa kehitysvaiheessa elävien 
kansakuntien joutuvan suunnilleen saman-:

laisten ongelmien eteen. Näin ollen teolli
sessa kehityksessä pitkälle edenneiden kan
sakuntien instituutiot ja käytäntö eivät 

välttämättä sovellu kansantalouksille, jot
ka elävät vielä esiteollista aikaa. 

Alikehi ttyneille maille on l uon teen
omaista, että pääomakanta laajasti ym
mä~rettynä on tuottamattomassa muo
dossa, kuten liiallisina varastoina tai arvo

metalleina. Tämä johtuu osittain luotta
muksesta hyödykkeiden muodossa olevaan 
rahaan (commodity money) ja osittain inves

tointimahdollisuuksien puutteesta tai tie
tämättömyydestä, että tällaisia mahdolli
suuksia ylipäätään on olemassa. Vasta siinä 

vaiheessa, jolloin rahalaitokset ja teollinen 
aloitekyky alkavat kehittyä, syntyy inves
tointimahdollisuuksia. Tällöin myös sääs

täjät voivat muuttaa varallisuutensa tar
koituksenmukaisempaan muotoon, esimer
kiksi setelirahaksi, ja reaaliset varat vapau

tuvat tuottaviin tarkoituksiin joko ulko
maankaupan tai niiden työntekijöiden tar-
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peiden tyydyttämiseen, jotka alkanut in
vestointitoiminta työllistää. 

Professori Cameron on valinnut tutki
muksensa kohteiksi seitsemän voimakkaasti 
teollistunutta maata, joissa syntyneiden 
rahalaitosten merkitystä maiden teolliselle 
vallankumoukselle hän teoksessaan analy
soi. Hän päätyy kirjansa yhteenvedossa 
tulokseen, jonka mukaan eräät maat ovat 
omien talouksiensa puitteissa pystyneet 
rakentamaan kasvun kannalta tarkoituk- . 
senmukaisemman raha talouden kuin jot
kut muut, vaikka hän samalla myöntää
kin, että parasta mahdollista pankkijärjes
telmän mallia, joka sopisi kaikkina aikoina 
kaikkialle, ei ole olemassakaan. Hänen 
arvomitoituksessaan Japani esiintyy en
simmäisellä sijalla, ja koska hänen pyrki
myksensä on historialliselta pohjalta tar
kastella kehitysmaiden ongelmia, tästä 
voitaneen vetää johtopäätös, että hän pitää 
Japanin teollistumisensa aikana sovelta
maa pankkijärjestelmää sellaisena, jota 
voitaisiin soveltaa kehitysmaissa, ottaen 
luonnollisesti huomioon jokaisen yksittäi
sen maan taloudelliset erityispiirteet. Jota
kin on siis lyhyesti sanottava Japanin 
pankkilaitoksen kehityksestä maan teollis
tumisen aikana, joka ajoittuu vuosiin 
1868-1914. 

Vuonna 1868 Japani oli 33 miljoonan 
asukkaan feodaalivaltio, jonka per capita 
kansantulo oli verraten alhainen ja joka 
oli täysin eristynyt muusta maailmasta. 
Silloinen poliittinen harvainvalta totesi 
kuitenkin, että Japani oli vaarassa joutua 
sekä sotilaallisesti että taloudellisesti alis
tettuun asemaan. Japanin oli siis raken
nettava voimakas teollisuus, ei ainoastaan 
maan modernisoimiseksi, vaan myös sen 
suojelemiseksi ulkoisilta voimatekijäiltä. 

Hallitus piti taloudellisena tehtävänään 

luoda institutionaaliset puitteet taloudel
liselle kasvulle. Se käytti hyväkseen jo val
litsevaa yksityistä markkinamekanismia 
allokoidakseen maan taloudelliset voima
varat ja saavuttaakseen muutkin taloudel
liset tavoitteensa, kuten esimerkiksi oikeu
denmukaisemman tulonjaon, eikä siis läh
tenyt korvaamaan ko. mekanismia keskus
johtoisella suunnitelmataloudella. Se pyrki 
päämääriinsä välillisen verotuksen, tuki
palkkioiden, progressiivisen verojärjestel
män, valtion takaamien osinkotulojen jne. 
avulla. Erityisen voimakkaasti hallitus vai
kutti modernin pankkilaitoksen syntymi
seen. 

Kirjoittaja ei kuitenkaan halua antaa 
liian paljon merkitystä hallituksen välit
tömälle osuudelle Japanin rahalaitoksen 
perustamisessa ja sen edelleen kehittämi
sessä, koska useimmat maan pankeista 
syntyivät voittoa etsivien yksityisten aloit
teesta. Hän pitää kuitenkin erittäin tär
keänä hallituksen politiikassa sitä, että se 
koko teollistumiskauden ajan pyrki edis
tämään yksityistä, kilpailukykyistä ja lais

sezfaire -pankkijärjestelmää. Se teki aloit
teita rohkaistakseen yritteliäisyyttä finans
sisektorin piirissä. Niissä tapauksissa, jol
loin yksityinen pankkitoiminta ei pystynyt 
hoitamaan tiettyjä, kasvun kannalta vält
tämättömiä toimia, hallitus oli valmis tai 
oikeammin erittäin halukas perustamaan 
rahalaitoksia näiden erityisvaatimusten 
tyydyttämiseksi. 

Alkuvaiheessaan Japanin pankkijärjes
telmä oli »tarjontajohteinen» (supply-lead

ing), ts. se luotiin ennen teollisuuden rahoi
tuskysyntää ja myös ennen yksityisten 
säästäjien talletustarjontaa. Tämä oli mah
dollista siten, että hallitus myönsi pankeille 
korvauksetta setelinan to-oikeuden, pi ti 
omia talletuksiaan pankeissa sekä luovutti 



niille myös useita verojen perintään liitty
viä oikeuksiaan. Kun yksityisten talletus
ten kasvu oli aluksi hidasta, hallituksen 
pankeissa pitämät talletukset ja setelin
anto-oikeus muodostivat pankkien työpää
oman ytimen. 

Kun kysyntä teollisiin tarkoituksiin 
puuttui aluksi kokonaan, pankkien toi
minta keskittyi maatalouden sekä koti- ja 
ulkomaankaupan rahoitukseen. Kun teol
listuminen sitten alkoi 1880-luvun lopulla, 
pankkilaitos oli sekä pystyvä että halukas 
tarj oamaan tarpeellisen rahoituksen. Teol
listumisen päästyä hyvään vauhtiin pank
kijärjestelmän asennoituminen muuttui. 
Kun taloudellinen aktiviteetti nopeutui, 
teollisuuden luotontarve saavutti ja vähi
tellen ylitti luoton tarjonnan. »With this, 
the impetus to growth of the financial 
system tended to shift from supply
leading to demand-following, and accor
dingly its role became relatively more 
growth-accommodating and less growth
inducing.» 

Professori Cameron toteaa historian 
osoittavan, että pankkilaitos pystyy esittä
mään positiivista, kasvua johdattelevaa 
osaa taloudellisessa kehityksessä. Teok
sensa loppusivuilla hän päätyy jälleen tar
kastelemaan alikehittyneiden maiden pul
mia ja pankkilaitosten osuutta niiden ta
loudellisen kasvun nopeuttamiseksi. His
toriallisen tarkastelunsa pohjalta hän eI 

National Economic Planning. Universities -
National Bureau Conference Series. Na
tional Bureau of Economic Researchl 
Columbia University Press, New York
London 1967. 413 sivua. Sh. 701-. 
SHANTl S. TANGRI (to.im.) Command versus 
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yhdy väitteeseen, jonka mukaan pääoman 
vähyys ja yritteliäisyyden puute olisivat 
syitä, joiden takia valtion tulisi ottaa suu
rempi välitön osuus talouden kehittämi
sessä kuin tapahtui länsimaiden ja Japanin 
teollistuessa 18.ja 19. vuosisadoilla. Hänen 
mielestään tutkimus on selvästi osoittanut, 
että säastämisalttius ja pääoman muodos
tuminen emo maissa oli huomattavasti vä
häisempää kuin tähän saakka on oletettu 
ja useimmissa tapauksissa vähäisempää 
kuin tämän hetken kehitysmaissa. Jos tu- -
10kset alikehittyneissä maissa eivät ole tyy
dyttäviä, se johtuu paremminkin tavasta, 
jolla pääomaa on käytetty. »lt ls a com
mon observation that state-sponsored de
velopment projects tend toward the grandi
ose and monumental, and are frequently 
of doubtful economic value, while small
scale industry and agriculture are often 
neglected. The most successful historical 
cases of industrialization, however, show 
the prominence if not the predominance 
of small-scale enterprise in the earliest 
stages of industrialization.» 

Allekirjoittanut haluaa välttää ylisanoja, 
mutta toivoo kuitenkin, että tämä histo
riallinen tutkimus saisi lukijoita piireissä, 
jotka suhtautuvat vakavasti kehitysmaiden 
ongelmiin. On hyvä, jos tämä esittely pys
tyy luomaan edes hataran kuvan teoksen 
aiheesta - lieneekö liian rohkeata toivoa, 
että se saisi jonkun lukemaan teoksen. 

ERKKI KETOLA 

Demand. Systems Jor Economic Growth. Studies 
in Economics. D.C. Heath and Company, 
Boston 1967. 146 sivua. 

Mielenkiinto taloussuunnittelua kohtaan 
säilyy Yhdysvalloissa. Väittelyä tämän ky-
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symyksen ympärillä ei sikäli juuri ole, 
koska kirjoittajien kesken vallitsee suurin 
piirtein yksimielisyys siitä, että suunnitel
mataloutta ei kannata lähteä suosittele
maan ideologispoliittisin perustein. Niinpä 
tutkimukset ja esseet tältä alalta voidaan 
usein luokitella kahden faktorin mukai
sesti: joko ne käsittelevät esim. alue- tai 
investointisuunnittelun kriteerien puh
taasti taloudellisia malleja, tai sitten luo
daan katsauksia eri maiden taloussuunnit
teluun ja koetetaan arvioida järjestelmien 
hyviä ja huonoja puolia. Kokoomateoksen 
muoto tarjoaa sopivat puitteet,jotta yhden 
kirjoittajan ei tarvitsisi yrittää tietää kai
kesta. 

NBER:n ja yliopistojen yhteistyökomi
tea järjesti suunnittelukonferenssin syksyllä 
1964, ja sen tulokset saatiin painokuntoon 
viime vuonna. Kirjan ensimmäisessä osassa 
käsitellään kaikelle suunnittelulle yhteisiä 
metodologisia kysymyksiä: eri maiden 
ekonometristen mallien kattavuutta, suun
nittelun alueellisia näkökohtia, investointi
kriteerejä, ulkomaankaupan huomioonot
tamista suunnittelussa. Toisessa osassa esi
tetään katsaukset ja kommentit Neuvosto
liiton, Ranskan, Intian ja Jugoslavian jär
jestelmiin. Metodiosan kirjoittajista mai
nittakoon THOMAS VIETORISZ (Loeational 

Choiees in Planning), ARNOLD C. HARBER
GER (Teehniques af ProJect Appraisal) ja W. 
ARTHUR LEWIs (Planning Pub lie Expenditure). 

Mitäpä tällaista kokoomateosta arvos
telemaan: tavalliseen tapaan siinä on pal
jon hyvää ja paljon toistoa, eräitä ekono
metrisia malleja ja paljon tällä hetkellä jo 
vanhentunutta organisatorista selostusta. 
Variaatio on siksi suuri, että analyyttista 
yhteenvetoa ei ole laadittu. Suunnittelun 
yleinen teoria ei ilmeisesti olekaan näiltä 
sivuilta löydettävissä. JAROSLAV VANEKin 

kirjoitus Jugoslaviasta sekä siihen liittyvä 
J. M. MONTIAsin kommentti osoittavat, 
kuinka eri näkökulmista asioita voidaan 
katsoa; Vanekin esittämänä Jugoslavian 
suunnittelu on osapuilleen täydellisintä 
mitä voi olla, markkinavoimien ja keskus
johtoisen ohjauksen harmoninenja optimi
allokointiin tähtäävä yhdistelmä, jonka 
Montias taas osoittaa käytännössä patalu
haksi; taloudellinen kasvu on kuitenkin 
ollut niin voimakasta, että se on pysynyt 
hengissä suunnittelusta huolimatta. Luki
jalla ei tietenkään ole aina tietoa siitä,ku
vaillaanko suunnittelua sellaisena kuin sen 
pitäisi olla vaiko sellaisena kuin se on. 

Edellistä hauskempilukuinen on Com

mand versus Demand, jossa eri kirjoittajien 
- ei ainoastaan amerikkalaisten - väli
tyksellä pyritään mahdollistamaan ver
tailu komentojärjestelmien ja kysyntäjär
jestelmien kesken (kolmantena element
tinä on traditio ja byrokratismi). Kirjan 
osat ovat Meehanism and Theories, Patterns 

and Performanee, Priees Profits and Planning 

sekä Prospects for Convergenee. Muutamat 
kirjoituksista ovat talousjärjestelmän ja sen 
kantafilosofian esittelyjä, toiset kriitillistä 
pohdintaa hinnanmuodostusmekanismin 
tarpeesta ja mahdollisuuksista. Tavan
omaisen länsimaisen kirjoittajakaartin 
ohella Neuvostoliiton LIBERMAN, E. BEL
KIN ja 1. BIRMAN esittelevät omia, aloitteel
lisuuteen ja joustavuuteen tähtääviä refor
mejaan. Loppuluvuiksi järjestelmien lä
hestymisestä on yllättäen valittu niin van
hat artikkelit kuin JAN TINBERGENin vuo
delta 1961 sekä KNuD ERIK SVENDsENin 
Kööpenhaminan ekonomistikokouksessa 
vuonna 1962 pitämä esitelmä. Jo näissä 
nähtiin lähestymistä, ja kuinka paljon 
enemmän sitä nähdäänkään nyt. 

Yhteenvedossa todetaan, että markkina-



mekanismi pystyy tuottamaan kysynnän 
haluamia tavaroita, mutta kasvu ja stabili
teetti tuottavat ongelmia. Keskusjohtoi
sessa suunnittelussa tilanne on lähes päin
vastainen, mutta siellä taas byrokratiasta 
johtuva tuhlaus ja tehottomuus mitätöivät 
muutoin komeita kasvulukuja, samalla kun 
kuluttajilla on aihetta valituksiin. Kan
sainvälinen vertailu osoittaa, että ideologia 
ei takaa taloudellista ekspansiota ja hyvin
vointia, sillä nopeata tai hidasta kasvua ja 

ANDERS 0LGAARD Growth, Productivity and 

Relative Prices. North-Holland Publishing 
Co., Amsterdam 1966. 308 sivua. Hfl. 49.07. 

Taloudellisen kasvun teoriasta kiinnostu
nut saa verraten vähän tietoja mieliaihees
taan yleisimmin käytössä olevista oppikir
joista. Oppikirjojen anti on sitäpaitsi jok
seenkin erittelemätöntä. Riittää, kun mai
nitaan yksi tai kaksi kasvumallia ja sano
taan niistä muutama sana. Opiskelijalle 
jää sen vuoksi helposti kuva, että talou
dellisen kasvun tarkastelut ovat esim. 
Harrodin-Domarin mallin ympärillä pyö
rivää filosofointia. 0lgaardin esitys on 
siten omalta osaltaan täyttämässä ilmeistä 
aukkoa pyrkiessään antamaan yleiskuvan 
eräistä tunnetuimmista kasvumalleista ja 
niiden taustana olevasta ajattelusta. 

Teoksen kaksi ensimmäistä osaa käsit
televätkin yhden ja kahden sektorin mal
leja. Puhtaasti teoreettisessa esityksessä 
yhden sektorin malleista käsitellään Har
rodin-Domarin malliaja Cobbin-Doug
lasin tuotantofunktiota. Mielenkiintoista 
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elintason nousua löytyy mistä vain: »nei
ther protestantianism nor dialectical ma
terialism nor any other special doctrine 
is essential to industrialization, nor is any 
particular set of institutions necessary to 
economic growth.» Köyhissä oloissa, joissa 
on rajoitettu määrä tavoitteita, komento 
saattaa osoittautua tehokkaaksi. Valinnan 
varan kasvaessa olisi kuitenkin markkina
mekanismi päästettävä säädön virittäjäksi. 

HENRI J . VARTIAINEN 

näiden mallien osalta on havaita tuotan
nontekijöihin vaikuttavien aikavaikutus
ten mukaanotto analyysiin. Kahden sek
torin malleista esitellään staattinen sekä 
neoklassinen dynaaminen malli. 

Hieman paisutetulta ja osin tarpeetto
malta teoksessa vaikuttaa suhteellisia hin
toja ja ulkomaankauppaa koskeva osa. 
Tekijän perustelut sen olemassaololle eivät 
vaikuta kovin vahvoilta, kun hän yksikan
taan toteaa, että edellisissä osissa olevissa 
kasvumalleissa suhteellisten hintojen muu
tosten vaikutuksia talouteen on vaikea en
nustaa. Sen vuoksi asioita on lähdettävä 
katsomaan kokonaan toisesta näkökul
masta: yksityisen elinkeinonhaaran tai sii
hen verrattavissa olevan ulkomaankaup
paa käyvän maan kannalta. Näkökulman 
muutos vaikuttaa huonosti motivoidulta 
myös siksi, että siihen uhrattu sivumäärä 
on vajaa kolmannes kokonaissivumäärästä 
ja sekin on suurelta osalta empiiristä, 
Tanskan ulkomaankauppaa koskevaa 
materiaalia. 

0lgaardin esitystapa on pääasiallisesti 
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matemaattista ja analyysi enimmäkseen 
puhtaan teoreettista. Sellaisenaan teos on 
oppikirjana vaikeahko. Asianharrastajille 
se kuitenkin suppeudestaan huolimatta 

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA 
KIRJALLISUUTTA 

AMITAI ETZIONI Nykyajan organisaatiot. Al

kuteoksesta Modern Organizations suomen
tanut Seppo RandelI. Forum-kirjasto, 
Tammi, Helsinki 1968. 171 sivua. 

Amerikkalaisen sosiologin yleisesitys orga
nisaatiotutkimuksen tähänastisista koulu
kunnista ja tutkimustuloksista. Sisällöstä 
mainittakoon organisaatioiden tavoitteet 
ja rakenne, tehokkuus, valvonta ja johta
juus, byrokratian olemus, asiantuntemuk
sen auktoriteetti sekä organisaation jasen 
sosiaalisen ympäristön suhteet. Osoitetaan, 
kuinka vallitsevan tilanteen ylläpitäminen 
ja johtajien aseman säilyminen nousevat 
useissa yhteisöissä alkuperäisiä päämääriä 
tärkeämmiksi; kuinka byrokratian olemus 
muodostuu säännöistä, pätevyyden rajoit
tumisesta määrätylle alueelle sekä hierark
kisuuden periaatteesta; mitä ristiriitoja voi 
syntyä organisaation hallinnollisen ja tuo
tannollisen johtamisen välillä. Erittäin su
juvalle suomenkielelle käännettyjä hyödyl
lisiä pikku havaintoja ihmissuhteiden ja 
organisaatiosäännösten vuorovaikutukses
ta. Samankaltaisia ihmissuhde-ongelmia 
on niin hyvin vankilan johtajalla kuin seu
rakunnan kirkkoherralla. 

ERKKI LAURILA Atomienergian tekniikkaa ja 

politiikkaa. Otava, Helsinki 1967.289 sivua. 

Suomen kansan atomipoika antaa kansan
tajuisessa muodossa tarvittavaa tausta tie-

antanee lisävalaisua taloudellisen kasvun 
teoriaan erityisesti eräiden perusmallien 
osalta. 

KYÖSTI RENKO 

toa ydinvoimalakeskustelua varten. Kirjan 
alkupuoliskossa luodaan yleiskatsaus ydin
tutkimuksen alkuvaiheista atomipommiin 
ja atomienergian rauhanomaisen käytön 
kansainväliseen yhteistyöhön. Loppupuo
lisko on Suomea: alan tieto, tutkimus ja 
koulutus, energiakomitean mietintö 1956 
ja atomilainsäädäntö, pohjoismainen yh
teistyö ja kansainväliset suhteemme, en
simmäinen tutkimus- ja koulutusreakto
rimme, kaupallisen atomivoimalaitoksen 
suunnittelun ja hankinnan vaiheet vuosilta 
1963-67. Viimeinen kohta on mielen
kiintoista luettavaa ja se päättyy kevään 
1967 tapahtumiin, jolloin Imatran Voima 
Oy:n yhtiökokous äänesti voimalan tilaa
matta jättämisen puolesta. 

Suurelle yleisölle on epäilemättä hyö
dyksi lukea punnittua ja sujuvaa puhetta 
atomivoimakysymyksemme kehityksestä ja 
taustasta. Ainakin nähdään, että asiantun
tijataholla siirtymistä atomi aikaan on jo 
ajoissa ja huolellisesti valmisteltu eri puo
lilta. Kirjassa päädytään loppunäkymään, 
että julkisella vallalla on olennainen osuus 
kaikessa, mikä atomienergiaan liittyy, eikä 
näin ollen voida ajatellakaan vältettävän 
sitä, että atomienergian käytön ongelmissa 
joudutaan tekniikan lisäksi tekemisiin 
myös politiikan kanssa. 

KLAUS TÖRNUDD Suomija Yhdistyneet Kansa

kunnat. Maailma tänään, Tammi, Helsinki 
1968. 213 sivua. 

Ulkoasiainmiriisteriössä aikaisemmin pal
vellut, nykyisin Tampereen yliopiston kan-



sainvälisen politiikan professori TÖRNUDD 
selostaa asiantuntevasti Suomen toimintaa 
YK:ssa sekä jäsenyydestä koituvia velvoi
tuksia ja tehtäviä. Sisällöstä mainittakoon 
Suomen liittymisen historia ja edustus 
YK:n eri elimissäja erityisjärjestöissä; Suo
men YK-politiikka sellaisissa erityiskysy
myksissä kuin aseidenriisunta, kehitysapu, 
oikeudelliset asiat, suurvaltojen ristiriidat, 
roturiitaisuudet ym. Lopuksi hahmotel
laan Suomen kuvaa YK:ssa virallisten 
yleisesittelyjen ja äänestystilastojen poh
jalta. 

Lähinnä painettuihin lähteisiin perus
tuva esittely on huolellinen ja yksityiskoh
tainen; voisi puhua suorastaan käsikirjasta 
YK-työhön aikovalle tai näistä asioista 
muutoin vakavasti kiinnostuneelle. On 
epäilemättä hyödyllistä tutustua eri äänes
tyskannanottojen motivointeihin, joissa 
kirjoittaja näkee puolueettomuuspolitiik
kaa johdonmukaisesti seuratun. Useinhan 
kannanotto ei määräydykään sen perus
teella, miten itse »asian» tulisi olla, vaan 
sen mukaan, mihin YK:n toimi- ja vaiku
tusvallan puitteissa realistisesti katsotaan 
voitavan pyrkiä. Viimeinen luku »Suomen 
kuva» on suorastaan kaunis, onhan kir
joittaja suomalainen. Lopuksi todetaan 
Suomen ulkopolitiikan kentän laajentu
neen suunnattomasti YK-jäsenyyden joh
dosta, mihin voitaneen yhtyä. 

* * * 
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messa. Otava, Helsinki 1968. 173 sivua. 
9/14 mk. 
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