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Pääoman tuotto Suomessa* 

KARI ALHO 

1. Miksi pääoman tuotosta keskustellaan 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Kansantalouden pitkän aikavällin tarkasteluissa, tulonjaon, taloudel
lisen kasvun ja sen kuviteltujen >>,päätetilojen>> analyysissa voitto on 
jo ~lassisen taloustieteen ajoista lälhtien ollut luonnollisesti keskei
sellä sijalla. Monet tekitjät ovat kuluneen vuosikymllll'enen aikana 
vaikuttaneet :siihen, että voitto, vaihtoehtoisesti pääoman tuottoaste, 
kannattavuus, on noussut myös ajank:ohtaisissa makrotaloudeHisissa 
ja talouspolii ttisissa pohdirmoissa painokkaasti esiin. Käsi ttääkseni 
Suomessa kilpailukyvystä puhuttaessa tarkoitetaan usein juuri tätä 
samaa asiaa. 

Taustatekijöitä tälle virinneelle pohtdinnalle ovat oLleet mm. teol
lisuusmaiden kasvun taantuma 1970-luvulla, tulonjaon voimakas 
muutos erityisesti ,ensimmäisen oljylm-iisin yhteydessä ja investointien 
lamaantuminen näiden seurauksena. IlllVest'Ointien( madaltuminen 
puolestaan on nostanut esiin »pääoma'vajeen» (capital shortage) ja 
ohjannut huomion riittäJmättömiin investointi~irikkeisiin ja julkisen 
vallan verotuksellisten toimenpiteiden twkasieluWl. Teollisen toi
minnan tuotantorakenteita koskeva »kriisi», vinoutuneena pidetty 
resurssien jako »tuottavan» ja »tuottamattoman» sektorin välillä sekä 
teollisuusmaiden taloliksien ilmeisen heiikkJo ja hidas transformaatio
kyky ovat osaJ.taan vaikuttaneet siihen, että taloustieteellisessä ja ta
louspoliittisessa keskustelussa on vallannut al1aa taloUideHisen kehi
tyksen »luonrtatsia» voimia ja niiden rvoimaansaattamista painottava 
suuntaus, joka yhdeltä osin nojautuu analyysissaan yritystoiminnan 
voitontavoitteluun ja voittojen riittä~än tason merkitykseen. 

* Esiie]mä Kansantaloudehlisen Yhdistyksen kokouksessa 4.12.19,810. 
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Myös talouspo'litii:kan harjoilttaInisen ympfu'istä on muuttunut, 
koska ,talouspolitiikan tutut kiintopisteet ovat hävinneet läntisten 
teollisuusmaiden talouksien ajauduttua irti aikaisemmaha kasvu
uraita 1970-1uvun puolivälissä, ja paluun tälle uralle tultua erilaisten 
rajoitteiden vuoksi 'mahdottomaksi. Talouspolitiikan harjoittamises
sa nykyisin keskipitkän tähtäyksen ongelmat, mm. tulonjaon, kan
nattavuuden ja pääomanmuodostuksen edeHytwsten vaatimat toimen
piteet .ovat yhä keskeisemmälilä sijalla. Näitä asioita painottava nä
kökulma onkin }o saavuttanut varsin metki,ttäviä seurauksia käytän
nössä. 

Taloustieteellinen tutkimustyö on kohdistanut huomionsa moniin 
näihin kysymyksiin. Tutkimus on kohdistunut mm. pääomanmu.o
dostukseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen, tai ehkä pikem
minlkin pääomanmuodostusta vinouttaviksi katsottujen, nimen.omaan 

_ vel'lotuksellisten tekijöiden selvittäJmiseen, toisaalta säästämisen tU.ot
tojoustavuuden, j.ohon aikaisemmin kohdistui hu.omattavia epäilyk
siä, uudelleen arviointiin sekä erilaisten. säästämisjärjestelmien, mm. 
eläkejärjestelmien merkitykseen :säästämisen ja pääomanmuodostuk
sen kannaLta. Tällöiln johtopäätökset talouden tarjontapuolta pai
nottavista ana1yyseista ulotetaan pitkällä tähtäyksellä neoklassisessa 
täystyöllisyyden hengessä, jolloin pääomanmuodostus ja säästäminen 
asettuvat identtisiksi ja määräytyvät samoista tekijöistä käsin. 

Huomattava mielenlkiinto .on viTinnyt itse kannattavuuden ja pää
oman tuottoasteen käsitteelliseen pohdintaan ja mittaamiseen. Pe
rinteiset Ikirjanpidolliset menetelmät .ovat in:filaatio-ol.oissa paJ.öolti 
menettäneet merkityksensä ja tuottavat epäluotettavia tai suorastaan 
m'erkityksettömiä tuloksia.1 Vilkas harrastus on myös Suomessa vi
rinnyt pääoman kansantaloudellisen tuottoasteen selvittämiseen ja 
tulkintaan.2 Käsittelen esityksen loppuosassa tu.ottoasteen viim,eai
kaisen kehityksen selittämistä empiirisesti. 

Monet !edellä mainitut kansainväliset .ongelmat .ovat löytäneet si
jansa myös Suomen kansantalloudessa. Yleisenä, tarkemmin perus
telemattomana havaintona voi kuitenkin nälhJdäkseni esittää, että 

1. Täilltä os[non merlk'i'tltä'Vää käsi'ttteelliltstä aIllall.Yyls'ia suocdJtltanult HiU (1979). Pää
oman tuotboals'teen eri määTlilbtei1lYtawoirs1ta ks. myös ALho (li9I80) , [:ulku 4. 

2. Milttatu'klselt Iklosl~evalt· y,leensä teoHisuut'ta. ViiJrneailIDai,sis'ta itutlkimulksilslta ma'inilt
ta!k.Oion Airaksinen (19''718), Ylä-Anttila ja Heikkilä (1'9180), Koskenkylä (19,80) ja ALho 
(1980). 
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vaikka vuosien 1975-77 kannattavuuskriisi kouraisikin maatamme 
syvältä, vastaavaa rakenteellista kiriisiä tai epäilystä kansantalouden 
pitemmän ajan kasvumahdollisuuksista ja -keinoista kuin muualla ei 
Suomessa ole syntynyt. Päinvastoin se vielä suhteellisen vähäinen 
tutkimus, jota maassamme on tällä alueella suoritettu, ei viittaisikaan 
tä1laiseen (teollisen) kasvun umpikujaan, vaan suhteellisen suotui .. 
sUn kehitysm,ahdollisuuksiin.3 

Seuraavassa tarkastelen aluJksi pääoman tuotto asteen ja taloudel ... 
lisen kasvun määräytymistä pitkällä tähtäyksellä sekä pohdin mah
dollisuuksia ammentaa niitä kasvumahrdollisuuksia, joita Suomen 
vientijohteiseen talouskasvuun suuntautuneeHa kansantaloudella 
edelleen ilmeisesti on käytettävissään, mutta joiden hyödyntäminen 
on käyny.t vaikeammaksi talouskasvun yleisen !hidastumisen vuoksi. 
Tämän j,älkeen taMastelen lyihyesti toteutunutta ikannattavuuskehi
tystä ja pääoman tuottoasteen lyhyen ailkavälin heilahtelujen selittä
mistä. Lopuksi pohdin sitä sopeutumista, joka vHden viimeisen vuo
den aikana on tapahtunut pääomavarannon kasvussa ja tämän yh
teyttä työllisyyteen. 

2. Pääoman tuottoaste ja talouden kasvu pitkällä aikavälillä 

Aikakautemme ymmärtää taloudeHisen kasvun olevan luonteeltaan 
sellaista, että kasvu perustuu, päinvastoin kuin klassisen taloustieteen 
synkissä näkemyksissä, pääoman Hsääntymiseen eikä työvoiman kas
/vuun. Yksinkertaisesti pelkistettynä tällaisessa kasvussa on kaksi 
tekijää keskeistä. Ensinnäkin on olemassa teknologisen kehityksen 
ja työvoiman kasvun sekä tu~onjaon mahdollistamat edellytykset 
hankkia voittoja uusilla investoinneihla, on siis investointimahdolli
suudet. Toisaalta taloudessa on tietty ominainen halu ilisätä pääomaa 
ja varallisuuden kasvattamisella nostaa tulevaa kulutustasoa tai li
sätä pääoman omistamisen mukanaan tuomaa sosiaalista asemaa ja 
vaikutusvaltaa, on siis investointi!halukkuus. 

Tulonj aIkomaLlien perusteella on varsin selkeästi ymmärrettävis
sä, että säästäminen riippuu kansantulon jaosta eiri tulonsaajille ja 

3. Näiltä iklysymyksi,ä on kä'sVtelty mm. viimea,i1kaisilssa tu't!kimuiks'issa Pekkarinen
Tuomala (1980) ja Alho (19-80). 
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tulotyypeille. Jos ei sitouduta suoranaisesti uusklassiseen ajatteluun, 
on selvitettävä ta~kemmin tulo(njako)-muuttujan kaltaisen pääoman 
tuotto asteen ja investointien yhteys. Korkeampi pääoman tuottoaste 
antaa pääoman omistajille tai haltijoille [aajemmat mahdollisuudet 
allokoida varat joko nykyiseen kulutUlks:een tai varallisuuden akku
mulaatioon. Lienee järkevää olettaa, että molemmat saavat osansa, 
jos valintatilanne paranee kannattavuuden kohotessa. Lisäksi pää
omasijoituksiin liittyvää riSkiä ollaan valmiimpia kantamaan, kun 
tuotto aste suhteessa finanssikorkoon nousee. Yhteiskunnan sosiaa
lisista ja psykologisista ominaisu~sista lopulta riippuu, mikä on käy
tännössä halutun akkumulaation kiirvaus. 

TaloudeUis:en kehityksen toinen determinantti pitkällä tähtäyk
sellä ovat ne investointimahdollisuudet, jotka kansantaloudelle ovat 
olemassa. Tämä teknisesti tuotantofuniktion ja siihen liitettävien tu
lonjakoa ja teknistä kehitystä koskevien simultaanisten relaatioiden 
avulla laskettava .suure riippuu mm. siitä, että välhenevän rajatuotta
vuuden .ominaisuuden vuoksi pääoman kasvu suhteessa työvoimaan 
alentaa pääoman tuottoa, tekninen kehitys ja sen käyttöönotto ko
hottavat pääoman rajatuottavuutta ja tuottoa, tulonjaon mekanismi 
ja 'monopolivoi1ma vaikuttavat 'Osaltaan pääomasijoituksista saatavaan 
tuotto on. 

Näiden valmistelujen - tai pikemminkin ihuomautusten - jäl
keen v'Dimme tarkasteilla pitkän aika'välin kehitlY~sen määräytymistä. 
Oheiseen kuvioon 1 on piiTretty laskeva investointimahidollisuuksien 
käyrä 1M, joka kuvaa sitä, ,että voimakkaampi pääomanmuodostus 
alentaa tuottoastetta ceteris paribus. Kasvuhakuisuutta, investointi
funktiota esittää nouseva käyrä KK. Leikkauspisteessä nämä kaksi 
kasvun osatekijää tasapainottavat toisensa. TaIlouden kaSIVu on pit
kän aikavälin tasapainossa g:n ja tuottoaste e:n suuruinen.4 

4. Tämä taloudellisen kasvun uuskey1Il!eSti1å~siä ja uusklassisia eLementtejä ,sisälltävä 
eslltys on Eltis:in (1'9'73). IllIV,es1toiintJiifunlkltilo ·on diolhdelttu sft.en,et'tä pää.omakannan halru;tltu 
kasvu k rHppuu pos~tiivisesti pää,oman tuottoas,tees'ta (2 ja negatii~isesti finanssiJkoros
ta r. :KJoska tasapa;in'osls,a pä1ä/omalkannan }a 'tUl()ltannon kaslvu g a:setbuv,a:t samoilksi, saa
daan yhteys g = f «(2, r), jossa r voidaan edeHeen aseMaa riippumaan julkisen talou
den alijäämäS'tä, rahapolitiiikan toimeIllPi:teistä (rahan määrästä.) ja ulkomaisesta kor
kotasosta. Tähän inv:estointiyhtälöönsi-sältyy mahdoillisuus rahoittaa oSia kas:vus'ta ulko
maIsella velkaantumisella" jonka suuruus riJi;ppuu positiivisena kerioimeUa silriä, kuinka 
paljon pääoman tuottoaste yli.ttää tietyn kynny;sarvon. Näin investointifunktio on loi
vempi kuviossa kuin jos se perustuisi pelkästään kotimaisiin raJhoitusmahdoIlå.suuksiin. 

Investointimahdollisuuksten käyträ rHppuu ensinnäkiJn resurss'iperustan kasiVustta 
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Voimme tämän peruste,ella iluonnehtia s.ellaisen kasvuprosessin, 
jossa yhdistyvät suhteeUis:en korkea kasvu ja pääoman tuotto, edel-

g = a + n, jossa a on teknisen kehityksen vauhti ja n ItyövoimaiIlJ kasvu. Kasvunopeus 
ei vielä määräYICLy tästä, vaan siihen vaikuttaa enldogeenlineIlJ ;belrn.isen kehityksen vauhti, 
joka riilppuu positii!visesti investointien osuudesta S kansantuotteesta, a = f (8), joten 
g = f (8, n). Pääoman kesk!imääräisen (tuottavuuden Y/K ja pääoman tuottoasteen vä
lillä ·on teknologian kuvaama riippuvuus e = f (K/Y). Tasaipaii!noisessa kasvussa on edel
leen voLmassa keskimääräisen ja mar:ginaalisen pääomakerto'imen yhtäsuu['uus K/Y = 
8/g, joten e = f (8/g). Eliminoimalla S saadaan investointimahdollisuukslen funktio esd.
tetyksi muodossa g = f (e, n). 
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lyttävän, että talouden investointimahidollisuudet ja halukkuus pää
oman a'kkumulointiin ovat .molecimat korkeat. Oma käsitykseni on, 
että juuri tällaisella luonnehdinnalla voidaan kuvata Suomen kan
santalouden kehitystä. 

Kotimaisen ja kansainväHsen kasvun välisen suhteen tarkastelu 
voidaan liittää tähän u1komaankauppavirtoj:en tasapaino ehdon avul
la. Kuvion 1 alaosaan ·on piirretty käyrä EG, joka ilmoittaa ulko
maankaupan tasapainon tilanteessa, Ijossa hintakilpailukyky pysyy 
muuttumattomana.5 Ulkomaiden kasvaessa vauhtia g~ kotimainen 
kasvu ~ olisi tämän kanssa s'Opusoinnussa oleva ulkomaankauppa
rajoitteinen kasvu. Kasvuvauhtien erotus g-g~ on rahoitettava ul
komaisella velkaantumisehla. 

Miten sitten olisi mahdollista ylläpitää .omaa kasvua oloissa, jois
sa kansainvälisen taLouden kasvu olennaisesti hidastuu, mutta joissa 
oman talouden kasvumahdollisuudet eivät samalla heikkene aina
kaan samassa määrin. Seurauksena tästä kansainvälisestä taantu
masta on todennäköisesti se, että aikaisempi resurssiperustainen täys
työllisyyskasvu tulee ulkomaisen kysynnän rajoittamaksi, jolloin in
vestointimahdollisuuksien käyrä alenee tämän seurauksena. 

Tässä tilanteessa on kaksi toimintalinjaa. Ensinnäkin voidaan 
yrittää investointikiihokkeita lisäämällä tehdä tietty pääomakannan 
kasvu halutuksi aikaisempaa pienemmällä tuottoasteella. Tällä ta
vaHa voidaan uudeHeen ottaa käyttöön aikaisemmin va1linnutta vel
kaantumisvaraa, jos sellainen on yhä 'Olemassa. 

Toinen mahdollisuus on yrittää vapautua ainakin jossain määrin 
tästä kysyntärajoitteesta siten, että hankitaan valuutan arvon alenta
misella kHpaHuetua, jonka turvin kasvu voisi uudelleen nopeutua. 
Tällä toimenpiteellä parannettaisiin talouden investointimahdolli
suuksia ja siirrettäisiin 1M-käyrää takaisin oikealle (tulonja'On muut
tumisen vuoksi). Talous pyrkisi tänä tavalla huonontuneista ulkoi
sista edellytyksistä huolimatta entistä aktiivisemmin suuntaamaan 
kasvuponnistelujaan viennin varaan. 

Tässä yrityksessä, niin kauan kuin se 'Onnistuisi, samaHa kilpailu
aseman muuttuessa EG-käyrä nousisi ylöspäin, mikä sinänsä olisi 
omiaan helpottamaan ulkomaankaupan pitämistä tasapainossa, vaik
ka ero kotimaisen ja ulkomaisen kasvun välillä suurenee. Koska 

5. Tästä ks. taI1kemmin Suvanto ja Vajanne (1980). 
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Kuvio 2: Tuotannontekijöiden korvaukset teollisuudessa ja finanssipääoman reaalinen 
tuotto 
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kuitenkin samalla investointimahdollisuudet paranevat, on mahdol
lista, että ulkomaisen velkaantumisen tarve kaiken kaikkiaan itse 
asiassa kasvaisi. 

3. Pääoman tuottoasteen vaihtelut lyhyellä tähtäyksellä 

Kuviossa 2 on esitetty tuotantopanosten saamat korvaukset teolli
suudessa, sijoittajien saama korvaus sekä finanssikorko reaalisesti 
valtion ,obligaatioiden avulla mitattuna. En käy tässä yhteydessä tar
kemmin pohtimaan niitä suuria määrittely- ja mittausongelmia, joita 
erityisesti pääoman tuottoon liittyy ja joita kysymyksiä olen tarkem
min pohtinut edellä mainitussa tutkimuksessani. Totean lyhyesti, 
että tyypillisesti Suomessakin talouden kasvuprosessi on oHut sellai
nen, että pääoma ja tuotanto ovat kasvaneet suurin piirtein samaa 
vauhtia, työpanoksen kasvu on ollut huomattavasti hitaampaa, ja 
pääomaintensiivisyys, tuottavuus ja reaalipalkka ovat nousseet tasai
sesti, kun taas pääoman korvaus, pääoman tuottoaste on pysynyt kar
keasti ottaen vakiona tarkasteltuna, sinänsä lylhyenä periodina. 

Lyhyellä aikavälillä tuotoissa on kuitenkin ollut suuria heilahte
luja, joiden voimakkuus heijastaa osaHaan niitä tasapaino-ongelmia, 
joita Suomen kansantalous on kokenut. Olen tarkastellut yksinker
taisesti teollisuuden tuottoasteen, jossa pääoma sisältää kiinteän pää
.oman j a vaihto-omaisuuden, 6 selittämistä muutamilla keskeisillä 
muuttujilla, 'kapasiteetin käyttö asteella sekä hintasuhteilla, markka
määräisten vientihintojen ja yksikkötyökustannusten suhteella sekä 
kotimaisten hintojen, kansantuotteen hintaindeksin ja yksikkötyö
kustannusten suhteella.7 Selittävät sarjat ja tulos selityksen osalta 
on esitetty kuviossa 3. Erityisen keskeinen seIityksessä on vientihin
tojen ja työkustannusten suhteen merkitys, joka on selvästi tärkein 
selittävä muuttuja. Kapasiteetin käyttöasteen merkitys on se[västi 
vähäisempi, ja myös toinen hinta suhde on sitä tärkeämpi selittäJä. 

6. 'TuotlboastesaI1jaon ETL.Alss,a YLä-,An,vtiLan j'a Heikkilän (1'960) klOnsrtruoima. Ks. 
erillaisrs'ta empiirisistä tuo'tltoa'stemiltJta:reista Alho C1;9l8'O) , luku 6. 

7. TUlottoasteen Ikehitys Vloidaan tietY'sti täJsmällilsest'i deikJomponoida eri hinlta-, 
määrä- ja tUiOittavuusmuuubuji,en aiheUlttamalksi, ikulten Airaksinen (1'978) on sUloTi'ttanut. 
Myös Koskenkylä (1980) on tutkinut Ikoilw j,a oman pää/oman selilbtämistä. 
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Tarkastellaan täJmän tuloksen valossa sitä, mistä tekijöistä tuotto
asteen kohoaminen vuoden 1977 pdhjalukemasta 12.5 prosentista 
vuoden 1979 17 prosenttiin on ollut peräisin. Vientihintojen ja t~ö
v.oimakustannusten suhteen nousu aiheutti noin 2.5 pivosenttiyksikön 
nousun tuottoasteessa, kapasiteetin käyttöasteen nousu vajaan pro
senttiyksikön ja BKT:n hintojen ja työvoimakustannusten suhteen 
nousu niinikään vajaan prosenttiyksikön nousun tuottoasteessa. Kes
keisesti kannattavuuden nousu on .oHut siten valuuttakurssipoliittis
ten päätösten ja tuottavuuden lisäämisen ansiota, ja johtunut sitten
kin vain toissijaisesti n.ousseesta kapasiteetin käyttöasteesta. 

Tämä antaa aiheen kiinnittää huomion siihen, että lähivuosina, 
mikäli investointitoiminnan edellytyksistä lhaJlutaan huolehtia, ei juu
ri .ole mahdoHista sallia aikaisemmin vastaavalle suJhdannevaiheelle 
tyypillistä kotimaisten kustannusten vientihintoja nopeampaa nou
sua, sillä tuottoastehan ei O'lekoh.oamisestaan huolimatta n.oussut 
korkeasuhdanteessa devalvaatioiden jälkeen juuri aikaisempaa kes
kiarvotasoaan y lemmä!k.si. 
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4. Loppupohdinta: »Pääomavaje» ja työllisyys 

Teollisuusyritysten kannattavuus elpyi voimaJkkaasti vuosina 1978-
79, mikä voidaan kuviosta havaita. Kapasiteetin käyttöaste on nous
sut,moniilila aloilla aina täyskäyttö i syy teen asti. SamaNa investointi
toiJminta on runsaastielpynyt. Eri yhteyksissä on viime aikoina p.oh
dittu sitä, miksi työv.oimare:surssit eivät ole täyskäytössä, vaikka tuo .. 
tannollinen akt1viteetti on noussut niin korkeaksi kuin on. Syytä edel
leen vallitsevaan suureen työttömyyteen on haettu työvoimamarkki
noiden lisääntyneistä jäykkyystekijöistä. Toisaalta viitataan edelleen 
vallitsevaan kokonaiskysynnän vajeeseen ratkaisevana tekijänä työt
tömyydelle. 

Nämä .ovat ilmeisesti osittain oikeita \havaintoja tai mieHpiteitä 
molemmat. Yleensä jää kuitenkin huomaamatta se, että lamavuosina 
syntyi tuotantokapasiteetin kasvussa aikaisempaan verrattuna huo
mattava vaje, joka ei ilmeisesti tule jatkossakaan eliminoitumaan. 
Karkean arvion mukaan teollisuuden pääomakanta on vuoden 1980 
lopussa ehkä noin 15 % pienempi kuin se aikaisemman kasvu-uran 
mukaan olisi, jos verrataan t.oteutuneita iIllVestoint.eja aikaisemman 
täystyöllisyysuran jatkUJIIlisen edellyttämiin investointeihin.9 Nykyi
set investoinnit eivät nekään yllä vaadittuihin, ja siten vaje ei eli
minoidu, vaan on ilmeisesti pysyvää luonteeltaan. 

Onko tämän perusteella syytä ruveta puhumaan Suomessa myös 
pääomavajeesta syynä työttömyyteen siten kuin läntisissä talouksissa 
viime vuosina? Nähdäkseni tämä rinnastus ei ole oikea sikäli, että 
olemme viime vuosina stabiloineet taloutemme sellaiseen kuntoon, 
että meillä ilmeisesti olisi edelleen ilman »rakennekriisiä» kasvupo
tentiaalia nope(amp)aanJkin kasvuun, mutta emme ole onnistuneet 

·8. Sel:ittävistä sarjoista kapasiteetin käyttöaste ja yksikkötyökustaIllnukse't ovat 
ETLAssa 'konstl'lUoiituja mUl1Jletujia. Sel'iltyis kuvilQlssa 'on saatu a11'boomr,rellJoituneisiUuden 
vuoksi yleistetyllä pns-menete1mäIa.ä estimoidusta mallista 

Tuaste = - 31.4 + 0.07 Kap.ikäyittöa'sbe + 0.16 vienhin 
(1.0) (5.5) työkust. 

R2c = 0.77 suluissa ker["'oines'timaa'btien t-Iluvut 

+0.11 BKThin 
(2.2) työkust. 

9. Tämä on arvioitu siten, että vuosien 19,48-75, teollisuusinvestoi-IlItien logaritmi
sesti lineaarista trendiä on jatkettu vuosille 1976-80 ja vähennetty tämän mukaisista 
investoinneista toteutuneet linv·estoinnit. ~otusta on veI"rattu vuoden ,1980 kuviteltuun 
»'täyiskapas'ijteetti»rpäälOmalkantaan, jonka .on o[:etebtu tkas,v.aneen 6-'7 % :n 'VUt)tu'islta 
vauhtia vuodesta 1975. 
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löytämään keinoja, joilla tämä kasvupotentiaali voitaisiin ottaa käyt
töön. Yksi mandoHisuus, johon ,edellä viitattiin, on uudelleen turvau
tua kohoarvaan ulkomaiseen vefkaantumiseen, jolla ikasvueroa voitai
siin ylläpitää. Ilmeisesti tämäkin mah!dollisuus tulisi ottaa uu'delleen 
tarkan harkinnan kohteeksi samalla tavalla kuin noin vuosikymmen 
sitten. 
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Puheenvuorot: 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Pääoman ·tuotto ja sen vaikutuskanavista 

HEIKKI KOSKENKYLÄ 

1. Pääoman tuotto on liittyviä 
peruskysymyksiä 

Kari Alho tarkasteli esitelmässään pää
oman tuottoa melko yleisellä tasolla ja 
kiinnitti [pääasiassa huomiota taloudel
lisen kasvun, investointien sekä pää
oman tuottoprosentin väolisiin riippu
vuuksiin. Käsittelen seuraavassa kahta 
asiakokonaisuutta, jotka liittyvät lähei
sesti esitelmän otsakkeeseen: ,ensinnä
kin pääoman tuoton käsitettä ja siihen 
liittyviä keskeisiä kysymyksiä, jotka 
ovat tärkeitä pohdittaessa pääoman 
tuoton taloudellisia vaikutuksia ja toi
seksi pääoman tuoton vaikutusmuotoja 
kansantalouteen, lähinnä investointien 
näkökulmasta. 

Pääoman tuoton käsite an varsin ma

nitahainen ilmiö ja vaidaankin sanaa, 
että yhtä ainaaa ja aikeata määritel

mää sille tuskinan alemassa. Tearias

sa pidetään yleensä lähtökahtana sitä, 

että yritys maksimai osakkeenamista

jien hyödyn. 

Tälrlöin yrityksen suunniteltuja tai

mia, kuten työvaiman ja investaintien 
hankintaa, myyntiä sekä hinnaittelu(pa

litiikkaa säätelevät periaatteessa ne 

seuraukset, jaita ka. taiminnailla an ku
luttajille {amistajille). Tämän yksinker
taisen, mutta abstraktin mallin perus
sanama an siinä, että yrityksen valin
nat riippuvat ratkaisevasti siitä, millai
nen an kuluttajien aikapreferenssi eli 
heidän diskanttakarkansa. TäydeUisesti 
taimivien markkinoiden ja varmuuden 
valli tessa aikapreferenssi an sama kuin 
pääoman tuatta ja itse asiassa sama 
kuin muidenkin sijaituskahteiden tua
tat. Tadellisessa maailmassa allaan kui
tenkin tilanteessa, jassa markkinat eivät 
taimi täydellisesti ja infarmaatia an 
epätäydellistä. Tästä seuraa se, että 
markkinailla an suuri määrä -erilaisia 
karkaja ja tuatta/prasentteja. 

Kun tarkastellaan pääaman tuattaa 
nimenamaan yrityssektorissa jaudutaan 

ja valitsemaan sen väEllä, anka kiin

nastuksen kohteena kaka pääaman vai 

aman pääaman tuattaaste. Oman pää

aman tuattaaste an kuluttajien aikapre

ferenssin kaltainen käsite. Kaka pää

aman tuattaan sisältyvät myös karka

kulut, jatka maksetaan vieraalle pää

amalle. Alho an vastikään ilmestynees

sä tutkimuksessaan tarkastellut perus

teellisesti näitä käsitteitäCAlha, 1980). 
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Kuvio 1: Koko pääoman (RRT) j,a oman päiWman (RR'E) tuorttoaste; teollisuus v. 1960-

80. 

2. Pääoman tuatan tasasta ja trendistä 

Vaidaan kysyä~ miksi ,meitä ylipäätään 
kiinnostaa pääoman tuottoaste. Usein 
an esitetty, että taloustieteiHjöiden tu
lisi »rationaalisen maksimoinnin» mal
leissaan käyttää tavoitemuuttujana pää
aman tuottoa (esi.m. P/K, P = voitto, 
K = ~pääama) ja pyrkiä siis maksimoi
maan tuattaprosenttia. Pääoman tuotto
prosenttia ei ilmeisesti ole kelpuutettu 
tavoitefunktioiden »aateliseen» jouk
kaon, koska sen maksimi voidaan saa
vuttaa joka lisäämällä osoittajaa eli 
voittoa (P) tai pienentämällä nimittäjää 
eli pääomaa (K). Maksimointi johtaisi 
tällöin siihen, että kukin yritys valit
see vain kaikkein kannattavimman pro
jektin. 

Pääoman tuotto (keskimääräinen) on
kin nähtävä Jähinnä seurausilmiönä 
yrityksen aptimointikehikosta. Teorias
sa käyttäytyminen riippuu pääoman ra
jatuottavuudesta. Lähinnä empiiristen 
tutkimusten kannalta havainnot voi
daan kuitenkin perustaa vain keskiar
vaI ukuihin. 

Kari Alho on tutkimuksissaan tullut 
siihen tulokseen, että yritysten pää
oman tuattoprosentti on Suomessa mel

ko korkea ja yltää useiden teollisuus
maiden tasolle (Ruotsi, L-Saksa, Eng
lanti), jollei japa niiden yläpuolellekin. 
Samaan johtopäätökseen an tullut myös 
Pekka Ylä-Anttila (P. Ylä-Anttila ja 
A. Heikkilä, 19:80). Olen samaa mieltä 
näistä tuloksista, erityisesti mikäli nii
den katsataan kaskevan koko pääoman 
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tuottoastetta (H. Koskenkylä, 1'9;80). 
M. 1. T:n järjestämässä pääoman tuot
tolukujen kansainvälisessä vertailupro
jektissa (mukana mm. USA, Kanada, 
Englanti, L-Saksa, Ranska, Italia, Ja
pani ja Suomi) on myös tultu tähän tu
lokseen. 

Toinen ,mielenkiintoinen havainto on 
ol,lut se, että Suomessa ei näytä esiin
tyneen alenevaa trendiä {reaalisessa) 
tuottoprosentissa. Pääoman tuotto tosin 
putosi varsin alas vuosina 19'7'6-78, 
mutta se on jälleen noussut viime ja 
kuluvan vuoden nousukauden ansiosta 
(Kuvio 1). Useissa maissa, mm. Ruotsi, 
En,glanti ja L-Saksa, teollisuuden pää
oman tuotossa on havaittu laskeva 
trendi. Sen sijaan USA:n osalta ei ole 
yksimielisyyttä saavutettu. Esim. Feld
stein ja Summers (1978) ovat todenneet 
pääoman tuoton olleen melko vakaan 
USA:n teolHsuudessa, mutta Holland ja 
Myers {19:79~ sekä Nordhaus (19'74) ovat 
löytäneet laskevan trendin. 

3. Pääoman tuoton vaihteluista 

Useiden Suomessa tehtyjen selvitysten 
mukaan (K. Alho, P. Ylä-Anttila, T. 
Airaksinen ja H. Koskenkylä) voidaan 
melko luotettavasti todeta, että pää
oman tuoton vaihtelut ovat olleet m,er
kittävän suuria. Pidän erityisen tärkeä
nä havaintona sitä, että oman pääoman 
tuotto asteen vaihtelut ovat olleet suu
rempia kuin koko ,pääoman tuoton vaih
telut (Kuvio 1). 

Pääoman tuotto voidaan pelkistetysti 
esittää muodossa: 

P+R 
(1) RlRT=~, 

jossa RRT on koko pääoman tuotto aste, 

K = sijoitettu pääoma, P = voitto (en
nen tai jälkeen verojen) ja R = netto
korkomenot. Jos merkitään D = velka
pääoma ja E = K-D, saadaan oman 
pääoman r(E) tuottoasteeksi (RRE). 

P 
(2) RRE =E 

Voitto ennen veroja voidaan puoles
taan esittää kaavalla 

(3) P = pQ-WL-ClK, 

jossa pQ = jalostusarvosta saatavat tu
lot, wL = työvoimakulut ja eK = pää
omakulut, siten että 

q (r + 0) (l: - uZ) 
(4) c = l-u 

jossa e on ns. user eost-käsite ja sisäl
tää :parametrit, jotka ovat r = korko, 
Z = kirjanpidollisten poistojen nyky
arvo, ~ = poistokerroin (todellinen), u =. 

yhtiöveroprosentti ja q = investointi
hyödy kkeiden hintaindeksi. 

Näistä peruskaavoista voidaan tehdä 
eräitä havaintoja pääoman tuottopro
sentin vaihteluiden syistä ja seurauk
sista. Periaatteessa pääoman tuottopro
senttiin vaikuttavat sekä yrityksen että 
koko kansantaloudenkin kannalta ekso
geeniset tekijät, kuten maailmanmark
kinahinnat jaesim. ulkomainen korko
taso, joka vaikuttaa muuttujaan r. Myös 
talouden sisäiset ja usein ,eksogeenisik
si yrityksen kannalta oletetut tekijät 
ovat vaikuttamassa. Näitä ovat m,m. 
eräät talouspolitiikan keinot, kuten ko
timainen korkokanta, yhtiöveroprosent
ti (myös muut verotuksen muodot, jot
ka eivät näy pelkistetyssä kaavassa. ~4» 
sekä poistosäädökset. Edellä inaini tut 
ovat korko- ja finanssipolitiikan piiriin 
kuuluvia keinoja. Myös julkinen kysyn
tä vaikuttaa muuttujan Q (tuotanto) 
kautta RR:ään. Edelleen voidaan tode
ta, että valuuttakurssipolitiikka vaikut-
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Kuvio 2: Oman pääoman tuottoasteen arvioita. 

taa hintojen (p) ja tulopolitiikka työvoi
makustannusten 'Cw) kautta tuotto,pro
senttiin. Ja koska korkomenot ovat R = 

rD; niin rahapolitiikan määrällisellä 

säätelyllä kotimaisten ja ulkomaisten 
luottojen kautta on merkitystä tuotto

prosenttien kehitykselle. 

EdeHä olevan pelkistetyn tarkastelu
kehikon pohjalta voidaankin todeta, että 

pääoman tuottoasteen kehitys on riip
puvainen sekä tekij-öistä, joihin talous
politiikalla voidaan vaikuttaa että t·eki
jöistä, jotka rHppuvat talouden sisäisis
tä toimintamekanismeista Cesim. inf,laa
tioprosessi) ja talouden kannalta ulko
puolisista tekijöi.stä. 

Näiden tekijöiden joukosta voidaan 
havaita eräs piirre, joka ilmeisesti on 

2 

varsin tärkeä erityisesti oman pääoman 
tuotto.prosentin vaihteluiden selittäjänä. 
Kuviossa 2 on esitetty oman pääoman 
tuottoaste sekä kaavalla (2) laskettuna 
että kaavalla 

(5) 
D 

RRE' = RRT + (RRT - r) E 

Kaavassa (2) oman pääoman tuottoa 

tarkastellaan pe.lkästään virta-näkökul

ma~ta (P), mutta kaavassa ,(15) myös sil
tä kannalta, mitä tapahtuu vieraalle 
pääomalle infJaatio-oloissa. 

Jos koko Ipääoman reaalinen tuotto 
(RRT) ylittää reaalisen korkotason (r), 
niin vieraan pääoman lisäys nostaa 
oman pääoman tuottoa. Tämän ilmiön 
voimakkuus näkyy selvästi kuviosta (2), 
jossa tuottoprosenttien RRE' ja RRE ero 
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kuvaa inflaation vaikutusta tuottoon. 
Samalla on kuitenkin todettava, että 
mikäli korkeisiin velkaan tumisasteisiin 
(DIE) liittyy lisääntyvä riski yrittäjän 
rahoittajalle voi r:n nousu eliminoida 
osanem. inflaatiohyötyä. Lisäksi on 
syytä tähdentää sitä, että y,leinen hin
tojen nousu nostaa vain oman pääoman 
tuottoa. Koko. pääoman reaalisen ja ni
mellisen tuoton ero riippuu vain suh
teellisten hintojen muutoksista. 

4. Pääoman tuotto ja 
investointitoiminta 

Pääoman tuoton vaikutus investointei
hin voidaan esittää pelkist,etysti: 

(6) 1 = f (RR - C), f' > 0 

jossa RR on pääoman {raja)tuottoa ku
vaava termi ja C pääomakustannuksia 
kuvaava termi. Tällä investointifunk
tiolla on myös yhteys Tobinin q-teoree
man (Valuation ratio) mukaiseen inves
tointiteoriaan, jossa 

(7) 1 = g (q -1), g' > 0 

ja tällöin 1 = 0, jos q = 1. Kun q on 
ykkönen, niin yrityksen markkina-arvo 
on yhtäsuuri kuin sen pääoman jälleen
hankin tahin tainen arvo. Voidaan osoit
taa, ,että muuttuja q on ,muotoa (ks. H. 
Koskenkylä, 1980) 

RR 
(8) q=-r-' 

jolloin investoinnit siis riippuvat pää
oman tuoton ja rahoituspääoman kus
tannusten (r) välisestä erosta. 

Edellä todettiin, että inflaatio näyt
täisi nostavan oman pääoman tuotto
astetta I(ainakin väliaikaisesti). Yleisem
pi inflaation vaikutusmekanismi pää

oman tuottoon voidaan pääpiirteittäin 

esittää seuraavasti. Nousukauden alus
sa ja nousukauden aikana, jolloin koti
mainen inflaatiovauhti on yleensä al
hainen (myös suhteessa ulkomaihin), 
vaikkakin kohoava, inflaatio. kohottaa 
pääoman tuottoa sekä tulojen nousun 
että reaalikoron ja velkojen reaaliarvon 
alenemisen vuoksi. Kasvavan ja kan
nattavan yrityksen on optimaalista 
ajoittaa investointinsa tällaiseen vai
heeseen. 

Paitsi että inf,laatio nostaa pääoman 
tuottoa, niin se samalla myös alentaa 
pääoman kustannuksia, jolloin inflaation 
investointeja kiihdyttävä vaikutus voi
,mistuu. Kun kotimainen inflaatio kui
tenkin vähitellen leviää kaikkiin hin
toi,hin (kuten Suomessa v. 1'981 tapah
tunee), niin varsinkin ns. avoimen sek
torin (teollisuus) kansainvälinen kilpai
lukyky alkaa heikentyä. Inflaatio joh
taa tällöin vähitellen yritysten vienti
tulojen heikkenemiseen ja kustannus
ten kohoamiseen, jolloin voitot alkavat 
laskea ja samalla pääoman tuotto alen
tua. 

Mitä sitten olisi tehtävä tämän kehi
tyskuvan muuttamiseksi? Periaatteessa 
useilla talouspolitiikan välineillä voi
daan nousukauden aikana pyrkiä sii
hen,että \pääoman tuotto ei nouse suh
teessa pääomakustannuksiin »liian kor
keaHe». Koron nostaminen pienentää 
erotusta (RR - c) ja alentaa siten in
vestointeja. Luottojen saatavuuden ra
joittamisella voidaan estää se, että 
kaikki erotuksen (RR - c) implikoimat 

investoinnit eivät toteudu. Valuutta

kurssipolitiikalla voidaan alentaa tuloja 

(p:n kautta). Myös finanssipolitiikalla 

on useita välineitä käytössä. Lisäksi jul

kisiamenoja hHlitsemällä voidaan a,len

taa kysyntää. 



Samalla tällaiset taloudellista kasvua 
hillitsevät toimenpiteet alentaisivc.t 
myös inflaatiovauhtia ja olisivat omiaan 
lievittämään laskukauden ongelmia pää
oman tuottoasteessa. 

On kuitenkin syytä tähdentää sitä, 
että ta,louspolitiikalla voidaan myös 
luonnollisesti vaikuttaa kulutukseen ja 
muihin investointeihin (asunnot, palve
lusektori'). Tällöin käytännössä muodos
tuu vaikeaksi kysymys siitä, missä mää
rin teollisuuden pääoman tuoton nou
sua tulisi ehkäistä ja missä määrin ra
joittaa muuta kysyntää ja siten talou
dellista kasvua nousukaudella. 

5. Johtopäätöksiä 

Keskeiset johtopäätökset edellä todetus
ta ovat seuraavat. Pääoman tuotto näyt
tää oUeen Suomessa 1'9160- ja 19'70-lu
vuilla ,melko korkealla tasolla mm. kan
sainvälisten vertailujen mukaan. Pää
oman tuotossa ei näytä olevan alen evaa 
trendiä, kuten useissa muissa maissa on 
havaittu. Pääoman tuoton vuosittaiset 
vaihtelut ovat olleet varsin suuria. 
Koko. pääoman ja oman pääoman tuot
toasteet eroavat huomattavasti toisis
taan. Inflaatio näyttää nostavan (tila
päisesti) oman pääoman tuottoa velan 
reaaliarvon pienenemisen johdosta. N ou

sukauden aikana :pääoman tuotto ko
hoaa Suomessa voimakkaasti ja samana 
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pääoman kustannukset alenevat (reaali
korko pienenee). Tämä ilmiö kiihdyttää 
investointeja, mutta siihen voitaisiin 
vaikuttaa useilla talouspolitiikan kei
noilla. Vaikutuksen haluttu . suuruus 
riippuu siitä, millaista kasvupolitiikkaa 
periaatteessa halutaan, mikä on kasvun 
ja kannattavuuden (pääoman tuotto) 
välinen riippuvuus ja ,millaiseksi halu~ 
taan yritysten investointien sekä toi
saalta muiden investointien (,lähinnä 
asunnot) ja kulutuksen välinen suhde. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Pääoman tuotto Suomessa 

PAAVO OKKO 

1. Pääoman tuotto tutkimuskohteena Ylä-Anttila - Heikkilä (1980) ja Alho 

CH}8'O) sekä uusi,mpana Koskenkylä 
Kuten Kari Alho esitelmässään to- (1980). Tässä ·mielessä Alhon esitelmä 
teaa, on voitolla oHut aina keskeinen on ajankohtainen ja mie.lenkiintoinen. 
asema taloustieteellisessä analyysissa. 
Miltei kaikissa keskeisissä taloustieteen 
peruskysymyksissä päättelyyn liittyy 
pääoman tuotto. tai toiminnan kannat
tavuus. Sekä lyhyen tähtäyksen stabi
liteettikysymyksissä että pitemmän täh
täyksen kasvu- ja rakenne- sekä tulon
jakotarkasteluissa on odotetulla tahi 
realisoituneeHa kannattavuuskehityk
sellä merkittävä rooli selittävänä tai se
litettävänä muuttujana. Tuottoasteen 
roolin korostuksesta ,mainittakoon täs
sä esimerkkinä vaikkapa Solowin (19 163) 
pääomateo.reettiset näkemykset. Ai
heesta keskustellaan sekä kiistellään 
jatkuvasti. 

Suomessakin on .mielenkiinto asiaan 
viime aikoina lisääntynyt. Viime vuo
sikym,menen kokemukset ovat korosta
neet aiheen merkitystä. Sen alulle oli 
mieluumminkin ominaista muiden kri
teerien kuin liiketaloudellisen kannat
tavuuden korostaminen investointisuun
nittelussa. Vuosikymmenen lopun ko-

2. Pääoman tuottoasteesta ja talouden 
rakenteellisista piirteistä 

Suomea o.n !pidetty taJoutena, jonka 
investointi aste sekä pääomakerroin on 
kansainvälisesti korkea. Tämä yhdis
telmä taas merkitsee kansainvälisesti 
keskinkertaista kasvuvauhtia. Talous 
on edennyt akkumulaatioprosessissaan 
pääo.man laajenemisen tietä ilman, että 
toivottua reaal~pääoman korvautumista 
tietopääomalla olisi ol,lut laaje.mmin ha
vaittavissa. Tällaiseen kehitykseen on 
kai usein yhdistetty ajatus siitä, että 
pääoman tuo.Uoaste jää näissä oloissa 
alhaiseksi. Mielikuvaa muodostaa täl-
laiseksi mm. pääoman vähenevän raj a
tuottavuuden hypoteesi. Tosin Alhon 
tarkastelut pohjautuvat lähinnä teolli
suuteen, mutta silti on mielenkiintoista, 
että hänen luonnehtima kuva poikkeaa 
edellisestä er.ityisesti pääoman tuottoas-

kemukset taas muistuttivat siitä, että teen tason osalta. Erityisesti pääoma-
kannattavuuskriteeri on dominoiva 
muihin nähden. Teollisuuden kannat
tavuustutkimusta on nyt harrastettu se
kä oman maan sisäisten kannattavuus
muutosten ja -erojen että kansainvälis
ten vertailuj.en kannalta. Suomalaisis
ta töistä mainittakoon Airaksinen (1.'9~8), 

kantaan liittyvien Imittausvaikeuksien 
takia on kansainvälisistä taso.eroista kai 
argumentoitava varovasti. Varmaankin 
suomalaisten on vaikea hyväksyä sel
laisenaan esim. sitä, että Suo.messa pää
oman tuotto aste on oHut selvästi kor
keampi kuin Ruotsissa {Alho (19180), s. 



918). Huomattakoon kuitenkin, että 
Heikki Koskenkylä on päätynyt saman
su un taisiin tuloksiin. 

Koska tuottoasteen . taso liittyy kes
keisiin talouden rakenneominaisuuk
siin, sitä kannattaa pohtia tässäkin yh
teydessä. Tällöin on syytä irtautua kom
paratiivisenstatiikan luomista ,mieliku
vista muuttujien välisistä yhteyksistä. 
Pitkän tähtäyksen kysymysten kohdaHa 
joudutaan kuitenkin usein viittaamaan 
taloustieteelle eksogeenisiin tekijöihin, 
kuten teknologian kehitys, väestön kas
vu ja asenteet (esim. ns. yrittäjien »ani
maL spirit»), tulonjakotaistelun iluonne 
ym. Suomen kohdalla ulkomaankaupan 
vaikutus lienee tärkeä tässäkin suhtees
sa. Minkälaisiin tuotteisiin ja millaisille 
markkinoHle olemme suuntautuneet ja 
miten ulkomaankaupan vaiihtosuhde ke
hittyy, lienevät kuitenkin tärkeämpiä 
tekijöitä kuin noudatettu valuuttakurs
sipoHtiikka. Tämä näkökulma kuiten
kin ilmeisesti selittää osaltaan tuottoas
teen kehitystä. Suomen kaltainen avoin 
talous joutuu huolehtimaan omalla ta
louspolitiikallaan erityisesti avoimen 
sektorin »riittävästä» kannattavuudes
ta. KHpailukykypoIitiikan kannatta
vuusvaikutushan tulee selvästi ilmi 
myös Alhon esitelmässä. 

Myös funktionaalinen tulonjako liit
tyy näihin rakenteellisiin o.minaispiir
teisiin. Määritelmällisiin yhteyksiin no
jautuen voidaan tuotto aste (r) lausua 
palkkasuhteen (l) ja pääomakertoimen 
fk) avulla seuraavasti: 

1-1 
r=--

k 

Tällaisen tautologian käyttäminen se
littävässä tarkoituksessa on ilmeisesti 
ongelmallista. Korkea pääomakerroin ja 

korkea tuottoaste voivat edellisen mu-
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kaan kuitenkin siis esiintyä yhdessä, 
mikä taas merkitsisi suhteellisesti al
haista palkkasuhdetta. Pääomakertoi
men on yleensä katsottu pysyttelevän 
vakiona. Samaa väittää ns. BowLeyn 
laki palkkasuhteesta. Erittäin pitkän 
aikavälin empiirisen tarkastelun perus
teeHa on kuitenkin väitetty (HeLmstäd
ter (119'69), s. 51-52), että hyvin pitkäl
lä tähtäykselJä pääomakerroin ja palk
kasuhde voivat vaihdella ja muutokset 
ovat tällöin käänteisiä, kun taas lyhyel
lä tähtäyksellä vaihtelu on samansuun
taista. Matalasuhdanteessahan palkka
suhde sekä pääom·akerroin nousevat ja 
korkeasuhdanteessa laskevat. Tällöin 
pääoman tuottoasteella näyttäisi olevan 
ominaista pitkällä tähtäyksellä pyrki
mys pysyä vakaana ja lyhyellä tähtäyk
sellä huomattava heilahtelutaipumus. 
Tämä vastanneekin aprioristista kuvaa 
asiasta. Tuottoasteeseen tiivistyy näin 
monet keskeiset talouden rakenteelliset 
ominaispiirteet. 

3. Tuottoasteen vaihtelusta 

Usein kai lä:hdetään siitä, että tuotto
asteen vaihtelu on tärkeämpi kysymys 
kuin sen taso, vaikka esim. Koskenky
län kommentoima kansainvälinen kes
kustelu on ollutkin kiinnostunut myös 
tasokysymyksistä. Mm. kannattavuus
kehityksen ja investointien vaihtelun 
kytkeytyminen suhdannemekanismiin 
antaa aihetta tällaiseen ko.rostukseen. 
Alhon suorittamat empiiriset kokeilut 
tukevat sitä käsitystä, että vientihin
nat muodostavat Suomen teollisuudelle 
edustavan tuottotekijän ja yksikkötyö
kustannukset edustavat hyvin kulupuo
len kehitystä, koska nä1den suhteen 
vaihtelu y.hdessä kapasiteetin käyttöas-
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teen kanssa selittää melko hyvin tuot- vajaakäytön kumuloitunut vaikutus 
toasteen vaihtelua. Näin tulee osoite
tuksi myös se, että kiJpailukyky:poli
tiikka on keskeisesti kannattavuuden 
ohjauksen avulla tavoitteisiin pyrki
mistä. Saatu regressiomalli on muuten 
edellisen aiheen kannalta kiintoisa. Sii

tähän käy ilmi, että tuottoasteen vaih
telun selittäminen regressiomalliHa, voi 
onnistua tyydyttävästi ,melko kapeasta
kin näkökulmasta. Kaikkien tasoon vai
kuttavien tekijöidenhän ei siis tarvitse 
olla mukanakaan. Toisaalta tä,llöin ei 
tule mukaan myöskään kaikkia talous
poliittisen vaikuttamisen kannalta kes
keisiä tekijöitä. 

Kannattavuuden vaihtelun yhteys in
vestointien vaihteluun on puolestaan 
melko kiinteä (ks.esim. Ylä-Anttila 
(li9,s,O)). Suomalaisten yritysten inves

toin tikäyttäytymisen tulorahoi tussidon
naisuutta ilmeisesti vahvistavat sellai
set verotus- ja rahoitusolosuhteet, jot
ka korostavat ns. vieraan pääoman vi
puvaikutusiJmiötä ja kohottavat oman 
pääoman tuottoastetta suhteessa koko 
pääoman tuottoasteeseen sekä vahvis
tavat sen heilahtelutaipumusta. Tästä 
Heikki Koskenkylä esittää kommentis
saan mielenkiintoisia tuloksia. 

4. Lopuksi 

Kari Alho esittää lopuksi akkumulaa
tionäkökulmasta kommentin työttömyy
den tasosta käytyyn keskusteluun. 

Meillähän on päästy kapasiteetin käyt
töasteen sekä kannattavuudenkin suh
teen takaisin normaalille tasolle, mutta 
työttömyyden osalta näin ei ole käy
nyt. Selitykseksi näyttää tarjoutuvan 
kapasiteetin »tasovajaus», jonka on 
aiheu ttan u t kapasi teetin pitkäaikaisen 

pääomakannassa. Vajausta on ilmeisesti 
vaikea edes eliminoida. Saattaa olla, 
että tämä näkökulma on jäänyt liian 
vähälle huomiolle. Uudeksi sitä on kui
tenkin vaikea kokea, koska se on esim. 
19160-luvun lopulla ollut eksplisiittisesti 
esHlä suomalaisessakin keskustelussa. 
Mainittakoon tässä erityisesti Jouko 
Paunion tutkimustoiminta aiheesta 
(esim. 19'(9) sekä ,hänen johdollaan suo
ritettu suunnittelutyö (Kokonaistalou
dellinen suunnittelu ja sen kehittämi
nen Suomessa, 19:68). Tosin nyt vasta 
olemme saaneet todella kouriintuntu
vasti kokea tehokkaan kasvun ja kapa
siteettikasvun uralta tipahtamisen mer
kityksen. Sillehän on ominaista juuri se, 
että kapasiteettikasvun tavoittaminen
kaan ei vielä merkitse menetyksen kom
pensoitumista, vaan »tap:pio» jää pysy
väksi. Samoin Hmeisesti työvoiman tar
j onnan ja vallitsevan pääomakannan 
e.päsuhde pyrkii säilymään. 

Kari Alhon ,esitelmää sekä aiheeseen 
liittyvää muuta tutkimustoimintaa on 
pidettävä hyödyllisenä lisänä tässä kes
keisessä aihepiirissä meillä virinneeseen 
tu tkimusharrastukseen. 
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Kansainvälisen valuuttayhteistyön näkymät 
1980-luvulla* 

MATTI VANHALA 

Kansainvälisen monetaarisen yhteistyön näkymien ennustaminen 
1980-1uvulle edettäessä on yhtä epäkiitollista - tai yhtä hauskaa -
kuin muu ennustaminen. Varmaa lienee vain se, että konkreettisik
si »uskaUetut» ennustepalaset aikanaan osoittautuvat vääriksi; byro
kraattisen varovaisuuden mukaisesti lausuttu mielipide taas on vail- , 
la mielenkiintoa. 

SanottakJolOn heti aLkajaisiksi, ettei valuuttapoliittisten yhteistyö
näkymien arvioimisella ole mitään telkemistä valuuttakurssiennustei
den kanssa, vaan ~ysymys on paljon epämä~äisemmästä aiheesta. 
Valuuttayhteistyö määräytyy yhtä paljon poliittisten kuin taloudel
listen tekijöiden perusteella. Siltä osin kuin taloudelliset tekijät va
luuttayhteistyötä muovaavat, se määräytyy laajempien yieistaloudel
listen kokonaisuuksien residuaalina. 

Kansainvälinen valuuttajärjestelmä ja dollari 

Kansainvälisestä valuuttajärjestelmästä ja valuuttapoliittisesta 
yhteistyöstä on 10 vuoden ajan puhuttu moittivaan särvyyn; yhteis
työssä on muka vakavia puutteita ja »järjestelmä» toimii heikosti. 
Pariteettijärjestelmän aikOIhin oli sentään selkeät säännö,t valuutto ... 
j.en ja valtioiden lkäyttäytymise[1e; valuutt31puoli oH »hallinnassa». 

Kun maailmantalous on niin rafikaisevasti muuttunut paritee.tti
järjestelmän ajoilta, niin t'ekee mieli todeta kansainvälisestä valuut
tajärjestelmän oletetusta sairaudentilasta sama minkä eräs viisas 
mies totesi hysteriasta; jos ilmiötä ei ~rlOtakaan omasta kOKonaisuu-

* Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 27. 1. 1981. 
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destaan vaan ryhtyy tarkastelemaan :sitä ym!päristönsä osana, niin 
ongelma näyttääkin oireineen kaikkineen katoavan. 

Valuuttajärjeste'lmää pohdittaessa kaiken viisauden alku lienee
kin oiva]luksessa, ettei valuuttajärjestelmää ole .olemassa erillisenä 
ja itsenäisenä ilmiönä. Ns. järjestelmä on kansallisten elementtiensä 
summa, ja näistä ylivoimaisesti hallits.evin elementti - itse asiassa 
järjestelmän perusta - .on Y1hJdysva[tain dolilari. Tämä .oikeastaan 
itsestään selvä asia tahtoo niin monessa kansainvälistä valuuttayh
teistyötä lkloskevassa keskustelussa jäädä taka-ala[1e, ja kuitenkin se
litykset esim. valuuttayhteistyön IsodanljälkeiseIle kehitykseHe löy
tyvät nimenomaan tämän tosiasian tiimoilta. Varsinkin on tänä ai
kana käyny,t selväksi se, ettei valuuttajärj1e:stellmä (tai maailmanta
lous) voi .olla vakaa ilman sisäisesti vakaata do[laria. Inflaatiosta 
kärsivä dollari tuo jä(fjestelmään liikalikviditeettiä, levittää inflaa
tiota ja tekee valuuttamarkJkinat epävakaiksi. Eivätkä järjestelmän 
muut osapuolet voi eristää itseään v:arantova[uutan epävakaisuudelta 
joutumatta tal.ouspoliittisen päätöksente.on pakon eteen. Kultakan
nasta luopumisen jälkeen kansainvälinen va1uuttajätrjestelmä on täl
lä tavoin pelannut kansallisen valuutan varassa; väJlstä järjestelmä 
on välittänyt voimakkaita deflaatiopaineita, välistä voimakkaita inf
laatiopaineita. 

Kun 30"'\~uvun ikldkemukset pitkätti löivät leimansa sodanjälkei
seen ajatteluun kansainvälisestä valuuttayhteistyöstä, nimenomaan 
huoli likviditeetin riittävyydestä oli vielä 60-luvulla kansainvälisten 
valuuttapoHittisten keskustelujen keskeisimpiä aiheita. Ns. SDR 
(Special Drawing Right) luotiin nimenomaan tällaisista lähtökohdis
ta. Tosiasiaillinen 'Ongelma on kuitenkin muodostunut päinvastaisek
si. Varsinkin 60-luvun puolivälin jälkeen YlhJdysvaltain talous vai
kutti kansainväliseen valuuttajärjes\telm.ään v.oimakkaan inflatorises
ti. Ongelmana ei enää olluillcaan likviditeetin riittämättömyys vaan 
sen liialli:suus, ja tämä jos mikään on lyönyt leimansa va[uuttajärjes
t'elmän kehitykseen viime vuosina. 

Maailmantalouden kehiitys ja kansainvälisten valuuttamarkkinoi·. 
den tila ov:at siis vaihdelleet ääTimmäisyydestä toiseen, mutta ei silti 
voisi väittää kansainvälisen valuuttaj~jestelmän olemuksen muuttu
neen. Yhteen kansalHse1en rahaan nojautuva valuuttajärjestelmä 
käyttäytyy sille ominaisella tavalla, eli lähinnä päävaluuttansa mää
räämäl!lä tavalla. 
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Se, että dollarin rinnalle viime vuosina on kiivennyt muitakin 
valuuttoja, '0n :kyillä merkittävä tekijä valuutta,madclrinoiden käyt
täytymisessä, mutta uusista varantovaluutoista yksikään ei voi tar
jota dollarlpohjalle vaihtoehtoa. Vain Yhdysvaltain rahamarkkinat 
ovat riittävän laajat antaakseen perustan m'erkittäväUe varantoroo
liUe. Viime vuosina on tullut tavaksi sanoa, että dollari kantaa suh
teettoman suurta taakkaa varantovaluuttana, ja että rasituksia Itulisi 
jakaa muille valuutoille. Kuäenkin näyttää siltä, ettei nykyisellä 
rahataloudellisen integraation tasolla - kun pääoma liikkuu kuta
kuinkin vapaasti päävaluuttojen kesken - mitään varantovaluuttaa 
voida suojata esim. kurssihäiriöiltä. Tapahtumassa oleva siirtymi
nen dollarijärj-estelmästä monivaluuittajäJrjestelmään ei vakauta va
luuttamatkJkinoita, pikemminkin päinvastoin; sitäpaitsi tämä siirty
minen ei ainakaan 80-J.uvulla voine edetä niin pitkäHe, että voitaisiin 
puhua muusta tkuin dollaripainoisesta jwjestelmästä. 

Tärkein muutos kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä onkin 
löydettävä muualta, ja tä:llöin ennen kaikkea maailmantalouden val
tarakenteiden muutoksista. Dollaripohjainen pariteettijärjestelmä oH 
suhteellisen hyvin toimiva olotila silloin kun valuuttavarantorooli 
osui yhteen ,muun taloudellisen vallan sljainnin kanssa. YhldysvaUat 
oli -sodan jä:lkeen ainoa taloudellisesti vahva maa, ja mm. Länsi
Eurooppa oli varantotilanteensa j älleenrakentamisessa riippuvainen 
doHarilikviditeetin saannista. Tänä aikana eri osapuolien poliittiset 
ja taloudelliset preferenssit luultavasti osuivat yhteen. Nyt maailma 
on toisenlainen, luultavasti normaalimpi. Valta '0n hajonnut erilai
siin komponentteihin, nämä puolestaan eri valtioi[le. Valuuttajärjes
telmässä tärkeimpien maiden valta perustuu nyt niin erilaisiin teki
jöihin, kuten raaka-ainevarat, öljy, rahataloudeHinen voima, turval
lisuuspoliittiset riippuvuussuhteet jne. Näin hajautuneessa tHantees
sa, jossa kunkin osapuolen valta-asema ;perustuu vain yhteen iValta
komponenttiin, on erityisen vaikeata sopia !kiinteistä ja vel'voittavista 
säännöistä erikseen yhdellä iohkolla, esim. valuuttapuolella. Näin 0'1-
len, jotta valuuttapuolella uusi kiinteä säännöstö olisi kuviteltavissa, 
pitäisi illmeisesti maailmantal'0uden valtasuhteiden hyvin tehokkaasti 
vakiintua ja sen ohella maailman rahatalouden vakautua. Tämänkal
taiset edeNytykset näyttävät kuitenkin viime vuosina siirtyneen mi
käli mahdollista vielä kauemmaksi tulevaisuuteen. 



175 

Kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistamiseen tähtäävistä 
ehdotuksista ei kuitenlkaan ole ollut puutetta sen enempää akateemi
sjjlla kuin virallisilla ,tahoilla. Käytännössä ei näytä !Löytyvän intres .. 
sirmielessä neutraaleja rklompromisseja, eikä kysymys järjestelmän 
uudistamisesta ole tällä hetkellä mikään todellinen !kysymys kansain
välisessä valuuttayhteistyössä. Mitään valintati1anteäa ei nimittäin 
ole. Varantova1luutta .on se mikä se on,valuuttajfu'jestelmään vaikut
tava talouspolliittinen päätöksenteko -ei ole kansainvälisesti koordi
noitua; kansainvälinen talous poliittisine ja ta10udelHsine as'etelmi
neen on annettu tekijä (maksutasepoliittiset ,eturistiriida!t, asenteet 
ja :ase;telmat). Ei ole toiveita sopeutusvastuun jakamisesta ytlijäämä
ja alijäämämaiden keSken .symmetrisesti, ei symmetriasta varantova
luuttamaiden ja mu~den kesken, eikä siis myösIkään järjestelmän 
muuttamisesta SDR-pohjaiseksi. Järjestel1mä ei ole tulossa ylikansa[
hseksi, 'ewätkä eri maat ole täysin päässeet iriti merkantilistisista miel
tymyksistään. 

BO-luvun taloudellisen kehityksen pii~teistä 

J osei siis ole nälköpiirissä sellaista valuuttajärjesteimän klokonais
uudistusta jota vielä 1973/74 Valuuttarahaston Kahdenkymmenen 
Komitean piirissä kaavailtiin, niin mitä sitten? 

Kysykäämme ensin mitkä ovat 1980-1uvulla ne kansairwälisen 
talouden [kehityslinjat jotka määrääJVät valuuttayhteistyön puitteet. 
Nähdäkseni ainakin seuraavil!1a tekijöillä tulee olemaan keskeinen 
merkitys: 

- Maailmantalouden kasvun pysyminen alhaisella tasolla. Stagnaa
tion syiden selvittäminen :ei kuulu täm,än esityksen piiriin, mutta 
sillä on ratlkalseva vai!kutus niihin tekijöihin jotka suoranaisem
min määräävät valuuttapuolen Ikehityksen. 

- Kasvun hidastuminen rmerkitsee maailmankaupan hill.1enemistä. 
Viime vuosina havaitut p~otektionistiset tendenssit vahvistuvat; 
ne on eräillä aloilla jo kelpuutettru täysin salonkikelpoisiksi. Mak:
sutasepoHtiikassa vanhat merkantilistiset asenteet tulevat koros
tumaan vajerden ja velkojen kumuloituessa. Taipumus bilatera
lismiin korostunee sikäli, e,uä etenkin suuret teollisuusmaat pyr-
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kivät vetämään yhä suuremman osuuden ö[jyntuottajamaiden 
u!lkomaanJkaupasta kahdenkeskisten mammuttikauppojen piiriin, 
joissa kaupoissa energian saanti ja hinta pyritään 'Varmistamaan 
investointien, rahoitusa:vun ja ,teknologian siirrOon avulla sekä 
ilmeisesti myös turvallisuuspoIriittista laatua olevien sitoumusten 
kautta. Uusi bilateraIismi rajoittunee luonnO'llisista syistä lähin
nä suurimpiin teollisuusmaihin, mutta sen suhteellinen merkitys 
maailmantaloudessa saattaa hlYvinkin muodostua merkittäväksi. 
Tämä ei ole pienten teolJlisuusmaiden tai multilateraalisen järjes
telmän kannalta positiivinen ilmiö . 

. - Maailmantalouden stagnaatio ja kaupan h1dastuminen johtanee 
yhdes.sä muiden sosiaaHsten ja taloudellisten tekij öiden kanssa 
sisäisiin jännitystiloihin kehitysmaissa. Ei ole kysymys vain teol
lisuus- ja kehHysmaiden väJlisten konfliiktien kärjisitymisestä, vaan 
yhtä laiHa kehitysmaiden sisäisten asetelmien ja rakenteiden jou
tumisesta ristiveto on. Menemättä tässä yhteydessä laajemmin 
kehitysmaiiden sosiaalis/poliittis/italoudellisten tilanteiden syihin, 
sivutuotteena voivat olla huomattavat ullikomaantaloudeUiset 
efektit. 

- Taipumus niiden taloudellisten voimakeinojen käyttöön mitä yk
sittäisillä kehitysmailla ja kehitysmaaryhmillä on, tullee lisään
tymään. 

Kehitysmaiden sisäisen ja u&oisen tilanteen vaikeutuminen tus
kin kuitenkaan merkitsee ns. UKTJ:n edistymistä. Se pakotta
nee päinvastoin etsimään muita ja Itehokkaampi:a keinoja talou
dellisen neuvotteluaseman vahrvistamiseksi. Jotkut maat/maaryh
mät saattavat luonnonresurssien tai esim. maantieteeilisen sijain
nin turvin luoda itseUeen neuvotteluaseman, toisilla ei yksinker
taisesti tule olemaan mitään taloudellisia valtteja. Joka ,tapauk
sessa yleinen epävarmuus pelisäännöistä niin kaupan kuin rahoi
tuksen piirissä tullee olemaan seurauksena kehitysmaiden ahdin
gosta. 

-' Siinä tapauksessa olettaisi myös suhlteellisiin hintoihin tulevan 
BO-luvulla uusia, odottamattomia muutoksia muutakin kuin ener
gian puolella. 

- Vakaammasta valuutta1kehityksestä iVfoisi antaa toiveita vain ku
vitelma tasapainoisemmasta talouskehityksestä. 
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Valuuttapoliittisen yhteistyön mahdollisuudet 

Jääkö tässä mulil.istuvassa, uusia tasapainoraJkenteita etsivässä maail
ma~sa mitään tilaa valuuttapoliittiselle yihteistyölle, ja mitä näissä 
o.loissa valuuttapoliittinen yhteistyö voisi taMoittaa? Jos näihin ky
symyksiin on pakkloetsiä vastauksia, niin seuraavat arvailut edusta
vat minun kuvite1miani: 

1 Kaiken epävarmuuden lkeskeHä varmalta näytitää se, ettei mi
hinkään valuuttaj ärj estelmän kokonaisuudistukseen o.llie edellytyksiä, 
eikä sellaiseen pyrkiminen varmaankaan ()[isi erityisen toivottavaa. 
Mihin tahansa uuteen maksutasepoJiittiseen normis'boon pääseminen 
edellyttäisi vakaita rahataloudelHsia oloja, ja (ennen !kaikkea vakiin
tuneita maaiImantaloudellisia valta-asetelmia. 

2 Jo.s taLflkastelllaan ahtaasti valuuttalkurssisuhteiden vakautta
mismahdlohlisuulksia, eivät merkit viittaa tilanteen muuttumiseen sii
näkään tapauksessa 'ettei uusia mulJHstuksia esiintyisi. J'O tapahtunei
den muutosten sulattaminen ,edellyttää maailmalla mm. valuuttakurs
seilta huo.mattavaa joustoa. Valuuttakurssisuhteiden vakauttamisen 
o.salta ko.k:o. kysymyksenasettelu siirtyy yleisen talouspo[i.,tiikan puo
lehle. ,Onko. näköpiirissä, että kohtuu1ilisessa ajassa löydetään poliitti
sesti käyttökelpoiset keino.t inflaation hillitsemiseksi ilman, et.tä sa
malla syöstään maailmanta!1ous deflaatioon ja ilman, että samalla 
estetäänenergiatalo.uden edelllyttämät suhteehlisten hinltod en m uutos
prosessLt? KylkJenevätkö öljyntuojamaat ,toime,enpanemaan sellaisen 
energiapo.litiikan, joka !kohtuullisessa aj assa sallii rakenteellisiksi 
muodo.stuneiden öljyvajeiden poistamisen? Näihin kysymyksiin ei 
mindlla Vioi olla vastauksia, muitta ,tuskin ihanteeUisetkaan ratkaisut 
vakauttaisivat vaQuuHakurssisuhteita moneen vuoteen. 

3 Jos ajatellaan vielä ahitaammin valuuttakurssisuhteiden vakaut
tamismahdollisuuksia, niin OIn kenties olemassa eräs kapea alue jolla 
tuloksellinen valuuttayhteistyö olisi mahdoUista Hman, että este.ttäi
siin r,eaalitalouden puolelta tu1eva valuuttakurssien sopeutumistar
ve. Epärealisti!seksi Iheittäy,tyessään voisi nimititäin kuvitella, että 
päävaluut!amaiden yhteistyötä keh~tettäisiin sen verran, että puh
taasti monetaaripuolelta tulevia valuuttama&cldnoiden heilahte[uja 
vo.itaisiin vaim,entaa. Tuskin leslm. voidaan väittää että viimeisen puo-
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lentoista vuoden kurssiliikkeet j ohdonm,ukaisesti olisivat perustuneet 
kansainvälisen sopeutumismåaniismin vaatimuksiin. 

Tältäkin .osin suuri optimismi on tietysti vailla P.ohjaa. Eri maiden 
rahapoliitti,set tavoitteenasettehlt määxäytyvät kunkin maan omassa 
piirissä; näin tulllee jaJ~ossa!kin oLemaan. Niiden rahap.oliilttinen väli
neistö ei myöskään oile ylhdenmukainen, mikä seikka on omiaan 
aiheuttamaan liikkeitä valuuttapuollella. Tässä yhteydessä lienee pai
kallaan ,todeta sekin, että tilanne, jossa tärneiden maiden talousP.oli
tiikka on voittopuolisesti rahapolitiikkaa, ei ole omiaan luomaan rau
hallisia valuttamarkkinoita. KOirkea,t ja hei[ahtelevat korot, varsinikin 
varantovaluuttamaassa, .ovat omiaan aiheuttamaan kurssiiheilahteluja. 

Kaikesta huolimartta toistetta!koon, eHä valuuttamarkkinoiden va
kauttamiseen tähtäävä yhteistyö päävaluuttamaiden kesken V.oisi 
tänä päivänä toteutua lähinnä vain rahapoliittisten keskustelujen tie
tä. Parhaassa Itapauksessa tuloksena olisi eräiden väliaikaisten kurs
siliikikeitten vaim,eneminen - ei missään tapauksessa kurssisuhteit
ten yJeinen vakiintuminen. (Viim,eksimainittu ei tietysti olisi toivot
tavaakaan. ) 

4 Alueellinen valuuttapoli~ttinen yhteistyö Euro.opassa tullee ke
hittymäänedelleen 80-luvulla, mikäli poliLttista motivaatiota riittää. 
Kiinteät kurssit tuskin toteutuvat Euroopan yhteiskeHunnankaan 
osalta, ja saattaahan olla, että jäsenma1den suhteelliset asemat vaih
televat EMS:ssä (European Monetary System) tähänastista enemmän. 
Joka tapauksessa EMS tulee olemaan ylhtä altis dollarin vaikutuk
sille kuin ennen. Yhteinen politiikka ulkopuolisia pääJvaluuttoja koh
taan on siksi keskeinen alue EMS:n kehittämisessä. Tä[}löin tulevat jo 
kysymykseen sellaisetkin haaveet kuin yhteisen ECU-tavoitetason 
(European CUI'lrency Unit) määrittely dollarin suhteen, ja ylipäänsä 
suhteessa ulkopuolisiin valuuttoihin. 

5 Siinä vafueessa liuutaan kuitenkin jo globaalisen kurssiyhteis
työn puolelle. Hyvä on pitää mielessä, että edeltäjiensä tavoin ElVIS, 
joka perustettiin tavallaan suojaksi do1laria vastaan, saa täyden mer
kitylksensä vain mikäli se toimii osatekijänä globaalisessa valuutta
yhteistyössä. Tämä taas merkitsee suhteetlisen kiinteätä interventio
yhteistyötä ainakin EMS:n ja k101men tai neljän muun päärvaluutan 
kesken. Nimenomaan tälhän suuntaan valuuttapoliittineriikelhitys on 
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viime vuosina kulikenut, joskin edelleen on varsin pitkä matka siihen 
pisteeseen, jossa ,tuloksellisesti voi1taisiin estää edes puhtaasti mone
taarisista eroista johtuva epävakaisuus valuuttamarkkinoiUa. 

6 Jos nyt sitten siirrymme valuuttakurssien pI'oblematiikasta 
kansainvälisen likviditeetin puole[1,e, niin on ensinnäkin todettavissa, 
että ns. recycling eli ö1jyva~ojen kanaVlointi näyttää tiedotusvälineis
sä ja eräissä kansain~ä[isissä järjestöissä päässeen tämänhetkisten 
kansainvälistä valuuttajärjestelmää koskevien keskustelujen päällim
mäiseksi aiheeksi. 

Niin ensimmäisen (1973-74) kuin toisen (1978-79) öljyshokin 
yhteydessä asiantuntemus oli sitä 'mieltä, ettei kansainvälinen pank'ki
järjestelmä kyroene ,muodostamaan siltaa ylijäämien ja a'lijäämien vä
lille. Viime vuonna, uuden korotusaaRo.n vaikutusten tullessa näky
viin, ilmeni samaa levottomuutta, ja tällä kertaa esitettiin lukuisia 
ehdotuksia pan:k!kij ärj.estelmän recycling-toiminnan pönkittämiseksi. 
TyypIllisesti pankit vaativat juLkisen vallan tulrea ja taikauksia eri
tyisesti kehitysmaaluotoilleen. Niitä ei toistaiseksi ole luotu, ja sen 
suuntaisia ehdoitUJksia 'Onkin tarlkaste[tava laaJemmasta näkökulmasta. 
Pankkien tehtävänä on myöntää luottoda luottoikelpoisiin kohteisiin. 
Selvästi ,epärealistisen talouspoHtiikan tueklsi myönne,tyt luotot, eivät 
ole ko.. kehitysmaaUe (tai teo[lisuusmaalle) mikään siunaus, päinvas
toin. Epärealistisen talouspolitiikan jatkaminen Uilkomaisen rahoituk
sen Iturvin on kehitysmaiden nykyisten rahoi,tusongelmien tärkeim
piä taustatekijöitä, eikä Hene viilsasta edistää tämänsuuntaista, mo
lempien osapuolien lkannaita ly'hytjännitteistä luottotoiminttaa. Var
maa ni'mittäin lienee, että nykyisin elhdoin n~yinen kehitysmaaveQka 
ei tule takaisinmaksetuksi. 

Ei kuitenkaan ole i1lmeisltä, että recycling-ongelmaa on yleisenä 
ongeilmana olemassa. J O'S pelätään recycling-prosessin pettävän, tällä 
tarkoitettaneen joko. sitä, että yksittäiset maat menettävät luottokel
POLsuutensa, ja/tai sitä, että roehi1tysmaat bldkkina, kasvavan velika
rasitUksensa alaisina itse hidastavat lainanottoaan ja siis kehitystään 
ennen avoimen velka'kriisin puh~eamista. Molemmat ilmiöt tulevat 
t'Oteutumaan, ,mutta ti(lanteen kätrjistyminen ei näin 'Ollen tule avoi
mesti näkyviin kansainvälisten pankikien recycling-,toiminnan ylei
senä katkeamisena vaan pikemminkin ikJehitysmaiden taloudellisen 
kiehityksen katkeamisena ja olojen kurjistumisena. 
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KansainväJlisen [ilkviditeetin runsaus on tunnusomaista nyky tilan
teelle. Kansainvälisten pankkien ja pääomamarkkinoiden toimintaa 
seurattaessaei voitane tulla muuhun johtopäätökseen kuin että mak
sutaserahoitusta on viime vuosina niin teollisuusmai~Le kuin kehitys
maille tyrkyttäm.äUä itylrkytetty. llmeisesti puutetta on huonoistakin 
velallisista. Ja niinpä rahoituks!en heilppo saanti ja ongelmien vaka
vuus ovat pakottaneet yhä useamman maan lähtemään velkaorrgel
mien tielle, joka tavaJllaan on ollut ainoa välittömästi tarjolla oleva 
ulospääsytie. 

Tuskin silti on viisasta etsiä edessä olevien globaalisten talouson
gelmi!en ratkaisua lisälikviditeetin luomisesta. Kansainvälistä talou
d~llista ylhteistyötä muo'toiltaessa tämä oHsi otettava erääksi perus
lähtökohdaksi. 

Nimenomaan tässä yhteydessä on kuitenkin aihetta todeta sekin, 
että liialliseksi: koetun likv1diteetin hillitsemistä on aina vaadittu, 
mutta että ehdotetut rlääkkeet usein 'Ovat sisältäneet vielä vaikeam
pien !ongelmien siemenen. Tyypillisesti on, 'tätänykyä etenkin !kehi
tysmaiden taholta, vaadittu kansainvälisen lilkviditeetin ottamista 
kansainväJlisen kontrollin piiriin siten, että esim. Kansainväilisessä 
Valuuttarahastossa tehdyin päätöksin sääidehäisiin tuota ns. kansain
välistä likviditeettiä. T.ällaisia haaveita esitetään välistä siUoinkin kun 
tiedostetaan, että kansainvälinen likviditeetti itse asiassa on kansal
lista rahaa ja että sen säätely tarkoittaa joko varantovaluuttamaan 
rahapdlitiikan ottamista kansainväliseen kontroIlliin ja/tai eri maiden 
ulkomaisen lainanoton säännöstelemistä kansainvälisin päätOksin. 
Tuskin mitkään olettamukset viOiswat olla epärealistisempia. 

Siinäkin tapauKsessa, että ne poliittisen hyväksyttävyy'tensä puo
lesta .olisivat mahdollisuuksien rajoissa, järkevän säätelyn e:dellyt
tämä analyyttinen ja tekninen kyky sekä poliittinen jousto ilmeisesti 
puuttuisivat. Mitenkähän olisi käynyt, jos ensimmäisen öljys[hokin 
vajauspaineiden rahoitus olisi ollut kiinni jonkin kansainvälisen eH
menennusteista ja näiden nojalla tehdyistä päätöksistä. Ottaen huo
mioon senailkaiset recycling-kesk'ustelut, öljyvajeet olisivat ilmeises
tikin jääneet rahoituksen puutteessa syntymättä. Jälkikäteen ei ken
ties ole itsestään selvää, ettäö1jyvajeiden kaikinpuolinen rah.oittami
nen senaikaisissa viTallisissa keskusteluissa todettiin po[itiikan pää
määräksi ja kuitenkin rahoitus tapahtui pikemminkin viranomaisten 
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toimenpiteistä huolimatta kuin niiden ansiosta; s'en vern-an vaikeata 
ja sen verran vaatimatonta suuruusluokkaa ns. virallinen recycling 
oli. Tarjolla on pelko, että tämän päivän maailmassa yhteisiin kansain
välisiin päätöksiin pertustuva likviditeetin säätely (maksutaserahoi
tus ) - poliittisen mahdottomuutensa ohella - johtaisi monumentaa
lisiin virhearviointei!hin ja eturistiriito}en klorostumiseen. Kun on ky
symys kansainvälisen maksujärrjestelmän vakaudesta, ei siis ole mi
tään tietä sen perustotuuden ohitse, että varantovaluutan on oltava 
sisäisesti vakaa, eikä tätä vaatimusta voida kOTvata millään tempuHla. 

Eurovaluuttamarklkinoiden laaj'eIl!emisen rajoittamisella, josta 
kyllä usein puhutaan, ei minun m1elestäni ole juuri mitään re[evans
sia tässä yhteydessä. Mar,kkinoidien luonne saattaa muuttua, tai nii
den suhde kansallisiin markkinoihin voisi esim. joidenkin pääoma
liikkeisiin kondistuvien kontrollien myötä muuttua, mutta toistai
seksi markkinoissa piile!Vät eri1lisongelmat ovat nähdäkseni pienet ja 
maTIkkinat on katsottava osaksi ko. valuutan kansallisia markkinoita. 

7 Entä valuuttayhteistyön pohjois/etelä-dimensio? 

Tämä lienee se JohkJo, joilla aktiviteetti tulee 80-1uvul[a olemaan 
kiihkeintä. Kansainvälinen konferenssimy~ly on kohdistamassa vaa
timuksiaan yhä enemmän valuuttajärjesvelm.än suuntaan. Samalla 
näy.ttää kuitenkin siltä, että kehitysmaiden sisäisen ja ul:koisen tilan
teen 'kärjistyminen yhdessä kehitysyhteistyön 'kdlre,mien rajoitteirden 
kanssa on pakottamassa syvällisiin uudeile'enarvioint'eihin yli kOKO 
kentän. 

Kaiken taustana on luonno:m.isesti se yLeisesti tunnustettu asiain
tila, että kehitysmaiden taloudellinen tilanne on viime vuosina vai
keutunut. Sen jiohdosta on mm. kaivattu ai,toa edistystä kehitysapu
tavoitt'eiden täyttämisessä, ja kun tätä tietä ei ole tuloksiin päästy 
niin on tietenkin ollut pa~k!ko kokeilla muita strategioita. Pohjois/ete
lä-dialogi siinä muodossa kuin sitä UKTJ:n merlreissä on viime vuo
sina käyty, ei ,dIe kuitenikaan ainakaan toistaiseksi tarjonnut keinoja 
vakiintuneiden yhteistyömuortojen tehostamis:e'en 'sen enempää kuin 
uusia ratkaisuja öljyvaje~den s~nnyttämiin uusiin ong,elmiin. Tuskin 
tämä masentava tulos voi oHa ihan sattumaa; kentiles se on ,eräs ilmen~ 
tymä niistä ongelmista, jotka ovat johtamassa eräillä itahoilla uuteen 
skeptismiin kehitysyhteistyötä kohtaan. 

3 
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Eräät arvostetut asiantuntijat, Gunnar Myrdal heidän joukossaan, 
näyttävät tulleen johtopäätökseen, e'Hä kehitysmaat eivät kehity eikä 
kehitysapu j.ohda tuloksiin. Suuri osa kehitysavusta .on omiaan pön
kittämään sellaisia valta-rakenteita ja ta[ousstrategioita, joltka estä
vät aidon kehityksen, jos nimittäin kehityksellä tarkoitetaan väestön 
yleisen hyvinvoinnin lisääntymistä. Osi,uain on kysymys siitä, että 
kenties hyvin aikomuksin valittu kehittämisstrategia on toteutues
saan .osoittautunut epäonnistuneeksi. Näin kai on saattanut !käydä 
silloin kun maahan on luotu äärimmäisen kapea mutta silti kaiken 
rahoituksen nielevä moderni teollisuudenhaaTa. Tällöin vienti- ja 
BKT-tilasto kyllä näyttävät lupaavi~ta, mutta kutakuinkin koko väes
tö jää silti kehityksestä syrjään tai peräti sen jalkoihin. Näissä tapauk
sissa tuodaan :keskustelluun useasti monikansallisten yhtiöiden Tooli. 
Monikansalliset saattavat hyötyä, se .on selvää; mutta kysymys kehi
tyspoHtiikan painopisteistä on silti aina [kto. maan sisäi'Sen päätöksen
teon käsissä. Olisi luultavasti naivia kuvitehla, että ulkomaisten taQou
dellisten intressien - olivat ne IteoHislUusyhtiöitä tai pankkeja -
puuttuminen jöhtaisi kehityksen hyödyn tasaiseen jakautumiseen. 
Käsitykset oikeudenmlikaisuudesta ja tasapuolisuudesta tuskin ovat 
kovin y leismaailma11isia. 

Saattaa olla, että nimenomaan 'sentyyppisen kehityksen aikaan
saaminen josta antajamaiden tahowla haaveillaan, edellyttää syvälle
käyviä institutionaalisia muutoksia ikehitysmaissa. Kysymys on täl
löin ko. maiden sisäisen politiikan peruslinjoista (kenties yksiniker
taisimpana ,esimerkkinä maareformien tarve). Näihin sisäisiin asioi
hin eivät antajamaat voi puuttua. Ymmm-rettävää silti on, jos nätky
vien tulosten puute pitemmän päälle kaivaa maata sellaisen yleisen 
mielipiteen alta, jota kehitysavun ~isääminen edellyttää. 

Tämä poliittisten ja taloudellisten ongelmien vyyihti antaa mieles
täni aiheen mm. siihen johtopäätökseen, ettei talousp.olitiikan merki
tystä ja ns. »eh!dohlista» rahoitusta pidä väheksyä - mikäli pyritään 
siihen, että apu myötävaikuttaa todelliseen kehitykseen. Mitä enem,
män kansainvälisissä yhteistyökeskusteluissa lipsabJdetaan näennäis
ten ratkaisujen etsintään, sitä toivottomam:ma'ksi tilanne kehitysmail
le muodostuu. 

Eräs kehity:smaiille hyödytön näennäiskuvio olisi se, että valuut
tapuolelta etsittäisiin korviketta ~ehitY'smaiden viennin kasvulle ja 
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t,eollisuusmaiden avun lisäämiselle. Kui,tenikin näyttää sHtä, että ni
menomaan tässä 'Suhteessa ollaan taas kulkemassa erästä frustraa;" 
tiotilanne:tta kohti. Jos yksinkertaisuuden vudk"!si keJhi1tysyhteistyö 
pelkistetään '~olm'een 10hikoon, nimittäin 'kauppaan (eili kasvu ja ke .. 
hitys) , Juotottamiseen, ja kolmanneksi :varsinaiseen kehitysapuun, 
niin miltään suunnalta ei ilmeisesti ole irrotettavissa onge,lmien suu
ruuteen nähden mer ki ttäviä lisfu'esurssej a. K1ehi,tysmaiden itsensä 
kannalta mikään ei voi korvata kauppaa; vain kauppa voi pyörittää 
kehitysmaissa kasvavaa tuotantoa. On ~uitenkin siirrytty alhaisen 
kasvun kauteen; kaupan kasvu tuskin palautuu entisiin lukemiin, ja 
nimenomaan tässä asete'Massa kilpailukykyinen kehitysmaatuotanto 
kohtaa teollisuusmaissa 'enenevässä määTin ,tuontiesteitä. 

Voidaan~o kehitysmaiden \kannalta maIikkinoiden sulkeutuminen 
korvaita rahoiitusta IisäämäHä? Ilmeisesti ei. Itse asialssa ensimmäisen 
öljy,Shokin luomat rahoitusongelmat 'Olivat kypsymässä vel'kaongel
mJiksi juuri kun toinen öljysihokki toi uudet rasitukset. Kehitysmai
den vslkaongelma on kärjistymässä. Tästä ei maailmalla va[litse mi
tään erimielisyyksiä. Selvää on, ettei vastaus kasvaviin velkaonge[
miin löydy velan kasvattamisesta massiivisin valuuttaluotoin. 

Onko ratJkaisu sitten kehitysavun lisääJmisessa? Tämä kyllä vas
taisi kehitysmaiden tarpeita, mutta teollisuusmaiden taholta on tehty 
selväksi, :ettei poliittista tukea löydy merkittävälle ponnistukse1hle tä,l
lä sektorilla. Pikemminkin on syntymässä huomattavaa epäluuloa 
kehitysavun tehoklkuuden suhteen. 

Vaihtoehdot on täten läpi'käyty, eikä miltään suunnalta ole tar
jolla ratkaisuja. Ei yksinketrtaisesti näytä olevan poliittista va[miutta 
tinkiä omista resursseista kehitysmaiden hyväksi, tapahtui tämä sitten 
lisääntyvän kehitysmaatuonnin muodossa, ,Juottojen muodossa, tai 
varsinaisen avun muodossa. 

Jos näin on, kehitysmaiden tirlanne muodostunee varsinkin sisäi
sesti kestämättömäksi. Tavalla tai toisella se siNoin laukeaa. J oika 
tapauksessa teoUisuusmaiden j.a kehitysmaiden välisessä taloudelH
sessa yhteistyössä pelivara erilaisten »teemojen» keksiimiseen lienee 
loppuunkulutettu. Valuuttapoliittisin toimenpitein ei voida korvata 
markkinoiden avaamisita eikä kehitysapua, eikä minään rahoitusavul
la ole mainittavaa m'erki'tystä ilman että kerutysmaiden oma sisäinen 
politiikka olisi tiukka ja kehitystä tukeva. Kauppa, luototus ja' apu 
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sekä ,talouspolitiikka muodostavat kokonaisuuden jonka ainoasfta
kaan elementistä ,ei nykytilanteessa tulisi voida tinkiä. 

8 Kansainvälisen Valuuttarahaston Iioolista. Se mitä tässä on tul
lut sanotuksi valuuttayhteistyön pohjois/etelä .. dimensiosta, koskee 
mitä suurimmassa määrin Vailuuttarahaston asemaa. Pohjois/ etelä
dialogin puitteissa on vaadittu Va1uuttarahaston luototustoiminnan 
huomattavaa aktivoimista. Saattaa ohla, että kehitysmaiden taholla 
muiden kanavien - kuten kaupan ja kehitysavun - on katsottu 
olevan poliittisesti tukossa. Kaikkiaan on syntynyt' voimakkaita pai
neita Valuuttarahaston muuttamiseksi asteittain kehitYSlrahoituslai
tokseksi. Mielenkiintoista on tällöin todeta, että eräät kansainväliset 
pankit 'Ovat tulleet !samoihin johtopäätöksiin. Pankkien ,in~essi on 
lisätä luottojensa takaisinmaksun todennäköisyyttä, ja ilmeisestikin 
suurempi panos Valuuttarahaston rtaholta helpottaisi pankkien tilan
netta jonkin verran. Johltakin tahoilta on esitetty, että Valuuttara
hasto hyvinlkin voisi keslri:ttyä kehitysmaaluototukseen, sillä ,täTkeim
mät teollisuusmaat kyllä itse pa:I~haiten omassa (pienessä!) piirissään 
osaavat pyörittää varsinaista valuuttamarkkinoihin kohdistuvaa yh
teistyötä. 

Tässä onkin juuri se näkymä jonka !toteutuminen ei voi olla aina
kaan pienten maiden intressi. Mi,elei~ään kehi ty,syhteistyöpo1Ltiikan 
toteuttamista se ei myöskään edistä. Vaarana kuitenkin on,että kehi
tysmaat ja pienet teollisuusmaat, etsiessään yhdessä tuumin valuut
tapuolelta »helppoja» - mutta näennäisiä - vastapainoja kehitys
avun paikaLlaan poNre'miselle, pelaavat itseitään pois nekin vaatima~
tomat mahdohlisuudet valv:oa valuutltapoliittisia iniJressejään rllitä ni1l
lä nyt on. Tämä olisi ,erityisen lyhytnäköistä senkin johdosta, että 
ns. valuuttajärjestelhnän vastainen kehirtys tulee tapahtumaan erillis
ten, maaryhrnien sisäisten sekäeriJlaisten kahtdeMeskisten järjestely
jen kautta eikä mahtavan kok'Onaisreformin kautta. Va'luutltapo[iit
tisen yhteistyön kehittyminen erillisjärjestelyjen tietä ja ilman muo
doHista säännöstöä tekee Valuuttarahaston roolin todellisena multi
late.raalisu,uteen pyrkivänä valuutta poliittisena keskustelufoorumina 
erityisen tärkeäksi, varsinkin pienj!lle maille. Ainoan olemassaolevan 
valuuttapoliittisen yhteistyöelimen tietoinen heikentäminen olisi var
sinkin pienten maiden 'Osalta lyhytnäköistä. 



Puheenvuorot: 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Kansainvälisen talouden ja valuuttajärjestel
män ongelmat 1980-luvulla 

PENTTI J. KOURI 

On hist,orialUnen sattuma, että ensim- kiinteästä pariarvosta kor~eintaan yh
mäinen ö1jykriisi ja Br'etton Woodsin den prosentin verran. Kansainvälis,en 
kiinteisiin ,pariteetteihin perustuneen valuuttarahaston tehtävänä oli auttaa 
valuuttajärjrestelmän romahtaminen jäsenmaita rahai ttamaan tilapäisiä 

ajoittuivat samaan vuoteen, elil vuoteen 
19713. Koska näin tapa1htui, on [ähes 
mahdotonta arvioida mit,en s,opeutumi
nen öljyn hinnan jyrkkään nousuun 
olisi tapahtunut kiinteiden valuutta
kurssien vaHitessa" tai toisaalta miten 

maksutasealijäämiä, jrotta valuuttakurs
si t voitaisiin pitää kiin teinä Hman tur
vautumista joko kaupparajoituksiin tai 
eLefla toriseen taI ous/p oli Hikkaan. Mikä
li kuitenkin maksutaseailijäämät - tai 
ylijäämät - muodostuisivat pysyviksi 

roelluvien ikurssien järjestelmä o[isi toi- ,tai, kuten sanonta kuului 'perustavaa 
minut ilman öljykriisin mukanaan tuo- laatua olevaksi epätasapainoksi', oli 
mia sqpeutUlmisongrelmia. IMF:n jäsenmaalla oikeus, ja its.e asias-

Bretton Woodsin järjestelrmän romah- sa velv,olHsuus, muuttaa valuuttansa 
tamisen syiden sekä nykyisen valuutta- pariarvoa. Valuutta,rahaston tehtäväk-
j ärj,estelmän ongel,mien y.mmärtämisek
si on syytä lyhyesti kerrata toisen 
maailmansOIdan j ä!lkeen perust/etun kan
sainvälislen rahajärjestelmän peruspiir
teet. 

Bretton W o,odsiri j ärj estelmä perustui 
kolmeen keskeiseen periaattlees,een. En
siksi vailuuttoj.en tuli ,o[la vapaasti vaih
dettavia, paitsi kansainvälisten pääoma
liikkreiden osalta. Toiseksi dolla,rin ja 
kullan hintasuhde oli kiinteä, 3'5 dolla
ria: unssHta ja Yhdysvallat sitoutui 
vaih tamaan u1komaiset dollarisaa ta'va t 
kultaan tähän kiinteään hintaan. Ko:I
manneksi, kaikkien muiden valuuttoJen 
dollarikurssit saattoivat poirketa niiiden 

si ei siis nähty pitkäaikaisten, tai ra~ 
kenteellisten vailh totasealij äämien ra
hoittaminen. Kehittyneistä teollisuus
maista kehitys/maihin tapahtuvaa pää
omansiirtoa ,edesauttamaan perust.ettiil1 
Maailmanpankki:, jonka tehtäväksi tuli 
pi tkäaikaisten 1 uottoj en myöntäminen 
kehitysmaiden investointiprojektien ra
hoi ttamiserosi. 

Dollarilla Olli keskeinen asema Br:et
ton Woodsin järjesteLmässä: muiden va
luuttoj,en kurssit määrättiin dollareissa, 
interventio ta:pahtui dollareissa, useam
pien raaka-ainetden hinnat määrättiin 
doHar,eissa, ja suurin osa keskusrpank
kien valuuttava,rannosta sekä yksityi-
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slen sektorin likv1deistä varoista koostui 
dollarisaatavista. Bretton Woodsin jär
jesteilmä oli tOSliasiaLlisesti doJla,riin ja 
Yhdysvaltojen johtavaan taloudeHis,een 
asemaan perustuva järd,estelmä, aivan 
kuten ensimmäistä maailmansotaa edel
tänyt kultakantajärjeste1mä oli puntaan 
ja Englannin valta-asem.aan perustuva 
j ärj,e.stelmä. 

Robert Triffin t,oi .ensimmäisenä esil
le '5'0-luvun ,lQPiPUJpuoJelila ristiriidan sii
nä tavassa ,millä kansaIinvälisen likvi
diteetin lisäys oli mahdoLlinen Hretton 
W.oodsin jär;jestelmässä. Koslka kullan 
tarj on ta ei tulisi palj on lisääntymään, 
oli ainoa ,mahdoLlisuus liktviditeetin li
säämiseen doJlarisaataViien kartuttami
nen Yhdy:svaltoj,en maksutasealijäämän 
kautta. Tämä vaihtoehto tulisi kuiten
kin .lisäämään dolilarisaatavien suhdet
ta Yhdysvaltojen kultavarantoon, ja 
näin atkaamyöten veisi uskottavuuden 
YhdYisval toj,en si toum UJksel ta vailh taa 
dollari kultaan kiinteään hintaan. En
nemmin tai myÖlhemmin Triffin ennus
ti järjestelmän ajautuvan dollari-kulta 
kriisiin. Tämä ennustus toteutui vuon
na 19,68 joHoin dollarin vaihdettavuus 
kultaan lopetettiin yksityisten doiUa,ri
saatavien haltijoiden osalta. Siitä 

eteenpäin kuHan hiin ta on määräytynyt 

kysynnän ja tarjonnan tasapainon mu

kaan vapailla maIlklkinoilla. LopulJisen 
kuoJiniskun Bretton Woodsin järjestel

män yhdel,le keskeiselle periaatteelle 

antoi :pres1dentti Nixon elokuussa 1'971, 

j,ollO'in hän ilmoitti, että dollari ei ole 

enää vall!hdettavissa kultaan. 

Akateemisissa (piireissä Triffinin 

dHemman ratkaisuna nähtiin uuden 

reservivaluutan luominen Kansainväli

sen Valuuttarahaston toimesta. Tämän 

su unni telman toteuttamisessa päästiin 

alJkuUJn vuoden 19'68 Rion kokouks,essa 
jolloin VaJuuttarahaston vuosikokous 
hyväksyi periaatteen SDR:n luomises
ta. SDR:nmenestys: suhteessa dollariin 
on oHut ·kuitenkin samanlainen kuin 
es.peranton menestys suhteessa eng,lan
ninkieleen eikä silllä vieläkään ole juuri 
mitään meI"kitystä reservivaluuttana. 

Dollarin asema on tullut pikem,mfin
kin yhä halilitsevammaksi vuoden 1971 
jä1keen ,siitäkin huo.limatta, ,että se ei 
01e QlJut vaiihdettavissa kul1taan eikä, 
maaliskuun 1'9'73 jälkeen, kiinteähintai
sena myöskäänmuthin vaJuuttoihiin. 
Viime vuosina on käyty pald on keskus
telUlja SDR:n eLvyttämisestä siten, .että 
keskuspan~kien dollaris,aatavat v.aih
dettaisiin valuuttaraJhas'totSsa pidettä
viin SDR-tileihin. Ongelmana on ollut 
kuitenkiin se, kuka ottaa kanta,aks,een 
valuuttariskin, joka tällä operaatiolla 
siilrrettäisiin pois nykyisiltä dolla,risaa
tavien haltij,oiHa. Ongelma on ollut 
myös ,se, että kiinnostus koko ajatuk
seen on yleensä la,antunut aina kun dol
~arrisaatavien tuotto on ollut hyvä. Käy
tännössä nämä ns. asset settlement 
suunn:it.elma,t on t,oistaiseksi haudattu. 
TuLen kuitenkin palaam\aan kansainvä
lisen ,likviditeetin problematiikkaan 
hieman tuonnemlp,ana. 

'TIriffinin dilemma oli vain y:ksi Bret

ton Woodsin j ärj estelmän heikkouksis
ta, eikä ,se riitä selittämään järjestel

män romahtamista. Kolme muuta te
kijää ovat iPa1j,on ,täIlkeämpiä. Ensim

mäinen 'niistä on kansainvälisen inflaa

tion ongelma, mikä palautuu osittain, 

mutta ei täysin, siihen tapa,an milJä Yh

dysvallat rahoitti V,ietnamin sodan ja 

julkisten sosiaaUmenojen kasvun 1960-

luvun toise1Jla puoliskolla. Toinen on 
Yhdysvaltojen makIsutas.eongelma, min-



kä ratkaisu osoHtautui v,aik'eakiSi kiin
teiden kurssi,en vallitessa. Kolmas ja 
e.ri ttäin täI1keä t,ekij ä on pääo,malii:kkei
den vapautuminen ja kansainvälisten 
rahamarkkinoiden, erityisesti euro
maJrkJkinoiden räjähdy,smäinen k,alsvu. 

19i6'O-luvum IpuoHväliin saa~ka Yhdys
valtQlj,en ,inflaation alihaisuus oli se ank
kuri, johon hintoden vakaisuus maail
man kaupassa ja kussakinma,assa saat
toi ,perustua. Kiinteästä valuuttakurs
sista kiinni;pitäminen, eli raJhan ulkoi
sen ostovoiman turvaaminen, auttoi 
hyvin pitkälle myös rahan sisäisen os
tovoiman säilyttäm1sessä. Kans·ainväli.
sen inflaation kiiJhtyessä kiinteän kurs
sin politiikka merkitsi päinvastoin ul
kOlisen ,inf.laation tuomislta kotimaahan, 
kuten niin monet maat vasta jälkikä
teen havaitlsivat 70-IUivun alussa tapah
tuneen. Y:hdysvaltoj,en sisäinen inflaa
tio ei ole kuitenkaan riittävä s.elitys 
yleismaailmaLlisen inflaation kiilhtymi
se·L1e. SeHtystä täytyy hakea myös sii
tä, että dollarijärj,este.lmän vallitessa 
- ja Yhdysv.al tloj en käyttäessä rahapo
litiikkaa lähinnä sisäisiin tavoitteisHn 
BO-luvun lopulta lähtiren - ei Euroo
pan maElJla ollut ,keinoja rahan ja luo.
ton tarjonnan Isäätelemiseksi va1kka ky
sYlntäJpaineet ,olisivat sitä edellyttäneet
~in. 

Tämä ongelma muodostui ylitsepää

semättömäksi vuonna 1'972 ja on tär

kein välitön syy Bretton Woodsin jär

jesteLmän lopuLliselle rom·ahtamiselLe 

maaliskuussa 19q3 Saksan Liittotasa

vallan johtaessa muita maita kun se 

luopui kiinteästä 'valuuttakurssista. 

Luopuminen kiinteistä kursseista ta

pahtui sen jälkeen kun dollari oE ihe.l
m1kuussa 19'73 jo toiseen kertaan de
valvoitu. Toisin sanoen kysymyksessä 
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ei .ollut enää Y,hdysvaltojen vaihtota
seen sanelema pa~ko, vaan koko, j är
jeste.Lmän muutostarpeen sanelema 
paklko. 

Kelluvi,en kurs.sien järjestellmästä on 
ny,t kOlkemuksia seitsemän vuoden ajal
ta. Kuten aivan alussa totesin tämän 

kokemUlksen arviointi on vaikeaa siitä 

syystä että samanaikaisesti kansainvä

Itseen taloudelliseen kelhLtykseen on 

vaikuttanut ölijyn hinnan jyr.k,kä nousu. 
Yritän kuitenkin yhteenvedon muodos

sa tuoda esille muutamia näkökohtia 

70-luvun kokemuksista sekä päätyä 
arvioon 80-luvun ongelmista. 

Periaatteessa olisi voinut kuvitella, 
että kes;kuslpankit olisivat poistuneet 
lopullisesti valuuttamarkkinoilta vuo
den 19'73 jäJlkeen .eivätkä ne olisi näin 
.ollen tar·vinneet valuuttavarantoa in
terventiota varten. Kansainvälisen lik
viditeetin tarve olisi tällöiiIl tältä osin 
poistunut. Tämä päättely on virheel
linen sekä teoriassa että käytännössä. 
Se on virheellinen teoriassa\kin, koska 
multila·teraaHnen kauppa edeHyttää 
kansainväJlistä rahaa, tai Hkviditeettiä: 
tämä tarve on riippumaton valuutta
kurss~järjestelmästä. Käytännössä kes
kuS/pankit eivät ,ole :suinkaan poistuneet 
va,luuttamarrkkinoilta. Us,eimpien va
luuttojen kurssit ovat edelleen o.ueet 
kiinteät tavaLla taikka toisella, ja kel
luvienkin valuuttojen kohdaIaa keskus
pankkien inteIiVentio on oHut lhuo,mat
tavan suuri. Virallisen kansainvälisen 
ltkv1diteetin tarv,e on siten ol,emassa 
myös nykyisessä jälijestelmässä. 

Valtaosa kansainvälisen likvidi~eetin 
lisäyksestä vuoden 1973 jälkeen Oj'l 

ede.lLeen perustunut dolllarisaatavien 
kartuttamiseen. Entistä korostetum
min tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan 
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Yhdysvaltoden maksutasealijäämien vä
lityksellä vaan eUlr,omarkikinoiden avus
tuksella. Toisin sanoen kansainväliset 
litkepankit muuttavat -epälikvidit luo
tot ikehitysmaille ja muille il.ainaajiHe 
liktvideiksi ,talletuksiksi, joita s.ekä kes
kusipankit ,että yksityiset tatllettajat pi
tävät hallussaan ja laskeva't matksuval
miutensa osaksi. 

Ei ole nähtävissä, että täss:ä suhte,es
sa tullee ta,pahtumaan suuria muutok
sia80-luvullla. SDRei uu:sittunakaan 
pysty kiljpaillemaan kans.ainvälisen 
pankkijärjestelmän tarj,oamien likvi
dien tal1etusmuotojen kanssa. Ainoa 
mahdollisuus on, ,että kansainvälinen 
pankkij ä~j estelmä siirtyy laaj ami ttai
sesti SDR:ään ra'hoituksen välittämises
sä" eli ottaa' vastaan SDR-tal1.letuksia ja 
antaa SDR-lainoja nykyisten dollari
tai D-markkalainojen sijasta. Vaikka 
Euroopan valuuttajärjestelmästä .on 
esi tetty suuri suun taisiatkin arvioi ta, 
tosiasia on, että Eurooppa on edelle,en 
kansallisvaltioiden ,muodostama koko
naisuus, eikä yksikään maa ol,e tolistai
seksi luovuttanut kansallista suver,eni
teettiaan yhteis-euroOrppalaisille elimil
le sen :paremmin raha- kuin ulkopoJi

titkankaan alue,ei1la. Puolustuspolitii

kan alueena Euroqpan riti.ppuvuus Yh

dysval10ista on taas entistä kOlrostu

neelmpi. L)1!hyesti Eurooppa .ei ole vie

lä näillä näkymillä suurvalta, joka voi

si omaksua rooI.inmahdollisessa uudes

sa rahaj ärj'este:lmässä. 

Euromarktkinoiden suhteen keskeinen 

kysymys on se, lisäävätkö ne kansain

välistä Iikviditeettiä inflaatiota edistä

välIä tavalla ja pitäisikö niitä tästä 

syystä ,ryhtyä säännöstelem,ään. Vasta

argumenttina voidaan sanoa, että m1ikäli 

tärkeimmät maat - Yhdy,svallat Qähin-

nä - hoitavat rahapolitiirokansa oikein, 
ei euromarktklinoiden toiminta sinänsä 
pyslty aisäämään nimellistä kokonaisky
syntää. Itse OLen ta~puvainen ajattele
maan, että asia ,ei ole näin vaan että 
tulevaisuudessa rahapollitiikan kontrol
li tulee ulottaa myös Iperinteisten pank
k:iJlaitosrten ulrk,Orpuoleltle, niin kotlimaas'
sa kuin myös kansallisten raj od en uliko
puol'eHa. ELlei näin menetellä, kontrol
lin alainen (pankkijärjestellmä tulee su
pistumaan suhteessa vapaasti t01mivaan 
pankkij ärj,este1mään ja näin olUen ra
han tarj onnan kontrolli aikaa myöten 
käy yhä vaikeam,maksi. Kass,ava,ranrt;o
vaatimusten käyttöönoton ei suinkaan 
tarviltse merkitä rahoituksen välityks,en 
ve.rottamista ;kUiten monet asiaa vastus
taneet ovat argumentoineet, koska ei 
ole .olemassa miltään estettä sille, että 
kas,savarannostamaksetaan markkina
k ork 01. 

Mitä ,tulee vatl.uuttakurssien käyttäy
tymiseen, niin järjestelm.ä on toiminut 
tyytdyttäväJllä tavalla, ja yleensä tasa
painoa edistävästi huollimatta siiltä, et
tä aika aj oi ttain on esiintynyt puhtaas

ti ipsykruogisista tekijöistä johtuvia häi

riöitä. Sen sij.aan eristäyt'yminen kan

sainvä]islen twlouden heilahteluista ei 

ole osoitttautunut mahdolliseksi toisin 

kuin ehkä jo,tkut optimistisesti odoUi

vat. Eristäytyminen öljyn hinnan ko

rotuksen vaikutuksesta vaihtosuhtee

seen .on mahdoton olipa kurssi kiinteä 

tali ke11Uiva. Eristäytyminen kansain
välisen ,ko:rkotason heHahtelullta on 

myöskin osoittautunut vaikeaksi, kos

ka huomattavien korkoeroj.en sallimi.
nen merkitsisi joko tuntuvaa deva[,voi

tumista tai revalvoitumis'ta, mikä taas 
saattaa oala ristididassa talouspolitii

kan sisäiSIten tavoitteiden kanssa. 



Öljykriisin ja OPEC:in öldytulojen 
kasvun myötä ;kan:sainvälisen rahajär
j estelmän keskeisimmäksi ongelmaksi 
on muodostunut kehitysmaiden maksu
taseaili'j ääJmien rahOIi ttaminen. On syy
tä todeta,että tässä ei ole kysymys enää 
sel:laisista tilapäisistä maksutasealijää
mistä, joiden rahoittaminen kuuluu sen 
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pareimmin valuuttarahas!ton kuin pank
kie.nkaan :perinteiseen toimintaan. SO
luvun avainkysymyksiä tulee ol,emaan
kin, miten auttaa kehitysmaiden sopeu
tumista energian reaalihinnan nousuun 
vaarantamatta kansainvälisen .rahajär
j estelmän tasapainoa. 

Kansainvälinen. valuuttayhteistyö 1980-luvulla 

VELI KORPI 

Tar,kastelen aihetta kansainväHstä 
kaUjppaa käyvän yrityksen näkökul
masta. Yhdy.n ai'ka opi tkäHe esli telmöi t
sijän käsi:tykseen IHSO-luvun kehityk
sestä. Rajoitankin esitelmää koskevan 
kritiilkkini muutamaan kommenttiin ja 
'keskityn esittämään yritysjohtajan »lat
tiatason» näkemyksiä tUllevasta kehi
tyksestä ja sen eräitä vaikutuksia yri
ty,sten käyttäytymise,en. 

1'980-luvUllla ei varmaan tapahdu mi
tään valuuttajärjestelmän »suurta r,e
mQnttia», mutta kan:santalouksien ko
vin e.r~lainen kehitys pakottaa ilm,eisesti 
pääosan esittäjät: kansainvälisen va
luuttarahaston, halHtukset, keskusiPan
kit ja uutena tulokkaana alueelliset 
instituutiot (EMS) ,enuis,tä tiiviimiPään 
yhteistyöhön lyhyen aikavälin ongelmia 
ratkotta.e.ssa. Odotin esite1lmöitsijän kä
sittelevän Jaaj,emmin näiden pääosan 
esittäjien muuttuvia rooleja. 

Mitä kansainvälinen valuuttayhteis..
työ 1980-luvulla oikein ,on - tuskin kui-

tenkaan pelkkää keskus1te'lua bilateraa
lisista pienistä ong.el,mislta? 

Sivuosien esittäjät: sijoittajat, yri
tY'kset ja [pankit ovat - selvitltyään 
kelluvien valuuttakurssien alkushokista 
- py:styneet Ylllättävän hyvin sopeutu
maan mUUlttuneese,en tilanteeseen ralha
ja ipääomamaI1kkinoilla. On luotu erilai
sia ennuste- ja suojautumismekanisme
ja. Voimakka1ta valuuttakUlrssiheilah
teluja - mistä hyvänsä ne johtuvatkin 
- on alettu pitää »norlmaaleina ilmiöi
nä tässä ~pävaI1muuden maailmassa». 
Ei ole syntynyt mitään kansainvälistä 
lli!kv1diteettiong,elmaa - luottokelpoi
suusongelmat o.vat asia e.rikseen - ja 
:kansainväliset panki,t ovat hoitaneet 
öljyvar:ojen fkanavoinnin (recycling) hy
vin tehoklkaasti. 

Esitän Iseuraavassa luettelonomaisesti 
käsityksiäni 198:0-luvun 'kehityk,slestä: 

- US$ tUllee säilymään keskeisenä 
kansainvälisenä valuuttana. 
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Yhdistelmävaluutat r(monivaluutta
järjestelmät) eivät muodo.stu kovin 
merkittäväksi tekijäksi pääoma
mar kkinoilla. 

- Euromarkkinat (käsite hämärtynyt) 
säilyvät pitkään täI'lkeimpänä kan
sainvälisenä raha- ja pääomamark
kinana. 

Vo:i!makkaan kansainvälistymisen 
myötä yhä useammat ytritykse,t ovat 
joutuneet valuuttalpelin piiriin. 

Yritysjohtajan tehtävä ,on aina hel
pompi m,atailan inflaation, ihalvan ra
han ja statbiili.en valuuttaJkurssien 010-

sUlhteissa. Yrity;kset ovat ku1itenkin so
peutuneet nykyiseen .epävarmuuden ja 

Euromarkklinoiden kansainvälinen nopeiden, odottamattomien muuto,sten 
kontroltli tuskin onnisltuu. 

KeskuSipankkien ja alueelli,sten in
stituutioiden rooli korostuu valuut
taolqj·en :sääntelysisä. 

- Kelluvat kurssit ovat tulleet iPysyäk-

maaiJmaan. 

Yritykset eivät muutenkaan spekuloi 
inflaatiolla tai valuuttakurssimuutoksil
la, mutta ·nitden riskinottokyvyn ylei
nen heilkkenem\inen - varsinkin Suo-

seen. messa, mutta myös monessa muussa 
Kurssivaihtelut tulevat olemaan maassa - on johtanut yhä suurempaan 
edelleen voimakkaita. 

Kurssikehitykseen vaikuttavat yhä 
,enemmän poliittiset tek1ijät - var
sinkin lyhyeUä atkavälillä. 

En usko syntyvän vakavia kansain
välisiä likviditeettiongelmia - useat 
ovat eri ,mieltä kanssani. 

Sensijaan rahan ,nimelllinen hinta tu
Lee olemaan aikaisempaa ko.rkeam
malla tasona. 

- Korkoasetta käytetään yhä useam
min valuuttakurssi- ja maksutaseon
gelmien väliaikaiseen ratkaisuun. 

- Eräi1lä mai1la tulee olemaan vai
keita luotto.ke~poisuus- ja takuu on
gelmia. 

Tässä vaiheessa on erittäin vaikea 
an7lioida USA:n uuden presidentin ta
louspolitiikan vaikutuksia kansainväli
siin valuuttao,loihin. US$:n keskei:sen 
roolin takia sillä on vaikutuksensa. 
Hänhän on mm. uhannut sitoa $:n ar
von kultaan. 

Mitä kaikki edelläkuvattu vaikuttaa 
y:vitysten odotuksiin ja käy.ttäytymi

seen? 

varovaisuuteen päätöksenteossa. 

Seurauksena o.n, että yritykset en
tistä taI'lkemmin valitseva.t ostom.aat, 
vientimaat, investointimaat ja valuutat, 
joissa kaUlp.paa ,käydään, luo·ttoa myön
netään tai velikaa otetaan. Veisi liian 
kauan aikaa seJvittää, kuinka tämä 
vaikut,taa käytännössä yt4itysten strate
giaan. 

Erityisen ongelman muodostavat tä
nään ne kehitysmaat, jo.iden luoM.okel
poisuus on heikko. Niissä on usein pr,o
jekteja, joista suomalaisetkin yritykset 
voisivat killPaiJla. Toimituksen saa uselin 
se, jolla on mahdollisuus' tarjota pitkää 
raJhaa ,ko.htuuhinnalla. Tässä suhteessa 
olemme usei,ta muita maita heik,om
massa asemassa - ,puhumattakaan sii
tä, että luotolle pitäisi jostakin saada 
vielä taJkaus. 

Esitelmöitsijä käsitteJi jonkin verran 
kehitysmaiden v·elka u tumisongelmaa, 
mutta ei sen sijaan lainkaan Itäblokin 
maiden veLkautumi,sta, joka saat,taa ai
heuttaa pitkään päänvaiIVaa sekä veJal
lisille että velkojilile. THanne saattaa 
vain pahentua esim. Puolan osalta. 



YritYiksen ja pankin painajaisuni on 
tänään se, että jokin voimakkaasti v,el
kaantunut maa lakikauttaa lainojensa 
lyhennysten ja kODkqjen maksun (Ira
nin tilanne päinvastaisena), josta on 
seurauksena joidenkin suurten pank
kien maksuvalmiuskrHsi ja sitä kautta 
raha- ja pääomamarikkino!iden ainakin 
väliaikainen kriisitila. Tällöin esim. 
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keskipitkien ja \pitkien jloating rate 
euroluottojen uusimisessa saattaisi 
esiintyä ongelmia. Niihin sisältyy p!;iä

sääntöisesti ns. availability clause. 
Kans.ainvälisessä kentässä toimiva 

yritys toivoo stabiileja valuuttaoloja -
kuka niitä sitten sääteleekin ja millä 
keinoin -mutta näkee realiteetit ja 
pystyy sopeutumaan. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Työtaistelujen taloudellisesta taustasta 
Suomessa 

TIMO TYRVÄINEN 

1. Johdanto 

Työtaisteluja on tutkittu Suomessa suhteelJJ.isen vähän. O[emassH
olevissa tutkimuksissa 1 on esitystapa usein deskriptiivinen ja tarkas
'telukulma yileensä lähinnä sosiologinen tai historiaUinen. Lakkojen 
yhteyttä kansantalouden suhdanteiden ja tulonj1aon kehittymiseen on 
- erityisesti kva:n!titatiivisin menetelmin - tarkasteltu harvoin. Tä
mä lienee osailtaan perua vaTsin laajalle isko.sltuneesta näkemyksestä, 
jonka mukaan työtaistelut ovat jonkinlaisia »ulko-rtaloudehlisia» il
miöitä, jotka heijastelevat lähinnä poliittisia, järjestöllisiä tai erilai
sia satunnaisia vaikuttimia. TäHä pohjalta ei esimerkiksi ekonomet
risten selitysmallien rakentaminen ole ehkä tuntunut rohkaisevalta. 

Oheisessa artikkeHssa laikkoja käsite1ilään osana kansantalouden 
palkanmuodostusprosessia. Kehykset tarkastelullil.e lu'O työmarkki
noilla vaikuttavien voimien kaksija~oisuus. Osapuolten välittömien 
etujen vastal{jkaisuus heidastuu tulonijakotaistelussa ja reaalipalkko
jen kehityksessä. P'dlii.ttiset ja järjestöilliset tekijät, jotka ovat [yö
ne et leimansa joihinkin työtaistelutoimiin, on pääpiirteissään jätetty 
tämän esityksen ulJkopuolelJle. - Ar!tikkelin aluksi tarkastellaan tu
lonjakotaistel un ja sUJhdannelrehi ty'ksen yhteyttä lakkomenetyksiin 

1. Mm. T. Helelä: Työnseisaukset ja teolliset suhteet S'/.lIomess,a vuosina 1919-1939, 

lis-ensraattrtutkimus v. 1957, julk. Suomen Pankin talousti.eteel'linen tutkimuslaitos/ 
Sarja D: 21, 19,69; M. Savola: Lakko työelämän ristiriitana. Tutkimus suomalaisen 
yhteiskunnan lakoista, Porvoo 11968; Timo Toivonen: Lakot ja yhteiskunnan muutos, 
Tutkimus Isuomalaisen yh:teiskunnan lakoista vuo'sina 19!1'9-119169, Turku 1972; T. Kaup

pinen: Suhdanteet ja metalliteollisuuden lakot 1960-luvulla, Helsinki 1973. 
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Suomessa. Tämän jälkeen käydään läpi keskeiset työtaistelut vuo
sina 1968-1979. Kun on viitattu olemaSisaoleviin tilasito- ja tutki
musongelmiin ,esitetään lopuksi lyhyesti ekonometrisen ,tarkastelun 
lähtökohdat, menetelmät ja tärkeimmät ,estimointituloKset. 

2. Työtaistelut ja talo.udellinen kehitys Suomessa 2 

Työtaistelujen juuret ovat tulonjakotaistelussa. Suomen ka'ltaisessa 
pienessä avoimessa taloudessa kansainvälisestä ~ehityksestä alkunsa 
saavat voi:ma'kkaat suhdannevaihtelut heiiluttavat itulonjakoa: nousu
sUhdanteessa pääomatulojen kansantulo-osuudeUa on taipumus ko
hota ja päinvastoin. Kansainvälisiin kytkentöihin [iittyy myöskin 
kansantaloutemme po1kkeuksehlinen irrflaatioheTIkkyys. Inflaatio 
saattaa muuttaa tulonjakoa lyhyelläkin aikaväliillä merkittävästi. -
Lisäksi tulonjakop['oblematiikkaan liittyy pitemmän ajan rakenne
muutoksiin liittyviä tekijöitä, kuten demografisten muutosten seu
rauksia jne. 

Työtaistelut liittyvät siihen prosessiin, jossa talous sopeutuu ttu
lonjakJoon vaikuttaviin suJhteeHisten hintojen ja palkkojen muutok
siin. Työtaistelut ,eivät ole yleisestä taloudelHsesta kehityksestä ir
ra]laan oleva ~lmiö, vaan osa talouden sopeutumismekanismeja ja 
inflaatiopifosessia. 

Työntekijäpuolen kannalta reaalipalkkojen kehitys kuvaa ,tulbn
jakotaistelun kehity:stä. ReaaiHpal1l&Jojen nousuvauhdin ä~kinäiset 
tasomuutO'kJset aiheuttavat shokkivaikutuksen, joka heijastuu voi
ma~aasti lalkkopaineisiin. ESlimerkiksi putoa!minen reaalipa&kojen 
nopean [kasvun uralta hitaaseen kasvuun lisää nopeasti, työtaistelu
paineita. Jos sen sijaan reaalipa!&kojen hidas kasvu on jo vakiintu-

2. Työtaislte(1ruj en taUlStan talJoudellJrise1IJ.e ranalyys'iiJJle luo ong,eJlmia se,että suurina 
lakkovUiosina 1-4 laajaa lakkoa on y1.eensä aiheuttanut 30-85 % menetetyrilstä työpäi
vistä. Nämä osin vUlosittai'sen lakko:kJeh:ityksen al11alyysi ajautuu helposti yklsilttäisten 
laklmjen syiden tutkimiseen. Esim. vuosina 1971----'1'917:9 menetetylistä 10.4 miljoonasta 
työpäivästä aiheutti seitsemän lakkoa yli puolet (Metalli 1971, rakennus 1973, elintar
vike 1976, metalli, hotelli j,a ravintola, autdliri'kenne sekä nahka ja kumi 1977). 

Myös koI1piilaikot ovat mielenldin\toinel11. erillinen tutkilffiUrskahde. NHden v,adfu.teluväli 
on selvästi suppeampi kuin lailUsten lakklojen. Kun lr970~J.uvun lakoissa menetettiin 
työpäiviä 130000 (v. 19718) - 2.7 mi!ljroonaa (v. 19711), oli vailhtelluväli korp'i'lakkojen 
kdhidaHa 130000 (v. 197'8) - 800 000 (vuosina 1'9'7'6 ja lr977). TäSlSä ybteydessä ei korpi
lakkoja kuitenkaan erikseen analysoida. 
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nut, tuo hitaus sinänsä ei enää näytä nostavan yhtä voimakkaita pai
neita. 

Tulonjakotaistelun strategiaratkaisut johtavat työtaistelupainei ... 
den realisoitumiseen tai kompromissiratkaisun syntymiseen illman 
lakkomenetyksiä. Näihin stra tegiarvalintoihin vaiku't,tavat ra tkaise
vasti näkemykset tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Optimaali
nen strategia tuo molemmille osapuolille mahdollisimman edulllisen 
ratkaisun ilman lakon aiheuttamia menetyksiä. 

Työnantajapuolen reaktiot työntekijöiden palkankorotusvaati
muksiin riippuvat monista tekijöistä: tilauskannasta, kannattavuu
desta, viennin määräs'tä, vientituloista jne. Kompromissihalukkuus 
riippuu kysynnän voimakkuudesta ja sen luomasta liiketaloudellises
ta liikkumavarasta. Työntekijäpuolen esittämän lakkouhan strate
ginen merkitys onkin suurin isilloin, kun työnantajien on kaikkein 
epäedullisinta sallia katkoksia ,tuotannossa, jakelussa tms. Kyseessä 
on eräänlainen peliteoreettinen asetelma, jossa osapuohen strategia 
lähtee vastapuolen reaktioiden ennakoinnista. Kun strategia on va
littu, se on varsin jäykkä erityisesti silloin, kun neuvottelutilantee
seen liittyy ju1kisuutta. Puitteet osapuolten strategianvalinnaUe syn
tyvät suhdannekehityksen ja ta10udellisten .odotusten kautta. Työn
tekiäöiden la!kkovalmiuden voidaan odottaa kehitwvän suhdanteisiin 
nähden myötäsyklisesti ja työnantajien »lakkovalmiuden» kontrasyk
lisesti. 

Teoreettisesti tarkastellen lakot olisivat t.odennäköisimmin väl
tettävissä silloin, kun osapuolten odotukset ovat yhteneväiset. Usein 
lakot heijastelevatkin poikkeavia .odotuksia tai myös vastapuolen -
tai oman - strategian vir.hearviointeja. Kun ottaa huomioon val
litsevat jäykkyydet, lienee totta, että työtaisteluihin usein »ajaudu
'taan».3 

Lakkomahdollisuuden ollessa jonkin osapuolen kannalta selvästi 
epäedullinen, lakon t.oteutuminen lienee epätodennäköistä, ellei ti
lanteeseen vaikuta muita tekijöitä, kuten järjestöpoHtiikka, yleis
politiikka tms. Lakkojen toteutumismahdollisuus on suurin silloin, 
kun .on vaikeinta ennakoida tuleva taloudellinen ja yhteiskunnalli
nen kehitys ja täten myöskin vastapuoLen strategia ja odotukset. Toi-

3. Vrt. myös M. V. Reder ja G. R. Neuman: Conflict and Contraet: The Case of 
Strikes, Jaurnal af Palitical Ecanomy 5/80, p. 867. 
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saalta tietämys suhdannekehityksen käännepisteistä saadaan yleensä 
vasta melkoisella - vi~läpä vaiihtelevalla - viirveeUä tlOteutuneeseen 
kehitykseen nähden. 

Nämä viLVleet saattaisivat osaltaan Hittyä siihen, että ainakin 1970-
luvulla näyttää työtaisteluilla olleen taipumuksena kasvaa, 1-2 vuot
ta ensimmäisen nousuvuoden jälkeen eli usein ensimmäisenä lasku
vuonna. 1950 ... 1uvun puolivälIin jä~keen ei ensimmä1seen nousuvuo
teen oJe kertaakaanajoittunut laa10ja lakikotaisteiluja. 

Suhdanneana~ysi antaa varsin selkeän kuvan suomalaisesta 
lakkokäyttäytymisestä. - Suhdannenousun alkuvaiheissa yritysten 
mahdollisuudet ~orotusten maksami,seen ovat parhaimmat.4 »Mak
suhalukkuus» Henee suurimmillaan jonkin aikaa nousun a[kamisen 
jälkeen, kun odotukset ovat hyvät ja ammattitaitoisen työvlOiman 
niukkuuden mahdollisuudesta aikaa näkyä merkkejä. Viiveistä joh
tuen hintojen nousupaineet alkavat yleensä V10imistua tuottavuuden 
kasvun ihidastuessa korkeasuhdanteen l'oppupuolella. Tämän myötä 
muodostuu kasvavia paineita nimellispaLkkojen nousun kiihtymiseen 
samalla, kun suhdanteiden heiklkeneminen supistaa yritysten [iiikku
mavaraa. Tässä tilanteessa Hsääntyvät paineet työtaistelujen toteu
tumiseen, mikä se!littäisi työtaiste[ujen taipumusta ajoittua vaihee
seen, jlOssa korkeasuhdanne on jo taittumassa. Toisaa[ta o~laan sa
malla suhdannekehityksessä jo saapumas:sa tHanteeseen, jossa työn
tekijäpuolen mahdollisuudet menestylkselliseen työtaisteluun alkavat 
supistua. Tämä puolestaan selittää sitä, miksi aktiivista työtaistelu~ 
vuotta ei enää seuraa 'toista samaI1llaista: suhJdanteet ovat jo ohitta
neet otollisen vaiheen.5 

Palkkarakenne - kuten suhteelliset ihinnaJt yJleensä (ts. myös tu
lonjako) - näyttää olevanmaassam.me varsin jäykkä. Esimerkiksi 
ns. solidaarisen palkkapolitiikan tulonjakoa tasaavat vaikutukset 
kompensoidaan vaJhvempien alojen pa'lkkaliukumi[la. Suomalaiseen 
neuvotteluasetelmaan kuu:luu olennaisena osana työntekijäryhmien 
suhteellisten palkka-asemien seuraaminen. Tiettyjen vientijohteis-

4. Tämä on heijastunut lähinnä keskusliittotason sopimusratkaisuihin, s,ulä pa'tk
kaliukumat eivät ole lähteneet tarlmste'luperi!odil~a merkittävään kasvuun vdelä ensim
mäisenä nousuvuonna yhdenkään suhda:nnekierron (nel1jä) yhteydessä. 

5. Su'hdannetarkastelun kannalta muodost'aa merki'ttävän pOtikkeuksen kehitys 
lamavuosina 19'76 ja 197'7. Jälkimmäinen vuosi sijo'ittuu menetettyljen työpäivien osalta 
jopa 1970-luvun huipputasolle. 
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ten alojlen (esim. metalli- ja metsäteollisuus) ensimmäisenä hyväk
seen saamat noususuhdanteen mahdoUistamat liukumat muuttavat 
suhteellisia pa1kJka-asemia, mikä luo alati uusia kompensaatiopainei
ta. Menetykset tai menestykset suhtee~lises.sa pail.kkataistelussa hei
jastuvat voimal~kaasti järjestöjen sisä!Hä. 

Suhdannetillanteen muutäkset sysäävät siten liikkeelle prosessin, 
joka ensimmäisten muutosten jälkeen elää vielä pitkään. Prosessin 
eri aloilla saamiin muotoihin vaikuttaa myös kyseisen alan taloudel
linen liikkumavara. Esimerkiksi menestyvien teollisuudenal'ojen pal
kankorotusvaraan perustuva kehitys tai va'ikkapa vain ta10uden kes
kimääräisen tuottåvuuskasvun huomioiva nousu muodostaa aivan 
erilaisia paineita eri aloiHa. 

Kompensaatiokamppailussa ova1t 1970-luvulla myös uudet ryhmät 
a1Jkaneet käyttää aseenaan lakkoa. Esimerkiksi kaupan sekä pank
kialan työntekijäin ilakot loivat perustan palkansaajien keskimääräis
tä nousua selvästi e'dullisemmalle palkkakehityksea.Ie 1970-[uvun jäl
kipuoliskolla. Vastaava tavoite lienee .liittynyt myös kevään 1980 
teollisuustoimihenkilöiden ~akkoon. KansainväHsestikin on todettu, 
että uudet organisaatiot ovat la~kohe~kempiä kuin perinteiset, koke
neet neuvottelI uosapuolet. 6 

3. Lakot Suomessa vuosina 1968-1979 

1960-1uku oli työ taistelujen kannalta suhteellisen rauhallista aikaa. 
Vain yhtenä yleislakon jäl~eisenä rv'uonna (1963) ylitti menetettyjen 
työpäivienmäärä miljoonan. Yli kaksi kolmannesta siitä syntyi ra
kennusalan ja virkamiesten lakoissa. 

Vuonna 1968 alkoi vasemmisiJojohtoisen hahlituksen tukema va
kautusvaihe, eikä laajempia lakkoja toteutunut. Ensimmäisen va
kauttamissopi,muksen linjaa jatkava Liinamaa II-sopimus oli voimas
sa vuoden 1970 loppuun. Kun lisäksi r,eaaliansioiden kasvu 0[1 vauh
dikasta, tYÖlnarkkinarauha kesti v1elä vuonna 1970. 

Vuoden 1970 eduskuntavaalien jälkeen muuttui poliittinen tilan
ne. Lisäksi vuoden 1967 devallvaatio oli reaaHpa1krkojen noususta 
hUdlimatta mahdollistanut yritysten voitto-osuuksien voimakkaan 

6. Kis. esim. Reder ja N euman: mao 
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Kuvio 1. Lakoiss.a menetetyt työpäivät Suomessa vuosina 1956-1979. 
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kohoamisen. Kun bruttokansantuotteen odotettiin kaWen edellis
vuoden ennätyskasvun jatkeena kasvavan nopeasti vielä vuonna 
1971, alrooivat kasautuneet palkkapaineet purkautua. Vuodesta 1971 
muodostui vuosikYimmenen suurin laklkovuosi, menetettyjä työpäiviä 
oli peräti 2.7 mi'ljoonaa, joista 2.3 miljoonaa aiheutui metaUiteoll'isuu
den lakosta. Paineita tälhän työtaisteluun oli [uonut myös liiton si
säinen tilanne. Bruttokansantuotteen toteutunut kasvu oH 2 %. 

Kasvun ei odotettu vauhdittuvan kovin memittävästi vielä vuon
na 1972, eikä ko. vuonna myöskään toteutunut yhtään laajaa lakkoa. 
Korpilakkoja oli niin ikään varsin v~hän vuosina 1971-1972, vaik
ka niistä aiheutuikin yli 40 % vuoden 1972 kokonaismenetyksistä. 
Tuotannon toteutunut kasvu oli 7 1/2 % vuonna 1972. 

Vuoden 1973 työtaisteluissa menetettiin runsaasti työpäiiViä. Ra
kennusalan laklko ja siihen liittynyt työnantajapuolen suHku aiheutti 
näistä menetyksistä noin kaksi kolmannesta. Korpiiakkojen määrä 
kasvoi, niissä menetettiin työpäiviä enemmän kuin kahtena edellis
vuonna yhteensä. 

Vuodet 1974 ja 1975 'Olivat korpi1laklkoilun vuosia. Yhtään mer
kittävämpää jäirjestölakkoa ei ollut. KorpilakklOjen osuus menet yk-

4 
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sistä oli kumpanakin vuonna 98 lJo. Määrällisesti pysyivät korpilak
komenetykset vuonna 1974 edellisvuoden tasolla ja laskivat jonkin 
verran vuonna 1975. 

Vuosina 1974-1975 olivat mm. inflaation kiihtyminen ja eräiden 
alojen suuret paJkJkaliukumat aiheuttaneet merkittäviä tu!1onjaon ja 
palkkararoenteen muutoksia. Tämä lienee osaltaan luonut niitä pai
neita, joiden vuoksi lamavuodet 1976 ja 1977 muodostuivat lakko
vuosina hyvin vilkkaiksi. Ensimmäisen kerran y leis[akon j älkeises
sä historiassa kahteen perättäiseen vuoteen ajoittuu runsaasti lak
koja. - Vuonna 1976 korpilakot saavuttivat 1970-luvun huippunsa. 
Niissä menetetHin ~li 800 000 työpäivää. Tähän taloudeNisesti heik
koon vuoteen ajoittui vain yksi laajempi järj-estölakko, elintarvike
alan työtaistelu, joka vaikutti merkittävästi alan ansiokehitykseen 
1970-luvun jälkipuolisko][a. TyöpäiiViä menetettiin yhteensä yli 1.3 
miljoonaa. 

Vuoteen 1977 ajoittui useita laajoja Ilakko1a. Myös korpilakot 
pysyivät edellisvuonna saavuttamallaan ennätystasolla. Työpäiviä 
menetettiin yhteensä 2.4 miljoonaa. Hotelli- ja ravintola-alan lakon 
menetykset olivat 254 000 päivää, metallissa 240 000 päivää, autolii
kenteessä 527 000 päivää sekä nahka- ja kumityöväen lakossa 236 000 
päivää. - Pohdittaessa vuosien 1976 ja 1977 työtaistelujen taustaa 
on syytä muistaa, että meillä kuten muuallakin teo'llisuusmaissa oli
vat tuolloin vallalla varsin voimakkaat kasvuodotukset, jotka kui
tenkin jäivät toteutumatta. Bruttokansantuotteen toteutunut kasiVu 
vuonna 1977 oli vain 0.4 %. 

Heikkona talousvuonna 1978 ei käyty laajempia lakkotaisteluja. 
Kaikiki tämän vuoden ennätysalhaiset menetykset (130 000 työ1päi
vää) syntyivät korpilakoissa. 

Herkon taloudellisen kasvun odotettiin jatkuvan vie[ä vuonna 
1979. Myös työtaistelujen määrä pysyi alhaisena. Bruttokansantuo
te kasvoi yli 7 %. 

4. Tilasto- ja tutkimusongelmista 

Työtaistelujen tutkimiseen pitemmälllä aikavälillä liittyy merkittäviä 
tilastollisia ongelmia. Luotettavia sarjoja on saatavissa vasta vuo-
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desta 1971 alkaen. 7 Työtaistelujen täsmällisempi taloudellinen ja 
tilastollinen analyysi olisikin mielekästä a[oittaa vasta vuodesta 1971 
lähtien. 

Lakkojen selittämisessä tulisi ottaa toimialoittaiset erityistekijät 
huomioon. LaJ&:oalttiuteen vaikuttavat eri, alojen suhdannetiianteen 
ja kannattavuuden erot, alakohtaiset erityisonge1lmat sekä neuvotte-_ 
lutraditiot. Näitä asioita painotettaessa päädytään kuitenkin heQposti 
yksittäistapausten histor,ialHseen tarkasteluun. Tällainen tarkastelu 
selittää hyvin tapahtuneita työtaisteluja, mutta niiden kokonaista
loudeHiseenennakoimiseen saadaan vähän apua. 

Myös kansainväliseen työtaistelututkimuikseen ovat lyöneet lei
mansa edellä kuvatut ongelmat. Tillastot ovat yleisesti olle.et pitkään 
puutteellisia ja epäluO'tettavia. Toisaalta myös muualla on koettu 
ongelmaksi se, että analYYisissa saavat yksittäiset lakot suhteettoman 
painon ja vievät näin tutkimusta ~ksityista!pauksia selvittävään suun
taan. Yleensä on intuitiivisesti nälhty lakkoliikkeiden kehityksen 
yhteydet suhdannekehityikseen, mutta noiden yhteyksien kvantifioin
nissa on ollut merkittäviä O'ngelmia. Ti[astojen parantuminen tulee 
aikasarjojen kertymisen myötä liuomaan tutkimukselle paremmat 
edetlytykset. 

5. Työtaistelujen ekonometrinen lanalyysi 

5.1. Selittäjien valinta 

Kuten jO' todettiin, tilasto-ongelmirsta johtuen ekonometrinen tarkas
telu olisi otollisinta aloittaa 1970~uvun allusta. Koska kuitenkin ha
vaintojen määrä jäisi tällöin ~ovin vähäiseksi, estimointiperiodiksi 
on valittu tässä 1968-1979. Mahlitarkastelun tavoitteena O'n selittää 
toisaalta 1Jyötaisteluissa menetettyjen työpäivien määrää ja toisaalta 

7. Es'im. vUioslina 1961---<119:70~a~t:oi T'illas"boikeskulksen metallitleol!Lisuurlen tryrönseri
salUlsten määrää ,~osrk:eva 'Sarj.a valin 2i5-40 % MetaUitedlJl'isuuden työnanttaj,ailiilton /kerää
mistä vuosittaisista tiedoista, kun taas menetettyjen työpäivien ja lakkoihin osallistu
neiLden määrän \ko:bdal11a pdi'kJkeama1tO:lilv,a!t aiiVIan t'olsen['aiset 'ja j10pa s'Uunnail/baan pädn
vastalslet. iIJi,sälks'i 'kat'Vavuu1spO:i1klkeama1t IVaiilhlteliv:a't eri VlUlosiina huomartit'a'V,asti. - Näiden 
samojen kattavuUisongelmien voitaneen olettaa heijastuva:n myös muiden Tilas'tokes
kuksen toiJmialoittaiisben työtai,s'telusarjojen kohdalla. Ks. Timo Kauppinen: Suhdanteet 

ja metalliteollisuuden lakot 1960-luvulla. Hki 19'7'3, s. 15. 
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työtaisteluihin .osallistuneiden henkillöiden [ukua. Tilastokeskus jul
kaisee molemmat sarjat mm. Tilastokatsauksissa. Tavoitteena en ol~ 
lut mallien säilyttäminen riittävän yksinkertaisina, että niitä voitai
siin vaivatta s'Oveltaa myös ennustekäyttöön. 

Tulonj'akotaistelun tulosta työntekijöiden kannalta kuvaavana 
muuttujana on seuraavissa malleissa käytetty reaalipalkkojen kehi
tyksen toista differenssiä eli kOe vuoden ja edellisen vuoden muutos
ten er.otusta. Kertohnen oletetaan olevan negatiivinen ts. reaalian
si'Oiden kasvUlVauhdin hidastuminen lisää lalclropaineita. 

Työntekijäpuolen kasvuodotuksia kuvaamaan on käytetty valtio
varainministeriön kansantalous'Osaston laatimaa, budjetin liitteenä 
julkaistavan Taloudehlisen katsauksen sisältämää bruttokansantuot
teen kasvuennustetta, joka on tiet ylle vuodeTIe ju!lkistettu edeIJ.isenä 
syksynä. Tämä kasvuaTVio edustaa vir1allista näkemystä tulevasta 
suhdannekehityksestä varsin suuren ·osan siitä peri.odista, jonoin tu
losopimuksia .on' yleensä uudistettu. Myös empiiriset tul'O:roset tuke
vat mainitun kasvumuuttujan käyttöä odotusindikaattorina. Sen 
kerroin oletetaan positiiviseksi, is. mitä suuremmat kasrvuodotukset, 
sitä enemmän laklkopaineita. 

Vuosien 1968-1970 vakautuspolitiikalJla oli selvästi työmarkki
noita rauhoittava vaikutus. Mallissa.on mukana nuo vuodet kattava 
dummy-muuttuja, jonka kerroin 'Oletetaan negatiiviseksi. Vakautus ... 
dummy sisältää kuitenkin myös tarkasteruperiodin alkuvuosien tilas
tollista aliCl["Viointia,8 joten kertoimen ty,ömarkkinapoliittisessa tul
kinnassa on syytä olla varovainen. 

Työnantajapuolen reakti'Ot työntekijöiden pa1kankorotusvaati
muksiin heijastavat lal{)on toteutumisen aiheuttamien menetysten 
merkitystä. Tätä kuvaavan inldikaattorin tulisi olia, paitsi mahdol
lisimman yksinkertainen, myöskin tarkastelun kannalta eksogeeni
nen siten, etteivät toteutuneet lakot olennaisesti vaikuttaisi se[ittä
vän muuttujan kehitykseen. Sopivi,en kannattavuusmuuttujien löy
tämisessä on siten ongelmia. Yksinkertainen y:ritysten »maksuval
miudesta» vihiä antava indikaattori saattaisi olla vientihintojen ke
hitys, jonka yhteys yrityssektorin kannattavuuskehitykseen lienee 
ilmeinen. Vientihintojen koh'Oaminen iheijastunee mwös yri,ttäjien 
kasvuodotuksiin. Vientihintojen noustessa voimakkaasti odotetaan 

8. Vrt. s. 8. 
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työnantajapuolen »maksuvcrlmiuden» lisääntyvän ja lakkopaineiden 
realisoitumisen samalla vähenevän. Muuttujan kelI'roin oletetaan siis 
negatiiviseksi. 

Osa lakoista aiheutuu paikallisista pa;lkkauserimielisyyiksistä, yri
tyskohtaisia työolosuhteita koskevista kiistoista yms. Tätä lakiko
komponent,tia kuvaa selitysyhtälöissä vakio. 

5.2. Estimointitulokset 

Koska työtaisteluissa menetettyjen työpäivien (LAME) vaihteluväli 
on tarkasteluperiodi11a hyvin suuri, 130 0.00-2 700 000, sarja on esti
mointikokeissa logaritmoitu. 

EdeUä lesitetyt muuttujat selittävät 87 % IlakklomenetlYksistä ja 
kai~i kertoimet ovat yhden pirosentin merkitsevyystasolla merkit
seviä. Vaikka selitettävä sarja on erittäin voima'~aasti heilaihteleva, 
estimaatti seuraa sen Ikäännepisteitä. Durbin-Watson-rtestimuuttu
jan arvo jättää auki mahdollisuuden jäännöstermien negatiiviseen 
autokorreloi tuneisUJuteen. N ega tiiviselle a utokorrelaatiolle saa ttaisi 
kuitenkin olla, paitsi suhdannedynamiikkaan liit~vä, myös työmark
kina-analyyttinen selitys. - Työtaiste[u on raskas toimenpide, jota 
valmistellaan nykyisin - jwjestölakon ollessa kyseessä - pitkään. 
':Doisaalta se kuluttaa voimia (m.l. lakkokassat) ja supistaa täten mah
dollisuulksia uusiin työtaistelutoimiin. Kun otetaan lisäksi huomioon 
edellä esitetty suhdanneanalYYlsi,9 voidaan ollettaa, että yleensä voi
makasta työtaisteluvaihetta sekä edeltäisi että ainakin seuraisi rau
hallisempi, pa1lautumisen ja ehkä valmis!tautumisenkin kausi. Nämä 
vaiheet eivät tietystikään noudata kalenterivuosia, mutta tietyn vuo
sirytInin työmarkkinoille luo jo pelkästään tavanomainen vuoden 
mittaisten tulosopimusten käytäntö. Voidaan mlYÖrS havaita, että vain 
kerran yleislakon jälkeisessä Suomen tal1oushistoriassa on oHut pe
räkkäin ka!ksi voimakasta lakklovuotta. 

Esitetyn perusteella lisättiin seIi ttäj äksi ede[lisen vuoden lakko
menetysten poikkeama tarkasteluperiodin keskiarvosta.1o Tämä muut-

9. Ks. s. 4. 
10. Valstaavana seU~tä;jänä VloiHais'i:in yfhtä hyvin käyttää vllivås'beltityä mruulttujaa 

muuntamatboonana. Er·o he'i'jaJs!tuisi ain1oaSlta'an va,ICiloltermin suuruuteen. Tässä yhtey
dessä muunnlos on hailUltitu suooiJ~taa t.oisaalita havain·boden lVIoå.makkaan po:J.arisoibumisen 
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tuja ottaa huomioon o:n!k:o tiettyä vuotta edeltänyt voimakas vai rau
hallinen lakkovuosi. Selittäjän kerroin oletetaan negatiiviseksi ;1;80. 

mikä:li edeltärvä vuosi on sisältänyt paljon lakkomenetyksiä, se on 
omiaan heikentämään ko. vuoden työtaisteluaktiviteettia. 

(1) LAME = -.31 REPA +.43 KAOD-2.03 VAKA-.04 VIHI 
(7.54) (5.17) (6.92) (3.31) 
- .35 LAMEKAP -1 + 12.36 
(2.88) (36.54) 
R2 .94 
R2C = .90 
D-W = 2.8 

LAME 
REPA 

KAOD 

VAKA 

VIHI 
LAMEKAP= 

lakoissa ,menetetyt työpäivät, logaritmi 
reaalipalkkojen °/o-.muutos ./. edellisen vuoden 
olo-muutos 
Valtiovarainministeriön ennuste bruttokansan
tuotteen kasvulle, °/o-:muutos, julkaistu tietyHe 
vuodeUe e.dellisenä syksynä ,budjetin liitteenä ole
vassa T,aloudellisessa katsauksessa 
»vakautusdummy», saa arvon 1 vuosina 1968-
1970, muulloin 0 
vientihintojen Olo-muutos 
lakoissa menetet~yjen työpäivien logaritmin poik
keama tar kiastel uperiodin keski arvostaan 

Autokorr,elaatio-ongelman :supistamiseksi e8otimoitiin vastaava 
malli vielä suorittaen D-W-luvulle HildTeth-Lu-k!orjaus.ll 

(2) LAME = -.30 REPA + .40 KAOD - 1.55 V AKA - .04 VIHI 
(7.47) (5.00) (6.19) (3.85) 
+ 12.30 
(40.51) 
R2 .95 
R2C .91 
Rho -.71 
D-W 2.5 

Jälleen havaitaan, että kertoimien arvot ovat hyvin stabiileja eri 
muuttujakombinaatioilla, mikä vähentää huolta jäännöstermin mah
dollisen autokorreloiituneisuuden aiheuttamasta harihaisuudesta. 

al'leviivaam'iseksi sekä tdisaa!HJa si:ksi, el~tä täHllä 'vav.o'in uuden se'litltädän lisääminen ei 
muuta vrukiJo'temn'iä ai'empaan tarlkastel1uun verrattuna. 

11. C. Hildreth - J. Y. Lu: Denmand Relations with Autocorrelated Disurbances, 

Miohigan sta1te Universi'ty AJE:S Tec'hn~cal BuJlletin 27'6, 1960. Tätä menetelmää käytet
täessä ei seLittäjänä saa käyttää viivästettyljä muuttujia, joten selIttäjä LAMEKAP-1 
jouduttidn jättämään poi:s mallista (2). 
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On syytä muistuttaa, että onge1lma on yl,eensäikin vähäisempi nega
tiivisen kuin positiivisen autokorrelaation ollessa kyseessä.12 

3000000 
Lakoissa menetetyt 
~ työpäivät 

lk" Mallin (1) 
, antama 

3000000 

estimaatti 
2 500 000 1-----+-4_---r--,-----r---t--:"'"tI----,-----; 2 500 000 

2 000 000 I-----+--. ____ --H .... -__+-----j _____ --+-----f 2 000 000 

1 500 000 !----__ ---..--a.'--'-I..-__+--__..+--____ --+-----f 1 500 000 

1 000 000 1-------i __ ---la--,-.+---A-__+----ilF---+------III---+-----f 1 000 000 

5000001-----4H-----~--~~+--~--~--------+----~ 500000 

o~----~------~------~----~------~------ o 
1970 1972 1974 1976 1978 1980 

Kuvio 2. Lakoissa menetetyt työpiLivät Swomessa 1968-1979. 

Työtaisteluihin osaillistuneiden työntekijöiden lukumäärälle, tu
haHa henkeä, (LATY)estimoitiin selitysyhtälö käyttäen samoja se
littäjiä kuin edellä ja suorittaen D-W - muuttujaHe Hildreth-Lu-kor
jaus. 

(3) LATY = -52.81 REPA + 122.24 KAOD-218.78 VAKA-9.62 VIHI 
(5.05) (7.29) (2.59) (3.21) 
R2 .87 
R2C .83 
Rho .68 
D-W 2.1 

12. Ks. A. Koutsoyiannis: Theory of Econometrics, London 1972, s. 204. 



Keskustelua 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Yritysverotustoimikunnan mietintö 

KARI s. TIKKA 

Yleistä 

Yritysten ja niiden omistajien verotuk
sen kehittämistä koskev,a keskustelu on 
saanut uutta ajankohtaisuutta ja konrk
reettisuutta, kun harkintaverotustoimi
kunnan (komiteanmietintö 1,980: 35) ja 
yri tysverotustoimikunnan (komi tean
mietintö 1980: 42) mietinnöt alkusyk
systä 19,80 valmistuivat. Seuraav,assa 
esitellään niitä yrity,sverotustoimikun
nan kannanottoja ja ehdotuksi.a, joilla 
voidaan olettaa olevan eniten yleistä 
veropo:liittista kiinnostavuuttla. 

Yritysverotustoimikunnan tehtävänä 
oli selvittää yritysverotuksen kehittä
mismahdollisuuksi,a eri tyise,sti pienten 
ja keskisuurten yritysten osalta tavoit
teena nykyistä yksinke~tai,sempi ja sel
k,eämpi verojärjestelmä. Lisäksi toimi
kunnan oli kiinnitettävä huomiota yri
tyksen ja sen omistajan verotuksen yh
teisvaikutuksiin. Erityisesti toimikun
nan tuli selvittää mahdollisuudet yri
tysomaisuuden lievempään Vlar,allisuus
verotukseen, missä yhteydessä tuli sel
vittää myös kysymys realisoitune.en ar
vonnousun verottamisesta. Yritysve
rotuksen kehittämisen ohel1a saivat yri
tysten omistajien verotusasemaan liit
tyvät kysymykset näin tärkeän sijan 
toimikunnan työssä ja pääomaverotuk
sen keskeisillä osa-alueilla, var,allisuus-

v,erotuksen jla myyn tivoi ttoverotukseJ~ 

kohdalrla, toimikunta päätyi melko sy

välle käyviin uudistusehdotuksiin. 

Eraitä. rajoitetumpia toimeksiantoon 

ku uI u via kysymy ksiä yritysverotustoi

mikunta selvitti jo heinäkuussa 1979 

luovutetussa välimietinnössään (19'79: 

40), johon sisäl1ytetyistä ehdotuksista 

useimmat on toteutettu lainsäädännös

sä joko sellaisenaan tai lähes sellaise

naan toimikunnan ,esittämällä tavalla. 

Nyt selostettava mietintö on siten toi

mikunnan loppumietintö. 

Toimeksiantonsa mukaisesti toimi

kunta on kiinnittänyt veroI.ainsäädän

nön kehittämistarpeita tutkiessaan eri

tyistä huomiota pieneen ja :keskisuureen 

yritystoimintaan. Tällä kohdin olen

nainen kysymys liittyy siihen, voidalail

ko yritysverotuksen ja varal'lisuusvero

tuksen yleinen normisto rakenta,a sel

laiseksi, että se ottaa asianmukaisella 
tavalla huomioon myös pienten j\a kes
kisuurten yritysten ja niiden omistajien 
tarpeet, vai onko aihetta säätää erityis
nor,mistoja, joiden soveltamisala on ra
jattu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
tai niiden omistajiin. Ennen muuta 
j ärj estelmän yksinkertaisuutta, selkeyt
tä j,a neutraaUsuutta ajatellen toimi
kunta on yleisesti ottaen noudattanut 
ensiksi mainittua ratkaisulinjaa. 



Nettovoittoverotus - vaihtoehtoiset 
yritysverotusmallit 

Yritysverotuksen kehittämisessä on pit
kän aikavälin Ipääkysymys se, säily
tetäänkö järjestelmä nettotulon, voiton, 
verottamiseen 'perustuvana vai korva
taanko se jonakin I'Iakenteellis.esti toi
sen tyyppisellä veroj ärj estelmällä. Mie
tinnössä käsitellään tätä taustakysy
mystä ja tarkastellaan julkisuudessa 
esitettyjä sidottuun pääo:maan, jalostus
arvoon ,tai liikevaihtoon, lähinnä Hike
vaihdon ja maksettuj,en palkkojen ero
tukseen, perustuvia yritysverotusmal
leja. Esillä on myös osingonjakoon ja 
yksityiskäyttöön perustuva verojärjes
telmä, jossa yrityksiin kohdistuva vero
tus korvattaisiin verotuksella siinä yh
teydessä, kun yrityksestä tapahtuu siir
toja rahassa tai rahanarvois.ena salami
sena kotitalouksiin. 

Toimikunta totea,a, että uudet vero
tusmallit eroavat toisistaan hyvinkin 
paljon j1a että ne ovat varsin kehitty
mättömällä asteella. Mietinnössä ei suo
sitella ,mitään malHa etusijalle muihin 
nähden erityisen jatkotutk.i,muksen koh
teeksi, mutta mainita,an kaikkienkin 
mallien osalta perustutkimuksen saat
tavan ollia aiheellista. Mallien edeHeen 
kehittely ja konkretisointi vaatii voi
mavaroja, joita toi:mikunnalla ei oHut 
käyt'ettävissään. Hman tuollaista kon
kretisointia toimikunta ei myöskään pi
tänyt mahdollisena arv,ioida eri mallien 
toteu ttamiskel poisuutta. 

Toimikunnan mielestä nettovoittoon 
perustuvraa järjestelmää voidaan kehit
tää siten, että se toteuttaa verotukselle 
asetettavat tavoitteet huomioon ottaen 
yrityssektorin tarpeet. Nykyjärjestel
män hyväksi puoleksi nähdään muun 
muassa se, että järjestelmä ottaa huo,... 
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mioon v,eronmaksukyvyksi luonnehdii.t
tavan piirteen, koska verotus [perustuu 
kulukirjausten jäLkeiseen voittoon. Täl
löin ajatellaan, että yrityksen veron
maksuk~kyä osoittaa juuri se tulos, jo
ka jää jäljelile yrityksen kapasiteetin 
säily:ttävien kuilukirjausten jälk.een. Tä
tä seikkaa p1detään mietinnössä entJ:i.stä 
tärkeämpänä, koska elinkeinoelämän 
mon~pu;olistuessa yritysten pääoma- ja 
työvoimapanosten suhteet Viaihtelevat 
eri ttäin palj on. 

Mietinnössä ,esitetään useita muitakin 
perustei ta toimikunnan omaksumalle 
v,aihtoehdoHe, että nykyistä nettovoiton 
verottamisjärjestelmää kehitetään edel
leen. Y ri tystoiminnan kans,ainvälistyes
sä pitäisi eri malleja arviorida myös 
kansainvälisestä näkökulmlasta. Kan
sainvälisten yritysten verotus eri mais
sa perustuu nykyisin lähes yksinom,ai
sesti nettovoittoveroj ärj estelmään. Jos 
yksi maa irrottautuisi tästä järjestel
mästä, aiheuttaisi tämä yhteensovitta
misvaikeuksia kansainvälisellä tasona 
johtuen muun muassa siitä, ,että vero
sopimusverkosto rakentuu nettovoitto
verojärjestelmiin. Kysymyksessä onkin 
varsin tärkeä näkökohta. Mekanismi, 
jolla eri maiden verojärjestelmät kyt
keytyvät toisiinsa, on pitkän kehityk
sen ja kansainvälisten yhtenäistämis
pyrkimysten tulos. Esimerkiksi veroso
pimukset Suomi on vähitellen saanut 
solmituiksi noin 30 maan kanssa. Suo
mella tulisi ole.maan varmaankin mel
koisia vaikeuksia, jos verojärjestelmän 
kansainväliset kytkennät jouduttaisiin 
rakentamaan kokonaan uudelta poh
jalta. 

Nettovoi ttoveroj ärj estelmällä on myös 
se etu, että järjestelmä yhdistyy :todel
lisen tulon verotukseen perustuv,ana 
luontevasti muuhun tuloverotukseen. 
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Mietinnössä todetaankin, että kaikkien 
muiden yritysv,erotusmallien yhteenso
vi ttamisessa nykyisen tuloveroj ärj es
telmän j1a esim. palkansaajien tulovero
tuksen kanssa "ilmenisi todennäköis.esti 
suuria vaikeuksia. Niinpä ongelmia 
aiheutuisi esimerkiksi siitä,että yritys
sektorin j.a kotitaloussektorin raja saat
taa käytännössä olla häilyvä. Mihin oli
si luokiteItava vaikkapa luonnollisten 
henkilöiden omist'amat, omaisuutta pas
siivisesti hallinnoivat holdingyhtiöt? Jos 
tulonsaajien piiriin muodostuu keidas
alueita, kanavoituu tällaisiin keitaisiin 
helposti tuloperusteita ja tulo.j~, jotka 
eivät sinne luontevasti kuulu. 

Myös yritysmuotoneutraliteettiin liit
tyvien syiden toim1kunta katsoo puol
tavan nettovoittoverojärjestelmän 'Säi
lyttämistä. Eri yritysmuotojen väliset 
erot saattaisivat nimittäin ehdotetuissa 
malleissa muodostua sattumanvaraisik
si ja ;mielivaltaisik,si. Esitettyjen mal
lien toimivuudella olisi parhaat edelly
tykset osakeyhtiöiden ja osuuskuntien 
osalta, kun taas tilanteissa, joissa toi
mintaa harjoitetaan avoimen yhtiön tai 
kommandiittiyhtiön muodossa tai yksi-

teuttamaan niin yksinkertaisina ja kaa
vamai'sillla kuin tähän asti esine tuo
duissa ehdotuksissa on annettu ymmär
tää. Pikemminkin olisi todennäköistä, 
että myös näiden uusien järjestelmien 
puitteissa jouduttaisiin myöntämään 
erilaisia veronhuojennuksia sekä muu
toinkin er,ilaistamaan yritysten verotus
kohtelua. Lopputulos saattais.i muodos
tua tuntuvasti monimutk,aisiemm,aksi, 
kuin ,mitä ennakkoarvioissa on edelly
tetty. Sitä paitsi voidaan yhtyä mietin
nön toteamukseen, että elinkeinovero
järjestelmämme perusrakenne on kan
sainvälisestikin arvostenen yksinkertai
nen ja selkeä. 

Syytä ei ole vähätellä myöskään nii
täongelmia, joita yhden verojärjestel
män purkaminen ja toisen käyttöön ot
taminen 'tuovat tullessaan. Siirtyminen 
yhdestä yritysverotusmallis'ta toiseen 
voi osoittautua siirtymäkauden järjes
telyvaikeuksien vuoksi miltei ylivoi
maiseksi. Tämä näkökohtahan on tullut 
esille muun muassa keskusteltaessa 
metsäverotuksen uudistamis'eSlta. 

Mietinnössä viitataan vtelä siihenkin, 
että ,pääoman Ja työn hintasuhdetta voi-

tyislHkkeenä, saattaisi yritysmuoto- daan muuttaa myös tekemällä sosiaali
neutraliteetin toteuttamiseen liittyä turvamaksut osittain tai kokonaan lii-
huomattavia ongelmia. 

U usienV'erotusmallien perusmuoto
j,en piirteenä on kieltämättä niiden kaa
vamaisuU's ja yksinkertaisuus. Tämän 
vuoksi niiden yhteydessä ei tois,aalta 
voitaisi ottaa huomioon eräitä nykyisen 
veroj ärj estelmän monimutkaisuurteen 
johtaneita tekijöitä. Julkinen valta 
käyttää yri tysv,erotusj ärj estel,mää myös 

kevaihtoperusteisiksi. Tämä olisi hel
pompi tapa hintasuhteen muuHamiseen 
kuin muuttaa koko verojär}estelmä. 

Toivottavasti mietinnöslsä esitetyt nä
kökohdat tuovat r,ealismia keskusteluun 
nettovoiUo.veroj ärj estelmän korvaami
sesta jonakin uudeHa systeemillä. 

ohjauskeinona esimerkiksi suhdannepo- Verokanta - 'lJeroluottomahdollisuudet 
liittisessla tai aluepoliittise'Ssa tarkoituk-
sessa. Mietinnössä asetetaan kyseenal,ai- Elinkeinoverolainsäädäntöä on arvos
seksi, pystyttäisiinkö ehdot'ettuja uusia teltu muun muassa sillä perusteeHa, 
verotusmalleja käytännössä todella to- että varastovaraussäännösten ja talou-



207 

dellista kulumista nopeampien poisto- jiin. Verokantaedun ulottaminen näihin 
jen on arveltu aiheuttavan yrityksissä 
investointikäyttäytymistä, jonka koko
naistaloudelliset vaikutuks'et eivät ole 
myönteisiä. Ns. veropaineinvestointien 
on ,ajateltu ehkä johtavan varastonpi
don tarpeettoman korkeaan tasoon tai 
investointien suhdannepoliittisesti epä
tarkoi tuksenmukaiseen aj oi ttumiseen. 

Toimikunta onkin käsitellyt kysy
mystä, pitäisikö veroluottomahdolli
suuksia supistaa ja vastaavasti olennai
sesti alentaa yhteisöverokantaa. Toimi
kuntaon tässä päätynyt ,kieltreiselle 
kannalle ennen muuta yritysten iulok
sentasaustarpeisiin ja yritysmuotoneut
raliteettiin liittyvien näkökohtien poh
jalta. 

Jos verok'anta olisi alhainen ja vero
luottomahdollisuu:ksia vastaavasti su
pistettaisiin, todetaan mietinnössä tä~ 

män johtavan eräisiin yritysten kriisi
Hlan teista se1viytymistä koskeviin hai t
tavaikutuksiin. Avoimesti näytetystä 
voitosta maksetaan vero jia s'e on mah
dollisten osingonjakovaatimusten koh
teena, joten voitto ei ole täysimääräi
sesti käytettävissä tappiovuosien tulles
sa. 8i tä v,astoiin varastovaraus on koko
naisuudessaan käytettävissä tulosten ta
soittamiseen. Varastovarausten purka
misen laskukaut'ena katsotaan myös 
osoittaneen varauksen tarpeellisuuden 
yritysten tulOlksentasauskeinona. 

Y ri tysmuotoneu trali teetti edellyttää 
kaikkien yritysmuotojen kohtelemista 
riittävän yhdenmukais'ella tavaUa. Osa
keyhtiöiden osalta verokannan a,lenta
minen kävisi suhteellisen helposti päin
sä. Yksi tyisiin elinkeinonharj oi ttaj iin 
sekä avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin 
sovelletaan osakeyhtiöistä poiketen 
progressiivista veroast'eikkoa, joka on 
sama kuin mitä sovelletaan palkansaa-

yritysmuotoihin onkin ilmeisen vai
keata. 

Mietinnössä todetaan se, ,että varaus
järjestelmää voidaan joka tapauksessa 
kehittää suuntaan, joka vähentää jär
jestelmään liittyväksi katso.ttuja haitta
tekijöitä. Laajimpana kehittäm.is,vaihto
ehtona viitataan yleiseen voittovarauk
seen, joka vain tulokseen kytkettynä ei 
sitoisi yrityksen rahankäyttöä. 

Vaikka toimikunta ,ei olekaan pääty
nyt kehittämisvaihtoehtoon, jossa yri
tysten veroluottomahdollisuuksia ka
vennettaisiin ja verokanta,a olennaisesti 
alennettaisiin, toimikunta k~itenkin pi
tää yhteisöverokannan rajoitetumpaa 
tar kistamista perustel tuna. Yh teisön 
tuloveroprosenttia vaI tionverotuksessa 
ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 
43 prosentista 40 prosenttiin. Toimikun
ta katsoo myös, että olisi ryhdyttävä 
toim,enpiteisiin kirkollisveron poistami
seksi yhteisöiltä. 

Yritysverotuksen yksinkertaistaminen 

Verojärjestelmää kehitettäessä on kiin
nitettävä huomiota niihin kustannuk
siin, jotka verotuksesta aiheutuvat ve
rovelvollisiUe ja verohaHinnolle. Näi
den kustannusten minimoinnin kannal
ta veroj ärj.estelmän yksinkertaisuus ja 
selkeys ovat tärkeitä ominaisuuk,sia. 

Kannanotoissaan toimikunta onkin 
antanut suuren ,painon verojärjestel
män selkeyttä ja yksinkertaisuutta kos
kevalle tavoitteelle. Mi,etintö sisältää 
lukuisia lainsäädännön tarkistamiseh
dotuksia, jotka nim,enom,aisesti palve
levat verotuks'en yksinkertaistamista. 
Tähän kuuluv,at muun muassa ehdotuk
set, jotka y.ksinkertaistaisivat ammatin-
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harjoittajien verotusta sekä lisäisdvät 
joustavuutta elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain jaksottamissäännös
ten soveltamisessa ja jälktverotusme
neUelyssä. Toisaalta toimikunta on kai
kissakin ehdotuksissaan pyrkinyt sel
keisilin r.atkaisuihin, mikä on merkin
nyt pidättyvyyUä »millimetrioikeuden» 
tavoittelussa. 

Vlarrausjärjestelmän kehittäminen 

Var.aus,järj,es.telmän kehittämisen osal
ta toimikunta katsoo, ettei veroluotto
mahdollisuuksien ~leinen lisääminen 
säätämällä uusia varauks,ia ole veropo
liittisesti perusteltua. Sitä vastoin pien
ten ja kes.kisuurten työvoimavaltaisten 
yritysten toiminta- ja kasvu edellytysten 
parantamiseklsi on toimikunnan käsi
tyksen mukaan syytä kehittää edelleen 
näiden yritysten mahdollisuuksia tehdä 
verotuksessa varau~sia. Tämän mukai
sesti toimikunta ehdottaa, että toimin
tavarauksen enimmäismäärä korotet
taisiin 10 prosen tista 2.0 prosenttiin 
palfukojen perusteena olevasta määräs
tä. Yritys, joka tekisi toimintavarauk
sen, saisi samalta tilikauderlta tehdä 
kuitenkin 50 prosentin asemesta enin
tään 35 prosentin suuruisen varastova
rauksen. Ehdotetussa järjes,telmässä 
poistuisi toimintavarauksen sidonnai
suus tiHkauden voittoon. Tällainen 
uudistus< merkitsisi toimintavarauksen 
»kilpailukyvyn» huomattavaa parane
mista suhteessa varas.tovaraukseen il
man, että tästä koituisi lisäetua pää
omavaltaisilIe yrityksille. 

Konserniavustus 

Verolainsäädäntömme ei sisällä sään
nöksiä, jotka mahdollistaisivat konser-

niyritysten välisen avoimen tuloksen
siirron. Tätä voidaan pitää epäkohtana, 
siNä 'ei ole tarkoituksenmukaista saat
taa yritystoiminnan harjoittamista kon
sernina verotuksessa olennaisesti epä
eduillisernpaan asemaan kuin yritystoi
minnan harjoittamista yhden suuren 
yrityksen puitteissa. 

Tähän liittyen toimikunta ehdottaa, 
,että konserniavustuksen käsittelystä 
verotuksessa säädettäilsiin erillinen laki. 
Konsernia vustusoI.isi . ,kons.erniyri tysten 
väliseen ,avoimeen tuJoksensiirtoon käy
tetty erä, joka olisi tietyin edeUytyksin 
maksajan verotuksessa vähennyskelpoi
nen ja saajan verotUi~essa veronalai
nen ItuJO. Ehdotettu; säännöstö vähentäi
si tarvetta fuusioida tytäryhtiöitä, joi
den säi'lyttäminen itsenäisinä saattaa 
oUa perusteltua esim,erkiksi .organisaa
tion !keveyteen tai myöhempien mah
dollisten saneeraustoimenpi'beiden help
pouteen liittyvistä syistä. 

Inflaation huomioon ottaminen 
verotuksessa 

Inflaation huomioon ottaminen vero
tuksessa on toimikunnan käsityksen 
mukaan ratkaisua vaativa ongelma. 
Toimikunnan mi,elestä sen haHitsemi
nen tapahtuu tässä vaiheessa kuitenkin 
tarkoitu~senmukaisemmin muilla kei
noilla kuin ottamalla verotuksessa 
käyttöön inflaa tiolasken ta toimikunnan 
Qkomiteanmietintö 10979: 22) esittämä 
inflaaQ:l.ovaraus·. Kyseisen varauks'en te
keminen kirjanpidossa olisi inflaa1io>
laskenta toimikunnan mukaan vap,aaeh
toist'a. Tällaisen v,a;paaehtoisen varauk
sen hyväiksyminen verotuksessa voisi 
merkitä sitä, että varauksen tuomasta 
veroedusta hyötyisivät lähinlIlä ne yri
tykset, jotka ,ovat käy,ttäneet t'äysimää-



räisesti muut kuJukirj1ausmathdoHisuu
tensa. Lisäksi inflaatiovaraussäännöstö 
inflaa tiolasken ta toiImikunnan mallin 
mulkaisena monimwtlkadstadsi olennai
sesti elinkeinotulon veroltta1misesta an
netun lain 'mukaislua varausjärjestel
mää. 

Inflaatio-ongelmaan liittyen toimi
kunta on päätynyt ehdottamaan teh
dasrakennusten maksimipoistoprosen
tin koro'ttamista poistojen re.aaliarvon 
parantamiseksi. Lisäksi toimikunta eh
dottaa poikkeuksellisia inflaatio-o[o
suhteita silmällä pitäen, että säädettäi
siin »kasssakaappilaki», jonka noj.alla 
valtioneuvosto voisi yleisen hintatason 
kohoamisen ollessa jonakin vuonna 
poikkeuks.ellisen suuri päättää, että 
elinkeino toiminnan harjoittajalla olisi 
oikeus määrätyltä verovuodelta toimi
tettavassa verotuksessa tehdä v,eron
alaises.ta tulostaan määrätt.yyn käyttö
omaisuuteen kohdistuva ylimääräinen 
vähennys. Tämä antaisi mahdollisuuden 
vähentää niitä ongellmia, joita korkea 
inflaatio aiheuttaa käyttöomaisuuden 
jäUeenhankinnoille ja yrityksen kapa
siteetin säily,miselle. 

Osakeyhtiön ja sen osakkaan 
kahdenkertaisen v/erotuksen 
lieventäminen 

Osakeyhtiön ja sen osakkaan kahden
kertaisen verotuksen lieventämisen 
osalta toimikunta katsoo, että osakera
hoitusma:hdollisuuksien edistämiseksi ja 
yritysten r,ahoitusra,kenteen parantami
seksi olisi verotukselliset huojennuks.et 
kohdistettava painotetusti maksuIliseen 
uuteen ,pääomaan. Tämän vuoksi toimi
kunta ehdottaa, että valtionverotukses
sa tulisil osa1keyhJtiöJ.1e antaa oikeus vä
hentää jaettavaksi päät'etyn osingon 
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koko määrä kahdeltatoista vuodelta sii
tä lukien, kun perustettu uusi osakeyh
tiö tai vanhassa os·akeyhtiössä toime,en
pantu uusmer,kintä merkittiin kauppa
rekisteriin. Vähennyksen vuot.uinen 
määrä ei kuitenkaan saisi olla enempää 
kuin 10 prosenttia osakkeista yhtiöHe 
maksetusta määrästä. Lisäksi toimikun
nan kä,sityks·en mukaan tulisi ns. ylei
nen osinkovähennys säilyttää alkupe
räisen suuruisena eli 40 prosenttina. 
Nykyisin (19B1) yleinen osinkovähennys 
on 60 prosenttia ja uusmerkintöjä kos
k'eva 100 ,prosentin osinko vähennys 
myönetään 6 vuodelta ,enint.ään 20 pro
sentin suuruis~ena. Toimikunta päätyi 
näin kehittämään nykyistä osinkovä
hennysj ärj estelmää eikä siten esitä siir
ryttäväksi EEC-maiden omaksumaan 
veronhyvitysjärjestelmään (avoir jis
cal). 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan 
edistäminen 

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoi
minnan edistämiseksi toimikunta eh
dottaa, että otettaisiin käyttöön eri tyi
nen valtionv.erotuksessa myönnettävä 
tutkimusvähennys. Vähennyksen suu
ruus olisi ;pääsääntöisesti 6 prosenttia 
yrityksen v·erovuoden aikana pääasias~ 
sa tutkimustoimintaa suorittaneille hen
kilöille maksamista pa'lkoi,sta. Huojen
nus m.erkitsisi sitä, että yritys saisi vä
hentää m.aksamansa tutkimuspaIkat 106 

prosentt.isesti. Eräänä huojennuksen ta
voitteena olisi myös tutkimustyöhön so
veltuvan koulutuksen saaneiden henki
löiden työllisyyden edistäminen. 

Pääomaverotuksen kehittäminen 

Kansainvälisesti vertaiUen voidaan 
pääomaverotustamme luonnehtia siten, 
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että varallisuusver.otus on suhteellisen kehittäminen toimikunnan ehdottamal
ankaraa, kun sitä vastoin myyntivoitto- la tavalla. 
jen verotus on suhteeHis,en lievää, jos-
kin toisaalta eri tyi,sesti arvopapereiden 
omistusajan vai,kutuksen osalta vaih
dannan tarpeita ajatellen jäykkää. Ny
kyinen ,painotus. suosii lha:ksi yritykses
tä luopumista verrattuna yrityksen jat
kiuvaan omistamiseen ja kehittämis,een. 
Varallisuusvero kohdistuu lisäksi ai
kaan, jona erityisesti perheyhtiöiden 
osakkaiden likviditeetti saattaa olla 
huono, kun taas myyntivoittoverotus 
toteutuu ajankohtana, Jolloin verovel
voHisen likviditeetti on myynnistä 
johtuen y1eens.ä hyvä. Erityisen lie
vä myyntivoittov,erojärj-estelmä suosii 
myös sij,oi tuksia, joissa tuotto painot
tuu jatkuvan vuositulon asemesta rea
lisoituun arvonnousuun. Reaalisten 
myyntivoittqjen täydellistä verovapaut
ta on sitä paitsi veronmaksukykyisyys
näkökohtia ajatellen vaikea puoltaa. 

Tämän tapaisten perust,eiden pohj a'l ta 
toi,mikunta on päätynyt ,ehdotuskoko
naisuuteen, joka sisältää varallisuusve
rotuksen tason olennaisen alentamisen 
ja tähän liittyen myyntivoittoverotuk
sen Uiudistamisen, jolloin myyntivoitto
jen veronalaisuutta osittain laajennet
tais.iin ja järjestel,män jäykkyyttä toi
saalta vähennettäisiin. 

Osa:kJemarkkinoihin toimikunnan eh
dotuksilla olisi luultavasti myönteinen 
vaikutus. Pitkän aikaa omistetuista 
osakeista saatujen myyntivoittojen ve
rotusta tosin varovaisella tavaHa kiris
t,ettäisiin, mutta toisaalta verotus lieve
nisi niissä tapauksissa, joissa osakkeet 
on omistettu yli kaksi, mutta vähem
män kuin viisi vuotta. Osakesäästämi
sen edellytyksiä parantaisi myös. varal
lisuusv,erotuks'en tas.on olennainen alen
taminen ja osinkovähennysj ärj estelmän 

Lopuksi 

Ver.otuksen kehi ttämisessä tarvitaan, 
varsinkin pitemmällä aikaiväliUä, uusiin 
ajatustapoihin ja ratkaisumalleilhin täh
täävää ideointia. Toisaalta verotus on 
elämänaLuE1, jolle kokeileva lainsäädän
tö sOVieiltuu huonosti. Uudistusten tulisi 
olla lainsäädäntöteknisesti hyvin toimi
via ja vaikutuksiltaan halUttuja. Tämä 
taas johtaa verolainsäädännön kehittä
mistyössä arkirealismiin silloin, kun 
pyritään välittömästi toteiUttamiskelpoi
siin lainsäädäntöehdotuksiin. Tällainen 
pyr kimys selittää myös sitä, että yri tys
verotustoimikunnan ehdotuksia leimaa 
maltilJlisuus, jopa tietty varovaisuus. 

Mietintöön liittyy viisi eriävää mieli
pidettä. Tämä ei muuta sitä, ,että mie
tintö on sovittelun tulosl, jonka sisäl
töön ovat vaikuttaneet myös eriävissä 
mielipiteissä esille tuodut näkem:ykset. 
Esi tysten ,polii ttista kestävyyttä on täs
sä vaiheessa vielä vaikea ar'vioida. Po
liittisesti arin on ,ehkä toimikunnan laa
tima ehdotuskokonaisuus varallisiUusve
rotuksen tas.on olennaiseksi alentami
seksi ja 'myynti voi ttov-eroj ärj estelmän 
uudistamiseksi. 

Yritysverotustoimikunnan mietintö 
on ollut laajalla lausuntokierroksella. 
Hallituksen kannanottoja voitaneen 
odottaa vuoden 19'81 aikana. Tämänta
pai,set mietinnöt ovat aikansa lapsia ja 
kokemukset niiden kohtaloista ovat sen 
suuntaiset, etteivät mietinnöt usein
kaan johda lainsäädäntöön, ellei halli
tus reagoi niihin myönteisesti parin 
vuoden kuluessa mietinnön Hmestymi
sestä. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Yritysten verojärjestelmän uudistamisesityksiä 

JOUKO YLÄ-LIEDENPOHJA - VESA KANNIAINEN * 

Y ri tystoiminnan verottaminen ja sen 
uudistamislkaavailut ovat viime vuosina 
olLeet jatkuvan .mielenkiinnon kohteena 
eri tahoiLla ,käytävässä talouspoliittises
sa ke.skustellussa. Käsittelemme tässä 

sillä, ,että eräät veroekonomiikan perus
teet - kuten veron kohtaanto (insi
denssi) - ovat tekijöille tuntematto
mia. He omaksuvat ipoliitikoiJ:le, lehdis
tölle ja suurelle yleisöUe tyypillisen ta-

kirj,oituksessa kolm,ea kannanottoa. van olla erottamatta v,eron muodollista 
Päähuomion kiinnitämme Liiketalous
tieteellisessä Tutkimuslaitoksessa apu
lai~professori E. Arton (vastaava tut
kija) ja KTL J. Leppiniemen (tutkija) 
suorittamaan tutkimukseen,l aluksi sen 
ongelmanasetteluun ja taloustieteen 
hallin taan lii ttyviin puu tteellisu uksiin 
ja sen jälkeen ehdotetun :pääomavero
tuksen käsittellyn ylimalkaisuuteen. Lo
puksi kommentoimme 'lyhy;esti kahta 
muuta julkisuudessa .esiintynyUä uudis
tusehdotusta (Uotila ja Uusitalo, Viita). 

Yleinen kritiikki 

1. LTT:n tutkimuksen ongelma sijoit
tuu julkistal.ouden, erityisesti verotuk
sen taloustieteen alalle. Raportin alku
sivut (luvut 1-11) helrättävät huomiota 

* Kir.joi'ttajista edellinen OIn Jyväskylän 
yliopiston kansantalousti,eteen apula,ispro
fessori j'a jälkimmäinen HeLsingin yldopiston 
kansantaloustieteen vt. profelssori. 

1. Yritysten verojärjestelmän uudistami" 

nen ja tuloverotuksen kohden,tuminen, Lid
ketaloudellJ.lnen Tutkimuslaitos (LTT) , Hel
sink:i 19,79. 

kohtaantoa sen tosiasiallisesta tai .efek
tiivisestä kohtaannosta. Muodollinen in
sidenssihän määrittää taloudenpitäjät, 
j.oilla on laillinen veI Vooite ko. veron 
maksam1seen. Efelktiivinen insidenssi 
puol,estaan määrittää ne, joiden taskus
ta ko. verorahat olvat lopulta pois. Ve
rotuiksen taloustieteen ·ensimmäinen al
keisperiaate onkin, ·että veron koonti" 
tapa on täysin irrelevantti sen suh
te,en, kuka veron todella maksaa. 

Tekijät haksahtavat siinä, .että he 
määrittelevät yritystoiminnan veroras:
tukseen ,kuuluvaksi yrityksen välittö
mien verojen Hsäksi nk. panosv.erot eli 
työnantajien osuus pako!llisista s,osiaali
turvamaksuris,ta, in vestoin ti ta varoiden 
HikevaiJhtovero, sähköv,er.o jne. Yhtä 
vahvoin perustein LTT olisi voinut lu
kea myös liikevaihtoveron ja työnteki
jöidensä ,ennakonpidätykset »yritysten 
ver6rasi tUJkseen» sisäl tyviksi. Onhan 
ytrityksillä lain .määräämä pakko mak
saa nekin valtiovallalle. 

LTT:n tutkimuksen tavoitteenasette
lun kannalta olisi ollut he.de!lmällisem
pää, jos kirjoittajat olisivat hyödyntä-
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neet verotuksen teorialle ja tu tki:mus
traditiolle ominaista käsitteistöä ja ana
lyysivälineistöä. Tällöin keskeisiksi ky
symyksenasettel uiksi olisi va t nousseet 
veroj-en neutraalisuus, kannustinvaiku
tukset, kapitalisoituminen jne. sekä ve
rojärjestelmämme analysointi »horison
taalisen» ja »vertikaaHsen» oikeuden
mukaisuuskriteerin avulla. On valitet
tavaa, että LTT ei ole Iperillä siitä kan
sainvälisestä tutkimustyöstä, jota vero
tuksessa pub lie finanee- ja eorporate 
finanee -alueilla on tehty.2 
2. Yksi keskeinen puute LTT:n tamkas
telun [ähtökohdissa on ;keslki-ttyminen 
yritysten maksamien verojen identi
fiointiin.Tällöin sivuutetaan oleellinen 
kysymys siitä, millä tavalla Y'I'ityksiin 
sitoutuneen pääoman tuottaman tulon 
verotus kokonaisuudessaan määräytyy. 
Niinpä seuraavat tärkeät kysymykset 
eivät LTT:n raportissa juuri saa huo
miota osakseen: 

- mikä on oikea tulokäsite ja miten 
nykyinen yritysten verote.ttavan tu
lon lasken ta eroaa sii tä ja mi.tkä 
ovat erojen todennäköiset seUirauk ... 
set 

mitkä ovat yritysten eriHisv.erotuk
slen ja henkiLöko\htaisten verojen e·ri 
integrointivaih toehdot tuloveroj ärr
jestelmässä; miten se on organisoitu 
nykyisin ja mi;ten verorasitus jakau
tuu eri veromuotojen ikesken 

- miten tulloverojärjestelmän neut
raa1isuus voidaan saavuttaa 

2. Huomautettakaan, että mm. ns. Mea
den komitean rapartti vuodelta 1978 s1sä'l
tää varsin luettavassa muodossa palti'on 
huomiota os'akseen saaneita uudistusehdo
tuksia sekä henkilö~oIhtaisen verotuksen 
että YIii'tY1sten erHli'sveratusten asalta. LTTm 
raportti ei huomioi Meaden komitean työtä. 

mi ten . tulisi oik,eudenm ukaisuuspe
rustein verottaa )Ttrityksissä pidätet
tyjä voittolvaroda 

- mitä osinkojen »kaksinkertainen» 
verotus todella tarkoittaa teoriassa 
ja käytännössä (se ei tarkoita sitä, 
mitä LTT esittää, Vlrt. jäljempänä). 

Näiden tuloverojärjestelmäHe tyypil
listen ongtelmien lisäksi LTT:n raportti 
vaikenee tyystin viimeaikaisesta meno
v,erokesikustelusta - sehän tarjoaa tu
loverotukselle par.emman vaihtoehdon 
sekä tehokkuus-, oi.keudenmUlkaisuus
että verohallinnollisin pelrustein - ja 
vaihtoehdoista tällöin organisoida yri
tysten erillisverotus ja integroida se 
omistajien verotukseen. 

Esimerkkinä, miten LTT on ymmär
tänyt tuloverotuksen perusteet 3 tar
kastelemm,e, mikä on toisaalta LTT:n 
ja toisaalta talousUeteilij öiden vakiin-
1mnut näkemys (vrt. Meaden komitean 
raportti) yritykslessä pidätettyjen v.oit
tovaroj-en verottamisesta. Aloit;takaam
me jälkimmäisestä. 

Vai~ka tavoitteena ei oHsikaan yh
tiömuodon tuomien etUljen vuoksi ve
rottaa .osakeyhtiön voittoa 4 (= tuloa) 
ankarammin kuin .ei-osakeyhtiömuotoi
sen yrityksen voittoa, jaka.mattomien 
voittovaroj.en verotuskäsittely on on
ge1ma1:lista, jos henkilökohtaisessa ve
rotuksessa omistajan tuloksi luetaan 

3. Tainen esLmerkki an LTT:n perin 
puutteeUinen näkemys (s. 45), kuinka yri
ty;sten tuloksen inf1aatilOindeks.ointi tulis.i 
hoitaa. Emme puutu tä'hän lähemmin, koska 
alemme käsi 1lelleet asiaa aikaisemmin (vrt. 
Ylä-Liedenpohja 19179 Ja Kanniainien 19:80). 

4. VoHldlla ymmärrämme tadeUista Vlait
taa, sa. todelUsia pais!toker1!aimia hyväk's'i
käyttä·en laskettua tulaa, ml. pääomavadtat 
ja -tappiat. 



vain o.singot. Tällöin hänen ei tarvitse 
maksaa lainkaan tuloveroa osakeyhtiön 
pidättämistä voittovaroista. Oikeuden-
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On Ikok'cmaan toinen asia, ,että men6-
verqperustein pidätettyjä voittovaroja 
ei tule verottaa lainkaan, koska ne 

mukaisuuSjperiaattein tulisi jakamaton- edustavat säästämistä. Menoverotuk-
ta voittoa verottaa samalla astei\kolla 
kuin muuta henkilökohtaista tuloa jo
ko a) antamalla kuUekin osakkaalle 
osingon ohella ilmoitus ihänen osuudes
taan yhtiön jakama ttomasta voi tosta 
tai b) säätämällä kertymispe'riaatteinen 
pääomavoittovero sam.oilla veroasteilJa. 
Jos ,tällainen täydellinen integrointi 
henkilökohtaiseen tulQverotukseen ei 
ole mahdollista verohallinnollisista 
syistä, pidätettyjä voittovaroja tull.isi 
verottaa jollain mielivaltaisella veroas
teella, joka olisi keskimääräistä tulo
veroastetta korkeaIIljpi, koska tyypilli
nen osakkeenomistaja kuuluu keski
määräistä korkeampaan tuloluokkaan. 

LTT:n tutkijat sen sijaan pi,tärvät ky
seenalaisena, tulisikå pidätettyjä voit
tovaroja ver.ottaa lainkaan henkHökoh
taisessa tUJloverotuksessa, koska yhtiöön 
jätetty voi tto »tosiasiallisesti ei lisää 
ainakaan välittömästi kenenkään fyy
sisen henkilön IkulutUJsmahdollisuuksia» 
(LTT, s. 4). Lausumassa onkin sekoi
tettu ttuloverotUlkJsen ja m,enoverotuk
sen p,eruSitelut keskenään. Ko. kannan
otto. olisi jäänyt ainakin nykymuodos
saan Ikirj.oittamatta, jos LTT:n tutkijat 
olisivat olleet paremmin selvillä vero

tuksen teorian peruskäsitteistä. Sa
moin olisi jäänyt kirjoittamatlta heidän 
rapo.rttinsa seuraavaan lauseeseen 
(LTT, s. 4) sisäJltyvä outo käsitys, että 
jos »tUJlo saattaa hävitä ,ennen kuin se 
tul,ee lopullisesti jaettua osakkeenomisl"'" 

tajalle», niin ko. tulon verottaminen sen 

syntyhetJkellä on vaikeasti pe\l'ustelta-

sen perusideahan on olla v,erottamatta 
säästettyä tu!lon osaa, mistä j,ohtuu~ et
tä säästäjän sijoitukselJleen saama tuot
to ei poikkea yrityksen investoinnilleen 
saamasta ,reaalisesta tuotosta kuten tu
loverojärjestelmässä. LTT ,ei ole kui
tenkaan pyrkinytkään analysoimaan 
yritysten verottamista johdonmukaises
ti m,enoverotuksen Ikannal ta. 
3. LTT,n raportin kolmas yleinen heik
kous on sen näkemys veroj ärjlestelmäm
me vaikutuksesta yritysten ja rahoitus
mar kkinoiden toimin taan. Eri tyisesti 
tämä ,koskee nk. kuluvarastodoktriiniä 
yri tysten in ves:toin tikäyttäytymisessä ja 
portfolioteoreettisen näkemyksen puu
tetta Y'ritys:ben velkaisuusasteen mää
räytymisessä. Nämä ovat kysymyksiä, 
joita ei ole mahdollista analysoida täs
mäUisesti ilman taloustieteen, m,m. neo
kJlassisen investointiteorian ja rahoituk
sen teorian, välineistöä. 

Kuluvarastollaymmärretään :verotet
tavan tulon laskemisessa käy,ttämättö
miJen kulukirjausmahdollisuuksien va
rantoa. Sen vailkutuksesta investoin
nin tuotto.vaatimukseen on olemassa 
kaksi v,ersiota, jotka molemmat osoit
tautuvat pätemättömiksi (vahva väittä
mä, ks. Ylä-Liedenpohja 19179 s~ 32-34 
ja heikko väittämä, ks. Ylä-Liedenpoh
ja 1981). Tarkastelemme tässä yhtey
dessä jälkimmäistä, yleisempää peuka
losääntöä. On he~PIPo osoittaa dynaa
misen uuska.assisen yritysmaUin avulla 
yrityksen optimaalisen koon edellyttä
vän kuluvaraston olevan nolla, kun 
epävarmuutta ei huomioida. Yrityksen 

vissa. Sisältäähän ,oikea tulokäsite se- kasvu ei voi siis pysähtyä sellaiseen 
kä pääomavoitot että -tappiot. 

5 

vaiheeseen, Jo.ssa sen kuluvarasto on 
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po.sitiivinen. Taloustieteellisesti ainoa 
o~kea rahan kustannus eli investoinnin 
minimituottovaatimus on yrityksen op
timaaliseen (s.o. tavoite) koikoon eikä 
mihinkään tilCllPä1seen kehitysvaihee
seen liittyvä käsite. Oikea pää.o.man 
rahoituskUistannus varmuuden vaUites
sa on !(Yu'ä-Liedenpohja 1'9'80, s. 9'8 ja 
Ylä-Liedenpohja 1981). 

j(1-v) - q* S1 (a"-a)j -a"q* 
iv + ---- -- [ ], 

1 - S1 1 - S1 a" + j 
jossa pidätettyjen voitto.varojen nimel
listuottovaatimus j = {j' + y)/(l - z), 
jo.ssa edelleen j' = vaihtoehtoisen ris
kittömän sijoituskdhteen tuotto aste 
omistajaUe verojen jälkeen (so. valtion 
obligaatioiden tuotto), y = osakkeeri
omistajan marginaalinen varallisuusve
r-oaste ja Z = J)ääomavoittojen veroaste 
kertymä.n mukaan, 

koneinvestoinnista, piilevä verove,lka 
aiheuttaa, että rahoitus!kustannus riip
puu myös jaetun voiton yhtiövrerokan
nasta sekä edustavan osaklkeenomista
jan rajatuloveroasteesta. Samoin käy, 
jo.S osa investoinnista raillOit'etaan mak
sulliiselJla o.sa'kepääoman lisäyksellä (ks. 
lähe,m·min Ylä-Lie.denpohja 1981). 

LTT:n johtqpäätös (s. 52), että EVL 
ei aseta »tuottovaatimusta yritykseen 
sidotuille voimavaroille», ei sitten pidä 
paikkaansa. Yhtä löyhin perustein 
LTT:n raportti toteaa, että »EVL ei 
myötävaikuta investointien tehottoiIIluU
teen». Tämä on varsin rohkea väite val
lankin, kun LTT:n tutkijoilta puuttuu 
eksplisiittinen tehokkuUiskriteeri. Ylei
sesti hyväksytty tehokkuUiskriteeTihän 
on, että pääoman Ifahoituskustannus: on 
sama ri1ppumatta kohteesta, johon ra
hat on investoitu. Kun nykyjärjes,tel-

velkapääoman tuottovaatimuSl mässä tämä ehto ei toteudu ~uin sat-
v velan ,osuus koko pääomavaran- tumalta, voidaan todeta verojärjestel-

non arvosta 
q* = pääomavarannon arvon muutos

vauhti 
S1 = pidätettyjen voittovaro.jen vero

as.te 
a" = maksimaalinen EVL:n salJima 

poistoaste harukintahintaisesta 
j äännösarvosta 

a todelHnen poistoaste jälleenhan
kin ta-arvosta. 

Lainaamamme kaava o.n tarkasti ot
taen -rahoituskustannus rakennusinves
toinnin osalta, kun se on ,rahoitettu ve
lalla ja tulorahoituiks·ella.5 J o.S on kyse 

5. Yrityksen optimaalinen pääomakanta 
ja si ten investointiakti'V.iteetti määräytyy 
yllä esitetyn raihoituskust'annuksen perus
teella ylhdessä pääoman rajatuottavuuden 
kanssa. Käyttämättömän kuluvaraston ole
massarolo ei muuta tätä tosiseikkaa miksi-

mämme vääristävän pääomien ohjautu
mista vrerottomaan talouteen verrattuna 
(v·rt. Y1ä-Lieden,pohja 1979, s. 27-32).6 

Yhtä väljin !perustein raportti tar
joaa myös muita johtopäätöksiä. Eräs 
tällainen on: »EVL:n ja korkean yhtei
S'överoprosentin avointa v-oiton näyttä
mistä vastustava 'linja ehkäislee pää
oman liikkuvuutta ja uudelleen all 0-

koitumista tehokkaampiin kohteisiin» 
(LTT, 181. 53). Tarjoamme ongelmasta 
vaih toeh toisen analyysin: Jakama tto
man, todeUisen voiton lievemlPi koko
naisverorasitus {myös omistajan tUilo-

kään, jos kohta se heijastaakin sitä seikkaa, 
että pääomaJVaranto on vasta sopeutumassa 
kohden haluttua tasoaan. 

6. Ehdot, joiden val1ttessa yhtiöihin koh
distuva tuloverojärjes1Je'1mä on neutraali, 
ovat oJileet jo varsin kauan tunnettuja, ks. 
Sandmo, 1974. 



ja varallisuusverot huomioiden) jaet
tuun osaan nähden johtaa siihen, että 
omistajan kannattaa nostaa osuutensa 
yrityksestä mieluummin pääomavoitto
na kuin osinkoina. Tehokkuusongelman 
muodQStaa se, että lkiertyneitä pääoma
voittoja sisä.!ltävien sijoitusten realisoi
mista kannattaa ~ykätä niin kauan, 
kuin ne ovat realisoitavissa 'lainsäädän
tömme mukaan verovapaasti~ vaikka 
realisoimalla ja investoimlalla johonkin 
vaih toeh toiseen koh teeseen voitaisiin 
pääomalle saada korkieampi tuotto (ks .. 
estm. Ylä-Liedenpohja 1;97'9', s. 22-23). 
Koska maassamme verovapauden tuot
tavat lhallussapitoajat ovat suhteeJlisen 
lyhyitä, ei ko. tehottomuusongelnlaa 
voine pitää kovin vakavana.7 Voimak
kaina inflaatiokausina Ikuten 19'70-lu
vuUa tilanne on lkuitenkin toinen, !kos
ka ,ennen täyden verovapausvuosimää
rän saavU!ttamista j ärj estelmämme las
kee myös nimelUsen arvonnousun 100 
°/o:sti verotettavaksi tuloksi. Tämä es
tää IreaUsoimasta ko. periodina sellaisia 
hei1kkotuottoisia sijo,ituksia, jotka eivät 
sisälilä mitään reaalisia kertynei.tä lPää
omavoittoja:.Tässärkin tapaukslessa syy 
on pääomavoittoj,en v elrotuskohteJun 
eikä EVL:n ja korkean yhteisöverokan
nan. 

Toinen samanlainen lausuma on: 

»Menestyvän yrityksen kohdalla taas 
osingonjako IJsää ku1uva1rastoa osingon
jakovärhennykslen ansiosta, joten kriit-

7. Vakavaks1i se nous!isi' silloin, jos pää
omavofttoj a alettaisiin verottaa esim. Yri
tysverotustolimikunnan miietinnön esittämäl
lä tavalla. ~okona,an toinen asia on, että 
oikeudenmukaisuuskrite,erd.'t edellyttävä t 
pääomavo'ittOljen verottamista. Tehokkutlls
ja tasa-arvo..Jong,elmia ei synny, j10s niitä 
voi'ta~,sj,in verottaa kertymäperiaaUeella 
yhtä ankarasti kuin muita tuloja. 
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tisen tilin;päätöksen tilanteessa osinko
jen vähenpyskelpoisuus toimii voiton
jaon kiihokkeena» (LTT, s. 42). Allekir
joittaneilla ei ole selvHlä, mitä »kulu
varastolla» tässä yhteydessä tarkoite
taan. Ainakaan se ei tarkoita käyttä
mättömiä kulukirj ausmahdollisuuksia. 
Jos kulUIvarasto on lqpussa, niin yrityk
sessä pidättämiseen nähden osingonjako 
ei -lisää kulukiTjausmahdollisuuksia ja 
siten mahdollista pienempää tulosta en
nen veroja. Jakamalla osinkoja yhtiön 
itsensä maksamat verot ovat kylläkin 
pienemmät, mutta ei suinkaan koko 
oman pääoman tuoton v:erorasitusl, joka 
on ,pienempi vain, jos os,alkkeenomista
jien tU!loverot osingoista ovat alhaisem
mat kuin säästö yhtiön tulovleroissa. 
Yleisessä tapau'ksessa jaetun voiton al
haisempi yhtiöverokanta sitähän 
osingonjakovähennys merkitsee - ja
kamattomaan voiton osaan nähden ei 
si ten toimi voi tonj aon kiiihokkeena. 

Samaa .sukua olevia kukIkasia esiintyy 
myös s. 39-41. LTT laskee nk. osin:" 
go.njaon tuottovaatimuksia eli kuinka 
monta yksi.:roköä yrityks'en on ansaitta
va jakaakseen yhden yksikön osinkona. 

Tällaisia laske~mia voi. kylläkin suorit
taa, mutta ne eivät suinkaan ta1rkoita 

oman \pääoman tuottavaatimusta, kuten 
LTT:n raportti (s. 39) antaa ymmärtää. 
Laskelma unohtaa tyystin pääomavoit
tojen o:lemas.sao[,on. Olemme todenne,et, 
että omanpaäoman tuotto kannattaa 
aina pyrkiä nost.amaan ,pääomavoittona. 
Jos piilovarausten teko ei ole mahdol
lista, niin avoin yrityksessä pitäminen
kinon edU!llisem;paa kuin osingonjako.8 

'8. Osi.ngon'jakoihan selit'tyneekLn sen in
formaa'tioarvon ohelJa osak'keenomlstajien 
varal'Usuusverotuksen tuottaman likvidit.eet
tirajoituksen a:vuUra: osa'kJeomistuksesta me-
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Antaakseen aikean kuvan oma.n paa
oman tuottavaatimuksesta LTT:n alisi 
pitänyt erattaa taisistaan asakkeeen
omistajien tadella maksama osakepää
oma ja pidätettyjen vaittavarajen avul
la muadastunut {avain tai piiJotettu) 
oma pääoma, koska niiden tuattavaati
mukset paikkeavat taisistaan mlerkittä.,. 
västi. 

On huamattava, että asinkajen nk. 
kahdenkertainen veratus kaskee vain 
maksetulle asakepääamalle j aettuj a 
asinkoja (virt. Ylä-Liedenpahja 11979, s. 
28). Pidätetyt vaittavarathan avat sel
'laista omistajien ,rahaa, jasta he eivät 
ole maksaneet henkilökahtaisia tulove
rajaan. Jas m = edustavan osakkeen
omistajan rajaveraaste, niin pidätetty
jen voittovarajen arvo. amistajilLe on 
vain {l- m):s asa eli juuri sarna, !kuin 
heille jää nettana asingaista. Pidätetyil
lie vaittavarairlle maksetut osingo.t ovat 
siten vain yhtiön tuloveratuksen kah
teena. Täten henkilökahtaisen tulavera
tuksen -ra,javeraaste ja jaetun vaitan 
yhtiöveraaste vaikuttavat vain makse
tun osakepääoman tuattavaatimwkseien. 
Tainen eroavuus LTT:n laskelmiin ver
rattuna on se, että LTT ei huomiai kiih
dytettyjen veropaistajen (ja varastava
rauksen) alentavaa vaikutusta. Vaimme 
siten tadeta, lettä LTT:n 'laskemat »asin
ganjaan tuattavaateet» eivät kerro. sen 
paremmin maksullisen asakepääaman 
lisäyksen kuin 'koko. oman pääaman
kaan to.dellista tuoHovaatimusta. 

»Qsinganjaan tuattavaade» merkitsee 
vain, paljonko. karkeamman vera,rasi-

nevän varalHsuusveron osakkeerromistajat 
pyrkivät maksamaan ne'tto-osingoilla eikä 
muilla tuloilla (k,s. Ylä-J..iedenpolhja 1980). 
Samalla:han PysYiVät myös 150.Q mk:n. osm
kotulovähennyksen innoi'ttamat pienosak
keenomistaj a t onnellisina. 

tuksen asakeyhtiöiden erillisveratus 
asettaa jaetulle vaitalJe kuin veratet
taessa niitä pelkästään om1istajien tula
verotuksessa. Jas tämä kysymyksen
asetteluolisi oHut selvNlä LTT:n tut
kijoilHe, Ihe varmaan olisivat havain
nee~, että osinganj aan tuattovaadekeT
taimen käänteisluku ,ankin !kätevämpi 
mittari. Jas se saa arvan nalla, niin yh
tiöiden edUisveratus kanfiskai kaka 
osingon tulon. J as sen arvo. o.n yksi, niin 
asakeyhtiöveratus ei ,aseta mitään lisä
vera rasitusta amistajien tulaveratuksen 
tasaon nähden. 

Talaustileteellisesti perusteetan an 
nähdäks,emme myös s. 41 esitetty »ra
haitUlksen hyötysuhde» -keskustelu ja 
vallankin sen yhteydessä aleva esi
merkki, jahan sisältyy sarja tekaistuja 
ekSiplisiittisiä tai implisiittisiä oletta
muksia: 

1. Olettaessaan, iettä yritys maksaa sa
man pro.sentin karkaina lainapää
amalle tai osinkoina asakepääoman 
Jisäykselle, Artta ja Lewiniemi 
asaittavat y.mmärtävänsä väärin ra
haitusmarkkinaiden taiminnan; ra
haitusmarkkinaiden tasapainaehto
han an, että sijaittajien (ri1skitön) 
nettatuatto eri sijoituSivaihtoehdaista 
(velka, ama pääoma) an sama. Tämä 
vaikuttaa myös heidän johtapäätök
siinsä pääomaVieran »eduista». 

2. Vähentäessään verattajan asuuden 
velan korasta \he implisii ttisesti a~,et
tav,at, että yritykseNä an veratetta
vaa tulaa, jasta ao. vähennys voi
daan suorittaa. Jos he alisivat joh
donmukaisia kul uvarasta,aj attel ul
Leen, he eivät sitä tekisi. 

3. He olettavat implisiittis'esti v,elkajen 
osalta transaktiakustannuksen, mut
ta eivät asinkojen osalta. 



4. Osinkajen asalta he vähentävät »ve
rattajan kU!luasuuden». Implisiitti
nen olettamus täne taimenpit,eeUe 
on, että asinganjaan vaihtaehta an 
pitää 'ko. ,rahat avaimesti pidätetty
jen vaittavarajen tilHIä. Mutta tä
mähän ei ale Artan ja Leppiniem,en 
vertailun kohde, vaan verajärjestel
män aiheuttama väärist.ymä velka
rahaituksen ja asakepääaman Hsäyk
sen vä'lillä. 

Nähdäks.emme »rahaituksen hyöty
suhde» -käsite o.n tyypillinen ad hae 
tuat,e. Talaustearia ,ehdottaa kyNäkin, 
että sijaittajan (so. säästäjän/kulutta
jan) saaman nettatuatan ja yrityksen 
ko. ,rahailla tekemälleen investainnille 
saamansa tuotan suhde an m,erkityk
sellinen.9 Jas ko. tuatat ovat samat, ve
rojärj.esteLmä ei vääristä tuJ'evaisuudes
sa tehtäviä 'kuLutus;... ja investointipää
töksiä. Tämä tehakkuusehta saavute
taan aina menaveratuksen v,allii-essa 
(vrt. Meaden komitean 'raportti). 

Pääamav',eraehdatuksen kri'tiikki 

LTT:hän ehdattaa tUllaan pahjautuvan 
elinkeinaveratuksen korvaamista madi
fiaituun 'kirjanpitoarvaan perustuiVaHa 
pääomaveral,la (eräät v,arat arvOist,ettai
siin kirjan,pitaarvaan, mUitta taiset, lä
hinnä kiinteistöt, veratusarvaan). En
nen ikuin tarkasteliemme LTT:n perus
telUjja esitämme muutaman näkökan
nan pääamaveran ja tuloveran suhtees
ta yJeensä, jaihin LTT:n J:.'apo.rtissa ei 
al,e 'kiinnitetty huamiata. 

9. El,i kysymys on siitä, onkio intertem
por,aälisen r.aJjasu'bstituutiosuhteen ja in'ter
temporaaUsen raj atransformaatdosuh'teen 
välillä vääti:stymää. 
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1. Vaikka Artta ja L~ppiniemi avat 
laskentamiehiä, he 'eivät havaitse, 
että pääoma-arvan ja tulan laskenta 

an teknisesti aivan yhtä vaikea an
gelma. Malemmissa tarvitaan sa

moja käsitteitä: mikä ano.ikea pais
to. ja mikä an aikeainflaatiaindek
sdintimuato? Väittely veratuksessa 

naudatettavien po.isto.sääntäjen ja 
inflaatiakarjausi-en aikeel1isuudesta 
ei sit,en pysähtyisi!. 

2. Yleisesti hyväksytty argumentti an, 

että riskinatta an suurempi tulave
ron kuin ,pääoman veron vallit,essa 

(Musgrave, s. 327), kaska tulavera
tuksessa tappian vo.i vähentää mui

den praj1ektien tulo.sta, mutta pää

omaveratuksessa taPlpiohliseen pra
jektiin sitautunut pääama alisi' ve
ratuksen kahteena. Tämä ehkäisi
si riskipitaista investaintitaimintaa 

uusi1le tuotealaille ja uuteen tekna

lagiaan, jaihin liittyvien riskilen ot
tamiseksi vaadittaisiin siten uusia 
tukitaimia valtiavallalta. 

3. Ko.ska pääoman tuattavaatimus on 
(j+ to - q *), jassa to = verakanta 
varoJen käyvästä ,arvasta, niin vero 
ei alisi neutraaU, vaan suasisi työ

vaimaintensiivisempää teknalagiaa 

kuin iJman ko. v,eraa. LTT ei esitä 
kuitenkaan yhtä perusteIua, miksi 

kyseinen vääristymä olisi yhteiskun
nassamme haluttava. Nykyiseen ver
rattuna ,pääamavero myös nastaisi 
pidätettyj-en voittQvarajen tuatta

vaatimusta ja alentaisi siten halutun 
pääomakannan tasaa sekä investain
tiaktiJviteettia. LTT:n suo.sitt.el,e,ma 

pääamaverotus siten jahtaisi ainakin 

jassain määrin investointien putaa

miseen Suamessa. 
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Tarkastelkaamme seuraavaksi LTT:n Sana eräistä muista 
perusteluita. Eräs heidän tavoitteensa uudistusehdotuksista 
näyttää olevan kannattamattomien in
v,estointLen sanktiojärjestelmän luomi
nen. Totta on, että 'v,eron voimaantUil
iessa olemassa oleva huonosti kannat-
tavien investointien varanto voitaisiin 
realisoida nopeammin kuin nykyisten 
täyden verovapauden tuottavien hallus
s8J)itoaikojen iPuitteissa ja panna va
pautuvat rahat muihin kohteisiin. Mut
ta ,edistäisikö se pitkällä aikavälillä in
vestointien tuottavuutta, kuten LTT 
esittää, koska samalla se kannustaa vä
häisempään ,riskinottoon ? 

UTT on optimistinen sen suhteen, että 
pääom,averotus edesauttaisi rahoitusra
kenteen Ikehittämistä '(s. '74) taTkoitta.en 
ilmeisesti, että yritysten velkaisuusas
teet laskisivat. LTT puhuU!, että »oma 
ja vieras pääoma olisivat verotu!kselli
sesti samassa asemassa». Artto ja Lep
piniemi eivät havaitse pääomav.eron itse 
asiassa kohottavan oman pääoman ni
melllistuottovaatimusta. Kun vieraan 
pääoman tuotto on veroj ärj estelmäs
sämme pääsääntöisesti verovapaata ja 
sekä ,pääomaveron että osakkeenomis
tajan tUllo- ja varal1isuusveron suora 

Edellä on jo käynyt ilmi, että hyvää 
tarkoittavat mutta taloustieteeHiseen 
analyysiin perustumattomat ehdotukset 
eivät yleensä ole kestävällä pohjalla. 
Ne saattavat sisältää enemmän iiedos
tamattomia ongel'mia, kuin mitä niiden 
ajateHaan ratkaisevan. Tämän tueksi 
kommentoimme vielä lyhyesti ns. Uoti
la - Uusitalo ehdotusta vuodelta 1979 
(lainaus prof. Anderssonin esitelmässä) 
ja valtiot.1Jri Pentti Viidan ehdotusta 
(Helsingin Sanomat 20. 2. 1'9'800). 

Uotila ja Uusitalo ilähtevät siitä, että 
y;rityksiä verotettaisiin bruttotulojen 
pohJalta palkka- ja sosiaalikustannus,... 
ten ollessa ainoa vähennys'kelpoinen 
erä. Ei varmaankaan ollut ehdotuksen 
tekijöiden tiedossa, että toteutu,essaan 
ehdotus iPy,r,kisi saattamaan suutarin
verstaat ja muut nyrkkipaja't dominoi
vaan asemaan Suomen tuotantoraken
teessa. Puu vietäisiin puuna jne. Tä
mä äärimmäinen johtopäätös seuraa 
yksinkertaisesti siitä, ,että kuvattu ve
rojärjesteLmä muuttaisi merkit,tävästi 
tuotantopanosten hintasuhteita työpa-

vaikutus on vähentää oman pääoman noksen hyväksi. Eihän se sallisi pää-
tuottoa, oma ja vieras ,pääoma eivät o~,e 
verotuksellisesti samassa asemassa pää
omaveron käyttöönoton jälkeen. Lisäk
si, jos oman pääoman tuoton kokonais
verorasitus ko. toimenpiteen johdosta 
säilyy ennallaan, koska pääom,averoHa 
LTT aikoo koota yhtä paJjon kuin 
aikaisemmilla yritysveroilla, niin oman 
pääoman nettotuotto kaikki.en veroj en 
jäLkeen pysyy ennalllaan" ja sijoittajilla 
ei ole mitään tarvetta muuttaa velka
pa;pereiden osuutta kokonaisportfolios
saan. Yritysten rahoitusrakenne säilyy 
si ten ennallaan. 

omapanosten hankintamenoja, raaka
aineita ,eikä edes puroMval,misteita vä
hennyskelpoisiksi. Niinpä yritykset tu
lisivat haluttoma'ksi käyttämään pää
omahyödykkeitä samalla, kun kukin 
yritys ;py;rkisi its.e tuottamaan mahdol
lisimman paljon välituotteistaan. In
vestointien ja teollisuustuotannon ro
mahtaessa olisi hyvinvoinnin alenemi
nen vääjäämätön. 

Viita on ,ehdottanut yritysten jalos
tusarvon ottamista ydtysveron pohjak
si. Esitys 'perustunee Ruotsissa esiin
tyneisiin kaavailuihin. Siellä tarkoi-



tuksena on kuitenkin luoda kokonaan 
uusi yrityksiltä koottava vero eikä kor
vata nykyistä ydtysverojärjestelmää. 
Veropohj ahan täLlaisessa ehdotuksessa 
on sama 'kuin arvonlisäverolila. Kysy
mys on siitä, pannaanko ko. vero rasit
tamaan myös vientiä ja tuonnin kanssa 
kilpailevaa teollisuutta vaiko ei. Vii
dan esityksen mukaan se rasittaa ko. 
aloja. Tällöin avoimlessa sektorissa ko. 
vero makisetaan tuotannontekijätuloisrla 
(palkoista ja voitoista). Suljetussa sek
torissa yritykset voivat siill'tää k:o. ve
ron osin (tai jopa Ikokonaan) kuluttajien 
maksettavaksi, jolloin vain osa lankeaa 
ko. sektorin tuotannontekijätuJoiJle. 
Todennäköistä siis on, .että veron joh
dosta t8ipahtuisi xesurSlSien uudeUleen 
aUokloitumista avoimesta sulj,ettuun 
sektoriin. Myös maastamuutto ja suo
malaisten yritysten investoinnit ulko
mailla kasvaisivat, ellei devalv.aatioiden 
avulla luotaisi riittävää vastavoimaa. 

Lopuksi 

Mahdollisimman tarkoituksenmukaisen 
veroj ärJestelmän kehittäminen on kes
keinen tutkimuskohde v,erotuksen ta
loustieteen alalJla. Eri veroiursmuotoja 
arvioitaessa :ovat ns. tehok'kuusf- ja oi..,. 
keudenmUlkaisuuskriteer1t yhdessä hal
lin tokustannusnäkökoh tien kanssa 
muodostuneet keskeisiksi lähtökohdik
si. Tältä ipohj alta on käsillä olevassa 
ki;rjoituksessa taI1kasteltu LTT:n yleis
tä näkemystä yritysverotuksesta Suo
messa samoin kuin' sen ehdotusta yri
tysverotuksen uUldistamis'eksi. Ko. eh
dotus on lähtenyt Yiritykseen sidotun 
pääoman verottamisen pohj al ta tulove
ron sijasta. Yhteenvetona voi todeta, 
että käsityksemme LTT:n analyysistä 
ja uudisusehdotuksesta on varsin va-
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rauksellinen. Val,itettavasti LTT:n ana
lyysi ei kestä tatloustieteellisiin lähtö
kohtiin nojaavaa kriittistä tarkastelua. 
Toisaalta on osoitettu, että LTT:n eh
dotus toteutuessaan johtaisi jossain 
määrin sellaisiin seuraumuksiin, joista 
ehdotuksen laatijat ,eivät :ole tietoisia ja 
joita he ilmeisesti eivät pitäisi toivot
tavina. Kritiikkimme tekee vielä tär
keämmäksi se, ,että viralliset komiteat 
näyttävät tarrautuvan LTT:n syöttiin. 
Perustuuhan nk. har kin ta verotustoimi -
kiunnan mietinnön pääehdotus juuri 
LTT:n raporttiim.. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Valuuttakurssien joustavuus ja valuuttakurssi
politiikka vakautuspolitiikan välineenä* 

HANNU HALTTUNEN 

Maailmantalouden e,pävakaaseen kehi
tykseen viime vuosikymmenen aikana 
on liittynyt huom.attavia muutoksia 
kansainvälisessä valuutta- ja rahajär
jestelmässä. 19'60-luvun puolivärlissä 
Bretton Woods pariarvojärjestelmä al
koi horjua. Valuuttakriisit lisääntyivät 
ja voimistuivat. LOJ>ulta USA:n krooni
nen vaihtotaseen vajaus johti dollarin 
kultasidonnaisuuden lqpettamiseen elo
kuussa 19,71. 

Keväästä 1973 lähtien suuret OECD
maat ovat antaneet valuuttojensa kel
lua, kuitenkin keskuSipankkien tarkkai
lun alaisena. Mitään erityisiä, julkistet
tuja tavoitteita ei valuuttakursseille 
yleensä ole asetettu. Kurssiheilahtelu
ja on useimmiten ainoastaan pyritty 
lieven tämään in terven tiO(PolitiikaJla. 
Useat pienet OECD-maat puolestaan 
omaksuivat valuuttakoriajattelun ja 
py.rkivät ~itämään valuuttansa tietyssä 
suhteessa ko. maan kannalta tärkeisiin 
valuuttoihin. Viimeinen huomattava 
muutos on Euroopan talousyihteisön 
maiden yhteinen raha- ja valuuttajär
jestelmä. 

Valtaosa kehitysm,aista on kiinnittä-

* Lectio praecursoria HelsingLn yl'ilop'is
tossa 15.12.1980. 

nyt valuuttansa arvon johonkin maail
man päävaluutoista tai on muuttanut 
kurssejaan joidenkin kriteerien mu
kaan (esim. inflaatiovauhti). Tärkein 
valuutta OPEC-maille on ollut öljykau
passa käytettävä dollari. Keskeinen 
piirre nykyisessä järjestelmässä onkin 
se" että teollisuusmaiden valuuttakurs
sit ovat joustavampia kuin kehitysmai
den, sillä kehitysmaiden valuutat val
taosaltaan ovat sidottuja joihinkin teol
lisuusmaiden päävaluuttoihin. Tilanne 
oli Ipäinvastainen vuosikymmen sitten. 

Bretton Woods pariarvojärjestelmän 
vallitessa valuuttakurssia voitiin käyt
tää ainoastaan »'perustavaa laatua» ole
van maksutase ongelman ratkaisemisek
si. Kiinteiden kurssien vallitessa useat 
huomattavat taloustieteilijät (puhuivat 
joustavien valuuttakurssien puolesta. 
Ajatuksena oli se, että valuutan arvon 
tulisi määräytyä sen kysynnän ja tar
jonnan perusteella. Näin määräytyvien 
joustavien kurssien uskottiin pienentä
vän taloudeJlisten häiriöiden siirtymis
tä maasta toiseen erityisesti siten, että 
kukin maa olisi »vapaa» valitsemaan 
inflaatiovauhtinsa eikä sen tarvitsisi 
sopeutua ulkomaiseen inflaatioon ku
ten oli asianlaita kiinteiden kurssien 
vallitessa. Joustavien kurssIen itse 



asiassa uskottiin automaattisesti hoita
van talouden »maksutaserajoituksen» ja 
joustavien valuuttakurssien järjestel
män puolestapuhujat esittivätkin, että 
se tekisi mahdolliseksi maan itsenäisen 
rahapolitiikan hoidon ja siten ta,louden 
riip,pumattomuuden ulkoisista tekijöis
tä. Nimellisten valuuttakurssien oletet
tiin sopeutuvan inflaatiovauhtien eroi
hin täydellisesti eikä näin ollen mitään 
reaalisia vaikutuksia uskottu syntyvän. 

Todellisuus on kuitenkin osoittautu
nut toisenlaiseksi. Ensiksikin valuutta
kurssien muutokset ovat olleet huomat
tavasti suuremipia kuin voitaisiin pää
tellä eri maiden inflaatiovauhtien erois
ta. Toiseksi joustavien kurssien järjes
telmä ei eHminoinutkaan ulkoisten te
kijöiden haittavaikutuksia, vaan OECD
maiden keskinäinen riippuvuus säilyi 
joustavista valuuttakursseista huolimat
ta. Kokemus on myös osoittanut, että 
kurssimuutokset ovat aiheuttaneet in
flaatiota ja että valuuttakurssien muu
toksilla on myös reaalisia vaikutuksia 
ainakin muutaman vuoden aikavälillä. 

119'70-luvun alun taloudelUnen kehitys 
on myös johtanut valuuttakurssien mää
räytymisessä uusiin Jähestymistapoihin 
(ns. monetary approach, asset-market 
approach). Näiden mukaan lyhyellä 

aikavälillä valuuttakurssien vaihtelu 
heijastelee Taha- ja obligaatiomarkki

noiden tilaa, kun taas pitkällä aikavä

!lillä valuuttakurssi sOiPeutuu suhteelli
siin inf.laatioeroihin pitkän aikavälin 
tasapainokurssin heij astellessa hyödy

kemarkkinoiden tilaa. Uusissa valuutta

kurssien määräytymistä koskevissa lä
hestymistavoissa ovat keskeisellä sijal
la myös valuuttakurssiodotukset ja nii
den .muodostuminen etenkin noudatetun 
talouspolitiikan uskottavuuden perus-
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teella. Näiden lä,hestymistapojen luon
nolEnen edellytys tietenkin on, että 
maan pääomamarkkinat ovat sidoksissa 
kansainvälisiin rpääomamarkkinoihin, 
kuten on asianlaita etenkin suurimpien 
OECD-maiden osalta. 

Tällaista lähestymistapaa on sovel
lettu myös väitöskirjassani arvioitaessa 
joustavampiin valuuttakursseihin siir
tymisen vaikutuksia kansainvälisen 
kaupan jakautumiseen, eri maiden 
vaihtotaseisiin ja valuuttakurssien sta
biilisuuteen. Lähtökohtana on globaa
linen malli (23 OECD maata, sosialis
tiset maat, OPEC ja kehitysmaat), joka 
kuvaa maksutaseen (kauppavirtojen ja 
pääo.manliikkeiden) ja valuuttakurssien 
määräytymistä. Kunkin alueen tuonti
kysyntä määräytyy kotimaisen aktivi
teetin ja suhteellisten hintojen funktio
na ja vienti saadaan kauiPpaosuusmat
riisin avulla, jossa markkinaosuudet 
muuttuvat suhteellisten hintojen muu
tosten kautta. Kunkin maan vientihin
nat määräytyvät kilpailijamaiden hin
tojen ja kotimaisen kustannuskehityk
sen perusteella ja tuontihinnat saadaan 
vientihintojen 'painotettuna keskiarvo
na. Kau,ppavirtoja kuvaava malli on 
siten ,perinteiseen tapaan rakennettu 

»maailmanka~ppamalli». Vaihtotasee
seen rpäästään lisäämäHä kauprpatasee

seen ulkomaiset korkomenot (tai tulot), 
jotka saadaan {eksogeenisen) »maail

manmarkkinakoron» ja velan (tai saa
tavan) tulona sekä eksogeenisesti mää

räytyvät vaihtotaseen muut erät. 

Mallin valuuttakurssilohkossa suur

ten OECD-maiden dollarikurssit mää
räytyvät »asset-market»-lähestym,ista
van mukaisesti, pienet OECD-maat ja 
kehitysmaat ,määräävät valuuttansa ar
von suhteessa ulk omaankauppavirta-
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painotteiseen valuuttakoriin ja muutta
vat valuuttansa arvoa vaihtotasekehi
tyksen perusteella. OPECin ja sosialis
tisten matden kanssa kaup\paa käydään 
mallissa dollareissa. Nämä lohkot muo
dostavat dynaamisen .mallin valuutta
kurssin ja vaihtotaseen määräytymi
selle, kun kunkin alueen kasvu- ja ko
timainen kustannuskehitys määrätään 
eksogeenisesti. Mikäli esimerkiksi koti
maiset tekijät johtavat vaihtotaseen ali
jäämään, valuutan tulisi devalvoitua, 
mikä puoJestaan kasvattaisi vientiä ja 
vähentäisi tuontia ja näin pienentäisi 
ajan ,mittaan vaihtotaseen vajausta. Va
luuttakurssin sopeutuminen jatkuisi, 
kunnes vaihtotasealijäämä olisi koko
naan poistunut. Mallilla suoritetut si
muloinnit viittaavat siihen, että vaih
totasevajausten (tai ylijäämien) elimi
noituminen veisi useita vuosia ja että 
tänä aikana kurssien muutokset olisi
vat suhteellisen suuria. 

Kuinka sitten Suomen kaltaisen pie
nen maan asemaa maailman muuttu
neessa valuuttajärjestelmässä tulisi tar
kastella. Edellä kuvatussa maHissa va
luuttakurssi on »kohdennettu» talouden 
ulkoiseen tasapainoon. Ei kuitenkaan 
ole itsestään selvää, että kurssien pi
täisi muuttua maksutaseen kehityksen 
perusteella, etenkin kun useiden pie
nien maiden valuutoilla on suhteellisen 

vähäinen merkitys ulkomaankaupassa 
ja kun tällaisten maiden rahoitusmark
kinat ,ovat kehittymättömät ja ulkomai

set pääomanliikkeet usein säädeltyjä. 

Tällaisessa tapauksessa valuuttakurssia 
onkin luontevaa tarkastella yhtenä 

makrotalouspolitiikan keskeisenä väli

neenä erityisesti talouden sisäisen tasa
painon kannalta. 

Suomessa noudatetaan hyvin saman-

kaltaista järjestelmää kuin useissa 
muissa pienissä avoimissa talouksissa. 
Markan ulkoisen arvon kehityksen mit
tana sovelletaan valuuttaindeksiä, josta 
Suomessa on jo lähes vuosikymmenen 
kokemus. Pääsääntöisenä pyrkimyksenä 
on ollut pitää indeksi suhteellisen va
kaana tietyllä vaihteluvälillä, joskin 
esimerkkejä myös »joustavammasta» 
valuuttakurss~politiikasta on viime vuo
sina esiintynyt. »Vakaa» valuutta ei 
kuitenkaan aina ole itseisarvo sinänsä. 
Mikäli Suomen kannalta tärkeät valuu
tat ja hyödykketden hinnat tulevaisuu
dessakin heilahtelevat voimakkaasti, on 
syytä kysyä, mikä on valuuttakurssiiPo
Jitiikan rooli stabilisaatio'politiikan vä
lineenä ja suhteessa muuhun m'akrota
son talouspolitiikkaan. Tämä ongelma
kenttä on väitöskirjani keskeinen tut
kimuksen kohde. 

Suomessa ei toki ole ollut ;puutetta 
vaI uuttakurssi polii ttisesta keskustelus
ta. Viime vuosina tämä onkin ollut vil
kasta, mutta perustavaa laatua olevissa 
kysymyksissä J71hteisym,märryksen löy
tyminen on oJlut vaikeaa, koska valuut
takurssien muutosten vaikutuksista 
esiintyy monenlaisia käsityksiä. Kes
kustelu on usein myös »politisoinu~», 

mikä on ennen pitkää johtanut päätök
senteon kannalta hankalaan tilantee
seen. Yhtenä ilmeisenä pulmana on 
myös se, että talouspoliittisten toimen
piteiden kohtaanto usein on epäyhtenäi
nen ja aina löytyy niitä, jotka lyhyellä 

aikavälillä hyötyvät iharjoitetusta poli

tiikasta, ja niitä, joiJle siitä koituu hait

taa, koska politiikan vaikutukset ilm'e
nevät eri kohtaantoryhmissä erilaisina 

sekä määrällisesti että ajallisesti. 

VaI u u ttakurssipoli tiikan suhteen teh

tävät johtopäätökset riiwuvat kuiten-
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kin aivan oleellisesti siitä viitekehikos- kyky vaiko pyrkiä vaikuttamaan ai-
ta, jonka puitteissa suomalaista inflaa
tiodynamiikkaa tarkastellaan. Teoreet
tisella tasolla »pienen avotalouden» in
flaatio on selväpiirteinen lH.L1iö, koska 
pitkällä aikavälillä ulkomaisten hinto
jen (ja valuuttakurssin) muutokset ka
navoituvat täysimääräisesti koUmaiseen 
hintatasoon. Tämä ei tietenkään sulje 
pois sitä, että lyhyellä aikavälilJä in
flaatioon voivat vaikuttaa myös koti
maiset kustannus- ja kysyntätekijät. 
Kysymys onkin empiirinen ja pelkis
tyy siihen, kuinka suurella painolla ja 
nopeudella ulkomaanCkauppa)hinnat nä
kyvät kotimaisessa inflaatiossa. 

Tutkimuksessani saatujen tulosten 
mukaan kotimainen inflaatio sopeutuisi 
käytännöJlisesti katsoen neJjän vuoden 
kuluessa täysimääräisesti ulkom'aiseen 
inflaatioon tai valuuttakurssien muu
tokseen. Näin esimerkiksi devalvaatio 
parantaisi lyhyellä aikavälillä vienti
sektorin kansainvälistä kilpailuk;ykyä 
ja kannattavuutta, mutta ajan myötä 
tilanne kääntyisi päinvastaiseksi, kun 
suljetun sektorin hinnat ja koko kan
santalouden palkkataso olisi noussut 
vastavaikutuksena devalvaation johdos
ta muuttuneeseen tulonjakoon. 

Mitä tällainen näkemys sitten mer
kitsee valuuttakurssipolitiikan harjoit

tamisen kannalta, kun otetaan huo

mioon se tosiasia, että inflaatiotproses
simme alkusysäyksenä on useimmiten 
vienti- ja tuontihintojen nousu, mikä 

luo kustannus- ja kysyntäpaineita sekä 

suoraan että aj an myötä esimerkiksi 

nousevien kantohintojen ja palkkojen 
välityksellä. Pitäisikö tällöin valuutta
indeksi pysyttää suhteeUisen vakaana, 
pitäisikö valuuttakurssipolitiikalla pää
asiassa turvata ulkomainen kilpailu-

noastaan inflaatiokehitykseen? 

Julkisuudessa on usein esitetty aja
tus, että valuuttakurssipolitiikan tulisi 
tähdätä vientiteollisuuden kilpailuky
vyn vakauttamiseen. Tällainen poHtiik
ka onnistuu todennäköisimmin, jos teo,l
lisuus ja ammattiyhdistysliike voisivat 
sopia siitä, mikä kulloinkin on kilpailu
kyvyn tila. Ongelmat syntyvät kuiten
kin siitä, että kilpailukyvyn vakautta

va valuuttakurssipolitiikka vakauttaa 
samalla ,myös tulonjaon, jonka oikeu

denmukaisuudesta on varsin vaikeaa 

päästä yksimielisyyteen. 

Voitaisiin myös ajatella, että sopivasti 

ajoitetuHla revalvaatioilla ja devalvaa

tioilla pyrittäisiin ainoastaan tasaa
maan ulkomaankauppahintojen suuria 

vaihteluita, mutta ei vaikuttamaan kes

kimääräiseen hintakehitykseen. Kun 
tällainen politiikka tasaisi kilpailuky
vyn vaihteluita, se myös tutkimukseni 

mukaan stabiloisi reaalitaloudeHista ke
:hitystä. Tällaista inflaatiota vakautta
vaa valuuttakurssipolitiikkaa voidaan 

pitää kilpailukyvyn kannalta lähinnä 

neutraalina, koska se ei takaa hyvää 
kilpailukykyä ,mutta ei ole myöskään 

sen este. 

Kaikkia edellä mainittuja vaihtoeh

toja on kokeiltu Suomessa 197iQ-Iuvulla. 
Ensimmäisen öljykriisin vaikutuksesta 

Suomen vaihtosuhde ei heikentynyt sa
:manaikaisen raaka-aineiden ja metsä

teollisuustuotteiden hintaboomin joh

dosta. Ulkomaankauppahinnat nousivat 

tuolloin lähes 40 0/0. Koska valuuttain

deksin tasossa ei tapahtunut oleellisia 
muutoksia, seuraavien vuosien aikana 

ulkomaankauppahintojen nousun vai

kutus kanavoitui täysimääräisesti koti-
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maiseen kustannus- ja hintakehityk
seen, mikä puolestaan merkitsi ajan 
mittaan kilpailukyvyn ;heikkenemistä ja 
markkinaosuuksien ,menetystä. 

Tutkimuksessani arvioitiin, mitä näi
den ulkomaisten inflaatiosysäysten vai
mentaminen markan 10 0/0:n revalvoin
nilla vuonna 1974 olisi vaikuttanut in
flaatioon, tuotannon kasvuvauhtiin ja 
vaihtotaseeseen. Suoritetun simulointi
kokeen mukaan inflaatiovauhti olisi hi
dastunut ja 3-4 vuoden kuluttua koti
mainen hintataso olisi ollut 10 olo alhai
semmalla tas01la verrattuna tilantee
seen ilman revalvaatiota. Tämän hinta
na tuotannon kasvuvauhti olisi kuiten
kin hidastunut ja työllisyys kärsinyt 
muutaman vuoden aikavälillä. Toisaalta 
vaihtotaseen vajaus olisi ollut pienempi 
ja näin ulkomainen velkaantuminen al
haisempi, mikä olisi lisännyt talouden 
käytettävissä olevia tuloja pienempien 
ulkomaisten korkomenojen kautta. 

Revalvaatiolla olisi siten ollut hyö
tynsä ja haittansa ja nettovaikutus voi
daan nähdä positiivisena tai negatiivi
sena sen mukaan, minä ajankohtana ja 
minkä yhteiskuntaryhmän kannalta 
asiaa tarkastellaan. »Kokonaistaloudel
lisen tasapainon» kannalta toimenpi
teeHä olisi ollut todennäköisesti positii
viset vaikutukset ottaen huomioon sil
loisen suhdannetilanteen. 

Vuosien 19,77 ja 19,78 devalvaatiot 

puolestaan paransivat kilpailukykyä, 

mutta nUden positiiviset vaikutukset 

bruttokansantuotteeseen ajoittuivat vas

ta 19.70-luvun 'loppuvuosille; jolloin 

kasvu jo voimakkaan kansainvälisen 
kysynnän johdosta oli lähtenyt liikkeel
le. Tutkimukseni perusteella voidaan 
arvioida, että suoritettujen devalvaa

tioiden vaikutus bruttokansantuottee-

seen vuosina 19'78-198'0 olisi ollut ko
konaisuudessaan noin 5 Olo eli keski
määrin vajaat 2 Olo vuodessa. 

Viimeisin kokemus »joustavasta» va
luuttakurssipolitiikasta on markan re
valvoiminen kaikkiaan noin 5 0/0:lla 
vuosina li9179 ja 1'980 ulkomaisten in
flaatiopaineiden vaimentamiseksi. Re
valvaaUon käyttökelpoisuus inflaation 
torjunnassa onkin ilmeinen, kun koti
maisen inflaation syy on ulkoinen hin
tashokki. Revalvaation ,merkitystä voi
daan myös tulkita olosuhteiden mukaan 
siten, että sillä ,pyritään - mikäli vien
tihinnat ovat voimakkaassa nousussa -
leikkaamaan kilpaHukyvyn »liiaHinen» 
ja siten »haitallinen» paraneminen, 
koska ki1;pai,lukyvyn vahvistuminen, 
joka samalla merkitsee voittojen tulo
osuuden voimakasta kasvua, ulkomai
sen inflaatioimpulssin johdosta ainoas
taan saa aikaan kotimaiset hintasuhteet 
ja tulonjaon ennalleen palauttavan in
flaatioprosessin. 'TäHöin tilapäinen kil
pailukyvyn paraneminen eliminoituu 
kotimaisen inLlaation kiihtymisen takia. 

Toisaalta revalvaatio on pelkästään 
haitallinen, jos kilpailukyvyn heikke
nemisen syy on kotimaista alkuperää. 
Revalvaatiolla ei myöskään voida »eli
minoida» esimerkiksi öljyn hinnannou
sun vaikutuksia '(mikäli vientihinnnat 
eivät muutu samassa suhteessa eli ul
komaankaupan vaihtosuhde pysyy va
kiona), vaan tästä seuraava reaalitulo
jen pieneneminen pitäisi näkyä kaik
kien tulonsaajien reaalitulojen pienene
misenä (tai niiden kasvun hidastumi

sena). 

On selvää, että valuuttakurssipolitiik

kaa, kuten muutakin talouspolitiikkaa, 

on jouduttu ja joudutaan vastakin har

j oittamaanmonenlaisten raj oi tteidF.:n 



vallitessa, joita kaikkia tutkimuksessa 
ei pystytä ottamaan huomioon. Toisin 
sanoen useinkaan ei ole mahdollista 
käyttää parhain ta ,mahdollista talouspo
liittisten toimenpiteiden kombinaatiota 
kulloisenkin ongelman ratkaisuun, jos 
esimerkiksi ns. poliittiset realiteetit tai 
vallitseva talouspoliittisen päätöksen
teon työnjako eivät ole sopusoinnussa 
»teoreettisesti» par.haan mahdollisen ta
louspolitiikan kanssa. 

Politiikan kohdentamiskysymys on 
myös IPulmallinen siinä mie,lessä, että 
tiettyyn tavoitteeseen ,pyrkiminen voi 
vaikuttaa Ihaitallisesti mui.hin tavoittei
siin. Ongelma onkin vii/me kädessä sii
nä, ,mille tavoitteiJle kussakin tilantees
sa asetetaan lPääpaino. Tämän vuoksi 
raha-, finanssi- ja valuuttakurssipolitii
kan paras mahdollinen kohdentaminen 
on ratkaisevaa stabilisaatiopolitiikan 
harj oittamisen kannalta. 
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Tutkimuksessani on makrotason ta
louspolitiikan eri välinetden keskinäisen 
tehokkuuden arvioinnissa päädytty sii
hen, että raha- ja finanssipolitiikka so
veltuvat parhaiten vaihtotasekehityksen 
ja taloudellisen aktiviteetin tasapainot
tamiseen, kun taas valuuttakurssipoli
tiikka olisi suhteellisesti tehokkainta 
kansainvälisten inflaatiosysäysten vai
kutusten torjunnassa. Eri toimenpitei
den vaikutusten tunteminen on siten 
välttämätön mutta ei suinkaan riittävä 
ehto onnistuneen vakauttamispolitiikan 
harjoittamiselle: koska talouspolitiikan 
muutokset perustuvat pääosin käytettä
vissä oleviin taloudellisiin ennusteisiin 
sekä erilaisiin politiikan vaikutus arvioi
hin, politiikan mitoittaminen ja ajoitta
moinen voi johtaa ei-toivottuun 10tPpu
tulokseen, jos tilanne arvio tulevasta 
kehityksestä ja käsitykset eri toimen
piteiden vaikutuksista ovat virheellisiä. 



V ielä vähän inflaatiosta 

SEPPO LEPPÄNEN 

Kansan taloudellisessa aikakauskirj assa 
1980: 4 Sixten Korkman tarkasteli ul
komaankauppaa ja inflaatiota Suomes
sa.! Kun hänen puheenvuoronsa liittyy 
välHlämme käytyyn keskusteluun,2 esi
tän vielä lyhyesti joitakin lisäkomm,ent
teja. 

Korkmanin tarkastelussa lähtökoihta
na ,on hypoteesi, että kotimaisen hinta
tason muutos on yhtä suuri kuin kan
sainvälisten hintojen muutos valuutta
kurssimuutoksella korjattuna. Identi

teettinä tämä pitänee paikkansa. Iden
titeetti ,ei välttämättä anna perusteluja 
sille Korkmanin hypoteesiUe, että ai
noastaan kansainvälinen inflaatio on 
koHmaisen in:f.laation syy, vaikka hän 
pyrkiikin ;perustelemaan väitettään kor
keita selityksiä antavien mallikokeiden 
avulla. Vaikka rahamäärä ja kansan
tuote kasvavat rinta rinnan, ,eivät kaik

kiekonomistit kuitenkaan usko hypo
te esiin, että yksinomaan rahamäärä tai 

sen muutokset selittävät kansantuotteen 

kasvun. Korkmanin yhtälöstä huolimat
ta jää uskon asiaksi ulkomaankauppa

hintojen yksinomainen rooli inflaation 
syynä. 

1. Sixten Korkman: Ulkomaankauppa ja 
inflaatio Suomessa, Kalllsantallloude1linen 
aikalkaus:kiTja 19080: 4. 

2. Korkman, S.: Inflaation syistä ja tor
junnasta, KTA 1<9180: 2. 

Leppänen, S.: InfLaa.tion torjunnan puo

~ustus, KTA 1980: 3. 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Korkmanin eräs keskeinen lähtökoh
ta on, että funktionaalinen tulonjako 
säilyy muuttumattomana eli, että »palk
kojen tulo-osuus avoimessa sektorissa 
on normaaUoloissa jokseenkin vakio». 
Tämä lähtökohta rajaa kuitenkin pois 
oIennaisen osan inflaatioprosessin syy
yhteyksien selityksestä. Pitkällä aikavä
lilläkään vakiotulonjako-olettamus ei 
,empiirisesti oIe täysin kiistaton, saatik
ka keskipitkällä tai lyhyellä aikavälil
,lä. Tulonjaon muuttumattomuusoletta
mus saattaa sopia suljettuun sektoriin, 
mutta avoimen sektorin voitot määräy
tyvät residuaalina. 

Esimerkiksi Korkmaninkin käyttä
män EFO-mallin palkankorotusvarayh
tälö on tietynlainen määritelmäyhtälö, 
joka ilmaisee, kuinka paljon avoimessa 
sektorissa voidaan nostaa palkkoja, jot
ta tulonjako säilyisi muuttumattomana. 
Tämä palkankorotusvarayhtälö ei sit,en 
osoita välttämättä mitään tulonjakopro
se.ssiin liittyvästä käyttäytymisestä (ei 
ole käyttäyty,misyhtälö), kuten Kork
man näyttää sitä tulkitsevan, »palkat 
nousevat samalla vauhdilla kuin jako
vara». 

Korkmanin puheenvuoroissa koroste
taan voimakkaasti valuuttakurssipolitii
kan merkitystä inflaation torjunnassa. 
Tämä näkökulma on erittäin tervetul
lut ja toivoisi todella hartaasti, että ns. 
päättävissä elimissä asioita olisi myös 
tarkasteHu ja tarkast,eltaisiin tästä nä
kökulmasta. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

Valuuttakurssit ja inflaatio Suomessa 1 

ROLF MYHRMAN 

1. Johdanto 

Tarkasteluni lähtee liikkeelle Sixten 
Korkmanin {1'9S0) tässä aikakauskirjas
sa esittämän puhe.envuoron keskeises
tä johtopäätöksestä: pitkällä tähtäim,el
lä kotimainen hin takehi tys ei poikkea 
valuuttakurssipolitiikan ja valuutta
määräisten Uilkomaankauppahintajen 
kehityksen määrittämästä inf,laatio
vauhdista. Karkmanin tarkastelu an 
rajoittunut ulkamaankauppahintaJjen 
suariin katimaisiin 'hintavaikutu'ksiin. 
Taisin sanoen an tarkasteltu sitä kan
sainvälisen inflaatiOon leviämiskanavaa, 
jaka muadastuu kansainvälisessä kau
pa,ssa mukana alevien hyödykkeiden 
hilnnaista. 

KOflkmanin lähestymistapa on valittu 
tietaisesti suppeaksi. En silti malta al

la ,huomauttamatta, että tarkastelun uJ
ko,puolel1e jää mm. ulkaisen kysynnän 
ja ,monetäärisen vaikutuskanavan ana
lysointi. Kuinka :paljan esimerkiksi w
komaisen kysynnän lisäys edistää ta
laute.mme aktiviteettia ja sitä kautta 
inflaatiOotamme? Kuinka pal,jan esi
m,erkiksi valuuttavarannan kas'Vu nas
taa katimaista rahantarjantaa ja inflaa
tiata? Nämä avat tärkeitä kysymyksiä 

1. Plerustuu Taloustieteellisen Seuran 
kuukausilwkouksess'a 2. 10. 1980 pidettyyn 
valmisteltuun puheenvuoroon. 

harj oitettavan talauspalitiikan kannal
ta, jaka osaltaan määrittää sen, minkä
laista valuuttakurssiparlitiikkaa meidän 
an mahda:1lista harjoittaa. 

Seuraavassa analysoin alu'ksi sitä 
minkä suuntaisia vaikutuksia revalvaa
tiaLla (devalvaatta:Ila) an kotimaiseen 
hintatasaamme. Tämän jälkeen tarkas
tellaan Karkm.anin yhtä:1ön talouspaliit
tista ulattuvuutta. 

2. Revalvointi tal,ouspoliittisena 
keinona 

Infllaation vastaisena tai.menpite,enä an 
esitetty, että markka tulisi revalvoida 
va1ma~kaan kansainvälisen inflaatiOon 
aikaina. RevallVointiin ajatellaan täll~ 

löin liittyvän mm. palkansaajajärj-estö
jen lupaus a:l,entaa nimellispalkkavaa
detta samas:sa laajuudessa kuin kati
mainen inflaatia vähenee r,evaolvoinnin 
takia. Vaihtotas.e pysyisi tällöin muut
tumattomana. Ajatus'kehikka an seu
raava. 

Kun Suomi an pitkälle hinnanattaja 
(price taker) maailmanmar kkinailla, 
niin r,evalvaitaessa valuuttamääräinen 
hinta pysyy ennallaan ja markkamää
räinen vientihinta alentuu revalvaatia
prasentin've,rran; samain tuannin m,ark
kamääräinen hinta laskee revalvainti
prosentin verran ja v,a'luuttamääräinen 



228 

hinta säilyy ennalUaan. Vaihtosuhde nistumisessa on siten viime kädessä ky-
pysyy muuttumattomana, mutta vienti 
vähentyy ja tuonti lisääntyy. Vienti
tarjionta alentuu, Ikoska väJHtUiotteiden 
tuontia lukuun ottamatta kaikki muut 
muuttuvat tuotantokustannukset kal
listuvat vientihyödykkeen markkamää
räiseen hintaan nähden revalvaatiopro
sentin vevran. Mitä pieneITljpi tuotan
non välituotetuonnin osuus, sitä s.uu
rempi on tuotantokustannusten kallis
tuminen. Tuontikysyntä kasvaa a:-eval
vaatioprosentin suuruisen markkamää
räisten tuontihintojen halpenemisen ta
kia. 

J,os nyt palkkakustannuks.et ja muut 
kotimaista alkuperää ,olevat muuttuvat 
tuotantokustannukset alentuisivat re
valvaation yhteydessä revatlvaatiopro
sentin ver.ran, niin ensiksikin kotim,aas
sa tuotettuj en hyödykkeiden hin taki'l.
pailukyky saataisiin :palautetuksi ennen 
revatlvointia vakiintuneelle tasolle hei
kentämättä yritysten kannattavuutta. 
Kotimaassa tuotettuj.en hyödY'kkeiden 
tuotan tokustann usten alen tuminen re
valvaatioprosentin v:erran lisäisi vien
nin tarjontaa niin paljon, että vientitar
j on ta kannattaisi jälleen nostaa ennen 
revalvaatiota vallinneeUe tas,Qlle. Kun 
tuontihyödykkeiden ja ikotimaassa tuo
tettujen hyödy;kkeiden ,väliset suhteelli

set hinnat myös pailautuisivat ennen re
va1vointia vallinneelle tasolle samoin 

kuin reaalinenostovoimakin" niin tuon
ti~ysyntä palautuisi ennen revalvaatio

ta vallinneelle tasolle. Vaihtotaseen 
ohella myös funk:Uo.naaIinen tuil:onj aiko 
säilyisi muuttumattomana. 

Revalvointi edel1ä esitetyn mukaan 
oUsi veIlrattain tehokas toimenpide py
rilttäessä rajloittamaan kotim,aista hin

toJen nousuvauhtia. Revatlvoinnin on-

se siitä, vaimenevatko pa1kankorotus
vaateet ja muut 'kotimaista alkwperää 
olevat tuotantokustannukset riittävästi. 
Jos näin käy, niin hintataso on saa.tu 
alennetuksi revaLvointiprosentin verran 
ja reaalisesti kaikki on siHllynyt ennal
laan. 

Jos kotimainen inflaatio on kansain
väHistä inflaatiota hitaamlpi, niin ['eval
voinn~1la luotaisiin edellytykset myös 
jatkossa hitaaITljpaan inflaatioon ja mm. 
mal tillisempiin tulosopimuksiin. Jos 
kuitenkin kotimaista alkuperää olevat 
tuotantokustannUlksetalentuvat reval
vointiprosenttia vähemmän, niin avoi
men sektorin voitto-osuus alenee, mikä 
v,oi johtaa vaatimattomampiin inves
tointeihin ja sitä myötä kiJp.ai1lulkyvyn 
heikentymiseen. 
EFO~malliajatteIu - maailmanmark

kinahintoja noudattava vientihintojen 
kehitys ,määrää avoimen sektorin jpal
kanmaksuvaran ja sitä kautta kansan
talouden palkkakehityksen - se[ittää 
hyvin kotimaisen 'hinnanmuodostuks.en 
noususuhdanteen alkupuoliskolla. Koti
mainen hintakehitys määräytyisi täiJ.
löin tarjonta.puolelta. :K,o,rkeasuhdan
teen jälkipUlolisko:1J.,a kotimaiset kysyn
tätekijät yhdessä inflaatio-,odotusten 
kanssa tullevat kotimaisen hinnanmuo
dostuksen ,pääasialHsiksi selittäjiksi. 
HinnanmuOIdostuksen syysuhteet muut
tuisivat siten päinvastaiseksi noususuh
danteen ailkupuoliS'koon verrattuna. 
EFO-mallin ajattelukehikon tilahle on 
tUlllut Phi1lips-re'laation mukainen ajat
telukehikko.2 

Kotimaisen hinnanmuodostuksen dy
namiikka antaisil edellä 'esitetyn käsi-

2. Vertaa Lindbeck (19719, 29-31). Katso 
myös Bra'nson ja Myhrman (197'6). 



tyksen mukaan oivan maihdolllisuuden 
käyttää reva,lvaatiota inflaation hiJJin
nässä. KOl'l~easu\hdanteen alkupuoIis
kolla normaalin suhdanneuranmukai
sesti ki~parlukY'kymme on ihyvä, vaihto
tase tasapainossa ja infJaatiovauihtim
me hrtaarrljpi kuin keskimäärin kilpai
lijamaissamme. Nämä tekijät mahdol
listavat ,revalvaation uskottavuuden. 

Viimeksi koetun korkeasuhdanteen 
alkupuoliskol1J.a reval voitiin ma,r kka 
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kehitys uhkaa muodostua liian hyväksi. 
Deva!lvointi synnyttää aina inUaatio
paineita, koska devalvoinnin onnistu
minern edeJlyttää, että toisaalta pidät
täydytään os.tovoiman pienentymisen 
kompensaatiovaatimuksista ja toisaalta 
estetään ,kotimaisia hintoja seUlraam,as
ta tuontihintojen nousua. 

kahdesti yhteensä Hki 5 % tavoitteena 3. Korkmanin yhtälön 

estää inflaatton kiihtyminen. Reval
vaatioihin liittyi palkan'korotusvaati
musten alentuminen Ja mm.. MTK:n 
suositus kantohintatas.osta maan eri 
osissa. Reva1vaatioiden ei voida siten 
sanoa heikentäneen mitenkään koko 
painollaan yritysten kannattavuutta. 
Tämäoilikin tärrkeää, sillä tavoitteena 
olleen investointitoiJminnan käynnisty
mtsen yhtenä välttämättömänä ehtona 
oli yritysten rahoitus,aseman tuntu:va 
k.ohen tuminen. 

Revalvaati01den voidaan hyvin o[et
taa hillinneen inflaatiokehitystämme. 
Tämä on ,edesauttanut, että ainakin hiu
kan on saatu inflaatio-odotusten hinto
ja ja palkkoja nostavaa vaikutusta mie
donnetuksi. Ja on toivoa, että olemme 
ainakin hiukan saaneet myös tulevaa 
taloudellista 'lamaa mataloitetu'ksi. 

Devalvoinne1lla pYiritään yleensä pa
rantamaan vathtotasetta ja k,oJ:"jaamaan 
funktionaaltsta tulonjakoa pääom,atu~o
jen ,hyväksi. Revalvaatiossahan, jos sii
hen liitetään tulo- ja hintasopimusl, py
ritään säilyttämään vaihtotase ja funk
tionaalinen tulonjako ennen revalvaa
tiot.a vallinneen ti'lanteen mukais,ena. 
Myös revalvaatiossa voi olla tavoittee
na funkttonaalisen tulonjaon muutta
minen, mikäJli av·oimen sektorin v.oitto-

6 

talouspoliittinen ulottuvuus 

U1komaan'kaupan valuuttamääräisten 
hintojen muutos ei sinällänsä ole koh
talonomaisessa yhteydessä kotimaan 
inflaatioon.8 Tailous- ja tUilopoJitiikka 
luovat osaltaan' sen .alueen, jonka sal
limissa puitteissa valuuttakurssipoli
tiikkaa voidaan harj.oittaa. Va'luutta
kUlTs:sipolitiikka .on siten pitkälti luon
teeltaan ,enclogeeninen kuten Korkman 
toteaa'ktin kirj oi tulksessaan. Tämä ei 
kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, 
ette1kö valuuttakurssipolitiikkaa voitai
si käyttää myös aktiivisesti suhdanteita 
ta,saavana keinona. Jose, että valuut
takuTssimuutoksiet kohdis.tuvat eri. ta
valla eri toimialoilIe {yrityksiin) mer
kinnee, että valuuttakurssipolitiikalla 
ja ,sHhen vaikuttavalJla ta'louspoJitiikal-
1a ,on myös a1l.okatiivisia va,~kutu'ksia. 

Jos ,esimerkilksi talous, ,on ajautunut sy
vään lamaan, niin kestää hyvin pitkään 
ennen kuin inves,tointitoiminta ripey
tyy uudestaan. Hei,kko talouspolitiikka 
heikentää (on heikentänyt) tälilöin yhtä 
hyvin iPitkän tähtäimen potentiaalista 
tuotantouraa kuin sen hetkistä tuotan
toakin. Tässä mie1essä kysynnän sää-

3. :KJatso esim. K.anniainen ja Lilleberg 
(1980). 
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teIy,politiikka vaikuttaa ,myös pitkän 
tähtäimen tarj on tamahdollisuuksiin. 4 

ValuuttaikurssipoJitiikan määräytymi
sestä ja ;reaalisista vai.kutuksista Kork
manin maJrkkamääräisten uilkomaan
kauppahintojen ja koHmaan hintojen 
välistä yhteyttä kuvaava yhtälö ei ker
ro mitään (eikä sitä ole tätä ta,rkoitu:s
ta varten :rakennettukaaJn). Yhtä1lö ker
too kotirmaassa tuotettujen hJ1lödykkei
den hintojen sop.eutumisnopeudesta 
markkamääräisliin ulkomaankauppahin
toiJhin. Tärkeä tutkimuskohde sinänsä, 
mutta tarkastelun uJkopuoleHe jää ko
konaan se, että lyhyehlä tähtäyksellä 
inflaati,o riippuu myös 'kotimaisista kus
taJnnus- ja kysyntäteki'jöistä eli Suo
messaharjoitetusta talous!- ja tU10poli
tiikasta. Yhtälö on nähdä:ksleni tosi pit
käNä tä:htäyks,eHä, harjoitettiinpa ly
hyellä täh täy ksellä minkälaista talous
pOllitiikkaa :tahansa. Yhtäsuuruus on 
tä1löin saatu harjoitetusta talou:s- ja tu
lopolitiikasta riippuen eri suuruisi'lJa, 
ehkä eri merkkisillä valuuttakurss,i
muutoksiUa. Tämä j,ohtuu vaatimuk
sesta, . että pienen avoimen maan on 
paklko säilyttää sellainen kansainväli
sen kilpailun iPohjailta määräytyvä Lreaa
lipääoman tuottotaso {,kannattavuus), 
joka stimuloi avoimen sekto-rin inves
toinnit ja ,sitä kautta tuk.ee tuiki vält
tämätöntä ,r,eaalista kilpai'lukykyä. Kan
santaloudessa o.n siten o[emassa voimia, 
jotka vaikuttavat tietyn suuruiseen 
voitt~osuuteen avoimessa sektorissa 
pitkällä tähtäyksellä. Sekä ma,rkkina
voimat ,että talouspolitiikka, mukaan 
lU'kien valuutta,kurss'iJ,politiikka, pyrki-

4. Tämä tuli hyVin korostuneesti esille 
Suomessa Viime ;Laman ai1mna käydyssä 
keskustelussa harjoite'ttarvas'ta talouspolitii
kasta. Katso esim. Paunio (1,977 no 62). Ver
taa myös esim. Tobin (19'80, 39). 

vät pitkällä tähtäykselilä vakauttamaan 
kansainvälisen kilpailulIl kannalta riit
tävän voitto-,osuuden (kannattavuu..
den).5 

On totta, että markkamääräisten uI
komaankaup.pahintoj.en muutokset ka
navoituvat jokseenkin satapros.enttises
ti kotimaiseen hintatasoon. Tästä ei 
voida kuitenkaan tehdä m'i tään j ofr:t to
päätöksiä siitä, minkäilainen inflaatio
vauhtimme (mitattuna es1mi. kuluttaja
hintaindeksillä) meillä on pitkä:llä täh
täy:kJsellä killpailijamaihimm,e verrattu
na. Oma inflaatiom,m,e on ollut keski
määrin viimeiset kaksikymmentä vuot
ta 'lähes puolitoistakJertainen kilpailija
ma1de.mme keskimääräiseen d.nflaatioon 
verrattuna. Näin ,ei välttämättä tar,vit
se olla vastaisuudessa. ]jnflaation mait
taisia eroja se1ittää osaltaan se, että 
inflaation lyhyen tähtäimen dynamiik
ka ja siihen liittynyt tallouspoHtiikka 
eroavat maittain. Paunio (19'77) o,n 
esittänyt, että meillä olisi poliittis-yh
te1skunnallisista tekijöistä johtuen suu
rern,pi altt~us linflaatioon kuin kilpailli
j amaissamme keskimäärin.6 Os,a infIaa
tiostamme -on siten aina tuotua ja osa 
Johtuu omista päätöksistämm,e. Pää
töstemme tuloksellisuus: pelrkistyy pit
källe siihen, milrrainen yksikkötuotanto
kustannuskehitys meillä s'yntyy ikiJpai
lijaJmaihimme verrattuna. Tälle poh
jaNe tulisi rakentua myös inflaation 
hi1'lintään tähtäävä valuuttakurssipoli
tiikkamme. 

5. Vertaa Blinder }a Solow (1974, 7). 

6. »Etenk,in, jos suoritamme ver:ta.iluja 
seHa~sain me'idän k.annaUitamme tärne'i'sl'in 
maihin kuin Saksan liittotasaVlaItaan ja 
Ruotsiin», Paunio (1977, 16). Myös tässä 
suhteessa tapahtuu maiden väLisissä k,eski
näJi,sissä asemissa muutoksia. Tästä on hy
vänä eS'imerkkiinä v,iiJme vuosien kiehitys. 
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Kirjallisuutta 

Hoffman, Kai: Suomen sahateollisuu

den kasvu, rakenne ja rahoitus 1800-

luvun jälkipuoliskolla. Bidrag tili ikän
nedom av Finlands natur och foLk. Ut
givna aIV finSika vetenskaps-sD.cieteten. 
H. 124. Helsinki 19-80. 212 s. 

SahateDllisuudella ja siinä höyrysahan 
käYlttöönotolla on ,perinteisesti katso.ttu 
olleen ratkaiseva merkitys SUDmen 
teDllisltumisessa 1800-luvulla. Käsitys 
on nojautunut vientitieto.ihin (mm. Hal

me), ,paria yhtiötä koskevaan erityistut
kimukseen '(Meinander, Rinne) sekä 
eräisiin yleis esityksiin (mm. Alho). Osa
na Helsingin YliopistDn tallDus- ja SD

siaaHhistDrian laitoksella harj Diltettua 
I800-luvUin jälkipuDliskDa kDsikevaa 
kasvutu1tkimusta Kai Hoffman Dn otta
nut tarkasteItavakseen sahateollisuu
den (kehityksen systemaattisiten Bkt
laskelmien valossa vallinneita institu
tiDnaalisia o.loja mitenkään unDhta
matta. 

Bktt-Iaskelmien asettaminen tutki
muksen keske1simmäksi tavoitteeksi o.n 
meI1kinnyt työlle varsin suuria e\ffi!pii

risyyden vaatimuksia ja painottumista 
kvantitatiivisen selvitystyön suu~taan. 
Periaatteessa tämä Dn merkinnyt sahD
jen lukumäärän ja niiden tuoltannDn 
määrän (höyry- ja vesisa:hDjen sekä 
piensahojen Dsalta erikseen) sel'Vittä
mistä sekä yksityiskDhtaisia tietoja sa-

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

hateDllisuuden ,tuDtannDn bruttDarvos
ta, tuotantOikustannUlksista, kuten ,raa
ka-aineista (tUlkkien määristä, hinn'Oi.s
ta ja arvosta sahal1a), työnt~kijöiden ja 
muun henkilökunnan palkoista sekä 
muista kustannuk:sista. Lisäksi on sel
vitetty alan työllisyyden, palkkasum
man Isekä tuotannon määrän j,a 'Viennin 
kehitys. Saadut tulokset 'esitetään laa
jassa 20 taulukkDa käsittävässä liite
o.sassa lääneittäin erite~tynä. Juuri näi
den taulukDiden laatiminen on ollut 
tut1dmuksen keskeinen tavDite ja sinän
sä .mittav,a suoritus. 

Periaatteessa seLvitystyö on vuooien 

18-84-1'900 Dsallta vDitu pDhjata .teDni~ 
suustilaston alkUiPeräisaineist.o.Dn. VUD
silta lH60-1883 on taas ollut ikäytettä
vissä kuvernöörien kertDmukset, manu
faktuurijohtokunnan .tilasto. j,a nen:ki

kirjat. Näiltä perUlsaineistDda Dn kuiten
kin Dllut täyidennettävä yksittäisten, 
nDin sadan, sahayri,tysten arkistDaineis
tDsta saatavilla tiedoilla. Viimeksim,ai
nitut ovat ,D'ileet ,tärkeitä nimenDmaan 

vertailU!- ja täyldennysaineistDna. K.DkD

naisuUldessaan tutkijan tehtäväksi 'On 
aikasarj,oja laadittaessa jäänyt melko.i

nen palap'elt, j olI aislta historiallinen 

kasvututkimus yleensä Dn, ja JDssa jo
kainen »alkuperäisrapDrtti» vaatii oman 

lähdekriitti:sen tarkastelun:sa. TavDite 

tutkia sahateDHisuutta bkt-Iaskelmien 



valossa ,on määrännyt tavallaan pitkäl
le työn sisällön, sillä niin Ituo,tantotilin 
kuin Itulotilinkin eri erien laskeminen 
ja ikeinojen löytäminen niiden laskemi
seksi sekä kustakin erästä saatujen tu
losten kOlmmentointi ovat vaatineet 
omat lukunsa. Lisäksi lukija on ollut 
perehdytettävä sahateollisuuden 1800-
luvun jälkipuolisIkon hisltorialliseen 
y;mpäristöön, varsinkin kun aiemmin 
valJinnutta kuvaa on monelta osin jou
duttu paljonkin taI'lkistamaan ja täs

mentämään. Tämä lmsk'ee mm. saha
teollisuuden heikkouden s,yitä vuosina 
1840-1860, höyrysahauksen leviämistä, 
etenkin y;llättävän heikkoa kannatta
vuutta piltkinä ajanjakslOina (siksi lä
hinnä sisämaan sa;hat vaihtoivat tiu
haan omistaj1ia) sekä sahojen. .omis,tajia 

ja perustajia' (kauppahuoneet, teoUi

suusyri'ttäj äct, Ikartanot, ulkomaalaiset 

jne.). Ulkom,aalai'S,ten osuus ailan kehi

tyksessä näytItää jääneen muutamaan 

tunnettuun suursahaan. LuvUIn 6 tuot

tavuustaI'lkastelua voidaan pitää selvä

nä ,metodisena ansiona tähänas;tisiin 

,suomalaisiin ta,loushisltoriallisiin tai 

osittain kansantaloUldellisiinkin alakoh

l1;aisiin tutkimuksiin v,eiI',rattuna. Saatu 

tulos, sahateollisuuden tuottavuuden 

kasvun mitätöity,misestä tukki en ko.on 

pienenemisen takia on varsin mielen

kiintoinen, vaikkapa e~ologisesta näkö

kulJmasta nähtynä. Edelleen saiha-alaa 

näyttää teollisuUltena l,eilm.anneen useat 

teoreettisesti yllättävät seikat, kuten 

raaka-aineen kuJijettaanisen edullisuus 

(uitto) valimiiseen rtuotlteeseen ver,rattu

na, raaka-aineen kaUeus uusiUa suur

sahoiUa, to1minnan yllättävän suuri 

kausiluontoisuus sekä se, että alan 

osaamisen pullonkaulat olivat raaka

aineen hanki\nnanorganisoiminen sekä 
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tuotteiden myynnin ta1dot. Juuri siksi 
kaUjPlpahuoneil1aoli surui merkitys sa
hatteollisuuden kehityksel1e sen alku .. 
vuosikymmeninä. 

Eräiden yksHtäistapausten avulla lis. 
Hoffman pyrkii ,osoittamaan, että ly

hytaikaisen :pääoman saannissla ulk·o
maiLta tulleil1a vientiennakoilla oli kes
keine:n imeI'lkitys suurille sahoiUe, joi ... 
den merkitys viennissä oli puolestaan 
ratkaiseva. Kokon.aisuudessaan rahoi
tusta koskeVia lukU! 9, (vaikka ,g·e nojaa
kin ennen käyttämättömiin yksityisar
ki'stotietoihin),on sahateollisuuden kas
vuun ja rakenne.tarkasteluun ('mi. 
alueellinen kehitys) verrattuna jäänyt 
tuloksiltaan vaatimattomaksi sekä mm. 
esimeI'lkkiyri tysten antaman haj anaisen 
em,piirisen tiedon takia epäanalyytti

seksi. 

Tutkimus avaa myös keskus,teltavak
SL ,ongelman sahatavar.an vientihinnoit':' 
te,lusta tavallta,· joka asettaa ulkomaan

kaUlppatilasltot tältä ajaLta uuteen va
loon. 

Tutkimuksen lo,pussa sahateollisuu

den kehitystä on pohdittu osana Suo

men taloudellista kasvua, mutlta luotu 

kUVia on vain suuntaa an.tava. Osit·tain 

tähän on ollut syynä riittävän, muita 

al,qja 'koskevan »kaS'vuain.eiston» puut

tuminen ja tästä johtuva varorvaisuus 

j,ohtQpäältöksissä. Sahateollisuuden ai

kaansaamilen tulovirtojen seuraamises

sa ei ole kui.tenk!aan riittävästi erotet

tu . toisistaan kansantalouden tilin[pidon 

mukaista ja rahoi,tusvirtatarkastelua 
toisistaan. Luvun lopussa ole'va sUlPpea, 
katsauksenomainen 'barikas:telu saha
teollisuuteen ja SuonI,en taloudelliseen 

kasvuun ns. tapuHteorian valossa ·on ta
·vallaan väitösk:iJrj.an mUllista linjasta 
poEklete:n jäänyt »huHaisuksi! .iLmaan», 
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eikä se ,oikein istu lis. Hoffmanin muu
Iten seu:vaamaan kansantal,ouden itilin
piitojärjeSiteLmään nojautJUlVaan lähesty
miskehikkoon. 

, Suomen taloudellisen kasvun ja eten
kin teo1l1stumisen moottorina sahateol
lisuuden merkitys osoittautuu nyt Hoff
manin väitöskirjan valmiJS.tumis\en jäl
keen uskottua vähäisemmäksi. Alan 
merki~ys Suomen taloudelliselle ikehi
tyks·el1e olilkin ensisijaiseslti v älill'in en. 
Sen avulla näet siilhen saakka tuotta
maton raaka-aine saatiin myytävään 
muotoon ja saatiin ;buloj'a metsätalou
teen. Alan jal'Ostusarvo ja työllisyys oli
vat suhteellisen vähäisiä j,a vasta 1890-
luvulla ne !py,styivät tässä suhteessa 
ki~pailemaan 188.0-1 UlvuHa konepaj oj a 
lukuunottamatta teknologisista syistä 
taantumaan joutuneen kai,vannais- ja 
metalUteolHsuuden kanssa. Alan töiden 
kausiluontoisuus ja vaadittu vähäin.en 
osaaimisen taso niin insinöörHtä kuin 
työntekijöiltä tektvät siitä sitä paitsi 
enemmän perinteistä ma1atalousyhteis
kuntaa lähellä olevan kuin modernin 
teollistavan tekijän. Höyrysahojen läpi
murto .tapahtui v,asta 1870-luvulla ja 

mm. käsisahauksen osuus viennistä oli 
yllättävän suuri vielä 1860-luvulla. 

Alan tekninen kehitys oli varsin hidas
ta. Kiaiken ikaikkiaan Hoffmanin tutki
mustulokset viittaavat siihen, ettei sa
ha-ala voinut olla Suomen taloutta it

seään yUäpitävään taloudelliseen kas
vuun vetävä tuotantoala. Suomea lie
neekin ,parasta itarkasteUa teollistuvan 
Eur.oorpan !pienenä osa-alueena, jonne 

sanotun suuralueen taloudellisIen koko
naiSikasvun ,vaikutukset aikana'an ulot

tuivat, ;koska sielttä löytyi tarvittavaa 

raalka-ainetta. Tämä aj.atustapa edel

lyttää kuitenkin v'alltioU1sten raj.oj en 

sivuuttamista, :kuten tehdään esim. 
Perrouxin kasvupooliteoriassa. Tällä 
en kuitenkaan (halua vii ta ta mihinkään 
keskus .. periLeria-riilppuvuusmalliin, joi
ta on kehitetty 1900-IUlvun alusta lukien 
yastareaktiona ;rostowil'aiseen »k'asvu
qpUmismiin», vaan s~tä, että ehkä Suo
fIlli .on liian ,pieni alue Eur.oopan laidal
la olltakseen mielekkäästi jonkin yleis
tävän kasvuteoriarn Ikohteenatekemät
tä vääryyttä historiallisille tosiasioille. 

Suuri o~gelma tässäkin kasvututki
muksess'a on aineiston »,historiallinen» 
dokumentointi, kuten kaikissa tilaS'to
aineistojen ja alktljperäi!srapoiI"ttien poh
j alta konstruo1duissa, modernin tal,ous.
teorian mukaisiin aikasarjoihin perus
tuvLssa töissä. Hoffman tiedostaa on
geLman j'a ko~e,e Uevi,ttää sitä käytet
tyjä menetelmiä se1JviUävällä liiteosal
la. Tässä yhteydessä lienee paikall'aan 
huomauttaa, että yhteiskurutatieteelli
sessä tutkimuksessa ns. virallisen tilas
toaineiSlton lasl~entatavat ovat useim
miten niihin turvautuville tutkijoille 
täysin ,tuntema ttOiIDia tilastO'j en perus

aineisto!j en lähdek.riJtiikistä puhumatta
kaan. Perustilastoja itse 1aatiessaan 

Hoffman on joka tapauksessa joutunut 
paneutumaan lähdekritiikkiin aivan 

tois:esS'a ·mittakaavassa kuin yhteiskun

tatieteissä Ja usein historiassakaan 
y1eensä tehdään ns. vkallisen tilasto
aineiston osalta. Tässä kuitenkin mai
niMakoon eräät ,pyöristysvirheet ym .. 
epätarkkuudet tutkimuksen eräissä lii
teta uI uikoissa. Liitetaulukoissa koko 
maata kos,kevat aika'kirjait ja slaruateol

lisuuden~ehityksen kuva tekstiosassa 

on koottu läänittäisten tietojen p.ohjal
ta ,erikseen vesi- ja höyrys.ahoiUe, kos

kaperustIedot ja sahaolot ovat maan 
eri .osissa olleet hyvinkin erilaisia. Näin 



on samalLa tuotettu uutta keskeistä 
Suomen alueelliseen taloudelliseen ke
hitykseen liittyvää IkvaIllUtatiivista pe
rustietoa. KUivaa täydennetään lääni
kohtaisiin oloihin liittyvilTä muillla tie
doilila poLmien suursathat erikseen. Lää
nilkoihtaiset tiedot tärroeimmistä tuotan
tolai,toksista ,ovat tosin tekst~o.sassa jää
neet jossain määrin luettelolmaiselle ta
Slone. 

Hmeistä on, että Kai HoHmanin väi
töskirjasta tulee (pitkäksi aikaa saha-

Paakkanen, Jouko: Kapitalismin juuret 
ja nykyisyys. WSOY, Porvoo-Helsinki
Juva, 1'9719'. 167 sivua. 

Teoksensa es~puheessa Jouko Paakka
nen ilmoittaa pyrkimyksensä olevan 
»välittää esiin jotakin siitä, millä ta
voin ·markkinatalous ihmisen taloudel
listen Iperuskysy;mysten eräänä organi
saatiomuotona sekä voi että eräiltä osin 
ei voi .ratkaista niitä». Kysj1imys ei niin
kään ole t'utkimuksesta tai vaihtoehtoi
sesti oPipikirjasta vaan lähinnä kapita
lismin kokonaisuutta käsittelevästä es
seekokoelmasta. Paakkanen Uenee teos
taan kirjoittaessaan ajatellut sitä kri
tiikkiä, mitä kansantaloustieteilijöihin 
on ,mm. »osallistumattomuuden» vuoksi 
kohdistettu. Hänen esitystään voidaan 
pitää hintateorian harrastajan terveh
dyktsenä sellaishlle valistuneen kansa
laismielipiteen edustajille, joiden käsi
tyksistä dlemokratian toimivuus ja ta
lousjärjestelmän kehitys ovat .ri~ppu-
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teollisu Ultemme 1800-1 uvun j älkilpuolis
ko.n lä,pimurtovaihetta koskeva iPerus
teos. Itse asiassa nykyi,sen kansanta
lous1tieteellisen kansantulolaskelmlin 
noj'autuvan perusnäkemyksen täytyy 
kQkona,an väistyä jonkin pa!remman 
tiel tä ennenkuin tämä teos j ou taa syr
jään, j'os ,silloinlkaan. Siksi, tä.rkeä uusi 
pala ,on I!1Ylt saatu Suomen teollistumis
ta koskevaan tutkimukseen. 

Erkki Pihkala 

vaisia. Tällaisen kirjaUisuuden tal1ve 
on ,mitä Hmeisin. Kun tekijä itsekin 
tuntuu toivovan keskustelua, on syytä 
esitellä »K~pitalismin juuret» myös ai
kaka uskirj an 1 ukij oilJe. 

Paakkasen kirja käsittää 19' lukua, 
j,otka paria poikkeusta Jukuunottamatta 
ovat varsin sUPlpeita. Työ on kolmivai
heinen siten, että alkuluvuissa käsitel
lään k~italismin juuria ja pitkän ajan 
kehitystä. Sen jä1lkeen seuraa viitisen 
luktua joissa selvemmin teoriaan liit
tyen keskustellaan markkinatalouden 
ajattomasta peruslogiikasta. LOPlPulu
vut ovat sitten talouspolitiikkaan ja ny
kyaikaisen markkinatalouden kehitys
ongelmiin Ji ttyviä. Työn rakenne on 
tällaisena onnistunut. Asioiden käsit
tely ei ole tiukan taloustieteelJistä, vaan 
eri kysymyksiä tarkastellaan myös his
toriallisesti, tar,peen mukaan myös ju
ddiikan, sosi,ologian ja biologian näkö
kulmasta. Teoksen :perustuntom,erkki 
on sen persoonallinen tyyJi. Teksti on 
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askeettisen niukkasanaista mutta silti 
osuvia vertauksia ja kuvakieltä suosi
vaa. 

Kolme ensimmäistä historiapainot
teista lukua kattavat m·elko pitkän 
ajanjakson. Liikkeelle lähdetään siitä 
kun goottien kuningas Alarik v. 410 
valloitti Länsi-Rooman. Kolmanteen lu
kuun ,päästyä Suomi on mukana Eu
roopan ,markkinatalousmaiden vapaa
ka'u,passa, menestyen siinä Paakkasen 
mukaan aika hyvin, onpa OPECin toi
mintakin jo ehditty ottaa huomion koh
teeksi. 1970-luvun ongelmien osalta jää 
toisaalta kaipaamaan »laskukaudesta» 
selviämistä (s. 36) seikkaperäisempää 
analyysia. 

Työn laajan keskiosan muodostavien 
teoriapitoisten lukujen suuntaus ei 
ole tekijän mieliajatuksiin aikaisem
min perehtyneelle yllätys. NiiSsä ei 
ole kysymys vain siitä miten talous 
käyttää tiettyjä annettuja resursseja. 
Talouden toimintam,ekanismia eritel
lään taloudellisen kehityksen kannal
ta ja taloustieteellistä ajattelua taas 
sen Ipitkän ajan kehityksen kannalta. 
Paakkasen Ipainotuksista saa edustavan 
kuvan kun totean että hänen haihmot
tamassaan talousteorian kehityskuvassa 
eturivin !hahmoja ovat Adam Smith, 
Alfred Marshall, Joseph A. Schumpeter, 
F. H. Knight ja J. M. Keynes. Yli mui

den käy tosin Schumpeter. Aivan vä
häisiä vaikuttajia eivät ole myöskään 

Machlup, Chamberlin ja Galbraith. 
Walras mainitaan kerran, Joan Robin

sonia ei '@atriarkaalista perinnettä seu
raten) kertaakaan. Asioiden käsittely 

näissä työn keskiosan ,luvuissa on kai
ken kaikkiaan valitun pers.oonallisen 
painotuksen Ipuitteissa s.ekä sisällölli
sesti antoisaa että selkeää ja varmaan 

myös kiinnostusta herättävää. Erityisen 
loistokasta on innovaatio-diffuusio
prosessin käsittely. Totean kuitenkin, 
että kun Paakkanen parissa luvussa 
väittää käsittelevänsä »markkinatalou
den anatomiaa», niin 'Paremminkin on 
kysymys sen fysiologiasta. Kumpikaan 
ilmaus ei tosin ole aivan osuva sikäli, 
että jatkuvasti muuttuvan organismin 
ta(pauksessa ei »rakennetta» ja »toimin
taa» oikeastaan voidakaan anatomia
fysiologia-jaon mielessä erottaa toisis
taan. 

Asio1den käsittely tapa näissä teoria
pitoisemmissa luvuissakin on esseisti
nen, ja siten oikeastaan systemaattisia 
perustietoj a edellyttävä. Markkinata
louden anatomian yleiskatsauksellisen 
käsittelyn jälkeen otetaan erikseen esil
le markkina<=wäonnistumiset, kulutta
jien suvereniteetti ja tuotantqpäätökset. 
Markkinaepäonnistumisiin kytketään 
vähän yllättäen kollektiivisten hyödyk
keiden ja »ihmissuhdehyödykkeiden» 
ongelmat mutta ei sen sijaan esim. ei
uudistuvien luonnonvarojen ongelmaa. 
Kul'uttajan suvereniteettiin liittyen ha
vainnollistetaan myös kuvion avulla 
ajatusta, että optimitilanteessa raja
transformaatiosUihde tuotannossa vas
taisi .rajasulbstituutiosuhdetta kulutuk
sessa. Lukijan joka ei ole asiaan muu

ten perehtynyt, olis i kuitenkin paras 
hyrpätä tämän kohdan (s. 104-10,6) yli. 
Tekij än terminologia on ensinnäkin 

tässä har:haanjohtavaa ja toiseksi ku
vio ei ·sisällä oikeissa kohdissa niitä 

symboleja joihin tekstissä viitataan, 
eikä siten selvennä asiaa. Asiantunteva 
lukija saattaa kyllä hyvällä tahdhlla 

arvata mitä Paakkanen tarkoittaa, 
vaikka voikin sitten jäädä ihmettele
mään eräitä tämän. tapaiseen tarkaste-



1 uun sisältyviä vaikeuksia. Tosiasiassa 
ei enempää »poikkeamien» epäsuota
vuutta kuin talouden taipumusta ha
keutua epäoptimaalisesta tilan teesta 
kohti optimia voida kuitenkaan esittää 
ilman selvästi pitemmälle vietyä malli
teoreettista täsmällisyyttä. Paakkasen 
teoksen käyttö arvon kannalta tällä sei
kalla ei tosin tarvinne olla sanottavaa 
merkitystä. 

Työn lappuluvuissa käsitellään asioi
ta sitten talauspalitiikan eri lahkajen 
ja kansantalauksien kehityssuuntaus
ten kannalta. Lyhyissä luvuissa esite
tään kirjaittajan näkemyksiä mm. sel
laisista asiaista kuin julkisen talauden 
ja talouspalitiikan muuttunut raoli, sa
sialismi, talausjärjestelmien väitetty 
kanvergenssi, kallektii vihyödykkeet, 
sUJhdann~palitiikka, innovaa tiapali tiik
ka, väestön kasvu ja elämisen tarkoi
tuksettamuus. Kapitalistisen talauden 
kor,paratiivista kehityssuuntausta ei tai
saalta nateerata. Innavaatiapaliittinen 
tarkastelu alkaa lupaavasti mutta 
muuttuu kesken kaj ken maatalauspali
tiikaksi. Sasialismi tadetaan »teollistu
misen alk'uvaiheiden synnyttämäksi sy
västi inhimilliseksi ilmiöksi» (s. 118). 

Nämäkin luvut ovat lukemisen arvaista 

pahdiskelua, asittain kenties liiankin 
sujuvasti kirjaitettuja, sikäli että asiat 

valuvat ahi melkein huamaamatta. 

AivO/pesun vaaraa ei kyJlä Olle kun te
kijä karttaa saarnaavaa tyyliä; lukui

sat asiat ,päinvastain tadetaan »vai
keiksi» ja »ikuisiksi» angelmiksi joihin 

ei juuri o.le ratkaisua. Tekijä halunnee 

kuitenkin painattaa mm. seuraavaa: 
» ..• talaustiede kehittyi 1,ts~enäiseksi tie

teeksi maraalifilasaf~an rungasta ja 
useista sen edustajista alkaa tuntua sil
tä, että analyyttista välineistöä hukkaa-
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matta ihmisen hyvinvoinnin vaikeat on
gelmat vaativat paluuta kokonaisvaltai
sempaan tarkasteluun.» (s. 16<5). 

Mahdalliset yksityiskahtaiset hua
mautukset, ne liittyvät aikeastaan sii
hen, että teos an esipuheen mu
kaan viimeistelty Rymättylän Paki
naisissa, siellä entisen supistetun kan

sakoulun luakkahuaneessa loppuke

sän iltajen hämäryydessä. Paikalli
sen kirjastan suppeus selittänee esim. 
sen, että teaksessa ei ale viitteitä eikä 

kirjallisuusluettelaa, jatka ehkä alisivat 

sittenkin rhyöd)1illisiä. Ulko.muistista kir

joittaminen an johtanut myös pieneen 

epätarkkuuteen siellä täällä. Niinpä 

managerikapitalismin ajatus ei ale pe
räisin Schumpeterin 1940-luvun kirjai
tuksista, vaan kohtuuden nimessä an 
muistettava 19<30-luvun, siis mm. Berle 

& Means -rapartin merkitys. Marshall

avun järjestelystä ja jatkosta esitetään 

epätarkkoja käsityksiä (s. 27). A. Pigou 

ei allut Alan vaan Arthur. Suomen kil

paHukyvyssä ei myöskään allut mait

timista enää Paakkasen kirjan viimeis

telyvaiheessa. Keskustelukysymyksenä 

kohoaa esille myös se, eikö ruatsalais
ten mar;kkinatalautta ujostellessaan 
amaksuma »sekatalouden» käsite voi

taisi taas kokonaan unohtaa. 

Kilpailupolitiikkaa Paakkanen käsit

telee melko niukasti, mutta kuitenkin 

niin paljon että tietty muutos hänen 

ajattelussaan on nyt havaittavissa. Ai
kaisemmin Paakkaselle on markkinata

louden toimivuuskysymyksissä ollut 

ominaista hyvinkin varauksellinen suh

tautuminen täydellisen kilpailun malli~ 

kuvaan, allokaatio-optimin teoriaan ja 

yleensä mahdollisuuteen sanoa jotain 
täsmällistä kilpailupolitiikan normipe"", 
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rustasta. Nyt on havaittavissa tiettyä 
siirtymää Pareto-perinteen ja amerik
kalaisen ajattelun suuntaan, minkä voi 
todeta tyydytyksellä. Koko kilpailupo
litiikka on kyllä Paakkaselle edelleen 
yhteiskunnan »puuttumista» markkinoi
den toimintaan (s. 76). Mutta onko näin 
vai onko kysymys luonnostaan välttä
mättömästä puitteiden ja pelisääntöjen 
luomisesta? Taloudellinen toimintahan 
ei koskaan tapahdu juridisessa tyhjiössä 
- eikö ole hyvä avoimesti harkita mil
laisten puitteiden oloissa kilpailu ta
pahtuu? En voikaan ymmärtää, millä 

Pulliainen, Kyösti 1979: Ympäristöta
loustieteen perusteet. Kokonaistaloudel
linen näkökulma. Kustannuskiila Oy. 
Kuopio. 228 s. 35 mk. 

1. »Otan ympäristöongelmaan 
kokona~t~oudell~en 

näkökulman» (s. 4) 

Kyösti Pulliainen on Joensuun korkea
koulun kansantaloustieteen apulaispro
fessori. Hän ,kuuluu Suomessa jokseen
kin harvalukuiseen ekonomistiryhmään: 
luonnonvaroihin suuntautuneisiin yleis
ekonomisteihin. Esiteltävä oppikirja on 
syntynyt kirjoittajan monivuotisen ai
hepiirin luennoinnin ja asianharrastuk
sen pohjalta. »Ympädstöta1loustieteen 
perusteet» on alaltaan ensimmäinen 
suomenkielinen oppikirja, jolle jo Hl
män perusteena voidaan asettaa selvä
piirteinen funktio. 

perusteella Paakkanen tosiasiassa tor
juu esim. EEC:n piirissä omaksutun kil
pailupoliittisen linjan, mutta tyydyn 
viittaamaan tämän arvioinnin kirjoitta
misen jälkeen Kauppalehdessä käytyyn 
keskusteluun. Paakkasen teoksella on 
mielestäni arvoa ns. ajattelulukemisen 
välineenä. Sekä opiskelijalle, opetta
jalle, tutkijalle että käytännön asian
tuntijalle voi olla hyödyllistä perehtyä 
tällaiseen toisen asianharrastajan koko
naisnäkemykseen. 

Veikko Reinikainen 

Kansantaloustieteen klassikot pitivät 
luonnonvaroja (maata) keskeisenä tuo
tannontekijänä, neoklassikoille luon
nonvarojen riittävyys ei oHut erityinen 
ongelma. Ihmisten YIDjpäristön phlaan
tuminen ja luonnonvarojen saatavuu
den niukentuminen ovat parin viimei
sen vuosikymmenen aikana herättä
neet laajat kansalaispiirit, ja niiden 
mukana ,myös etenkin ,anglosaksiset 
yleisekonomistit. Pulliaisen oppikirja 
on eräänlainen synteesi tästä laaj aksi 
versoneesta viimeaikaisesta luonnonva
raekonomisesta ja ekologisesta kirjalli
suudesta. 

Oppikirj,a on j äsennetty seuraaviin 
päälukuihin: 1. luonto ja luonnonv.arat, 
2. ihmispopulaation säätelymekanismit, 
3. ihm.isen ta'lous ja luonnontalous" 4. 
kasvu ja kehitys -käsitteitä ja teorioi
ta, 5. luonnonvarojen optimikäyttö, 6. 
kasvun rajat ja maailmanmallit, 7. ma-



teriaal.inen näkökulma talouteen, r~. 

uuden kehitysajattelun tarve. Jäsentely 
antaa sellaisenaan hyvän yleiskuvan 
kirj,an sisällöstä. 

Pulliaisen kirjansa eri yhteyksissä te
kemät arviot luonnonvaraekonomian 
tutkimusperinteen laajuudesta, alkami
sesta ja kestosta onnahtelevat, koska 
hän tarkastelee tilanteen kehittymistä 
lähinnä kansantaloustieteen tradition 
näkökulmasta. Maatalous- ja metsäeko
no:mian lähes kahdensadan vuoden tut
kimus.perinteet eivät ole Pulliaiselle 
tuttuja. Lienee jo tämänkin vuoksipai
kaHaanarvioida »Ympäristötaloustie
teen perusteita» lähinnä edustamani 
metsäekonomian tradition näkökulmas
ta. 

2. »Huolellisen lukijan luku 5 palkitsee 

useilla ahaa-elämyksillä» (s. 5) 

Nautin kirjan lukemisesta. Se on kir
joitettu selkeästi ja sujuvasti. YHpitkän 
ja pitkän aikavälin tarkastelut ovat val
litsevia. Samoin globaalinen näkökul
ma ja muutoinkin holistinen ekonomi
sen ja ekologisen tarkastelun integroiva 
pitävä ote. 

Pulliainen täsmentää luonnonvarakä
sitteen seuraav,alla alaluokituksella: 
luonnonvara -+ resurssi -+ raaka-aine 
-+ tuotteen aineosa -+ jäte (s. 26). Jaot
telu ja alaryhmien välisten suhteiden 
esittely on nasevaa. Terävöitettyä teks
tiä edustavat myös 'eko- ja teknosystee
mien sekä ihmispo.pul,aatioiden säätely
mekanismien esitteilyt {ss. 10-1'5 & 4,0 
-48). 

Pulliainen osoittaa selkeästi kasvu
ja kehitys -käsitteiden sisäUöllisen eron 
ja kuvailee ,erikseen kasvu- ja kehitys
teoriat. Vakaan talouden ja kasvutalou-
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den luonteenpiirteet kuvailla,an sekä 
teoreettisten mallien että taloushisto
rian esimerkein. Kasvu ja kehitys klas
sisen talousteorian näkökulmasta tulee 
esitellyksi suhteellisen laajasti. Kansan
talouden stationäärisen tilan odotus oli 
klassikoille tyypillistä. Modernit kas
vuteoriat ja optimaalinen taloudellinen 
kasvu saavat kohtuullisen käsittelyn. 
Katsaus kehitysteorioihin vaikuttaa 
kiintoisalta, mutta antaa ,liian suppean 
taustan tämän kirjan tarkoituksiin, 
koska kirjan viim,eisessä luvussa »uuden 
kehitysajattelun tarve» aihepiiriin pala
taan melko laajasti. 

Eksyneen ,astronautin päätöksenteon 
vaihtoehtojen esittely {s. 105-124) kir
voittaa var.maan ,monen lukijan ajatte
lua ja suhtautumista luonnonvarojen 
käytön ohjausmekanismeihin ja niissä 
käytettyihin kriteereihin. Materi,aaJi
tasemallin tuoma vaihtoehtoinen näkö
kulma ekono.mistien traditionaaliseen 
monetaariseen tarkasteluun on nas'eva 
ja sellaisenaan soveHamiskelpoinen (s. 
163-166). Materiaalikirjanpito on tosin 
metsäekonomiassa traditionaalista käy
tännön aktiviteettia, jonka teoriapuol
takin on jossain määrin kehitetty. 

Erilaisten materiaalien avulla luodun 

vaurausvarannon luonne ja rakenne, 
sen »palvelutehokkuus» ja kansantalou

den teknistaloudellisen muutoksen eri 
suuntavaihtoehtoja ja niiden suotavuut

ta pohditaan ajatuksia herättävällä ta
valla (s. 166-1:75). Tarkastelun mu
kaan talouspolitiikassa olisi m,ahdollis

ta tietyn toivotl.ln aineellisen vauraus
varannon tason valinnan lisäksi pyrkiä 
,maksimoimaan siitä saatavissa olev,at 

hyvin voin ti pal veI ukset (m,aksimoimalla 

talouden palvelutehokkuus) ja minimoi

maan varannon ylläpitoon tarvittava 
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lläpivirta (maksimoimalla y lläpi totehok
kuus) (s. 173). 

Diskonttauksen ja koronkoron kes
keinen rooli luonnonvaroj'en yli ihmis
sukupolvien ulottuvissa suunnitteluteh
tävissä tulee kirjassa nasevasti esimerk
kien avulla tark,astelluksi (s. 97----e'9, 
120-124). »Mitä pitemmälle (luonnon
varojen käytön) tarkastelun aikaväli 
kurotetaan sitä selvemmin havaitaan, 
ettei puhdas talousteoria pysty vastaa
maankaikkiin eikä ehkä edes tärkeim
piin kysymyksiin» (s. 149). 

3. »Talousprosessi vain muuttaa ar
vokkaita luonnonvaroja jätteeksi» 
(s. 1fj6) 

Kirjan otsikko »Ympäristötaloustieteen 
perusteet. Kokonaistaloudellinen näkö
kulma», ei mielestäni vastaa parhaalla 
mahdollisella tavalla kirjan sisältöä. 
Ympäristötaloustieteen olisi voinut kor
vata 'luonnonvaraekonomialla, joka oli
si ollut edellistä inform,atiivisempi. 
Kaksoisotsikot ovat bibliograafisesti 
hankalia. Jos alaotsikkoa välttämättä 
haluttaisiin, olisin itse korostanut ko
konaistaloudellisen sijasta ekonomis
ekologista näkökulmaa, koska se on 
mielestäni koko kirj,alle oleellisempi 
kuin kokonaistaloudellinen aspekti. Ot
sikot ovat luonnollisesti jossain määrin 
myös makuasioita ja kustantajan kans
sa tehtäviä kompromisseja. 

Luonnonvarojen niukkuusongelman 
esi ttelyri . ja tar kemman analysoinnin 
puuttuminen heti kirjan alussa on mie
lestäni eräs koko sisällön pahimpia 
puutteita. Mikä on Pulliaisen vastaus 
Beckermanin ja monien muiden ekono
mistien uskoon 'luonnonvarojen jatku-

van substitution mahdollisuuteen? Mik
si luonnonvarat ov:at jälleen käyneet 
niin niukoiksi, että ne on syytä ottaa 
yleisekonomistienanalyysien kohteek
si? Vastauksen hahmottaminen tähän 
kysymykseen heti kirjan alussa olisi 
samalla täsmentänyt ongelman, johon 
kirjassa ,etsitään ,eri tyyppisiä vastauk
si,a. Absoluuttinen ja suhteellinen niuk
kuus sekä vaihtoehtoiskustannusten 
rooli jälkimmäisessä tapauksessa olisi
vat kyl'lä lukijoita kiinnostaneet. 

Edellinen ongelma olisi osittain eli
minoitunut sillä, että luvut »eksponen
tionaalinen kasvu» ja »maailmanmallit» 
'(s. 153-161) olisi siirretty kirjan al
kuun. Tällöin olisi lukijan,e hahmottu
nut selkeämpi mielikuva luonnonvara
ekonomian tarpeesta. Ongelmaa olisi 
hahmottanut edelleen markkinameka
nismin ulkopuolisten vaikutusten syn
tymisen esittely ja merkitys toisaalta 
ympäristön pilaan tumiseUe tois,aal ta 
siUe näkökohdalle, että luonnonvaroj€n 
käyttö ei useinkaan ohjaudu pitkällä 
aikavälillä optimaalisesti pelkästään 
markkinamekanismin ohjauksessa. Ai
hepiiristä tosin ,löytyy kirjan loppuosas
ta (s. 1:91) lyhyt maininta, että aikanaan 

työttömyyden hoito otettiin pois mark

kinoilta ja sitä ruvettiin tarkastelemaan 
fyysisin yksiköin. Luonnonvarojen käy

tön ohjaukseen Pulliainen ehdottaakin 

työllisyyspolitiikkaan rinnastettavaa re

surssipoli tiikkaa. 

»Ihmisen talous ja lluonnontalous» on 

eräs kirjan heikoimpia lukuja, vaikka 

ihmisen talouksien kehityshistoriallinen 

kuvaus keräily taloudesta iviljelytalou

den kautta teolliseen talouteen on si

nänsä selkeä ja havainnollinen. Aina

kin kirjoassa anglosaksisten lähteiden 

perusteeNa esiteltyjen varsin kaukais-



ten es1merkkien rinnalle olisi kaivan
nut ,esimerkkejä kotoisesta taloushisto
riastamme. »Sikalauman asema Tsem
ba-klaanin rituaal.isess,a säätelyjärjes
telmässä» on sinänsä kiintoisa esimerk
ki vilj elytalouden ohj ausmekanismeis
ta, mutta saattaa jättää aihepiirin hie
man kaukaiseksi monelle lukijalle. 
PolttovHjely tunnetaan meillä yleisem
min kaskeamisena, j osta olisi myöskin 
ollut helppo esitellä kotoisia esimerk
kejä, koska vasta äskettäin (2-3 suku
polvea sitten) olem,me irrottautuneet 
laaj a-alaisesta kaskeamisen vaiheesta.1 

F. P. Ramsey (19'2'8) esitellään kan
santalouden optimikasvun teorian pio
neerina. Eettisten näkökohtien vuoksi 
Ramsey ei hyväksynyt diskonttausta 
nollasta ,poikkeavalla koroHa. Tässä 
yhteydessä tai myöhemmin olisi ollut 
syytä viitata myös ns. maankorko!'" ja 
metsänkorkokoulukuntien toistasataa 
vuotta kestäneeseen kiistaan metsäta
louden suunnittelussa. Eräs pääer.i
mielisyyksistä oli juuri tulevaisuuden 
meno- ja tuloerien diskonttaaminen, 
jota metsänkorkokoulukunta 'ei hyväk
synyt.2 

Luku »luonnonvarojen käyttö talous
teorian tutkimuskohteena» (s. 104-105) 
sisältää ,mainintoja ~uonnonvarojen op
timikäytön teorian kehittäjistä. Mai
nituksi tul,ev,at Grayn (19'14) ja Hotel
lingin (1'9 t31) »klassiset» artikkelit. Mai
nitsematta jäävät kuitenkin aihepiiriä 
kehittäneet metsäekonomistit, kuten 

1. Ks. es'im. Heikinheimo, O. 1915: Kas
kiviljelyksen vai'kutus Suomen metsiin. Ac
ta F10'l'. Fennia 4. Heilsinka. 264 IS. + 'l'i'i1t
tee!t 149 s. 

2. Esim. Dickson, H. 1956: Ekonomiska 
principer bakom svensk skogsvårdslagstijt
ning. Srv. SiklOlgsvårdlS FörILag. SltOlckholm. 
189 s. 
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esim. saksalaiset König (1835) ja Faust
man {1849),3 jotka kehittivät metsäeko
nomiassa tunnetun maankorkoteorian. 
Myös Samuelson (119176) anta,a Pulliai
senkin ,mainitsemassa (s. 125) »oivalli
sessa katsauksessa» tunnustuksen emo 
Faustmanin tiet'eellisille ansioille. 

VHmieistään luvussa »Dudistuvien 
'luonnonvarojen optimikäyttö» (s. 125--
138) olisi Ddottanut erilaisten uudistu
vien luonnonvarojen keskinäistä ver
tailua sen selvittämiseksi, voitaisiinko 
esimer kiksi laaj asti esi tellyillä kalas
tuksen malleilla hoidella myös metsä
talous ja ,maatalous. Biologisten po,pu
laatioiden kasvu ja kehitys sisältäne
vät riittävästi samanlaisuutta, että jos
sain määrin vuorovaikutusta mallien 
käytössä eri luonnonvarain alueilla voi
si varmaan esiintyä. Optimointiongel
mien ratkaisuesimerkit maa- ja metsä
taloudesta olisivat avartaneet lukijan 
näkemystä nyt yksinomaan kalastuk
seen raj.oittuvasta tarkastelusta. 

Kalaston koon, kasvun, ajan, kalas
'tuspanoksen, ,kustannusten j.a hinnan 
merkitys tulevat esitellyissä malleissa 
esiin. Sensij aan kalaston rakenteen 
(ikäluokat, lajit, aluejakauma) ratkai
sevaan merkitykseen optimoinnille ei 
edes viitata. Metsäekonomistien nor
m,aalimetsäteoria 4 olisi ,ehkä kalastus
ekonomisteillekin ajatuksia antava, jos
kin ikärakennekysymysten merkitys 
luonnollisesti korostuu m'etsätaloudessa 
»ylLpitkän» suunnitteluhorisontin vuok-

3. Faustman, M. 1849: Berechnung des 
Werthes, welchen Waldboden, sowie noch 
nicht haubare Holzbes,tände Filr die Wald
wirtschajt besitzen. A!hlg. :F101l',slt- 'll!. Jagdzeit. 
F'l'ankifurt a.,M. 

4. Esim. Lönnroth, Erik 1930: Normaali

metsä. ll.VfJaa d a Metsä, meltsältaOJoulS III. 
WSOY. POIVV:010. S. 7'52-763. 
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si. Ilman mainintaa jäävät myös apti
maintia vaikeuttavat vesien ja metsien 
maninaiskäyttöangelmat ja niiUe hah
matellut vaihtaehtaiset strategiat. 

Luku »substituutia ja yhteiskäyttö) 
(s. 139~148) an sisällöltään niin tärkeä, 
,että olisi ansainnut laajemman käsit
telyn ja pääluvun aseman. Luannan
varoj'en »hinnanmuadastus ja substi
tuutia» alisi allut asuvampi atsikka. 
Maanko.rka kl,assikkajen mukaisena ja 
nykyisen talaustearian näkökulmasta 
(ecanamic rent) sekä maatalouden hin
nanmuadastuksen klassikan v. Thiine
nin (182'6) tearia ja sen myöhemmät 
versiat 5 olisivat ansainneet esittelynsä. 
Luannonvarajen tuatantakustannuksiin 
perustumatan hinnanmuadastus niiden 
talteenattapaikalla (esim. puiden kan
tahinnat tai hinta öljynnasto-aikeudes
ta) jäävät esittelemättä. OPEC-kartel
lin taiminta alisi antanut aivallisen ha
vaintaesimerkin Galbraithin vastavai
mahypateesin empiriasta. 

Tulevaisuudentutkimuksen määritte
ly (s. 149--153) Pulliaisen esittämässä 
muodassa asaitt,autuu angelmalliseksi. 
Esityksestä an unahtunut sinänsä tri
viaaH näkökahta, että ennustaminen 
katsataan tieteenfilasafiassa selittämi
sen rinnalla yhdeksi tieteen päätehtä
vistä. Metsäekanomistit avat perintei
sesti ulattaneet tarkastelunsa 100-150 
vuaden (puiden kiertaajan) päähän ny
kyhetkestä, asittain japa ikuisuuteen 
saakka. Lienemme siis alleet tulevai
suuden tutk1muksen varhaisia harjait
tajia? 

»Uuden kehitys ajattelun tarve» (s. 
17'6-212) edustaa selvästi narmatiivi-

5. von Thilnen, J. H. 1875: Der Isolierte 
Saat in Beziehung auf Landwirtschaft. Ber
Iin. 

sin ta asaa kirj asta ilman, että lukij aa 
sapivasti ,asiasta varaitetaan. Esitelty
jen angelmien täsmentäminen jättää 
taivamisen varaa. Samain häiritsee, 
sinänsä luannanvarajen käytön kannal
ta tärkeässä aihepiirissä, esityksen ha
janaisuus, jankinlainen kypsymättö
myys. Esimerkiksi syrjäisen Suomen 
toivaksi hei teIllään eräitä toimenpide
ehdatuksia työllisyyden kahen tamiseksi 
työaikaa lyhentämällä ja k,ansantalaut
ta uudeUeen rytmittämällä analysai
matta kuitenkaanehdatusten tateutta
misen mahdallisia esteitä tai pohtimat
ta laajemmin nimenamaan luannanva
rojenmuuttuvaa raolia syrjäisen Sua
men tulevaisuudessa. 

4. »J as ylijäämä an pasitiivinen niin» 
(s. 19) 

Lukijan harmiksi kirjan aikaluku an 
jäänyt :pualitiehen. Kirjainvirheet o.vat 
melka y.leisiä. Myös tasaltaan pudan
neita rivinpätkiä ,esiintyy, mutta ka,a
vaista en anneksi \painavirheitä löytä
nyt. 

Pulliaisen sananta muutamine raama
tunlauseineen an tuaretta ja nas,evaa. 
Käsitteitä ja symbaleja an määritelty 
summamerkistä ,alkaen. Uusiutuvaa 
luannanvaraa käytetään systemaatti
sesti uudistuvaa luonnanvaraa laajem
massamerkityksessä. Mikä on itse 
asiassa uusiutuva ja uudistuva s,anajen 
merkitysten ,era? Kuinka perimmäinen 

iPianeeri 'eraaa pio.neerista (s. 9'3)? Entä 
klassisen ero klassilliseen? Englannin
kielen sanan »frantier» kääntäminen 
»rajaseuduksi» ei vakuuta (s. 9'3). Ver
hulstin teas on tullut sata vuatta tua
r,eemmaksi sivulla 125 kuin kirjallisuus
luettelassa. Muuten sujuvaa sanantaa 
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häiritsevät eräät melko harvinaiset v,ie- kien tilalle (s. 19'8)? Omavaraisuuslas-
rasperäiset sanat, kuten esoteerinen, ir
reversiibeli, messianistinen eska talogia, 
apok,alyptiikka. Kirjan lopusta puut
tuvat sekä henkilö- että asiahakemistot. 

Kun kustannushinta määritellään 
kustannusten suuruiseksi rahasuorituk
seksi ,ei asia täysin kirkastu. »Kysyntä 
on tarjontaa suurempi» on mahdoton 
sanonta, jos molemmat termit ymmär
retään teorian muk,aisiksi hinta-määrä 
-funktioiksi (s. 141). Kysytty määrä ja 
tarjottu ,määrä -käsitteiden erottam,inen 
kysyntä ja tarjonta käsitteistä olisi suo
siteltavaa. 

»Kehityksen mukana työt,aakka voi 
kasvaa» I(S. 144) saisi eri vivahteen, jos 
»työtaakan» asemesta olisi käytetty 
työllisyys-sanaa. 

Esitetyn tuotantoa ja käyttöä kuvai
levan materi,aalitasemallin (s. 163) li

säksi Pulliainen olisi voinut esittää 
uudistuvien luonnonvarojen muutoksia 
kuvailevan mallin, joita on pitkään 
käytetty erilaisten puutaseiden muodos
sa puuvarojen ,pitkän aikavälin ohjauk
sen apukeinoina. Tällaisten materia,aIi
taseiden laatijoina ovat metsäekonomis
tit ehtineet paljon edelle yleisekonomis
teja,6 joten maininta, että Boulding 
1966, Ayres ja Kneese 1916'9 ja Kneese, 
Ayres ja d' Arge aloittivat materia,ali
tasetarkastelunon virheellinen. 

Omavaraisuuden käsitettä analysoi
daan esimerkillisellä taval,la. Eikö oli
si löytynyt todellisia laskelmia kuvit'el
tujen :r,avinnon omavaraisuusesimerk-

6. SaaJri, E. 1937: Valtakuntien metsäta
seiden ja liikahakkauksen käsitteistä. Yks'i
tyirsmeibsänhoilt'aj ay'hdi'styksen VUlosikiil'j a X, 
s. 2,9-41. 

Gylden, C. W. 1853: Handledning för 
skogshushållare i Finland. He1s~ing[oil's. 149 
S. (.8. 8). 

kelmien rinnalla olisi myös voitu esi
tellä vastaavasti tuotannon kotimai
suuskäsitettä vientiteollisuudessa (esim. 
nettovienti). 

5. »Utopian kantasana merkitsee paik
kaa jota ei ole» (s. 150) 

Suosi ttelen »Ympäristötaloustieteen pe
rusteita» luettavaksi hyvänä johdanto
na luonnonvarojen käytön [Jitkän aika
välin ja globaalisiin kysymyksiin. It
selleni kirja oli harvinaisen virikerikas. 
Toivoa sopii,että kirja ehtii myös toi
seen painokseen, jolloin olisi mahdol
list,a ehkä ottaa huomioon joitakin kri
tiikin antamia vinkkejä. 

PuHiainen joutuu usein puhumaan 
yleisesti luonnonvaroista, jonoin hän 
yleistää liikaa. Luonnonvarojen opti
mikäytön mallien soveltamisen pahim
pana pulmana hän näkee tiedon puut
teen: »tarvittaisiin niihin paljon yksi
tyiskohtaisempaa ja numeerista tietoa 
esim. biologisten prosessien toiminnasta 
ja tiloista sekä resurssien reserveistä 
enemmän kuin tällä hetkellä on saata
vissa» (s. 162). Vilkaisu esimerkiksi 
metsätiolastolliseen vuosikirjaan tai Suo
messa ensimmäisenä maailmassa vuon
na 1922 aloitettujen metsien koko ma,an 
kattavien systemaattiseen otantaan pe
rustuvien inventointien tuloksiin 7 olisi 
ehkä johdattanut Pulliaisen ajatuksiin, 
että ainakin yhdellä luonnon varasekto
rilla ,eli siis metsätaloudess,a on tJ..eto
järjestelmien kehittäminen viety niin 
pitkälle, että optimointim,alleja, vieläpä 

7. Esim. Kuusela, K. 1978: Suomen metsä

var,at ja metsien omistus 1971-1976. Me't
sänItUltik.[ait. Julk. 93.6. Hels,inki. 107 s. 
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Pulliaisen esittämiä laajempia, voidaan 
soveltaa jaon sovellettu.8 

Kirjan luk,em,isen jälkeen tuntuu lä
hes uskomattomalta, joskin linjakkaal
ta, Pulliaisen tekemä ratkaisu kirjoit
taa luonnonvaraekonomian oppikirja 
suo,malaisia varten täysin anglosaksisin 

8. Esim. Kilkki, Pekka 1979: Timber ma
nagement pLanning. Hels:iTIigin y:1Lopisito, 
me'tsänaTv'i'oimisrtjebeen rLailtos. Tiedonan\töja 
12. 105 s. 

9. Esim. Svendsrud, A. (toim.) 1969: Rea

dings in Forest Economic Nordic Forest 
EconOJnllc Seminar & UniveI'!si'beits FODlaget. 
Os,l,o ym. 306 s. 

Suomi-SNTL: tie te ellis-teknisen ja ta
loudellisen yhteistyön vuorovaikutus. 
Raportti Suomen ja Neuvostoliiton vä
lisen yhteistyön metodologiaa koske
vasta tutkimuksesta. Suomen ja Neu
vostoliiton välisen tieteellis-teknisen 
yhteis:työkomitean julkaisusarja. Hel
sinkil 1'980. 

Tämä m,ielenkiinnoill,a odotettu ns. me
tOldolqg,iar~por.tti on vihdoin tullut lu
kijoiden s,aataville kolmena osana. Sen 
on julkaissut Suomen ja SNTL:n väli
nen TT-komitea apunaan 44 suomal<ais-· 
ta korkeakoulujen, valtionhallinnon ja 
liike-elämän edusltajaa sekä yli 20 netJ
vostolaista sys.teemin tutkim usins:ti tu u
tin '(VNIISI), uiJJkomaant,aJouden ja 
muutamien muiden laHosten tutkijaa ja 
edustajaa. Lisäksi raportti on oHut laa
jalla .lausuntokierrokseHa, minkä poh
j aUa siiJhen HmoHetaan ,tehdyn myös 
korjauksia. Rapol"itm 'arvovaltaisuutta 

eväinavaamattaensimmäistäkäänmaa
talousekonomi,an tai 'metsäekonomian 
tutkimusjulkaisua tai oppikirjaa.9 Kan
san taloustieteen ja sektori ta.loustietei
den tieteenparadigmojen väliset kuHut 
ovat liian syviä. Tulevaisuudessa tar
vitsemme entistä vilkkaampa,a näiden 
kuilujen ylitystä. Esi.merkiksi ehdotet

tu IPohjoismainen luonnonvarojen eko
nomian ja politiikan uusi tutkimuslai
tos antaisi tällaiseen vuorovaikutukseen 
hedelmälliset puitteet. 

Matti Seppo Palo 

korostaa myös sen hinta, 48'0 mk 531 :stä 
sivus:ta. 

RCljportti jakautuu kolmeen osaan. 
EnsiJmmäinen nMstä käsittellee maittemr
me vä.li.sten yhteisprojektien metOidiik
kaa ja logiikkaa sekä niihin H1ttyviä ta
loudellisia, organisartoo,risia j.a jUlriidis.ia 
ongelmia. Toinen osa käsittelee yrhteis
projektien taloudellista, institutionaa
list'a ja juriidi1sta 1:oteuttamisympäris
töä ;kummassak,in maass.a. Kolmas osa 
on suomalais-englantilaiSJ-venäläinen 
sanas,to, jossa 119:flla sivulla selitetään 
257 proj.eiktito~minta,an liittyvää termiä 
ja sanaliittoa. Rapolltilla on sekä tie
teeLliset että käytännölliset ,tavoitteet, 
'kuten sen alkuluvuissa us,eaan ottee
seen 'annetaan ym:mär.tää. 

Kuinka l"a:p0 rtti täyttää i,tseHeen 
aseHamansa tavoitteet? Siihen on koot
tu suuri määrä aineistoa maittemme 
välisestä y;hteistyös.tä sekä ta1oussystee
meistä molemmissa maissa yleensä. Yh-
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tenäistäs kokonaisuutta ei ole saatu tehty käsittämättömiksi. Seuraavassa 
ailkaan vaan yleiskuva Jaa sekavaksi. 
Seuraavassa käsi,ttelen yksityiskohtai
semmin ra:portin talouselämää koskevia 
osia. 

Paras osa rapo-rtista .on epäilemättä 
ensimmäinen, jossa käsitelJään mlait
temme välisten yHteiSlprojektien .teoil'i·aa 
ja toteutusta. Tässä on voi.tu a1m,mentaa 
s1itä ,käytännön 'k 0 kemUikises ta, jota on 
vuosien aiikana )1lhteistyös.tä kertynyt. 
Tosin teksti olisi kaivannut /tiivistämis
tä j.a toisto,jen ka'rsintaa. Myös jää kai
palamaan meikäläisen j.a neUivostolaisen 
proj,ek,tilogiikan ja -toteutuksen vertai
levaa 'analyysiä. 

Toine.n" laajin osa koostuu etupäässä 
OSCllpuolten to1s.111een laatimista ku
vauksista siiltä tperusymrpäristöstä, jois
sa yhteis;prodekti.t toteutetaan. Valitet
tavasti heterogeenista aineisto'a ei ole 
yritettykään punoa j.ohdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi, j.oIten lopputulos jät
tää perin sekavan vailkutellman. 

Huomattava si:vumäärä toisess!a osas
sa on käy.tetty venäjästä käännettyyn 
N euvostolHton talouselämän kuvauk-
seen. 

VenäläIsen taloustekstin kääntäjä tör
mää vaikeisiin tenminologisiin, tyylilli
sii.n ja lauseopillisiin ong.elmiin, j,oiden 
ratkaisu edellyttää sekä kieJ,en että ku
vattavien talousprosessien ja niiden 
länsimaisten vasUneiden !hyvää tunte
mislt'a. Valitettavasti useimmat meillä 
ilmestyneet neU!vostot'alouden ja -Uilko
maankalljpan kuvaukset eilvät täytä näi
tä ehtoja vaan ne on vesitetty ikömpe
löillä, sananmukaisilla käännöksillä. 
Metodolo,giaraportti ei tuo, pail'annusta 

t11anteeseen, pikemminkin päin vastoin. 
Taitamattomalla käännöksellä on mo
net neuvostotaloutta koskevat ikohdat 

7 

muutama .tyy.linäyte: 

»Luototus sosialismissa on taloudel
listen suhteiden järjestelmä, joka ku
vaa takaislnmaksuehdoin osoitettujen 
rahav'arojen kertYImistä ja käyttöä 
suunnitelmaan sisältyvässä laaj ennetus
sa uusintamisessa.» (s.9'2) 

»Yhteiskunnallisen 'kokonaistuotteen 
suuruus sekä ennenkaikkea aineellinen 
kansantulo määräävät finanssiresuTs
sien .määrän.» (s. (93) 

»TavaratuotOlrosen tuotannollinen 
omakustannusarvo määritel:lään koko
naistuotoksen tuotantokuslt,annusten 
summaksi vähentämällä siitä k.esken
eräiseksi j äänee.t tuotteet. KokonaitS
omakustannusarvo sisältää tuotannolli
sen omaJkUistannUlsarvon lisättynä ei
tuotannollisiUa kustannuks:illa.» (s. 129) 

Tällaista lukiessa ymmärtää, miksi 

tätä ImetodoLogiaraporttia on leikkisästi 
ni!m.iltetty myös mytologiaralP·ortiiksi. 

Teksti vilisee tietenkin myös kään
nösv1rheitä tai muita omituisuuktSi'a ku
ten »varantOlsisältö» s. 30, pitää olla 
pääomava1taisuus, »varavaranto» s. 90, 

p.o. vararahasto, »osoitin» useiss'a korh
d1n, p.o. tunnusluku, »puunvienti» s. 74 

tilastossa, IP.O. hakkuut, »metsä- ja 

puunjalostusteollisuus» s. 79, tHasto, 
p .. o. metsätalous ja, mekaaninen puu

teollisuus. Yks.i vailkea tel'lmi, hozrastsot 

(tulosvastuu) on sentään käännetty 
o1kein. Myös ,alueellisten hallintoyksik
kröjen nimiltylkset (oblast, kraj, rajon) 

on 'käännetty 'miten sattuU! (<8:. 30, 34). 

Tässä yhtey.dessä jopa väitetään (IS. 34), 

että neuvostotasaval1at oV'at SNTL:oon 

kuuluvia itsenäilsiä valtioita. Rohkea 
tulkinta. 

Osasyynä heikkoon lopputulokseen 
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on ,ptdettävä myös alkutekstiä, joka on 
valitettavan st,andar.dimainen ikuvaus 
neUvostotaloudesta. Sitä ei näköjään 
ole yrite.ttykään muokata suomalaisen 
yhteistyökumppanin tarpeita vastaa
varosi, minkä .osoittaa ,mm. se, että hv

vussa Neuvostoliiton u1ko,isten talous
sulhteiden hallinto ei ole mainintaakaan 
rajakalllpasta ja sitä ,meille päin ihoita
vasta Lenjintorgista (se tulee kyllä esiin 
muussa yhteydessä). 

Kolmas, sanasto-osa, sisältää esipu
heen mukaan mm. metodologiaprojek
tin olennaisimInat termilt., jotk,a ovat 
taI'lpeen tekstin oikealle ym'märtämisel
leo Tämä ei valitettavasti pidä paik
kaansa, sillä ainakin raportin toinen osa 
vilisee .termejä, joita ei sanastosta löy
dy. Jo sen sUQ>peus, 257 termiä, tekee 
sanaston vain :raj.oiltetun käyttökelpoi
seksi. Sinänsä ,sanaston laadintatapa on 
oikea: suomalaiselle termille on annet
tu venäläinen ja englantilainen vastine 
sekä tarvittaessa muutam'alla rivilJä se
Htetty teIimin sisältö suomeksi Ja venä
jäksi. Useiden teronien kohdalla on il
moiltett'uJ, käyt.etäänkö niitä Suomen vai 
Neuvostoliiton oloissa. Useine vaikeille 
teroneille on myös löyttynyt ilmeisen on
nistunut vastine niin venäjäksi, kuin 
suomeksikin. Tosin teronien valintape
ruste sanastoon näy.ttää täysin sattu
marrva'raiselta. Useimmat .projek1ien ta
loudelliseen ohjaukseen liittyvät kes
keiset termit (kulut, menot, tuotot, kan
nattavuus, ka,tetuotto, va,rannolt, rahas
to, kannattavuusvastuu ym.) puuttuvat. 

Sanastossa on myös puutteellisia tai 
v1rheellisiä .käännöksiä. Keskeinen ve
näläinen termi osnovnye jondy vastaa 
mikratasolla meikälä1stä termiä »ai
neellinen 'käyttö omaisuus» , kuten sa
nastossa todetaankin, ja makrotasolla 

tenmiä »kiinteä reaalipääoma», josta ei 
sanastossa mainita mitään. Nämä ter
mit, jooilla tuskin on 'mitään ideologista 
painolrastia, s.opivaJt varmaan käytettä
väksi niin 'marklkina- kuin suunnitel
mataloudenkin ,oloissa. Sanaston tekijät 
ovat kuitenkin omaksuneet termin 
»kiinteät varannot» tai sananmukais,en 
käännöksen »perusvarannot». Kun teks
tissä vielä puja.htelee samaa merkitsevä 
»:kliinteät varat» on sekavuus täydelli
nen. TermilIe pokazatel {engl'. indicator, 
saks. Kennzijfer) on jostain syystä, sen 
vii ta tessa neu:vostosysteemiin, annettu 
vastine »osoitin» vaikka asiallinen 
käännö.son »tunnusluku». Tämä taas 
on käänne,tty oudosti venäj äksi osnov
nye pokazateli, !pitää olla pokazatel. 
Myös »sel1itetään» muutamia marxilai
sen taloustieteen termej ä k'uten uusin
taminen (vosproizvodstvo), kohta 220, 

tavaUa, joka tUSikin ,tekee tavallista lu
kijaa ,hullua hUirslkaammaksi. Investoin
neista neuvostosysteemissä (kohta 40) 

todetaan, että ne tähtäävät kiinteiden 
v;arantoj.en uusintamiseen,mikä sel'Vä
kd·elisenä tarkoittaa kilinteän reaalipää
oman lisäämistä. 

Nämä ja monet ,tässä kätSittelemättö
mät puutteet osoittavat, että sanastoa 
voidaan julka1stussa muodossaan pitää 
vas,ta harjoitelmana. J'otta siittä saatai
siin imyös käytännön tarpeita vastaava 
apuneUlvo olisi sitä laajennettava huo
mattavasti sekä IPaneuduttava entistä 
vakavammin suomalais:-venäläis-suo
,malaisen tenminol,~gian ongelmiin. Sii
nä yhteydessä olisi hyvä muistaa neu
vostolaisen kielitieteilijä T. I. Pankon 
neuv.o hänen tut.kimU/ksest.aan poliitti
,sen taloustieteen tenmino10gian kehi
tyksestä itä-slaavilaisiS'sa kielissä: »On 
,lUOttava yksiselitteiset vastineet talous-



tieteen käsitteistön ja ,taloustieteellisen 
teI1mistön välille. Yksi käsite - yksi 
merkki, yksi merkki - yksi käsite. 
,T'oinen vaatimus. on, että samantyyppi
sille käsi\tteUle annetaan toisiaan muis
tuttav.at termit.» (Panko, 1'979, 20). 

Edellä on rkäs~telty Jähinnä raportin 
talouselämää kOiskevan osan käsitteelli
siä ja termtnologisia puutteita, jotka 
nekin ,ovat sitä luo.kkaa, että työtä ei 
olis1 (pitänyt vielä päästää jUlJ.ikisuuteen. 
Huono työ nä:kyy muuSisakin, kwten dis
position ja 'toiJmUusttyön sekavuutena 
val1sinkin toisessa .osassa. Rapodti pa;l
jastaa myös sen surkean tilanteen, että 
meillä ei ole edes näin tär,keään tehtä
vään ;pystytty löytämään asiantun1tijoi
,ta, jotka ,osaisivat tulkita NeUlvostolii
ton talouselämän 'perUiS-teita järkevällä 
suomen ki!elellä. Kysymys ei ole pelkäs
tään siitä, että on Itehty sekä teorian 
että käytännön kannalta kyseenalaista 
työtä vaan myös sHtä, miHainen kUiva 

Robin W. Boadway: Public Sector Eco
nomics, Winthrqp lPubltshers, linc. Cam
bridge, Massachusetts, 1'9'7'9. 

Julkistalourden oppiikirjoden tarjonta 
on .ollut sUJhteelliSlen vähäistä ve.rrattu
na ·esimer kiksi: mikro- ja mamroieorian 
yileiSiOoppikirjojen tulvaan. Meillä Suo
messakin on ,pi:tkään nojauduttu Mus
graven ja Johansenin teks!teihin. On
gelmana on ollu~, että viim·eksi kulu
neen kymmenvuotiskauden aikana suo
ritettua tutkimusta ei ole kattavasti tar
jottu oppiki1rjamuodossa. Musgraven 
teo.reettinen pääteos The Theory of 
Public Fin.ance vuodelta 19;5'9'on pit
kään oHut kattavin teoreettinen esitys, 
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annetaan meillä neuvostolaises-ta talou
dellisesta aj a ttel usta. 

MetQdolo,giaraportin suo'mal,aiset te
kijät eiJvät .ole näköjään riittävästi ttie
dostaneet sitä, että myös kieli on me
todi. Kun Itätä ,metodia e1 hallita kärsii 
tietenkin yhteisymmärrys j'a vuoro:vai .. 
kutus. 

Edellä oleva kritiikki koskee rapor
tin neuvostotaloUlden: kuvausta, ei sen 
sijaan projektiltogiikkaa, juriJdiiktkaa ja 

Suomen ta'l,ouselämää käsitteleviä osia, 
jotka on tehty ilmeisen ·asiån1tuntoevasti. 
Puutteiden v.oidaan katsoa olevan pal
jolti seurausta siitä, että me11i1ä neuvos
totalouden teoreettinen tutkilmUiS .on 
olematonta ta il parhaimmillaankin sa
tunnaista. Nyt tehdyt virheet ovat JO 
sitä luolkkaa, että ;olisi herättävä tajua
maan tällaisen tutkimustyön m.erkitys 
ja luotava sille rUttävät edellytykset. 

J armo Eronen 

mutta se on nyt auttamattomasti van
hentunut. Richard ja Peggy Musgraven 
Flublic Finance in the Theory and Prac
tice on :käyttÖ'kelpoinen ja sitä on jatku
vasti uudistettu, tUlorein painos on vuo
deLta 19'79. Siinäkin pääpaino: empiiri
sessä !puolessa on luonnolHsesti USA:n 
ju1kisen talouden esittelyssä ja näinol~ 
len se m'eikäläiselle opiskelijalle jää 
monin1paikoJn varmaankin vieraaksL 
J ohansenin ,teos Public Economics on 
ehkä näkökulmaltaan lähinnä suomalai
siin oloihin S1ove}tuva, mutta si,täkin al .... 
kaa vaivata jo se, ·että 1970-luvun tut
kimustulokset puuttuvat. Jonansen ei 
myöskään ilmeisesti aio uudistaa teks
tiään. 
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Boadwayn teos ·on sikäli tervetullut 
uutuus, että se kattaa kes'kteisimmät 
viimeatkaisen julkisen talouden teorian 
keskustelukohteet. Teos on kuitenkin 
rajattu koskemaan vain julkisen talou
den mikroteoriaa. Tätä puolustellaan 
sillä, että makroteorian oppikirjat ny
kyisin kattavat finanssipolitiikan mak
rokysymykse:t ja niitähän on myös, to
tu ttu tar.kasteLemaan makrokehikossa, 
johon olennaisesti kuuluu ,myös raha
teoria. 

Teoksen ul:kopuoJ.elle on jätetty myös 
julkisen vallan säätelykysymykset (eco
nomic regulation), joiden tekijä kats.oo 
kuuluvan elinkeinoelämän organisaa
tiota koskeviin (industrial organization) 
kursseihin ja oppikirjoihin. Tämä on 
tietysti silkäli meikälä'isiä oloja ajatel
len harmillista, koska mikään yliopis
toistamme ei tiettävästi tarjoa tällaista 
industrial organization kurssia. 

OpetustekniseItä tasoltaan Boadwayn 
teos on luettavissa ns. väHtason (inter
media te) kirjaksi. Tähän tasoonIhan on 
tavanomaisesti totuttu liittämään geo
metrinen esitystekniikka. Advanced
tason ·o:ppikirjan taas yleensä katsotaan 
ede1lyttävän täydellisempää formaalis
ta esitystä. Kirja .on ,kyllä käyttökel
poinen aiheistonsa puolesta ,myös 
advanced-kurssin taustalukemistoksi. 
Erityisesti tämä koskee juuri uudem
pia teoriakeskusteluja, joista ei usein
kaan ole saatavissa helppotajuisia ja 
se1keitä perusesityksiä. Kirjan alkuosa 
sisä1:tää kuitenkin myös ihan kansanta
loustieteen peruskäsitteitä tehokkuu
desta, optimaalisuuidesta, hintajärj;estel
mästä tms., jotka oletetaan advanced
tasoHl.a jo tunnetuiksi. 

Kirjan 'rakenne noudattaa perinteistä 
jaottelua. Ensin tarkastellaan jillkisen 
talouden ro,olia talousjärjeste1mässä, 

sitten käsitellään julkisten menojen 
. teoriaa, tämän j ä1keen verotusta ja lo

puksi julkisen vallan eri tasojen muo
dostamaa (jederaZ-state-ZocaZ') kokonai
suutta. 

Kirjoittajan maailmankuva on neo
k.lassinen. Tämä näkyy jo johdantolu
vussa, jossa esitetään perusteluja julki
sen talouden olemassaololle. N eoklas
sisen teoriakehikon omaksuneelle syyt 
julkisen vallan toimintaan ovat löydet
tävissä julkisista hyödykkeistä, ulkoi
sista vaikutuksista, lisääntyvistä skaa
latuotoista sekä riskistä ja epävarmuu
desta - jos nyt jätetään tarkastelun 
ulkopuolelle maikrotaloudelliset kasvu
ja stabilisaatio-ongelmat. Tälle lähes
tymistavalle lyö leim·ansa pyrkimys 
kohti ajatonta yleispätevää teoriaa sa
malla, kun reaaliajalla, historialla ja 
spesifisillä yhteiskunnan institu utio1iJla 
ei ole mitään itsenäistä Iroolia. Tämä 
tarkastelutapa on tietenkin jyrkästi 
poikikeava esimerkiksi marksilaisen nä
kökulman kanssa. Salma koskee tieten
·kin myös j älkikeynesiläistä analyysiä. 
Valit·ettavasti Ikirjoittaja ei missään 
vailheessa viittaa tarkastelutapansa ra
joittuneisuuteen, joten tämä jää kirjan 
käyttäjän huoleksi - mikäli katsoo ai
heell'iseksi huolehtia asiastaan. Toi
saalta myös monet neok1.assiseen tar
kasteluun tunnustautuneet ekonomistit 
ovat korostaneet ju1kisen talouden yh
teydessä Y'hteiskunnan etu- ja intressi
rY'hmien roolia ja tästä seuraavia peli
teoreettisia asete1mia. 

Verotusta koskeva osa on hyvin sel
keä. Se käsittelee verotuksen allokaa
tiovaikutUlksia, veron kohtaantokysy
myksiä sekä verotuksen nOlrmatiivisia 
kysymyksiä tehokkuuden ja tulonjaon 
sekä näiden välillä vallitsevan ristirii
dankannalta. Norm·atiivisesta analyy-



sistä teos sisältää 1970-luvuJla suurta 
huomiota ·osakseen saaneen optimaali
sen verotusteorian perusteet. Lisäksi 
verotusluku sisältää katsauksen USA:n 
verojärjestelmään ja ve,rojen erityis
piirteisiin. Kirjahan on kuiltenkin !pää
asiassa taIlkoitettu USA:n markkinoille, 
joten tämä selittää yhteyden empii
riaan. Sama koskee myös viim,eistä lu
kua, jossa 'käsitellään julkisen talouden 
federalismia. Tässä suhteessahan USA:n 
julkinen sektori O1n huomattavasti mo
niulotteisempi kuin e:simerkiksi suoma-
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Julkistaloudenkin teorian muodostus 
on nykyisin hyvin abs:traktia, mikä il
m·eisesti muodostaa monille kansanta
loustieteen opiskelij oiHe melkoisen 
orientoitumiskynnyksen. Tämä abs .... 
traktiotaso heijastuu seLvästi Boadwayn 
teoksessa. Luento-opetuksen tehtäväksd 
jäänee tuon ,kynnyksen madaltaminen. 
Tästä huolimatta Boadwayn teosta 
voidaan kyllä pitää onnistune,ena 
aluevaJtauksena, nimenomaan juilkisen 
talouden opetuksen »välitasolla». 

lainen valtio-kuntajärjestelmä. Reino T. Hjerppe 

The Glohal 2000 Report to the Presi- 1. Carter ja Global 2000 
dent: Entering the Twenty-First Centu
ry, Volume One; The Technic.al Report, 
Volume Two, U. S. Government Print
ing Offilce Washington D. C. 19,80. 

Maailman räj äJhdysmäinen väestönkas
vu, iluonnonvar,ojen ehtyminen ja ym
päristön saastwminenmuodostavat uh
kan ihmiskunnan tulevan hyvinvoinnin 
suotuisalIe kehttykselle. Jos nämä kol
me pulmaa jätetään valtoimelleen, tu-
kahtuvat ihmissuvun kehitysmah:dolli
suudet. Nämä ongelmat koskevat myös 
amerikkalaisia - maamman vaurrum
piin kuuluvia Ikansalaisia. Jos: pulmien 
ratkaisemisessa, onnistutaan Yhdysval
tain myötäva1kutukseHa, v01daan 21. 
vuosisata ottaa vastaan toiveikkaina ja 
turvallisin mielin. Näin voi muu
tamalla viIikkeellä luonnehtia presi
dentti Jimmy Carterin vuonna 1977 
käynnistämän ja 24. 7. 1'980 valmistu
neen G10bal 20000 -tutkimuksen lo\ppu
raporttia. 

The Global 2000 Report to the P1'esident 
on vastuullisena tul,evaisuustutkimuk-
sena arvio valllitsevien kehi,tyssuuntien 
seuraukststa seuraavan parin vuosi
kymmenen miUaan. Raportti ei ole 
kohtalonomainen profetia, vaan selvitys 
mahdollisuuksistamme nykyislten kehi
tyssuuntien Ikääntämiseen. Aika näyt
tää tuleeko tämä Yhdysva~tain ekologi
simmin ajatelleen ,presidentin aluIle 
panema ja Yhdysva1.tain ulkoministe
riön sekä y~päriSltöneurv·oston arvoval
lalla esiinkuUJlutettu »ympäristöys.tä
vällinen» suunnittelul.irrja jatkossakin 
pitämään. SamaHa tulee punnituksi s,e, 
mer,kitseekoö tämä ajattelun paluuta 
environmentaalis-esta kehikosta takai
sin ihmiskeSlkei,seen viitekehykseen 
kansantaloutta uhkaavien vaara:tekijöi
den ymmärtämises.sä. Presidentti Rea
ganin mukaan talouden suurimman uh
kan, inflaatLon, syynä ovat talousyksi
köiden subjektiiviset luulot hintojen 
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nausUiSta ,eikä niinkään Car.terin usein 
taistama amerikka!laislten liial!linen 
niukkenevan energian ja luannanvara
jen kulutus. Yhdysvaltain nykyisellä 
hallituksella an kuitenkin nyt Carterin 
ailkakaudelta perintönä annos tulevai
suutta kaskevaa tietaa, janka avulla se 
vw pYI'lkiä aiempaa tehokkaammin sa
vittamaan tala~alitiikkaansa tulevai
suuden asettamiin !haasteisiin. 

Rapartin julkistamisen yhteydessä 
taistettiin useasti tämän selvityksen ai
nutkertaisuutta: GlO/ball. 2000 an ensim
mäinen Yhdysvaltain hallituksen ni
missä tehty todella laaja pitkän aikavä
lin tutkimus.. Vuasisadan alusta USA:n 
viranamaisten suarittamat selvitykset 
ovat nimittäin kaskeneet vain pitkän 
aikavälin problematiikan muutamaa 
särmää kerrallaan. Suuri asa aiem'min 
tehdyistä tutkimuksista an kaskenut 
luannanvarajen riittävyyttä, mikä an
kin kuulunut erattamaUomana osana 
Y;hdysvaltain kasvuhakuiseen talaus
palitiikkaan. Global 2000 an siis edel
täjiään huamattavasti manipuolisempi 
.selvitys. Siinä omaksuttu tutkimuslta
pa mer,kitsee myös uudenlaista suhtau
tumista talauskasvun kysymykseen. 
Toalauskasvun pulmia :pitäisi pitkän ai
kaharisantin tapauks'essa lähestyä taso
muuttujien avulla silloin kun tarkaste
lun kahteena avat kasvuun liittyvät 
määrälliset mahdallisuudet ja laaduHi
set seuraukset. 

2. TutkimusrapaT'tit 

The Glabal 2000 Repart ta the President 
jakautuu kolmeen asaan. Tii,vistelmä, 
Valume One sisältää yhteenvedan tu
loksista. Tekninen il'apail'tti, Valume 
TwO' an yksityiskohtainen ,g,e[ostus iut
kimustuloksi:sta, ja Valume Three sisäl-

tää selastuksen rapartin laadinnassa 
käytetyistä maailmanmaUeista. 766 si
vuinen Volume TwO' jakautuu vuaras
taan seuraaviin osiin: 1 prodektio.t, II 
Yhdysval tain hall1tuksen maailman
malli, III muut maailmanmallit sekä IV 
malJ.itulosten vertailu. 

Tutkimus .perustuu ekolagisiin lähtö
kohtiin. Tulakset ,aNat taivaa herättä
vät, ja nykysuuntausten arviainnissa 
pyritään viileään tosiasiaiden luette
laintiin. KatsaUiS tutkimukseen asallis
tuneista henkilöistä tarjaaa kuvan sen 
painotuksista ja sij.aittumisesta tulievai
suudentutklmusten kenttään. Gerald 
O. Barneyn johtaman tutkimuksen 
taustalla avat vaikuttaneet 13. eri k,es
kusviraston tutkijat ja kaksitaistahen
kisen rtaimeenpanevan lkeskus.ryhmän 
ohella ,seitsenhenkinen neuvanantaja
ryhmä, josta Anne Ehrlich ja Mihajla 
Mesaravic lienevät Suamessa tunne
tuimmat. Tutkimuksen epävirailisiin 
neuv,anantajiin lukeutuvat mm. Her
man Daly, Jay Farrester, Alexander 
King, Dennis ja Dannella Meadaws, se
kä Haward Odum, muutamia mainitak
seni. Kaikki tässä luetellut tutkijat 
edustavat amissa ,töissään ympäristö
ekionamista tai puhtaasti ekal,agista tut
kimussuuntaa. Esimerkkinä näiden tie
demiesten ajattelutavasta mainittakaan 
hyvinkin lähellä Carterin julkttuomia 
säännöstelyajatUiksia 1iikkunut Herman 
Daly, joka jo ,ennen vuoden 1'97;3 öljy
kriisiä ensimmäisen ;kerran esirbteli aja
tuksen uusiutumattomien [uannanvara
jen ,käytön sääntelysItä markkinaitavien 
käyttölisenssien avulla. 

3. Väestönkasvu 

Tulevaisuuden suurimman pulman 
mualdastaa tutkimuksen mukaan maail-



man väestön lukumäärän hallitsematon 
kasvu. Yhdysvallat on pyrkinyt tuke':' 
maan rahallisesti tämän pulman rat
kaisemista. Sen panos k'ehitysmai
den perhesuunnitteluun ,on vuosittain 
ollut n. 200 miilijo.onaa dollaria. Tutki
mustulosten :po.hjalta on Yhdysvaltain 
hallinnOiSsa vedetty johtopäätös: jos tä
mä vuotuinen rahallinen apu ikaksin
kertaistettaisiin ja muut ma.at ruoudat
taisivalt esimerkkiä saataisiin tuloksek
si ehkä ko1me mUjardia henkilöä pie
nempimaaUman väestö väestönkas'vun 
vakiinnuttua ensi vuosisadalla. 

Arviot koko. ma.aHman väkiluvusta 
vuonna 2000 vaihtelevat 5.:9 ja 6.8 miil
jardin välillä. MainiUa!koon tässä, että 
suomalainen Leo Törnqvist on esittänyt 
o.massa mallissaan ,(Models tor a Non
Explosive W orld Population Develop
ment, Helsinki! 19'71) haarukan 5.4--6.9 
mtljardia hen'keä. Hänen esittämänsä 
ThDipean väestönkasvun vailhtoehldossa 
huippu saavutetaan vuonna 2020, jo.l
loin maailman väkiluku olisi 8.4 mil
jardia ja hitaan kasvun va~htoehld,ossa 
vuonna 20800, j o.llo.in maailman väestö 
olisi 7.8 ,miljardia. Vuonna 1979 val
mistuneessa OECD:n InterfutureSi-tut
ktmUlkseSisa liikutaan suunnLlleen sa
moissa IUJvuissa vuo.den 2,000 kohdalla, 
mutta väkiluvut kdhoaisivat ennen va
kiintumistasoa aina 12 miljardiin ensi 
vuos1sadan puolivälissä. Jos tästä vä
hennetään emo 3 mHj ardia, päädytään 
9 miljardiin - e1i siihen lukuun johon 
maailman väestö vakiintuisi huippulu
keman jälkeen. Lukuja vuoden 2000 
jälkeiseltä ajalta ei kuitenkaan esitetä 
Global 2.000 -r.aport1ssa, joten ne jää
vät muiden arvioiden varaan. Maail
man nykyistä n. 4.5 m,iJJjardin väkilu
kua on emo Anne Ehrlich pitänyt osoi
tUJksena maailman nykyisestä »yUkehit-
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tyneisyy:destä», ja suosilte1lut eräissä 
kirjoitulksissaan voimakkaita väestön
kasvun kon trollej,a, jottei maailman 
ekologinen j ärj estelmä j ärkkyisi. 

4. Ravintokysymys 

RavilntokysYlmys kuuluu väestöproible
matiilkkaan. Suurista edistysaskeleista 
huo.limatta, .pysyisi r.avinnon vuotuinen 
tuotanto. nykyisellä tasollaan vuoteen 
21000 kuljettaessa tai Jopa alenisi eräil
lä maahlman köyhimmillä alueilla, jos 
nykyiset kehityssuunnat jatkuisivat. 
YihdYSivalla,t o.n oHut pitkän aikaa ra
vinnon tuo,ttajana maailman johtavia 
maita, ja esittänyt tuntevansa vastuuta 
maaiLman väestön ruokkimisesta myös 
tulev.aisuude.ssa. Tutki,muksessa es,itet
tyjen ravintoennusteiden sanotaan ,ole
van ,toistaiseksi vain kamkeita arvio.ita 
siitä, mitä voisi tapahtua pitkällä aika
välillä. Ravinnon tuotannon tulevai
suuden arvioimisen )'Ihteydessä esite-' 
tään kolme pitkän aikavälin kehityksen 
ennustajalle ,tuttua pulmaa: 1) jotta 
päästäisiin riidattomiin päätelmiin olisi 
ensin suoritettava tarkempia erillistut
kimuksia siitä, miten ,muutokset väkilu
vuissa, tuloissa,makutottumuksiss.a, re
sursseissa, teknologiassa. ja ilmastossa 
vaikuttavat to.isiinsa; 2) aggregoituja 
tluotettavia ravinto ennusteita on vaikea 
tehdä kovin etääUe tulev,aisuuteen; 3) 
eri maiden o.mat arviot ravinnon tuo
tannosta vaihtelevat liian paljon. Global 
2000 ,arvioiden mukaan maail.man ra
vinnon tuotanto voidaan moninkertais
taa ensi vuosisadan alkuun mennessä. 
Ongelmaksi jää kuitenkin tuotannon ja
komaailman nälkää näkevien suihin. 
Oman pulmansa muodostaa se, että eri 
kiehitysasteilla ol,evien, maiden näke-
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mykset poi,kkeavat Itoisistaan ravinto
ja ympäristökysymyksissä. Ravinnon 
tuottamiseen tarvitaan myös yhä enem
män resur.ssLpanoksia, joista osa köyh
dyttää viLjelymaata. Maailman pellot 
ovat vaatineet lannotteita viimeisten 
vuosikymmenten aikana huoma1ttavasti 
nopeam,paan tahtiin kuin millä ra'vin
non tuotanto on voinut lisääntyä. Tait
tuminen kiilhtyneeseen lannotteiden 

.käyttöön ta,pahtui 60-luvun alkupuolel
la, ja kehitys jatkuu edelleen tutki,muik
sen arrvioiden mukaan vuoteen 2000 
saakka yhtä voimakkaana. Samanlais
ta »viljely;alan» köyhtymistä tapahtuisi 
myös merien kohdalla vuoteen 2000 
mennessä, ellei niidien elämää suod ella 
tehokkaasti. Perinteisten kalanpyynti
alueiden ,tuottoisuuden säilyttäminen 
nykyiseNä tasolla vaatii pidättyvyy!f;tä 
ja ,pyynttmenete1mien sopeuttamista 
merien ,ekologisiin raj oihin. T,oi;voa, he
rät.tää kuHenkin vesten tehovildely, jon
ka osuus ,kalantuQuannon kohdalla 
vuonna 1975 oH 1'0 prosenttia maailman 
tuotannosta. »A:kva-kultrtuurin» ,avul
la tuotettu meriravinnon määrä kasvoi 
19'70-75 välilsenä aikana kaksinkertai
seksi. 

5. Luonnonvarat 

LuonnonvaI'ojen problematiikka muo
dostaa toisen suuren globaalisen kysy
myksen väestöllisten pUJ1mien ohessa. 
Energiavarakar,toituksissaan Global 
2000 noj aa osittain Ul1kolPuo1isiin tieto
lähteisiin, kuten Workshop of Alterna
tive Energy Strategie'8in (W AES) j-a 

Wo.rld Energy Co.nferencen (WEC) ar
vioihin. Suurin pulma kohdataan ener
giankin ,kohdalla kehitysmaiss'a. Pul
mien ,ositta1sratkaisUlksi esitellään alun-

perin E. F. Schumacherin läpilyömää 
ajatusta pientmuotoi~ista teJknologiois
ta. Näiden käytön :Laajentamisesta huo
liJmatta myös USA:n talous !toimisi ede'l
leen pääosin energian suurtuotannon ja 
öljyn varass'a vuoteen 2000 mennessä. 
F,QlssiHisten polttoaineiden käytöstä syn
tyvistä YInpäristöpäästöistä hiilådioksii
din lisäänty:minen i1ma- ja vesikehässä 
muodostaa suurimman uhkan kaikista 
tutkimuksessa esitetyistä kasvavan 
energian käytön vaaroist,a. Hiilidiok
siidin vuotuisten päästöjen arvellaan li
sääntyvän vuoteen 1'990 m·ennessä jopa 
yli kaksinkertaiseksi USA:n nykyisiin 
päästöihin verrattuna. 

Vo.lume Two. sisältää arvioita myös 
mu1den kuin energiar,esursslten käytös
tä. Puh!taiden vesivarojen riiittävyyttä 
käsittelevä osa on voimakkaasti kehi
tysma<ljpainotteinen. Esildä on myös 
maai1man mineraalivarojen riittävyy
den arviointi. Maailman fosfaattimine
raalin kysynnän arvioiJdaan kasvavan 
nopeimlmin esi1lä .olevien miner,aaliva
rojen kysynnästä. Maailm,an metsä
alasta ,autioituu nykyisin n. kaksi ker
taa Uudenmaan läänin kokoinen alue 
vuosittain. Tämän jatkuminen saattaa 
tietää merkittävimmän luonnonvaram
me suhteellisen ,asem,an paranemislta 
vuoteen 2rOOO mennessä. 

Tutkimuksen J,uonnonv,araryhmä poh
jaa näkemyksiänsä fy1siikassa epäjärjes
tyneisyyden mittana käytettyyn entro
pian käsitteeseen. Tästä näikökulmasta 
rtutkijat pyrkivät osoittamaan, e1t:tä vie
lä tarvittaisiin runsaasti selvityksiä siitä 
kuin~a hyödym.nettäviä »neitseellisessä» 
muodossa olevat luonnonvarat fyysi
sesti todella ovalt. Tavar,oiden uudel
leenkäyttö ja nykyistä hi,taa'mpi hylkää
misvauhti säästäisi! uusiutumattomia 
luonnonvaroja ja ehkäisisi os,alta,an ym-



päristön pilaantumista. LiialJisesta lop
puunkUllutuBlvauhdista ei voi kuilten
kaan syyttää vain kululttajaa. V,aik,eim
man onge1man tällä ,alueelrla muodos,ta
vat erilaiset yhdistelmämate'I'iaaleista 
va'lmistetut tuotteet. Näiltä tutkijat 
nimHltävät korkeaen1lroolPpiseksi jät
teeksi. 

6. Talouskasvu 

Tutkimuksessa estteltään maailman eri 
maiden bru ttoikaIllsan tuote-ennuslteet. 
Nämä .on laadittu m,aa:iJl,m,anmalliajoja 
varten. Ne eivät sit,en oae varsinatisia 
odotettavissa ol,evan tuotannon ja hy
vimvoinnin kehityksen oSloittimia. Tut
kimUlksess.a tarvittjdn arvioita keski
määräisestä BKT:n kehitykseSitä mait
tain resurssien käytön pitkän aikavälin 
problematirkan selvittä,miseiksi. Vuosit
taiset kasvUiprosentit eivät poikkea 
esim. Länsi-EJuroopalIlJmaiden välillä 
lainkaan, vaan antavat vain !lmrkean 
kuvan vauhdista, jona nämä maat kas
vattavat kokonaistuotantoaan. vuoteen 
2000 ,mennessä. Ad1kaväUnä 1975-1985 
aI1vididaan näiden maidJenr, ja myös, Suo
men Ibruttokansantuotteen, kasvavan 
reaalisesti vUOlsittain hitaamman vaih
toehdon mukaan 3.1 % ja nopea,mlman 
va:iJhltoehdon ,mukaan 4.'9 0/0. 

Vastaavat kasvuluvut aikavälH~e 1985 
-2000 ovat 2.5 % ja 3.7 0/0. Nämä lu
vut poikkeavat Interfutures-tutikjmuk
sen esittämistä arvjoista. Suomi sijoit
tuisi Global 2000 muka,an ensirmmäis-eil
le sijalle »p1tkän aikavälin BKT-olym
pialaisissa», j 0.8 kilpakumppaneinam,
me vuoteen 2000 olisi Alankomaart, Yh
di,stynyt Kundn,gaskunta, Ranska, Ruot
si, Saksan Liittotas.avalta ja YhdysJv:al
lat, jos toteutuneen kehityksen ensim-
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mäiseksi vuodeksi valitaan 19'58 - jos
ta saadaan pis1m,mät yhtenäiset BKT
sarjat niin länsimaiden kuin sosiatlisrti
maiden osalta - ja viimeiseksi toteu
tuneen ,kehityksen tarkasiteauvuodeksi 
otetaan emo 1975, jos.ta projektiot vuo
rostaan alikavat. Toisen sij,an perisi 
Ranska ja kolmannen Alankomaat. In
terfuturesin kes.l~inopean talous~asvun 
vaihtoehdon (B2) mukaan järJestys oli
si Ranska, AJankOImaat, Suomi. Suo
melle on tällöin oletettu »maltillis'esti» 
kOllmen prosentin keskimääräinen vuo
tuinen ,kasvuvauhti, koska Interfutur-es 
ei ,esitä omaa kasvulukua SuomeJle. 
Nqpeamman ta10usikasvun arlueita Glo
bal 2'000 rapoI'ltissa ovat m,a'at, kuten 
Iran, jossa BKT:n reaalinen vUOltuiskas
vu oLisi edellä mainitun periodin alussa 
haarUlkoita,vissa luvuin 5.5-7.2 sekä 
peri,odin loppupäässä luvuin 4.3-6.5. 
Hi1Jaimmin kaSivu tapahltuisi sosi,alisti
sissa rmaissa, joista SEV-maissa keski
määräiset vuotuiset kasvuprosentit oli
sivat 3.0-3.5 aikavälillä 19'7'5-19H5 ja 
vastaavasti vuoden 19,85 jälkeen 2.5-
3 .. 0. Kiinan Kansantasavallan kohdalla 
luvut ovat kuitenkin 2.5-5.0 koko pe
riodilla 1'975-2'000. Edellä mainitussa 
nopeuskilpailussa sijoittuisi mm. Unkari 
oman kokonaistuotantotilastonsa 19158-
1'97'5 ja Glohal 2,000 tuotannon volyymi
kasvulukujen perusteella maalinauhalla 
vain ,muutaman desimaaUn verran Suo
men jälkeen. Sosialististen maiden oman 
ki~pailun voittaisi selväs:ti Puo'la, jos 
ki~pailussa sovelilettais1in ,edellä esitel
tyjä sääntöjä ja kilpakumppaneina 
kaffilppailisi DDR, N euvos'toliitlto jra Un
kari. Maailman maiden tuotannon yh
teisen kasvuvauhdin »vedenjakajalu
vun» tarjoaa koko 'maailm,an keskimää
räinen BKT:n kasvu. Aikavälillä 19'75-
1985 olisi tuo kasvu vuosittain 3.26-



254 

4.9,1 % ja aikavälillä 19-85-2000 2.73-
3.,9,3 0/0. Yhdysvaltain väestöllisen kes
kusviraston tekemä:t laske1mat väestön 
kasvusta samal,1a ai'kaväliUä tarj,oaa 
pOlhj an maailman bruttokansantuoltteen 
per capiJta ..,arvioista. Keskinopean väes
tÖnikasvun vaihtoehdon mukaan maail
man väkilUivun kasvu on keskimää,rin 
vuosittain lPeriodilla 1'975-19,915 1.8 0/0 

ja vuosina 1'9195-2-000 1.7 0/0. Koko 
maailman ,oletetaan siis keskimäärin 
vaurastuv,an asukasta kohden miltaUu
na vuote,en 2-00-0 mennessä, vaikka tie
tyiHä vähemmän keh~ttyneHJä alueilla 
kehitys näyttäisikin peri.odin 10plPulPuO
liskolla varsin synkälrtä. 

7. Elinympäristö 

Eräänä Carterin hallituksen perushuo
lenameena .oli ymipäristönsuodelun ke
hittäminen. Edellä luonnehdittujen ym
päristötekijöiden; väestön, talouskas
vun, ravinnon, energian ja luonnon:va-

r,aavat luvut. Vuonna 19'55 våilijelymaata 
oli läntisissä teollisuUlSmaissa henkeä 
'kohden 0.'6 iha - suunnitelmataJoulksis
sa sekä kehitysmaissa noin '0.4'5 ha. Vas
taavat lukemat olisivalt vuonna 2000 
teollisuusmaille 0.47 ha, suunnitelma.ta
lousmaillileO.27 ha ja ,kehiltys<maiJle joh
'tuen nopeasta väestönkasvusta, '0.18 ha. 
Vertatlun vuoksi Jtlaindttakoon, että 
YK~n Elintarvike- ja maa.ltalousjärjes
tön {FAO) vuositiJaslton mUJkaan Suo
messa v. 1972 peltO/pinta-alaa oli 0.6 
ha/lhenki1ö. 

ErHaiSten ympärisltötekijöiden keski
näisstä vuorovaikUJtusta on havainnollis
tetltu luetteloimalla tärkeimmät maa
han" ilmaan ja veteen kohdisltuvat ym,.. 
päristÖpaineet. Yhteisesti kai~ia ym
päristöjä saattavat ,tulevien vuosikym
meIllten mi,ttaan rasittaa, seuraavat mul
listukset: I1maslton mahdoJliset mUUJtok
set, ravinnon saatavuus ja ,m,aatalouden 
pUilmat sekä energian käyttö. 

rojen sekä teknologian ja talouden .oh- B. Mallitettu maailma 2000 
jannan ,kytkeminen ympäristöproibile
matiikkaan vaatii raporrtin projekrtio
osasta laajimman tilan sivumäärissä 
mitattuna. Se ,onkin rapo,rtin tä1rkein 
osa. 

Ympäris.tön pulmiin kuuauu taJous
kasvun etenemisen myötä ympärisltön 
tilan »luovuUaminen» luonnoJta ihmi
selle. Tämän ja1tkuvan prosessin myötä 
arvioisdaan raportissa 20 prosenttia ,tun
netuista kasvi- ja eläinlajeist,a tuhou
tuvan vuoteen 2000 mennessä. Tarkas
telussa osoiteta,an myös havainnollisesti 
miten taloudellinen kehitys ja väestön 
lukumäärän lisääntymisen paine rasit
tavat ravintotuotantoon käytettävää 
ma1a,p.ohjaa. Tätä ihmisen ja luonnonta
louden vuor.ovaikutusta kuvaavat seu-

Volume Two',n, osa 1 sisältää siis s,eloSi
tuksen monista m.uutoksista vuosisa
dan 10PPuUJnmennessä. Osa II käsitte
lee Yhdy.svaLtain yhteiskuntasuunnitJte
lun perustana olevaa m.aailmanmaillia. 
Siinä kuvataan m,enetelmiä, j.ohllla edel
lä ,luonnehd1ttuja tuloksia on tuotettu. 
Yhdysvaltain suunni,ttelukoneisto diar
vttsee pitkän ai~a.välin kokonaiSlrnallia 
seuraavis.ta syisltä: mallin avwlla 'Voi
daan ha:hmottaaerUaisten oletusten 
vaikutusta suuriin ikysymyksiin. Malli 
on kokoonpantu eri keskusvi'I'Iastojen 
käyttämistä »sateIJliittimalleds'ta». Jo
kainenosamalJi, jokia perustuu jo en
nes.tään tunnettuihin rutiineihin, voi
daan nyt yhdistää kokonaisuudeksi. Tä-



män takia »ilohkoittain» tuote,tut tu
lokset eivät kaikilta osin ole keskenään 
reaalimaailmaa vastaavassa vuorovai
kutussuhteessa. Mallin lohkoj'en mo
nimutkaisuuden asteesta saa käsityk
sen tarkasteleman.a kuviota, jossa mo
nimutkaisuus on esitetty graafisesti 
pinta-aLojen avuiLla: mitä suurempi ala, 
sitä kompleksisempi ongelma. Suurin 
ala on energi'aHa, toiseksi suurin brut
tokansantuotteella, ja 'kolmlanneksi suu
rin ravintokysymyk.se'llä. Eslimerkiksi 
ilrrnasto ja ,metsät kuuluvat näin kuvat
tuna väJhämerkIi,tyksellisiin osiin malli
j ärj estelmässä. 

9. Muiden mallien rooli 

Osas,s,a III esite1lään lyhyesti muita 
ma'ailmanmalleja. Näiden avulla on ku
vattu hallinnollisen koneiston suoritta
maan globaaliseen tUltkimukseen kuu
luvia v,alkeuksia. Ne poikkeava1t lyhyen 
ai~avälin .ongelmista kahdel[a tavaHa. 
Ensinnäkin pitkällä 'aikavälillä vaikUJt
tavi en te~ijötden keskinäisen vuorovai
kutuksen huomiotta jättäminen saattaa 
merkitä analyysin epäonnis:tumistta. Toi
seksi on byr,o,kratian suoJrlitJtamalla tut
kimuksella usein t'aipumus väheksyä 
vaikeita ,mUitta tärkeitä kysYimyk:siä. 
Esittelyssä ovat mukana Forresterin, 
Meadowsien sekä Mesarovicin ja Pes
telin j ohdo.hla rakennetut maaHman
mallit, MOIRA-maLli (Model of Inter
national Relations in Agriculture), La
tinalaisen Amerikan sekä YK:n maail
m'anmalli t. 

Osassa IV vertaHlaan mallien anta
mia tWloksi,a. Tutkija,t toteavat, että 
maai.lmanmaUitustyö o.n vielä kesken. 
Yh teenliitettyj en ma'llli tulo siten tulistikin 
tehokkaammin palvella käytäntöä. Kit-
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kaa saattaa syntyä siitä, etteivät maa
ilmanmalleilla tuoi-etut tulokset aina 
So.vi yhteen suunnittelijoiden käsitys
ten kanssa. M,allitulosten vertailu 
osoittaa, 'että kelvollisten tulosten 
saaminen 'edellyttäisi julkisen hallin
non suunnittelumallilta eri tekijöi
den tehokkaampaa yhteensitomista. 
Irrallisesti tuotetuissa »tulevaisuus
heitoissa» ei konsistenttisuuden puu
te näy vielä viiden vuoden aikaho
riso.ntlllla, mutta jo. kahdenkymmenen 
vuoden aik,atähtäimellä tästä o.n selvää 
haittaa. Esi,merkiksi energ,ian ja talou
dellisten ,kysymysten yhteensirtominen 
vaikuttaa ma,ailman tasolla maatalou
den ja ympäristön kautta väes,tön ter
veydentHaan ja siten väestönkasvuar
vioon aivan eri 'tavoin, kuin jos ensin 
m'ainittuja ,tekijöitä ei stdottaisi m,allis
sa y1hteen. 

Littteissä on selostus Yhdysvaltain 
viralllisiS'ta Glo.barl 2000 -tutk1musta 
edeltäneistä pitkän aikavälin tutki
muksista. Tästä osas,ta löYttyy myös ul
kopuoHsten neuvonan.tajien kritiikki. 
Liiteosa sisältää myös USA:n lähetys
töj en eräi,tä maita kOsikevat roporti t 
maa- ja metsätalouden al'a'1;ta. Pohjois
maat ei,vät kui,ten.kaan sisälly näihin. 
Viimeisessä l,ii'tteessä on tyhjentävä 
luettelo. tutkimuksessa käytetyistä mit
tay ksiköis,tä. 

Edel'lä o.n lyhyesti selostettu verra,ten 
perusteellista tulevaisuustutkimusta, 
jollaista ei ole aikaisem,min esitel,ty Yh
dysval tain viranomaisten toimest'a. Se 
poikkeaa myös eräistä muista vuosilu
vulla 2000 otsikoiJduiSlta tU!levaisuustut
kimuksista. Esimerkiksi Kahnin ja Wie
nerin ((967) The Year 2000 oli huomat
tavasti optimistisempi, j'a »suolra tren
din Jatke» jällkiteolliseen yhteiskun
taan. Samaa v,oidaan sanoa Kosolapo-
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vin (1976) Mankind and the Year 2000 
-tutkimukses,ta, jo,Ssa tekno'log,inen val
lankumous kuljettaa ihmiskunnan riis
tottomaan ja tasa-arvoiseen maailman
talouteen. Myös Euroopan kulttuurisää
t,iön teettämä Europe 2000 on tutki
muksena Global 2000 :een verra.ttuna 
me1koisesti »pehmeämpi» ja »futurolo
gisempi». 

1 O. Tulevaisuuden näkymät 

Glolbal 200'0 ,sai osakseen huomiota Yh
dysvalloissa vielä pitkäl,ti julkaisuajan
kohdan jälkeen. Journal of Commerce, 
25. 7. 1980, luonnehtii tulolksia isikeväs ... 
ti: »Varokaa, globaal,inen vaara edessä». 
John B. Oakes kirjoitt.aa New York 
Timesissa 21. 1. 1\9'81: »Global 2000, is 
different in quality and degree from 
anything that has gone before in the 
history of the human race. It will be 
upon us, if present trends continue, in 
20 years - or only as far from us to
day in one direction as John F. Ken
nedy's administration is in the ot'her». 

Science .... lehdessä 15. 8. 19'80 julkaistussa 
kirjoitU'ksessa arvosteUaan kuitenkin 
raportin Ituloksia. Siinä annetaan myös 
taustalla vaikuttaneilile suunnitteluvi
ranomaisille tOlruja vitkastelust'a. Ra
portinhan oli alunper,in määrä v,almis
tua vuodessa, mutta aikataulun venytti 
kolmeksi vuodeksi eräiden keskusvi,ras
tojen viivyttely. Tämän t'akia mm. 
energ.iaa ikoskevat tiedot olivat ,täysin 
vanhentuneita jo julkaisutpäivänä. Glo
bal 20'00 raportiUe ilmestyi 13. 1. 19081 
seurantaraportti Global Future: Time 
to Act, jonka ovat laatineet samat vi
rastot kuin Global 2000-raportin. Se 
sisältää Global 2'00'0 raportin tuloksiin 
pohj,aavia kansallisia ja kansainvälisiä 
toimeIliPidesuosi tuksia. 

Joka syvemmin ;perehtyy raportin 
tuLoksiin, voinee yhtyä ulkoministeri 
Edmund S. Muskien julkistamristilai
suudessa anrtam'aan lausuntoon, että 
Glo'hal 2'0'00 täyttää tehtävänsä, jos seu
raavan 20 vuoden aikana on mahdollis
ta osoilttaa sen antama tulevaisuuskuva 
vääräksi. Ken elää, se näkee. 

Sami Tuurna 



English Summaries 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

KARI ALHO: The Rate of Return in function derived from r,elationships be-

Finland. 

There are several reasons for the rapid 
increase in interest in the problems uf 
the rate o,f return during the late 1'9170'8; 
e.g. the deterioration in gro.wth pro
spects, the »crises» in production struc
ture in industrialized countries, and the 
fal1ing trend in the rate of return in 
many countries, which was further 
aggrav.ated by the simultaneous sharp 
decline in profi tability and business 
investment following the oil price 
shocks. These factors have called for 
a new theoretical and empirical analy
sis of the rateof return and its in
fluence on stability and growth. Natur
ally, many of these Iproblems have also 
been experienced in Finland. As a 
general observ~tion, we can, however, 
conclude that there have not been the 
same kind of doubts aibout future 
growthin 19'79-80 prospects, which is 
partly attributable the fact that pro
fitability and .capacity utilization in the 
business sector were restored to the 
levels prevailing in the 1960's and early 
19J70's. 

The paper first discusses the possi
biliti·es of utilizing gro,wth potential in 
a framework where growth and the 
rate of re'burn are simultaneously deter
mined by the investment opportunity 
function IlVI in figure 1 {a condensed 

tween endogenous technical progress, 
the share of investment in output, and 
income distribution) and the investm,ent 
function (KK), which is partly deter
mined by we·alth-holders' desire Io.r ac
cumulation. In order toachieve both 
vigorous growth and relatively high 
profitability the existence of both good 
investment opportunities and a strong 
desire to accumulate is required - a 
characterization we are willing to give 
to the Finnish growth pro.cess. 

We next enlarge this framework -

originally presented by W. A. Eltis 

(19<13) - to consider the relationship 

between domestic and foreign growth 

and then introduce the bal·ance of trade 

curve EG in figure 1. A decline in 

world growth imposes a deflationary 

constraint on the dom'estic economy and 

shifts the investment olpportunity func

tion to a Iless favourable position. A 

possible cure for this situation is a 

depreciation of the .exchange rate. This 

has a .positive effect on the investm'ent 

opportunity ,function and on the trade 

balancecurve. If the improved com

petitiveness c·an be maintained, it pro

vides a stimulus to both growth and 
the rate of return. 

In chart 2 we show the rate of return 

on fixed capital in Finnish manufactur
ing. The typica'l feature of similar 



growth patterns for capital stock, pro
duction and capital intensity, and as a 
consequence rising labour productivity 
and real wages and a fairly steady rate 
of r'eturn oncapital, can also. be found 
in Finland. The ,fluctuations have, 
however, been sharp. These fluctua
tions are then explained simply in terms 
Df the level of capacity utHiz·ation and 
the ratio of export prices and GDP 
priees to unit labour cost. The outcome 
indicates that the ratio of export prices 
to unit labO'ur cost is by far the most 
important ·explanatory variable and 
that capacity utilization is no.t a signifi
c.ant exp'lanatory variable. This result 
tmplies that the rise in the rate of 
return from 1'9177 to 19:79' was ta a large 
extent 'explained by the devaluation of 

TIMO TYRVÄINEN: The Economic 
Background of Strike Behaviour in Fin
land. 

In the :present article, strikes ,aI"e dealt 
with as part of the economy's income 
formation process. Political and orga
nizational factors, which hav'e affected 
some strikeaction, have been mostly 
excl uded. After examining the connec
tion between, on the one hand, the in
come distribution struggle, and cydi
cal develQpmentsand, on the other 
hand, the losses caused by strikes in 
Finland, an account is giv1en af the 
major strikes in 1J968-19'79'. After re
ferring to the statistical and research 
problems encountered, the author final
ly gives a brief account of the starting 
points, methods and major estimation 
results 'of his econo,m'etric study. 

the Finnish markka and also by the 
rationalization m·easures implemented 
by firms in their manpower policy dur
ing the recession. 

The paper concludes by noting that 
the actuaI ,adaptation of the Finnish 
'economy to the general deceleration or 
growth has taken place by slowing 
down capital accumulation. We esti
mate that the capital stock at the end 
119,810 was roughly some 1!5 per cent 
smal'ler than what it would otherwise 
have been had the same inv'estment 
rate prevailing ,earlier in the post-war 
period been preserved. Hence, whiIe 
there was practically ~ull employment 
of capi taI in the boom of 19,7'9· and 19'80, 
there was of the same time quite a large 
underutilization o.f the laibour force. 

The roots af strik,es lie in the income 

distribution struggle. Strikes are as
sociated with the process by which the 
economy adjusts itself to the changes 

in relativ'e prices and wages affecting 
income distribution. Strikes ar·e not a 
phenomenon sEUlarate from overall eco
nomic develo.p.ment but a part of the 
econo.my's adjustment mechanism and 
inflation process. 

Strategic solutions to th'e income 
distribution struggl,e lead to the reali

zation of strikes or the conclusion of 

a compromise without losses caused by 
strikes. These cho.ices af strategy are 
decisively affed<ed by opinions abO'ut 
future economic developments. An 
optimum strategy produces an agree

ment which is most favourable to both 

parties, without .1osses caused by strikes. 



Employers' r,eactions to employees' 
wag,e clai.ms depend on a number of 
factors: the company's order-boaks, 
pr,ofitabiIity, the volume af exports, 
e~port earnings, etc. The willingness 
to ,compromise depends on the brisk
ness of demand and the financi,al room 
for manoeuvre cr,eated 'by it. The stra
tegic importance of the strike threat 
presented by employees is greatest 
whenever it is most unfavourable for 
the em,plo,yers to allow stoppages in 
production, distribution, etc. The 
parties' choice of strategy is based on 
expectations about cyclical and econom
ic developments. 

In theory, ,it seems that strikes could 
most probably be avoided when the 
ex;pectations of both Iparties are the 
same. In many cases, strikes reflect 
divergent expectations ar miscalcula
tions of the strategy ·of the other party 
- or one's awn. 

A cyclical analysis provides a very 
clear eXfplanation af Finnish strike be
haviour. In the first stages of an up
swing, enterprises are best able to pay 
higher wages. The willingness to pay 
is Iikely to he greatest som·e time after 
the onset of the upswing, when pros
pects are bright and there are signs 
of a potential shartage of skilled laibour. 
Owing to lags, pressures on price in
cr,eases generally strengthen towards 

the ,end of the upswing, as the growth 

in productivity slackens. This results 
in growing pressures on an accelera
tion in the rise ·of naminal wages, at 
the same time as the deterioration in 
economic prospects reduces enterprises' 
scope f.or manoeuvre. At this stag,e, 
pressures on the 'outbreak of strikes 
tend to, increase, which would explain 
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the tendency for them to occur at a 
stage when the 'Uipswing is alveady com
ing to an end. On the other hand, 
cyclical development is then reaching 
a point when employees' chances of a 
successful struggle begin to decline. 
Thisexpl,ains why a year af intensive 
activity is seldom followed by a similar 
year: the ·opportune stage in the busi
ness cycle has already been pass,ed. 

Becauseof statistical problems, it 
has be,en necessary ta limit the estima
tion period of the regression models to 

19'68-19719. 'Dhe aim of the model 
examination is to explain the number 

of working days lost in strikes and the 

number of persons participating in 
them. Attempts have been made to 

keep the. models simple enough for 
forecasting lPurposes. 

The second differenc,e of the real 

wages has been used as the variable 
indicating the result of the income 
distribution struggle from the point of 

view of 'employees. It is assumed that 
the coefficient is negative, Le. that a 
slow-down in the growth rate of real 
earnings stvengthens strike pressures. 

The growth estimate of GDP prepared 
by the Ministryof Finance has bee'n 

used to descr,ibe employees' growth 

expectations. The coefficient is assumed 
to ,be positive Le. the higher the growth 

expectations, the more pressures on a 
strike. 

The reflationary policies pursrued in 
1'968-1970 had aclearly cailming effect 

or the labour market. The model in
cludes a dummy variabl,e covering those 

years; itscoefficient is negative. 

Employ;ers' reactions to employees' 

wage claims ref1.ect the importance of 
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losses caused by strikes. In a small 
open econo,my like Finland, the develop
ment of export prices, whose connec
tion with the cOIiPorate sector's pro
fitability developments is obvious, could 
serve as a si:tIljple indicator of enter
prises' ability to pay higher wages. The 
development of export prices is also 
likely to he reflected in ,en trepreneurs' 
growth expectations. With ,export pri
ces rising sharply, employers' will
ingness tocompromise isexpected to 
increase and henc€ the likelihood of 
strikes to decrease. The coefficient for 
the variable is thus assumed to be nega
tive. 

Part of the strikes are caused by 

local wage differences, or disputes con
cerning the working conditions of in
dividual enterprises. Inthe explana
tory equations, this strike component 
is descrihed by a constant. After the 
Hildreth..,Lu corr·ection, the corrected 
level of ex;planation of the regvession 
model cQntaining the albove-mentioned 
variables is .91. AlI the coefficients 
are significant at the on per cent the 
loevel and their values are very stable 
when using the various combinations 
of variable.s. As a result, it can be con
cluded tha t the connection of Finnish 
strike behaviour with general economic 
develQpments is very clear and 
apparent. 

MATTI VANHALA: Prospects for the world. Assuming that economic 
Monetary Co-operation in the 80's 

In this article, the author notes that 
although perce.ived in many quarte.rs 
as disorde.rly, the. international mone
tary system has responded to its own 
environment in a reasonably consistent 
fashion. What is loosely described as 
a system, has not basically changed, it 
is argued. In particular, the U.S. dollar, 
and thereby the U.S. economy along 
with its financial system, remains the 
basis of the system. 

Looking forwards, it is the author's 
judgement that exchange stability, in 
its traditionaI postwar sense, is an ex
tremely unlikely prospect, given the 
present adjustment problems, and 

above all, the continuation of the 
present, fragmented power structure in 

activity and trade will expand but 
slowly, that protectionism and bilatera
lism will increase, that developing 
countries' internal conflicts will be 
exacerbated, it is concluded the un
certainty about the rules of the game 
will tend to increase significantly as 
concerns both trade and financing. In 
such circumstances, there can be no 
serious discussion about overall mone
tary reform. Nor is it likely that ex
change rate relationships in general 
will, or indeed should, stabilize. 

It is maintained, that exchange rates 
and exchange policies have to a great 
extent become a residual of other poli
cies, and that, in fact, the key to the 
issue of exchange stability seems today 
to lie wholly in the field of general 
adjustment policy. 
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Finally, the author discusses the that balance of payments financing, or 
question of international liquidity, in indeed monetary actions in general 
particular as it bears on the recycling cannot substitute for trade and develop
capacity of the private banking system, ment aid proper, nor for development
and on the prospects of the developing oriented and stability-oriented econom
countries, one of the conclusions being ic policies. 

8 



Tieteellisiä kokouksia 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
CRITERIA FOR EVALUATING 
THE RELIABILITY OF MACRO
ECONOMIC MODELS 

Ekonometristen ,menetelmien soveJta
minen taloustieteellisessä tutkimukses
sa ja talouspoliittisten selvitysten laa
dinnassa on kasvanut kiihtyvällä vauh
dilla. Jotta IBM IPysyisi näiMä tieto
jenkäsittelyn markkinoilla hyvin mu
kana, tämä o~ganisoi Pisan yliopiston 
tukemana Pisassa sijaitsevaan tieteel
liseen keskukseen ekonometristen ,mal
lien .luotettavuuden kriteereitä käsitte
levän kokouksen 16.-18. 12. 119:80. 
IBM:n useista toimipisteistä kokouksen 
pitQpaikaksi oli valittu juuri Pisa sen 
vuoksi, että ekonometriset sovellutukset 
kuuluivat Pisan keskuksen toimialuee
seen. Kokoukseen osaLListui runsaa t 
2,00 osanottaj aa, joukossa maailman 
huomattavimpia 'ekonometrikkoja L. R. 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1981:2 

kousselostuksessa ei voida käsitellä jo
kaista tutkimusselostetta erikseen, v.oi
taneen kuitenkin mainita Kleinin, 
Deatonin ja Kuhnin esitykset. Kokouk
sen avajai~uheenvuorossa Italian kes
kuspankin varapääjohtaja Sarcinelli 
esitteli ,mallien roolia Italian keskus
pankin talouspoliittisen päätöksenteon 
apuvälineenä. Kokouksen loppukes
kustelussa kysymys suurten ns. pien
ten mallien tarkoituksenmukaisuudesta 
näytti kääntyvän !pienten eduksi. Mm. 
Zellner ja Chow olivat sitä mieltä, että 
maHi tulisi rakentaa kutakin käyttötar
koitusta ja ongelmaa varten erikseen. 

Symposiumin avajaispuheenvuorossa 
Italian keskuspankin varapääjohtaja 
M. Sarcinelli tarkasteli makrota'loudel
listen mallien roolia talouspoliittisessa 
päätöksenteossa. Kokemuksiinsa noj,a
t,en hän totesi, että Italian keskuspan
kissa on tapahtunut selvää siirtymää 
ekonometristen tarkastelujen hyväksi 

Kleinista alkaen. Suomessa kokousta tavanomaisten arviointien (judgement) 
ei liene etukäteen juuri mainostettu., 
sillä allekirjoittanut oli ainoa suomalai
nen osanottaj a. 

Kokouksessa esitetyt paperit olivat 
avau~uheenvuoroja ja loppukeskuste
lua lukuunottamatta varsin teknisiä ja 
keskittyivät kokouksen nimen mukai
sesti malLien hyvyyden testaamisen 
on,gelmiin. Myös moninaiset simuloin
tien avulla suoritetut testaukset .olivat 
hyvin edustettuina. Vaikka tässä ko-

kustannuksella sitä mukaa kuin pankin 
henkilökunnan analyyttiset taidot eko
nometrian alueella ovat Hsääntyneet. 
Käytännön päätöksenteossa joudutaan 
aina kuitenkin luonnollisesti punnitse
maan eri lohkoilta saatavaa informaa
tiota eikä niinkään luottam,aan pelkäs
tään mallien tai v'arsinkaan yhden mal
lin antamiin tuloksiin. MalHen roolin 
kasvua selittäessään Sarcinelli viittasi 
ensinnäkin siihen, että ulkopuolisen in-



formaation käyttö mallien yhteydessä 
on lisännyt niiden luotettavuutta, vaik
~a toisaalta on myös vaikeuttanut mal
lien »hyvyyden» määrittelyä. Toisena 
syynä varsinkin mallien laajuuden kas
vuun hän näki ehkä liiankin pitkälle 
yksityiskohtaisten tilastotietojen run
sauden. Varsinkin rahoitustilastojen 
osaHa Sarcinelli ihmetteli, lisäävätkö ne 
ymmärtämystä taloudellisesta kehityk
sestä tai voidaanko niitä hyödyntää 
m,allien rakentamisessa, kun tällä het
kellä rahoitustilastojen tarjonta ylittää 
selvästi olemassa olevien mallien kehi
tystilan edellyttämän kysynnän. Kol
mantena Ja tär~eimpänä syynä mallien 
roolin kasvuun Sarcinellin mielestä oli 
talouden ja sen säätelyn lisääntynyt 
monimutkaisuus. Talous on ts. tullut 
haavoittuvamm,aksi ei ainoastaan ulkoi
sille häiriöHle, mutta 'myös talouspoli
tiikan virheille ja 'viivästyksille, mistä 
syystä yksityiskohtaisemmat tutkimuk
set talouden rakenteiden ja instituutioi

den vuorovaikutuksista ovat tarpeen. 

Prof. Klein tarkasteli esitelmässään 
talousteorian asett,amia raj oituksia eko
nometristen mallien käytössä. Kun ta
loudessa kaikki ri~ppuu kaikesta, on 
vaikeutena mallin yhtälöiden identi
fiointi ellei ~ertoimin.e as,eteta a priori 

raj oi tuksia. Iden tifioin tion,gelmien li
säksi a priori rajoitukset ovat tarpeen 
myös pi,enen otoskoon, multikolline,aari

suusongelman ja tas'eidentiteettien 
vuoksi. A priori informaatiota voidaan 
hakea talouden institutionaalisista puit

teista, kuten vero-, pankki-, valuuUa
ja palkkaneuvottelujärjestelmistä. Li

säksi kokemus ja empiiriset havainnot 
tarjoavat pohjan a priori rajoituksille. 
Rajoitusten hyödyntäminen mallien 
muodostamisessa ,on tapahtunut jossain 
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määrin ad hoe-pohjalta, ja Klein ehdot
taakin esit,elmässään Bayesilaisen ana

lyysin käyttöä a priori ehtojen hyödyn

tämiseksi. Esitelmänsä loppuosassa 
Klein tarkastelee talousteorian asetta

mien hypoteesien niv'eltämistä malli~ 

struktuureihin, ja kuinka paljon teoriat 
voivat .edesautta,a mallien muodostami

sessa. Varsinkin dynamiikan osalta 

teoriat pystyvät sanomaan vähän ja 

käytännössä mallien dynamisointi on
kin ,perustunut ad hoe soveHettuun osit
taisen sopeutuksen periaaUeeseen. Li
säksi teoria perustuu useimmiten epä
realistisiin taloudellisia olosuhteita kos
keviin oletuksiin, kuten oletukseen täy
dellisestä informaatiosta markkinoilla. 
Myös tietyistä teorian sanelemista läh

tökohdista voidaan johtaa useita mal
lispesifikaatioita. Kuitenkin ekonomet
rinen menetelmä antaa teorioille sisäl

töä j,a teoriaan perustuvat mallijärjes

telmät ns. redusoidun muodon tarkas

teluihin verrattuna ovat Kleinin mie
lestä mielekkäitä. 

Deaton tutki esitelmässään työmark
kinoiden tasapainottum,ista ja samalla 

tuli kysymyksenalais,eksi myös kulutus

funktion olemassaolo. Ongelma oli lä
hinnä metodologinen,so. löytää tyydyt

tävä testi. Deaton esittääkin Coxin tes
tistä muotoillun menettelyn tasapaino
ja epätasapainoteorian testaamiseksi. 
Kuluttajan kysyntään ja työvoiman tar
jontaan perustuvan mallin avulla tes
tataan voiv,atko kuluttajat vapaasti va

lita työssäoloaikansa määrän. Poikki

leikkausaineistoon perustuvien havain

tojen nojalla (Englanti) Deatonin testi

tulokset 'eivät kumoa kumpaakaan teo,
riaa,mutta, tasapainomalli näyttää kui

tenkin sopivan havaintoihin paremmin. 
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Kuh ja Neese toteavat ekonometris
ten mallien pysyvästi ratkaisematto,mat 
ongelmat, so. reaali-ilmiöiden komplek
sisuus, teorian riittämättömyys, aineis
ton ongelmat ja kok'eellisen hav,ainnoin
nin mahdottomuus ja Ipyrkivät positii
visessa hengessä mallien 'luotettavuuden 
parantamiseen. He esittelevät m·eneil
Jään olevaa tutkimusta MIT:ssa, joka 
on osa y.liopistojen välistä mallien luo
tettavuutta ,pohtivaa tutkimusprojektia. 
Esitelmässä käsitellään kolmea aihepii
riä. Ensimmäisenä tarkastellaan reg
ressiodiagnoosia ,epäoleel'listen havain
tojen vaikutuksen eliminoimiseksi. Täl
löin saataisiin tulokseksi tyypiNistä 
käyttäytymistä kuvaavia regroessioker
toimia, j.a ennusteissa ja politiikkasimu
loinneissa ulkopuolisten korjaustermien 
vaikutus voitaisiin tällöin selkeämmin 
ottaa huomioon. Toisena aihepiirinä 
on .mallin herkkyyden selvittäminen 
tiettyjen :parametrien suhteen ja Kuh 
ja Neese esittävät tutkimustuloksiaan 
tältä alueelta. Kolmantena selvitysai
heena on Hsätä mallien strategisten 
piirteiden ymmärrystä sekä mallistruk
tuurin tärkeiden lohkojen intuitiivistä 
selkeyttä. Mallien laajuus, epälineaari
suudet ja kilpailevat teoriat usein hä
märtävät käsitystä mallien toiminnasta, 
ja lääkkeenä tähän ongelmaan tarjo
taan lineaaris,en systeemin analyysia. 
Tällöin havainnoHistetaan aluksi kuin
ka endogeeninen muuttujariippuu mal
lin karakterististen juurien' välityksel
lä kustakineksogeenis.esta muuttujasta. 
Tämä tarjoaa siis v,aihtoehtoisen menet
telyn normaaliUe kerroinanalyysiIle. 
Toiseksi lasketaan karakterististen juu
rien derivaattoja yksityisten kertoimien 
suhteen juurien alkuperän selvittämi
seksi. Tiettyihin juuriin liittyvien tär-

keiden kerrointen Ilukumäärä on yleen
sä pieni. Tällöin on mahdollista löytää 
dynaamisesti toisiinsa läheisesti liitty
vät yhtälöt. 

Ohessa luettelo kokous esitelmistä, joi
den kopioita on saatavissa allekirjoitta
neelta. 

Opening: M. Sarcinelli 
Deputy General Manager 
of the Banca d'Italia 

L. R. Klein 
University of Pennsylvania 
Theoretical Restrictions in Econometr'ic 
Modelling 

Discussant: L. Pasinetti 
Universitå Cattolica, Milan 

A. Deaton 
University of Bristol 
Model Selection procedures, or does the 
Consumption Function Exist? 

Discussant: M. Mouchart 
CORE, Louvain 

L. G. Godfrey, University of York 
M. Wickens, University of Southampton 
Tests on Misspecification U sing Locally 
EquivalentAlternatiVie Models 

Discussant: P. K. Schoenfeld 
University af Bonn 

J. F.· Richard 
CORE, Louvain 
Exogeneity Assu/rnptic)ns and Macroeco",; 
nomic MO'dtils . 

Discussant: A. Zellner 
University -of Chicago 

E. Kuh 
M. I. T.,Cambridg.e 
Econometric Model Diagnostics 

Discussant: J. Waelbroeck 
Free University, Bruxelles 



G. Chow 
Princeton Uni versi ty 
Analyzing Econometric Models by Con
trol Methods 

Discussant: B. Sitzia 
University of Pisa 

P. Corsi - 1MB Scientific Center, Pisa 
R. E. Pollock, J. L. Prakken - IBM 
COI'(Porati,on, ArmonkJ 
Chow Test in the Presence of SeriaHy 
CorrelatJed Errors 

Discussant: G. Gambetta, University af 
Bologna 

R. C. Fair 

R. Orsi, Uni versi ty af 
Modena 

Yale University 

The Effects of Misspecification on Pre
dictive Accuracy 

Discussant: M. Grassini 

University of Florence 

M. Salmon, K. F. Wallis 
University af Warwkk 

Model Validation and Forecast Com
parisons: Theorieti~al and Practical Con
siderations 
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Discussant: M. N erlove 

Northwestern University, 
Evanson 

C. Bianchi, G. Calzolari 
IBM Scientific Center, Pisa 
Evaluating Forecast Uncertainty due to 
Errors in Estimated Coefficients: Empi
rical Comparison of Alt,ernative Methods 

Discussant: J. Mairesse 
1. N. S. E. E., Paris 

H. Guillaume 
E<;ole Centrale de Paris 
Commissariat General au PIan Fran<;ais, 
Paris 
U se of Macroeconomic Studies in Pre
paration of the French VIIIth Plan 

Discussant: M. Tivegna 
Confindustria, Rome 
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Kansantaloudellisen Yhdistyksen 100-
vuotisjulkaisu 

Kansantaloudellinen Yhdistys täyttää 100 vuotta vuoden 1984 alussa. 
Yhdistyksen johtokunta on päättänyt julkaista 100-vuotisjuhlakir
jan. Asiaa valmistelemaan on asetettu työryhmä, johon kuuluvat 
Pekka Korpinen, Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räik
könen ja Pentti Vartia. Julkaisussa on tarkoitus käsiteHä yhdistyk
sen toimintaa kuluneiden 100 vuoden aikana. Tämän lisäksi julkai
suun pyritään saamaan kirjoituksia, jofka käsittelevät Suomessa har
joitetun kansantaloudellisen tutkimuksen, keskustelun ja opetuksen 
historiaa. Esimerkkeinä mainittakoon mm. seuraavat aihepiirit: ta
loudellinen kehitys ja kasvu, työvoimamarkkinat, ulkomaantalous, 
julktsen talouden rooli, talouspolitiikan eri osa-alueet, inflaatio ja 
sektoreittaiset kehitykset. Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita laa
timaan näitä katsaustyyppisiä kirjoituksia pyydetään ottamaan yh
teys aikakauskirjan toimitukseen 15. 9. 81 m'ennessä. Tarkoitus on 
kuluvan vuoden syksyn aikana laatia julkaisun jäsentelly. K'irjoituk
set pyritään !saamaan valmiiksi vuoden 1982 kuluessa. 
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