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VUODEN 1961 BUDJETTI
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 7 päivänä 1960 piti
.

Wi(jam Sarjala
Valtiontalouden sodanjälkeisen jatkuvan laajentumisen ja siihen
samalla liittyneen voimakkaan inflatorisen kehityksen voidaan katsoa
päättyneen vuoden 1956 aikana. Suurista ja monista vaikeuksista huolimatta valtion talous voitiin tänä aikana hoitaa tyydyttävästi ja valtion
maksut suorittaa ilman häiriöitä. Ratkaiseva merkitys tähän oli tosin
Suomen Pankista saadulla vekseliluotolla, jota oli voitu tarpeen mukaan
käyttää melkein rajoittamatta aina elokuuhun 1953. Toisaalta jatkuva
inflaatio helpotti valtiontalouden hoitoa, koska inflatorisen kehityksen
aikana valtion tulot lisääntyvät yleensä nopeammin kuin menot.
Inflatorinen kehitys oli kuitenkin luonut väärän kuvan valtiontalouden mahdollisuuksista ja suorastaan kiihotti jatkuvasti lisäämään menoja. Kun talouselämän suhdanteet alkoivat huonontua vuonna 1957,
ehtyi myös valtion tulojen kasvu. Menotalous paisui kuitenkin edelleen
. ja erityisesti eräät tukipalkkiomenot ja yleisestä lamakaudesta johtuen
työllisyysmenot lisääm:yivät voimakkaasti. Seurauksena oli valtion kassavarojen loppuminen.
Valtiontalouden vaikeudet jatkuivat aina viime vuoden kesään asti
ja vasta kuluva vuosi voitiin aloittaa täysin normaalisti. Talouselämän
elpyminen alkoi vuoden 1958 loppupuolella, voimistui vähitellen ja
levisi useimmille elinkeinon aloille. Tähän suotuisaan kehitykseen on
luonnollisesti vaikuttanut maailmantaloudessa vallitseva. noususuhdanne. Yhdysvalloissa on tosin viimeaikoina esiintynyt suhdanteiden heikkenemistä, mutta ilmiötä voitaneen ainakin toistaiseksi pitää tilapäisenä.
Oma maamme on päässyt varsin hyvin kansainväliseen korkeasuhdan-
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teeseen mukaan. Vientituotteidemme kansainvälinen kysyntä on VOImistunut siinä määrin, että vientiä voidaan syystä sanoa voimakkaimmaksi vi~me ja kuluvana vuonna kotimaista tuotantotoimintaa lisänneeksi tekijäksi. Ilahduttavin piirre vientimme viimeaikaisessa kehityksessä on ollut se, että korkeasuhdanteen ansiosta on vientimme
pohjaa voitu suuresti laajentaa paitsi alueittain myös aloittain. Metalliteollisuutemme, joka voimakkaasti kehittyi sotakorvaustoimituksissa"
on vallannut markkinoita monissa läntisissä maissa ja samanaikaisesti
on myös tämän alan vienti itäryhmän maihin kasvanut. Edelleen on
kotimainen tuotantotoiminta tänä vuonna ollut viimevuotista korkeammalla tasona kaikissa muissa elinkeinoissa paitsi maa- ja vesirakennustoiminnassa. Kokonaistuotannon lisäyksestä on viime ja tänä vuonna
2/3 aiheutunut tuottavuuden noususta ja vain 1/3 työllisyyden lisäyksestä. Sama kehityssuunta jatkunee edelleen. Työllisyyden lisääntymiseen on meillä vielä varaa, sillä yksinomaan väestön lisäyksestä johtuen
kasvaa työkykyisessä iässä olevien määrä lähivuosina varsin merkittävästi.
Taloudellisen toiminnan yleisen elpymisen johdosta työvoiman kysyntä vastaa nykyisin sen tarjontaa, onpa eräillä aloilla kysyntä jopa
tarjontaa suurempaa. Työvoimasta on viime kuukausina ollut pulaa
metsätöissä, talonrakennustöissä ja eräillä alueilla myös teollisuudessa.
Kuitenkin on maamme pohjois- ja koillisosassa edelleen seutuja, joilla
ei ole riittävästi lisäansiomahdollisuuksia niitä tarvitseville pienviljelijöille. Koska syyt ovat pikemmin elinkeinorakenteesta kuin suhdannevaihteluista johtuvia, ei ali työllisyyttä voida näiltä alueilta poistaa
muuten kuin luomalla uusia, pysyviä työpaikkoja. Vaikka työvoimapulaa saattaa ilmetä eräillä aloilla, ei työvoiman riittämättömästä
lisääntymisestä ensi vuonnakaan tulle tuotantotoiminnan kasvua jarruttavaa tekijää.
Kotimainen kulutuskysyntä on vahvistunut varsin voimakkaasti.
Yksityisen kulutuksen lisääntymisen on palkansaajien osalta tehnyt
mahdolliseksi reaaliansiotason nousu ja maataloudenharjoittajien osalta
lähinnä metsätulojen lisääntyminen. Palkansaajien reaalisen ansiotason
nousu jää tänä vuonna hintojen noususta johtuen hieman vähäisemmäksi kuin viime vuonna, vaikka vuoden alussa solmittujen työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset olivat tänä vuonna hieman suuremmat kuin viime vuonna. Ensi vuotta koskevilla lopullisilla. palkka-
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ratkaisuilla tulee olemaan hyvin suuri merkitys hintatason kehityksen
kannalta. Jos ratkaisuissa ylitetään ne rajat, jotka kansantalouden tuottavuuden nousu asettaa, voivat palkankorotukset helposti johtaa hintojen nousuun. Jos sen sijaan palkkavaatimuksissa pysytellään parin edellisen vuoden suhteellisen maltillisella linjalla, jää palkkojen puolelta
hintatasoa vastaan kohdistuva paine vähäiseksi.
Yksityinen investointitoiminta, joka alkoi elpyä merkittävämmin
noin vuosi sitten, jatkunee kaikesta päätellen varsin voimakkaana vielä
ensi vuoden puolellakin. Teollisuudessamme parhaillaan käynnissä olevat laajat investoinnit tähtäävät hyvin suurelta osalta vientiin menevien
artikkeleiden, varsinkin puunjalosteiden, tuotannon lisäämiseen. Laajennuksilla luotavan lisätuotannon markkinointiin pitäisi kiristyvästä
kansainvälisestä kilpailusta huolimatta olla mahdollisuuksia. Vientimaamme ovat korkean elintason maita, joissa massan ja paperin kysynnän arvioidaan kasvavan jopa kaksi kertaa niin voimakkaasti kuin'
kansantulon.
Lisätuotannon markkinointi ulkomaille edellyttää kuitenkin sitä,
että tuotteemme selviävät kovassa kansainvälisessä kilpailussa laadun
ja ennen kaikkea hinnan puolesta. Kun vientimme laajentaminen on
kansantaloutemme jatkuvan kasvun kannalta ensiarvoisen tärkeätä,
olisi meidän vastedeskin pyrittävä estämään hintojen ja kustannusten
kehittymistä sellaisiksi, että kilpailukykymme muihin maihin verrattuna
heikkenisi.
Yksityisen investointitoiminnan voidaan odottaa säilyvän korkealla tasolla siitäkin huolimatta, että rahalaitosten mahdollisuudet osallistua sen rahoitukseen ovat viime kuukausina heikentyneet. Rahalaitokset joutuvat nyttemmin harkitsemaan entistä tarkemmin, mihin sijoituksiin varoja myönnetään. Tällä on sinänsä se hyvä puoli, että siten
voidaan välttyä mahdollisista liian optimistisiin tulevaisuudenodotuksiin
perustuvista virheinvestoinneista. Rahoituskysymyksestä ei kuitenkaan
saisi muodostua sijoitustoimintaa liiaksi jarruttavaa tekijää. Ilmeistä on,
että yritysten omarahoitusmahdollisuudet ovat nyt varsin hyvät. Lisäksi
on käytettävissä saamiamme kansainvälisiä luottoja. Näin ollen ei esimerkiksi puunjalostusteollisuuden suuren laajennusohjelman toteuttamisessa rahoituskysymys voine muodostua ratkaisemattomaksi ongelmaksi.
Edellä esitetyn perusteella voidaan odottaa, että kansantaloutemme
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kokonaistuotanto ensi vuonnakin lisääntyy. Kuitenkaan ei voi olla niin
optimistinen, että olettaisi lisäyksen olevan samaa suuruutta kuin tänä
vuonna.
Valtiontalouden kehityksen riippuvuudesta muun kansantalouden
kehityksestä on viime vuosina paljon puhuttu ja siitä on myös saatu
varsin konkreettisia kokemuksia viimeksi vuosien 1957-58 taloudellisen taantumisen ja vuoden 1959 sekä kuluvan vuoden noususuhdanteen
aikana. Lamakauden aikana valtion maksuvalmius nopeasti heikentyi
tulojen kasvun hidastuessa ja joidenkin tulo erien kohdalla kasvun jopa
kokonaan pysähtyessä. Menot sen sijaan lisääntyivät voimakkaasti ennen
kaikkea työllisyysmäärärahojen tarpeen kasvun vuoksi. Noususuhdanne
puolestaan on jälleen palauttanut valtion maksuvalmiuden verotulojen
lisäännyttyä huomattavasti menoja runsaammin. Noususuhdanteen
vaikutuksen voimakkuutta osoittaa se, että valtion verot ja veronluontoiset tulot ovat kuluvana vuonna tammi-heinäkuun aikana lisääntyneet peräti 15 prosentilla viimevuotisesta, kun taas varsinaisten ja pääomamenojen lisäys on ollut vain noin 6 %.
Kuten jo totesin, on syytä odottaa yleisen taloudellisen kehityksen
ainakin lähitulevaisuudessa jatkuvan suotuisana. Näin ollen ovat myös
valtiontalouden näköalat tällä hetkellä melko valoisat. Tulojen kasvun
voidaan odottaa jatkuvan, joskin todennäköisesti nykyisestään hieman
heikentyneenä. Näin ollen voitaneen valtion maksuvalmiutta ylläpitää,
vaikka menotaloutta tulevatkin rasittamaan monet suuret lakisääteisten
menojen lisäykset.
Hallituksen vuodelle 1961 antaman tulo- ja menoarvioesityksen
loppusumma on 387 miljardia markkaa. Kun kuluvan vuoden varsinaisen budjetin loppusumma on 342 miljardia markkaa, on lisäys siten 46
miljardia markkaa. Tämä menojen lisäys voi ensisilmäykseltä tuntua
verrattain suurelta, mutta on otettava huomioon, että tänä vucnna on jo
hyväksytty yksi lisämenoarvio, jonka suuruus oli 22 miljardia markkaa.
Tänään tapahtuneessa esittelyssä on myös annettu lisämenoarvioesitys,
joka kuitenkin koskee vain Rautaruukki Oy:n toiminnan aloittamista
ja jonka menojen loppusumma on 1 367 milj. mk. Lisäksi hallitus joutuu
vielä, niin kuin aina muulloinkin vuoden lopussa, antamaan eduskunnalle lisämenoarvioesityksen, jonka valmistelutöitä parhaillaan suoritetaan, mutta jonka loppusummasta ei vielä voi esittää arviota.
Talouselämän korkeasuhdanne tulee ilmeisesti ensi vuodenkin aikana
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lisäämään valtion verotuloja, mistä syystä nämä tulot on voitu budjettiesityksessä arvioida n. 15 prosenttia eli 30 miljardia markkaa suuremmiksi kuin kuluvan vuoden budjetin vastaavat verotulot. Jos asiaa
arvostellaan yksinomaan tällä perusteella, olisi ollut ilmeiset edellytykset verotaakan keventämiseen. Toisaalta kuitenkin menotalouden
jatkuva kasvu asettaa omat rajansa verotulojen vähentämiselle, koska
myös valtion lainanotolla on omat rajansa. Vähemmistöhallituksen
mahdollisuudet budjetin uudistuksiin ja ratkaiseviin muutoksiin ovat
yleensä rajoitetut. Näin ollen nykyisen hallituksen on ollut pakko enti,.
siä suuntaviivoja noudattaen ja suurempia periaatteellisia muutoksia
välttäen pyrkiä lähinnä sellaiseen lopputulokseen, että budjettiesitys
yleisesti arvostellen saisi eduskunnan hyväksymisen ilman suurempia
muutoksia. Budjetin menojen lakisidonnaisuudesta johtuen liikkumatila on pie~i ja harkinnanvaraiset menotkin ovat pääasiassa sellaisia,
että niiden poistamisella tai vähentämisellä ratkaisevasti vaikeutetaan
määrärahan turvin suoritettavaa yleiseltä kannalta tärkeää ja hyödyllistä toimintaa. Tästä syystä hallitus ei ole katsonut voivansa esittää
muita verohelpotuksia kuin luonnollisia henkilöitä koskevien tulo- ja
omaisuusveroasteikkojen pientä alentamista korvaamaan tulotason ja
elinkustannusten nousun yhteydessä tapahtunutta progressiivisen verorasituksen lisääntymistä. Osakesäästämisen edistämiseksi on hallitus
lisäksi esittänyt osakeyhtiöiden· valtiolle tulon perusteella suoritettavan
veron poistamista siten, että vero olisi 30 prosenttia verotettavan tulon
siitä osasta, joka jaetaan osinkona osakkaille sekä 40 prosenttia muusta
osasta. Veron kokonaistuotto pysyisi täten ennallaan.
Budjettiesityksen yhteydessä ei annettu muita tulojen kertymiseen
ensi vuonna vaikuttavia päätöksiä tai esityksiä kuin edellä mainitut-tuloja omaisuusvero lain muutosesitykset sekä esitys elokuvaesityksistä suoritettavan leimaveron alentamisesta. Näiden lisäksi on budjetissa maksujen kohdalla edellytetty, että valtion oppikoulujen oppilasmaksut
korotetaan vuoden alusta 5000 markasta 7000 markkaan lukukaudessa. Toimenpiteen tarkoituksena on tasoittaa sitä suurta eroavaisuutta, joka nykyisin vallitsee valtion oppikoulujen ja yksityisoppikoulujen lukukausimaksuissa.
Tulojen puolella ehkä mielenkiintoisimman erän muodostaa valtion
ensi vuoden aikana otettavien lainojen määrä, joka on merkitty 36
miljardiksi markaksi. Tätä määrää arvosteltaessa on kuitenkin syytä

362

WILJAM SARJALA

muistaa, että valtion todellisen lainatarpeen ei suinkaan tarvitse muodostua näin suureksi. Budjetin luvut eivät vastaa valtion kassaliikkeen
lukuja. Tämä johtuu monista eri syistä, joita ei tässä yhteydessä ole
tilaisuutta lähemmin kosketella. Tarkoituksenmukaista olisi, että budjetissa olisi tällaisen eroavaisuuden tasoittamiseksi erillinen kirjanpidollinen tasoituserä. Kun nykyiset budjettia koskevat säännökset
eivät kuitenkaan sellaista tunne, on budjetin tasapainoittamiseksi, jota
taas hallitusmuoto edellyttää, välttämätöntä käyttää valtion lainamomenttia. Niinpä esim. kuluvan vuoden tuloarviossa on valtion lainat
merkitty 34,8 miljardiksi markaksi, vaikka tosiasiallinen lainan tarve
on osoittautunut huomattavasti pienemmäksi. Vuoden 1961 lainanoton määrää arvosteltaessa on otettava huomioon, että vuosien 1961
ja 1962 valtion lainojen kuoletukset ovat tavanomaista suuremmat ja
yksistään ensi vuoden aikana tullaan kuoletuksiin käyttämään 24 miljardia markkaa. Tämä ei ole mahdollista ilman uusia valtionlainoja.
Kun lisäksi rautateiden ja puhelinlaitoksen perushankintoihin sekä valtioenemmistöisten yhtiöiden osakepääomien korotuksiin on budjettiesityksessä ehdotettu myönnettäväksi olennaisesti enemmän varoja kuin
kuluvana vuonna, on asianmukaista, että osa näistä sijoituksista rahoitetaan lainavaroilla. Valtionvarainministeriö on antanut finanssitoimikunnan tehtäväksi suunnitelman laatimisen ensi vuoden aikana otettavista valtion lainoista ja tässä yhteydessä pyritään myös arvioimaan
valtion todellinen lainan tarve sanottuna vuonna.
Nykyisessä suhdannevaiheessa valtiolla on hyvät mahdollisuudet
markkinoida lainojaan, vaikkaki'n käytäntö on osoittanut, että lainaehtojen on oltava tuntuvasti paremmat kuin mitä muissa säästämismuodoissa. lähinnä pankkien yleisöltä tapahtuvassa ottolainauksessa,
tarjotaan. Vuoden alussa liikkeellelasketut 6,5 prosentin verovapaat
obligaatiot myytiin loppuun ennätysvauhdissa, toinen laina jopa yhdessä
päivässä. Syyskuun alussa liikkeelle lasketun 1500 miljoonan markan
määräisen vaihtuvakorkoisen tielainan merkintä sitävastoin jatkuu
edelleen ja on sitä tähän mennessä myyty noin 1270 miljoonaa markkaa.
Tulo- ja meno arvio esitykseen sisältyvien menojen lisäykset kuluvan
vuoden varsinaisen budjetin loppusummasta ovat 46 miljardiamarkkaa. Eräät viime aikoina toteutetut laajakantoiset lainsäädännölliset
uudistukset rasittavat suuresti valtion taloutta. Sosiaalimenot nousevat
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yleisen sosiaaliturvan parantuessa. Näiden menojen lisäykset ovat kaikkiaan ri.. 21 prosenttia kuluvana vuonna budjetoiduista vastaavista
menoista. Suurin lisäys aiheutuu kansaneläkkeiden tukiosan valtion
osuuden lisääntymisestä 5,1 miljardilla markalla. Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä olevaan sotilasvaminalain muuttamiseen liittyvä
noin 33 %:n korotus peruskorvauksiin, e1inkorkoihin ja huoltoeläkkeisiin aiheuttaa 3,7 miljardin markan lisäyksen. Nämäkään lisäykset tuskin tulevat riittämään, koska jo valiokuntavaiheessa kansaneläkkeiden
tukiosien korotus on ehdotettu nostettavaksi hallituksen esittämästä 10
prosentista 20 prosenttiin. Myös terveydenhoitomenot ovat lisääntyneet
tuntuvasti.
Yksityisten investointien tason nykyisin ollessa varsin korkean, ei
hallitus ole katsonut tarpeelliseksi lähteä julkisen investointitoiminnan
lisäämiseen, vaan on päinvastoin esittänyt hallinnollisiin investointeihin
tuntuvia supistuksia. Tähän on ollut mahdollisuuksia työllisyysmäärärahojen tarpeen supistuttua tuntuvasti aikaisemmasta.
Eräisiin investointikohteisiin on budjetissa kuitenkin esitetty melko
huomattaviakin lisäyksiä. Eräänä edellytyksenä kansantaloutemme tasaiselle ja ripeälle kasvulle on, että valtio suorittaa riittäviä investointeja
niillä tuotantotoiminnan kehittämisen kannalta tärkeillä aloilla, jotka
ovat valtion huolehdittavana. Vain täten voidaan- välttää taloudellista
kehitystä haittaavien kapeikkojen muodostuminen. Ensi vuoden budjettiesityksessään. hallitus onkin ottanut nämä näkökohdat huomiqonesittäen nimenomaan valtionrautateiden kehittämiseen poikkeuksellisen
suuria määrärahoja.
Valtionrautateiden käyttöomaisuus on nykyään huomattavalta
osalta yli-ikäistä. Vaikka valmiiden ratojen uudistustöihin ja liikkuvan
kal~ston hankintaan on vuodesta 1957 lähtien myönnetty varoja entistä
:suuremmassa määrin, ei näillä määrärahoilla ole voitu poistaa sitä
uusintavajausta, joka johtuu lähinnä 1940-luvun aikana tapahtuneista
rautateiden käyttöomaisuuden rappeutumisesta. Kun teollisuudessa
tapahtuvat laajennukset lisäävät rautateiden kuljetuskysyntää, on ensi.arvoisen tärkeätä, että rautateiden suorituskykyä kiireellisesti parannetaan. Tämän vuoksi onkin rautatielaitoksen pääomamenoihin ehdotettu lisäystä n. 6.9 miljardia markkaa. Sähköistämiskysymystä ei budjetin yhteydessä ratkaistu, koska asia on asiantuntijakomitean harkittavana ja haluttiin odottaa sen kannanottoa.
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Tieverkoston kehittäminen vaatii meidän harvaan asutussa maassamme jatkuvasti suuria pääomia. Nämä työt on viime vuosina suoritettu
työttömyysvaroilla, mutta työllisyystilanteen parantuessakaan ei tietöitä liikenteen jatkuvasti kasvaessa voida sanottavasti vähentää, jottei
kehitys pysähtyisi. Tällöin on tarpeelliset varat myönnettävä varsinaisilla tiemomenteilla. Laajoista työllisyystöistä johtuen meillä on lisäksi
paljon, keskeneräisiä teitä, joiden pinlatyöt on suoriteLtava muilla kuin
työllisyysvaroilla,koska ne eivät sovellu työttömyysaikana. talvella
tehtäviksi.
Alityöllisyysalueilla suoritettavia investointeja kohtaan yksityinen
pääoma ei ole tuntenut riittävää kiinnostusta. Pääomatarve tällaisten
yritysten kohdalla on tavallisesti suurempi, joten teollisuuslaitokset pyrkivät ensisijaisesti toteuttamaan ne suunnitelmat, joissa tarvitaan vähemmän pääomaa. Kokonaan uusien teollisuuslaitosten rakentaminen tulee
lisäksi huomattavasti kalliimmaksi kuin olemassa olevien laajentaminen
ja kun tällaisia kohteita on ollut riittävästi, syrjäisimmät alueet ja
uudet yritykset ovat saaneet jäädä odottamaan. Kun toisaalta pahimpien työttömyys alueiden työllisyystilanteeseen näillä alueilla ei oleodotettavissa helpotusta, ellei uusia teollisuuslaitoksia perusteta, on tuloja menoarvioesityksessä ehdotettu valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden
osakepääomien korottamiseen 3,6 miljardia markkaa lähinnä vajaatyöllisyysalueilla toteutettavien investointien rahoittamiseksi. Suurimmat kohteet ovat Veitsiluoto Osakeyhtiön teollisuuslaitosten laajentaminen Kemissä, Kemijoki Oy:n ,voimalaitostyöt Kemijoella, EnsoGutzeit Osakeyhtiön Pohjois-Karjalan koivuselluloosatehtaan rakentaminen, suomalais-norjalaisen osakeyhtiön perustaminen Kirkkoniemeen
ja Rautaruukki Oy:n teollisuuslaitosten rakentaminen.
Teollisuuden laajentamiseen ei tarvita yksinomaan aineellista pääomaa, vaan samalla on muistettava kasvattaa se henkinen pääoma,
joka on tämän kehityksen välttämätön edellytys. Meillä on jo tällä hetkellä puutetta teknillisestä henkilöstöstä.
, Korkeakouluinsinöörivajausta on meillä tosin osittain tasoittanut se,
että opistoinsinöörien koulutus on ollut suhteellisen korkealla tasolla.
Myös teknikoiden laatutasoa on pidettävä erittäin korkeana, mikä johtuu sekä koulutusajan pituudesta että teknillisiin kouluihin pääsyyn
liittyvästä ankarasta karsinnasta. Voidaankin edellyttää, että teknikot
osittain ovat peittäneet sen puutteen, mikä meillä on ollut ja edelleen
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on opistoinsinöörien maarassa. Kun tuotantotoiminnan kehittyessä
ammattitaitoisen työvoiman tarve jatkuvasti kasvaa, tulee tilanne vielä
nykyisestään vaikeutumaan. Hallitus onkin tähän puoleen kiinnittänyt
erityistä huomiota budjettiesityksessään. Niinpä ns. Otaniemi-suunnitelman toteuttamiseksi on esitetty myönnettäväksi 1321 miljoonaa markkaa. Kun Teknillisen Korkeakoulun ja Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen uudisrakennukset saadaan rakennetuksi vuoteen 1965 mennessä, voidaan Teknillisen Korkeakoulun oppilasmäärää kohottaa nykyisestä 2500 :sta 4000 :een oppilaaseen. Oulun Yliopiston teknillinen tiedekunta, johon kuuluvat arkkitehti- ja rakennusinsinööriosastot sekä
uusi teollisuusinsinööriosasto, jossa erikoistuminen tapahtuu vasta opiskelun viime vaiheessa, ovat juuri aloittaneet toisen vuosikurssinsa ja n ..
4 vuoden perästä valmistuvat ensimmäiset insinöörit. Teknillisten korkeakoulujen ja teknillisten oppilaitosten laajennussuunnitelmien toteut-.
tamiseksi on tarkoitettu lähinnä' viiden vuoden aikana myönnettäväksi
vuosittain noin 2 miljardia markkaa. Laajennusohjelman tultua toteu-.
tetuksi voidaan teknillisten opistojen enimmäisoppilasmäärä huomatta-.
vasti korottaa. Huomattavat määrärahat on myönnetty ammattikoulujen kehittämiseen, jossa tavoitteena on, että meillä lähivuosina olisi koko
maan peittävä keskusammattikouluverkosto.
Teknillisen koulutuksen ohessa on välttämätöntä tehostaa myös
luonnontieteellistä tutkimusta, koska vain kehittämällä menetelmiä;:
parantamalla tuotteiden laatua ja luomalla uusia tuotteita voidaan
kilpailukykyämme maailmanmarkkinoilla pitää yllä ja sitä jatkuvasti
parantaa. Tutkimustyön perustan muodostavat niin meillä kuin muuallakin yliopistot. Oppilaspaine on jo tällä hetkellä kova, vaikka suuret
sodanjälkeiset ikäluokat ovat vasta oppikouluvaiheessa. Pääkaupungin
yliopistojen ja korkeakoulujen kehittämisen rinnalla on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen
laajentamiseen. Yliopistoja ja kouluja laajennettaessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota maan kokonaistarpeeseen ja suunnattava kehitys
sinne, missä koulutetun työvoiman tarve on suurin. Toisaalta työvoiman
on oltava arp.mattitaldoltaan yhä edistyvän tekniikan vaatimalla tasolla.
Julkisen talouden ja muun kansantalouden välinen vuorovaikutus
asettaa tiettyjä vaatimuksia valtiontalouden hoidolle ja siten valtion
tulo- ja menoarvion laatimiselle. Suhdannepoliittisista näkökohdista
merkittävimpiä on se vanha toteamus, että hyvinä aikoina tulisi varau-
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tua pahojen päIvIen varalle keräämällä riittäviä kassareservejä. Valtiontalouden piirissä tällaisten reservien kerääminen voidaan käytännössä toteuttaa useammallakin eri tavalla. Voitaisiin· soveltaa esimerkiksi sellaista menettelyä, että tulojen ennakolta mäarätyn suuruisen
kasvun ylittävä lisäys siirrettäisiin automaattisesti valtion kassatalouden
ulkopuolelle. Toinen mahdollisuus olisi se, että tällaisia suhdannevarauksia tehdään aina kulloisenkin tilanteen sallimissa rajoissa ja kulloinkin
sopivaksi katsotuin muodoin. Tällainen vapaamuotoinen järjestelmä
ei kuitenkaan ole yhtä tehokas kuin automaattinen järjestelmä.
Voidaan kuitenkin lausua epäilyksiä automaattisen suhdannevarausjärjestelmän onnistumismahdollisuuksista meidän oloissamme. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö verotulojen kasvua olisi nytkin
pyritty käyttämään hyväksi reservien keräämistarkoituksessa. Niinpä
valtion kassavalmiuden parantumisen johdosta hallitus on mm. antanut
asetuksen, jonka mukaan valtiokonttori on oikeutettu sijoittamaan ylimääräisiä varoja lyhytaikaisiin ulkomaisiin arvopapereihin. Eräänlaisen reservin tarjoaa sekin, että kuntien ennakot on kuluvana vuonna
maksettu aikaisempaa suurempina. Seikka, joka samalla on huomattavasti vahvistanut kuntien maksuvalmiutta.
Suhdannepoliittisten näkökohtien johdonmukainen huomioonottaminen vaatii pitkän ajanjakson suunnittelua valtiontaloudessa. Tähän
mennessä ei meillä tällaista vuotta pidemmän ajanjakson suunnittelua
ole suoritettu. Kun kuitenkin olisi välttämätöntä, että meillä olisi tietoa ainakin lähivuosien menoista ja tuloista, on hallituksen. tarkoituksena asettaa erityinen komitea, jonka tehtävänä olisi laatia arvio valtion menojen kehityksestä vuosina 1962-66 sekä tehdä ehdotus näinä
vuosina noudatettavan budjettipolitiikan yleisistä suuntaviivoista. Komitea joutuisi tehtävässään kiinnittämään erityistä huomiota juuri suhdannevaihte!uihin ja niiden vaikutuksiin valtiontaloudessa.
Esitellessäni budjettiesitystä Eduskunnalle saatoin havaita, että eri
puolueiden taholta esitettiin kirpeitäkin arvosteluja budjettiesityksen
suhteen. Pääasiassa moitittiin hallitusta siitä, että budjetin loppusumma
oli liian suuri. Jo silloin voitiin todeta, ettei yksikään kansanedustaja
lähetekeskustelussa tehnyt positiivista ehdotusta menojen supistamiseksi. Nyt aloiteajan päätyttyä voidaankin havaita tämän otaksuman
olleen oikeaan osuneen. "Yhtään esitystä menojen supistamiseksi ei tehty.
Sen sijaan raha-aloitteissa esitetään huomattavan suuria menolisäyksiä.
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Samanaikaisesti on myös esitetty pontevia vaatimuksia verojen alentamisesta sekä lisäksi vielä valtion lainanoton supistamisesta. Jos kuviteltaisiin, että nämä vastakkaiset toimenpiteet sellaisenaan toteutettaisiin,
olisi siitä seurauksena valtiontalouden ajautuminen uudelleen kassakriisin pyörteisiin, joista juuri olemme selviytyneet kuiva lle maalle.

SUOMEN TALOUDEN ELINEHDOTl )
KIRlOITTANUT

Teuvo Aura
Elinkeinotoiminnan - eritoten teollisuuden - vakaan kasvun ja kansainvälisen
kilpailukyvyn perusedellytykset kehittymässä olevien kauppapoliittisten ehtojen
vallitessa

1960-luku on alkanut maassamme niin kuin koko maailmassakin
taloudellisten suhdanteiden kannalta suotuisissa merkeissä.' Elinkeinotoiminnan piirissä on vallinnut ripeän yrittämisen henki ja investoinnit
tuotannon ja muun liiketoiminnan laajennuks:in ovat olleet runsaita~
Taloudellisen toimeliaisuuden korkea taso on lisäksi voitu säilyttää
suhteellisen vakaan rahan arvon vallitessa. Vaikka nykyhetken kuva
siis näyttääkin valoisalta, on silti syytä varoa tuudittautumasta liialliseen
huolettomuuteen. Varotuksen sanojen lausujat leimataan helposti
mustamaalareiksi. Heidän puolustuksekseen vedottakoon englantilaiseen
sananparteen, joka sanoo: »Any time you discover that neither your enemies
nor your friends are saying unkind things about you, you have reason to be alarmetl
because you may be dead and not know it.» Niinpä rohkenen nytkin todeta,
että maailmantaloudessa on tulevaisuuden taivaanrannalle jo kohoamassa harmaita pilviä. Lisäksi maallamme on omat tulevaisuuden ongelmansa, joiden ratkaiseminen on välttämätöntä, jos tahdomme turvata
elinkeinotoiminnan vakaan kasvun. Niistä selviytymiseen eivät riitä
elinkeinoelämän omat ponnistelut, vaan tarvitaan myös otteita valtiovallan taholta. Monissa muissa maissa on jo suoritettu uusien kehitys1

Esitelmä Kauppa-ja teollisuuspäivillä Helsingissä 18. 11. 1960.
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-tekijöiden vaatima talouspolitiikan uudelleen suuntaaminen. Me eläm-me tässä suhteessa jatkuvasti odotuksessa.
Maamme talouspolitiikan suurimmat. virheet ovat yleensä olleet
hitaus, raskasliikkeisyys ja lyhytjännitteisyys. Suhdannepoliittisista toi·menpiteistä on usein päätetty vasta sitten, kun suhdannekehitys on
jo saavuttanut lakipisteensä tai suorastaan jo sivuuttanut sen. Tästä
myöhästymisestä johtuen on sitten jouduttu toteuttamaan suorastaan
päinvastaista talouspolitiikkaa kuin muuttunut suhdannetilanne olisi
edellyttänyt. Suurimmat epäonnistumiset sotien jälkeen ovat tapahtuneet rahanarvopolitiikassamme, joka vuosikaudet oli voimaton inflaatiota vastaan. Niinpä vakaaseen rahan arvoon päästiinkin vasta syksyllä
v. 1957 toteutetun devalvaation ja ulkomaankaupan liberalisoinnin jälkeen. Osaltaan johtuu talouspolitiikkamme laahautuminen jäljessä
myös siitä, että olemme siinä ehkä liiaksi noudattaneet vanhoja ja
aikansa eläneitä kaavoja. Onhan kokemus osoittanut, ettei kehitys
taloudellisessakaan elämässä koskaan toista entistä sellaisenaan, vaan
että sen asetelmat ovat uusia ja muuttuvia. Vastaisen talouspolitiikkamme olisikin syytä kiinnittää huomiota nimenomaan niihin kehitysvirtauksiin, Jotka maailmassa ovat vallalla ei vain talouselämässä vaan· myös tieteessä
ja tekniikassa ja jotka tulevat muovaamaan elinkeinotoiminnan edellytyksiä eri aloilla kenties voimakkaammin kuin konsanaan esimerkiksi taloudelliset suhdannetekijät. Erityisesti tällä hetkellä on
pidettävä välttämättömänä talouspolitiikkamme suuntaamista uudelleen, sillä useimmat talouselämämme keskeisistä tekijöistä ovat parhaillaan voimakkaasti muuttumassa. Tällaisia muutoksia ovat mm. kansainvälisten kaupparyhmittymien syntyminen, uusien teollistuvien ~nai
den tulo kansainvälisen kaupan piiriin, sodanjälkeisen inflaatiokehityksen päättyminen ja yhä kiristyvä kansainvälinen kilpailu, tieteellisenja
teknillisen tutkimustoiminnan ja yleisen taloudellisen kehityksen nopeutuminen sekä työvoiman tarjonnan odotettavissa oleva aikaisempaa
voimakkaampi kasvu maassamme. Nämä tekijät aiheuttavat talouselämässä muodonmuutoksia, jotka asettavat noudatettavalIe talouspolitiikalle aivan uusia vaatimuksia.
Taloudellisen kasvun turvaaminen

Tärkeänä lähivuosien tehtävänä on pidettävä riittävän nopean
taloudellisen kasvun turvaamista, nimenomaan sen vuoksi, että maam-
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me teollistumisaste on vielä suhteellisen alhainen ja että olemme maatalouden rationalisoitumiskehityksessä suuresti jäljessä. Tämä alkutuotanto sitoo vielä tällä hetkellä sangen runsaasti sellaista työvoimaa,
jota se pystyy irroittamaan muiden elinkeinojen palvelukseen. Lisäksi
on maamme väestö, erityisesti sen työkykyinen väestö, voimakkaasti
lisääntymässä. Tämä tarjoaakin kansantalouden nousulle hyvän perustan, sikäli kuin pystymme huolehtimaan niin suuresta taloudellisesta
kasvusta, että se voi käyttää työvoiman lisäyksen hyväkseen. Taloudellisen kasvun ydin on se taloudellisen toiminnan rakennemuutos, joka ilmenee painopisteen siirtymisenä tuottavimpiin elinkeinoihin ja näissä edelleenkin tuottavimmille aloille. Teollistamisprosessin vauhdista maassamme tulee riippumaan, miten nopeasti voim.me poistaa rakenteellisen vajaatyöllisyyden sekä turvata työpaikat muista elinkeinoista vapautuville työvoimareserveille ja lisääntyvälle työkykyiselle väestölle. Lisätessään ansioita,
hyvinvointia ja kulutuskykyä teollisuus tarjoaa mahdollisuuden kaupanliikenteen, erilaisten palveluelinkeinojen jne. kasvulle. Teollisuustuotannon nousu ja monipl,lolistuminen onkin oleva yksi talouspolitiik,
kamme tärkeimpiä tavoitteita.
Teollistamisohjelmista puhuttaessa on muistettava, että meidän
maassamme vallitsee vapaa talousjärjestelmä, yksityinen omistusoikeus
ja yrittämisen vapaus. Sellainen teollistamisohjelma, jossa esim. määrätään, mitä teollisuuksia ja minne olisi kunakin vuonna rakennettava,
kuuluu toisenlaisen talousjärjestelmän maihin. Meillä 80-90 % tuotantotoiminnasta on yksityisen sektorin piirissä,ja teollistumisen pääosa
tulee näin ollen myös tapahtumaan tällä alueella. Yksityinen tuotantotoiminta kuten vapaa yritteliäisyys yleensäkin toimii liiketaloudellisten
kannattavuusnäkökohtien - voitto-tappio-periaatteen - eikä virallisella taholla laadittujen valtakunnallisten, pelkästään kvantitatiivisten
ohjelmien mukaan. Voitto-tappio-järjestelmä, jolle koko taloutemme
rakentuu, pitää itse huolen siitä, että kansakunnan voimavarat käytetään
hyväksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Julkisessa teollistamispolitiikassa sen sijaan on aina tarjolla vaara, että kannattavuusperiaatteet helposti syrjäytetään ja että muodostuu tuotantotoimintaa, jota
myöhemmin joudutaan tukemaan, yhteisin varoin sen sijaan, että siitä
muodostuisi tuottava ja vaurautta lisäävä tekijä. Parhaiten voi valtiovalta edistää teollistumista ja samalla turvata taloudellisen kasvun luomalla vapaalle yritystoiminnalle sellaisen ilmapiirin ja sellaiset edelly-
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tykset, että tämä toiminta voi tapahtua kaikissa oloissa mahdollisimman
tuottavasti.
Ongelmaa riittävän nopean taloudellisen kasvun turvaamisesta
on tähän asti tarkasteltu pitäen liiaksi mielessä klassillista kaavaa työstä
ja pääomasta. Niinpä on yksipuolisesti tultu siihen lopputulokseen, e~tä
kun työvoiman määrä meillä lähivuosina lisääntyy, ei tuotannon nousun
turvaamiseksi tarvittaisi muuta kuin runsaita pääomansijoituksia.
Tämä käsitys ei ole ainoastaan yksipuolinen, vaan myös virheellinen.
Taloudellisen kasvun nopeus ei suinkaan riipu pelkästään investointien määrästä,
vaan hyvin suuresti myös niiden sisäisestä kokoonpanosta sekä monista muista
taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Euroopan talouskomission ECE:n
raportissa v. 1959 on tästä hyvin vakuuttavia esimerkkejä. Niinpä esim.
Kreikassa, jossa kiinteät bruttoinvestoinnit vuosina 1950-1957 olivat
vain 14 % bruttokansantuotteesta, kokonaistuotannon vuotuinen kasvu
oli peräti 7.5 %, kun sen sijaan Jugoslaviassa, jossa kiinteät bruttoinvestoinnit olivat melkein kaksi kertaa suuremmat kuin Kreikassa eli n.
24 % bruttokansantuotteesta, kokonaistuotannon vuotuinen kasvu oli
pienempi eli vain vajaat 7 0/0'
Kun maamme raaka-ainepohja on suhteellisen kapea, on ulkomaankaupalla taloudelliselle kasvullemme elintärkeä merkitys. Omien markkinoittemme ollessa pienet ei n;taamme ilman kansainvälistä kauppaa
voisi käyttää hyväkseen kuin murto-osan luontaisiin raaka-ainevaroihinsa perustuvista tuotantoedellytyksistään, mikä tietenkin rajoittaisi
taloudellista kasvua. Vasta ulkomaankaupan avulla avautuvat meille
riittävän suuret markkinat, jolloin tuotantoedellytystemme laajamittainen hyväksi käyttö tulee mahdolliseksi. K.ansainvälisen taloushistorian
tarkastelu osoittaa, miten juuri vientiin perustuneiden teollisuuksien kasvu on
monessa maassa muodostanut voimakkaan kasvukiihokkeen. Niinpä Euroopan
markkinoiden avautuminen viime vuosisadan lopulla pohjoismaiden
puutavaralle ja metsäteollisuuden tuotteille antoi meilläkin sysäyksen
valtavalle teollistumiselle. Aina toiseen maailmansotaan asti metsäteollisuus hallitsikin yksinään vientiämme. Vaikka se vieläkin on keskeinen, ovat eräät uudet viennin alat,lähinnä metalliteollisuus, kasvaneet sitä voimakkaammin, joten metsäteollisuustuotteittemm.e suhteellinen osuus viennistämme on varsinkin viime kymmenluvun aikana
vähentynyt. Vientimme pohja on näin laajentunut, mutta tämäkin
kehitys korostaa samalla ulkomaisten markkinoiden merkitystä talou0
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dellista kasvua edistävänä tekijänä. Kun metsäteollisuutemme tuotteille
on ilmaantunut uusia merkittäviä kilpailijoita, on jatkettava ja tehostettava pyrkimyksiä teollisuutemme kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Mitä enemmän kykenemme investoimaan nimenomaan nopeasti
kasvaville teollisuuden aloille, sitä voimakkaammaksi muodostuu myös
taloudellinen kasvu.
Kansainvälisen kaupan kehitysvirtaukset

Kansainvälisen kaupan piirissä on tätä nykyä vallalla kaksi voimakasta kehitysvirtausta. Toista edustavat eri maiden keskeiset kaupalliset
yhteenliittymät, toista aikaisemmin alikehittyneet, parhaillaan ripeästi
teollistuvat maat. Kansainvälisten kaupparyhmittymien suhteen, jollaisia ovat Euroopan yhteismarkkinat, Euroopan vapaakauppa-alue,
Benelux-tulliunioni, Etelä-Amerikan maiden kauppa-alue, arabimaiden
kauppa-alue, Itä-Euroopan maiden Comecon, jne., on aihetta todeta,
ettei Suomi ole millekään niistä täysin välttämätön hankintamaa, vaan
että meidän tuotteitamme vastaavia teollisuustuotteita on saatavissa
myös kilpailijamaistamme. Jättäytymisemme kokonaan kaupallisten
yhteenliittymien ulkopuolelle tulisi muodostumaan erityisesti laskusuhdanteiden aikana talouselämällemme kohtalokkaaksi. Parhaillaan vireillä oleva liittymisemme vapaakauppa-alueeseen EFTAan merkitsee siten
ensi kädessä elinetujemme turvaamista, vientimme jatkumisen takaamista meille tärkeisiin maihin. Teollisuuksiemme kanssa kilpailevat
maat ovat valmiit riistämään meiltä nämä markkinat heti, jos kilpailuedellytykset käyvät meille ylivoimaisiksi kilpailijoittemme saadessa etuoikeutetun ja tullialennusten suojeleman aseman.
Liittymisemme vapaakauppa-alueeseen on tähänastisen vientimme turvaamisen
kannalta välttämätön ja kiireellinen, mutta sitä paitsi se merkitsee myös uusien
laajempien markkinoiden avautumista tuoUeillemme. Nämä markkinat tekisivät
meilläkin mahdolliseksi siirtyä soveltuvien tuotteiden alalla sarja- ja
massatuotantoon ryhtymällä entistä suuremmassa määrin käyttämään
hyväksi nykyaikaista tuotantotekniikkaa ja automaatiota. Silti tämä ei
tulevaisuutta ajatellen merkitse huonompia· olosuhteita maamme keskisuurelle ja pienelle teollisuudelle. Monilla aloilla mahdollisesti edessä
olevista .suurista mukautumisvaikeuksista huolimatta myös pienemmän
teollisuuden mahdollisuudet päin vastoin valtavasti kasvaisivat. Edustaahan Euroopan vapaakauppa-alue 90 milj. ihmistä käsittävää mark-
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kin:a-aluetta, missä ihmistenja elinkeinoelämän tarpeet ovat mitä moninaisimmat. Se tarjoaa näin ollen melkeinpä rajattomat mahdollisuudet
myös pienyrityksille ja markkinain laajuuden vuoksi myös tyydyttävässä
mittakaavassa. Suurtuotanto on massatuotantoa, jossa erilaisille makuyms. tarpeille ei voida omistaa sanottavastikaan huomiota. Lisäksi eivät
suurtuotantolaitokset kykene suuruutensa vuoksi läheskään aina hoitamaan kaikkia tuotannon yksityiskohtia, vaan joutuvat turvautumaan ns.
erikoistuneeseen alihankintajärjestelmään. Tämäkin avaa pienyritteliäisyydelle uusia mahdollisuuksia viennin muodossa.
Uudet teollistuvat maat aiheuttavat nekin muutoksia maailmankauppaan, jopa eri maiden tuotannon rakenteeseen. Nämä maat, kuten
esim. Etelä-Amerikan valtiot, Egypti, Marokko, Irak, Pakistan, Intia
ja Kiina, ovat pyrkineet luomaan itselleen suhteellisen yksinkertaista
tuotantotekniikkaa edellyttäviä perusteollisuuksia. Näide:n teollisuuksien tuotteita ne ovat ryhtyneet tarjoamaan kansainvälisille markkinoille
saadakseen valuuttoja kehitysohjelmiensa toteuttamiseksi. Kun palkkataso on näissä maissa yleensä alhainen, teollisuustyöväen keskituntiansion
vaihdellessa 50-100 mk välillä, ne ovat kyenneet tehokkaasti kilpailemaan maailmanmarkkinoilla teollistuneiden maiden kanssa. Tämä on
pakottanut muita maita siirtymään yhä korkeampaa tuotantotekniikkaa
vaativien tuotteiden valmistukseen ja kauppaan. Mutta toisaalta nämä
teollistuvat maat edustavat ostovoimaltaan kasvavia markkinoita, jotka
voivat tarjota esim. konepaja- ja pääomatavarateollisuudelle ja myös
muille teollisuuden aloille uusia laajenevia vientimahdollisuuksia. Ostojensa maksuksi useat niistä kykenevät puolestaan toimittamaan raakaaineiden lisäksi myös yksinkertaisia massatuotteita, joita esim. Suomi on
tähän asti ostanut etupäässä välikäsien kautta. Muissa maissa on näihin
uusien teollistuvien maiden tarjoamiin markkinoihin kiinnitetty suurta
huomiota ja ryhdytty kehittämään niille soveltuvien vientituotteiden
tuotantoa ja laajentamaan kaupallista edustusta näissä maissa sekä myös
tehostamaan markkinatutkimusta ja myyntiorganisaatioita. Meillä
ollaan tässä suhteessa vasta vähitellen heräämässä kilpailijoidemme valvottua etujaan jo pitemmän aikaa.
Kilpailukykymme parantaminen

Kilpailu maailmanmarkkinoilla tulee entisestään tehostumaan ja
saamaan uusia muotoja. Osoituksena jo nyt vallitsevasta kilpailusta on,
2
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että hinnat maailmanmarkkinoilla ovat korkeasuhdanteesta huolimatta
säilyneet vakaina, jopa alentuneetkin, koska miltei kaikkia hyödykkeitä
on runsaasti tarjolla. Suhdanteiden heikentyessä kilpailu tulee vielä
kovenemaan. Se ei tule koskemaan ainoastaan vientiä, vaan tulee tuntumaan voimakkaana myös kotimarkkinoilla. Toimenpiteet oman kilpailukykymme parantamiseksi ovatkin välttämättömiä, jotta pystyisimme
hyötymään avautuvista uusista markkinoimismahdollisuuksista ja myös
jotta emme menettäisi kotimarkkinoilla alaa kilpailevalIe tuonnille.
Niinpä meidän on selviytyäksemme kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa kiinnitettävä erityistä huomiota hinta- ja kustannusrakenteeseemme ja sen
suhteelliseen alentamiseen. Jo pelkästään valtion asettamia julkisia rasituksia
ajatellen on tässä paljon tehtävää. Elinkeinoelämällämme on oikeus
vaatia, että se tässä suhteessa saatetaan samaan lähtöasemaan kilpailijamaittemme kanssa. Tämä on tarpeellista muutenkin kuin silmällä pitäen
liittymistämme vapaakauppa-alueeseen. Kaupan suurempi kansainvälistyminen tulee aiheuttamaan sen, että ulkomaankaupasta riippuvaisten maiden on, vaikka ne jäisivät perustettavien kaupallisten yhteenliittymien ulkopuolelle, pakko mukauttaa hintatasonsa maailmanmarkkinoiden hinta tasoa vastaavaksi.
Korkean verotuksen aihe~ttamien ylimääräisten rasitusten lisäksi
meillä on vielä voimassa paljon sellaista säännöstelyä, joka kahlitsee
vapaata hinnanmuodostusta ja ylläpitää eräissä raaka-aineissa ja puolivalmisteissa sekä myös käyttötarvikkeissa markkinahintatasoa korkeampaa hintatasoa, mikä on omansa nostamaan lopputuotteiden hintoja.
Erityisesti tämä koskee elintarvikealaa, jonka hintoihin vaikuttaa lisäksi
koko maatalouspolitiikkamme. Maatalouspolitiikkamme olisikin pyrittävä suuntaamaan uudelleen siten, että se tekisi mahdolliseksi käy.ttää
nykyaikaista suurtuotantotekniikkaa tähänastista suuremmassa määrin
hyväksi myös maataloudessa. Tämä alentaisi maatalouden suhteellisia
kustannuksia ja tällä alalla nykyisin sovellettavien valtion säännöstelytoimenpiteiden ja tuen tarvetta sekä loisi edellytykset järkevälle hintaja tulopolitiikaUe. Tähän tähtäävä maatalouspolitiikka vaatii luonnollisesti paitsi tähänastista voimakkaampaa perusparannus- ja rationalisoimissuuntausta erityisesti maatalouden tilakoon kasvattamista ja eri
tilojen erikoistumista niille soveltuville aloille. Pelko, että tämänkaltainen
maatalouspolitiikka olisi omansa aiheuttamaan ylivoimaisia työllistämisvaikeuksia, ei riitä loputtomiin lykkäämään sitä maatalouspoliittista
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reformia, joka meidän on kuitenkin pakko joskus suorittaa. Maataloudesta vapautuva työvoima kyetään kyllä sijoittamaan muiden elinkeinojen palvelukseen, jos taloudellinen kasvu maassamme voidaan
pitää riittävän voimakkaana. Tämän tapainen maatalouden reformi on
suoritettu mm. USA:ssa tämän vuosisadan alkupuoliskolla ja samaten,
joskin hieman hitaammassa tahdissa, naapurimaassamme Ruotsissa
parin viime vuosikymmenen aikana ilman, että tästä olisi aiheutunut
ylimääräisiä työllisyysvaikeuksia.
Paitsi säännöstelyä sanan varsinaisessa merkityksessä on maassamme eri
aloilla voimassa lainsäädäntöön perustuvia määräyksiä, jotka ovat omansa kallistamaan tuotanto- ja jakelukustannuksia tai muuten jäykistämään hinnanmuodostusta. Sellaisia ovat mm. eräät rakennus- ja elintarviketeollisuus aloilla
voimassa olevat sekä jakelumyymälä-, kahvila-, hotelli- ja ravintola-alaa
koskevat määräykset. Nämä määräykset ovat samoin kuin korkea välillinen verotus, joka estää monien tarvikkeiden hintojenjoustamisen alaspäin, sellaisia tekijöitä, js>ihin on tartuttava, jotta hintatasomme saataisiin kilpailukykyisemmäksi. Paitsi vapaata hinnanmuodostusta, säännöstely-, verotus- ym. määräyksemme jarruttavat eräillä aloilla myös
teknillistä kehitystä ja pyrkimyksiä rationalisointiin. Erityisen tyypillisinä esimerkkeinä tästä ovat liikevaihtoverojärjestelmämme ja rakennusala.
Kilpailun kiristyminen merkitsee, että hinnoilla tulee olemaan vastassaan katto. Palkkojen ja kustannusten korotuksia kyetään tuskin enää
samassa määrin kuin ennen siirtämään hintoihin, koska se merkitsisi
kilpailukyvyn heikentymistä. Päin vastoin kehitys ilmeisesti tulee kulkemaan kohti suhteellisesti alenevaa hintatasoa nimenomaan suurtuotannon tuotteissa. Yritysten on pyrittävä siirtämään rationalisointivoittonsa nopeasti alempiin hintoihin, ennen kuin niitä vaaditaan jaettaviksi kustannuksia korottamalla. Kilpailun tehostuessa voittomarginaalit kavennevat. Palkkojen tai muiden kustannusten liiallinen nousu
johtaa myös yritysten omarahoitusmahdollisuuksien heikentymiseen ..
Tämä puolestaan saattaa vaarantaa kilpailukyvyn säilyttämiselle vält-·
tämättömän tuotantokoneiston teknillisen uudistamisen samoin kuin
tuotannon laajennuksetkin eli siis taloudellisen kasvun perusedellytykset.
Vaara on sitäkin suurempi, jos yritysten verotus on samanaikaisesti
suhteettoman raskas.
Eräänä seurauksena kiristyvästä kilpailusta maailmankaupassa on

376

TEUVO AURA

ollut se, että eri maat ovat ryhtyneet eri tavoin edistämään ja tukemaan vientiään.
Yleisintä tukemismuotoa ovat tällöin edustaneet erilaiset vientiluotot ja
vientitakuut. Vientitakuiden avulla peitetään useissa maissa nykyisin
50-100 %:a riskeistä. Miten laajaksi vientitakuuj;;irjestelmä on muodostunut, osoittaa, että esim. Englannissa ja Länsi-Saksassa vientitakuun
alainen vienti käsittää nykyisin jo lähes 20 % koko viennistä. Ruotsissa
on valtion vientiluottotakuiden määrää äskettäin esitetty korotettavaksi 600 milj. kruunusta '1000 milj. kruunuun, vaikka edellinen korotus on tapahtunut niin äskettäin kuin 1958, jota ennen takuusumma
oli ollut 300 milj. kruunua. Näitä vientiluottotakuita käytetään erityisesti viennissä uusille markkina-alueille. Niiden käyttö on eri maissa
suuresti laajentunut. Varsinkin pääomatavaroiden viennissä luotot ovat
alkaneet näytellä entistä suurempaa osaa. Financial Times kertoo marraskuussa Kanadan teollisuuden olevan huolissaan siitä, etteivät ulkomaalaiset enää edes tee kyselyjä Kanadan pääomatavaroista tietäessään,
ettei tässä maassa ole organisoitua vientiluottojärjestelmää. Meillähän
on tosin sekä vientiluotto- että vientitakuujärjestelmät, mutta parantaaksemme mahdollisuuksiamme hankkia itsellemme uusia markkinoita
ja asiakkaita tai säilyttääksemme entiset on näitä järjestelmiä vielä
huomattavasti kehitettävä ja laajennettava.
Kaupan kansainvälistyminen ja kilpailun kiristyminen sekä uusien
markkinamaiden tulo maailmankaupan piiriin ovat myös tuoneet esille
kysymyksen markkinoinnin tehostamisesta. Monissa maissa on jo vuosikausia suoritettu järjestelmällistä markkinatutkimusta uusien vientimarkkinoiden löytämiseksi oman maan artikkeleille sekä samoin uusille teollistuville maille soveltuvien vientituotteiden kehittämiseksi omassa
tuotannossa. Erityisen aktiivinen on tässä suhteessa ollut koko sodanjälkeisen ajan Länsi-Saksa, mutta myös naapurimaamme Ruotsi sekä
aivan erityisesti Tanska ovat olleet tässä kysymyksessä valveilla. Monissa
läntisissä maissa on syntynyt eri yritysten yhteisiä organisaatioita markkinatutkimusten suorittamiseksi ja markkinaetujenvalvomiseksi. Myös
valtiovalta on ryhtynyt tätä toimintaa tukemaan. Eri maiden hallitukset
ovat laajentaneet kaupallista edu3tustaan tärkeissä markkinamaissa sekä
tukeneet ja avustaneet yksityisen elinkeino toiminnan piirissä suoritettavien vastaavien myyntiorganisaatioiden perustamista. Meillä on
tässä suhteessa päästy vasta vaatimattomaan alkuun. Useimmat valtiot
ovat myös määrätietoisesti ryhtyneet ponnisteluihin vientinsä lisäämi-
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seksi erityisten ohjelmien mukaisten vientikampanjoiden avulla. Viimeiset uutiset kertovat Ruotsin alkaneen vientikampanjan Englannin
markkinoilla ja Kanadan hallituksen yleisen vientikampanjan Kanadan
viennin edistämiseksi. Englanti on puolestaan perustanut aivan äsken
erityisen vientineuvoston huolehtimaan maan vientikampanjasta.
Mitä omaan vientiimme tulee, on todettava, että metsäteollisuudellamme on vahvat kokeneet myyntiorganisaationsa, minkä lisäksi
markkinointikysymys on muutenkin sen osalta helpompi, koska se tarvitsee suhteellisen vähäisen määrän ostajia. Samoin on laita muunkin
sellaisen vientimme suhteen, missä on kysymys puolivalmisteista tai
valmisteista, jotka on tarkoitettu muodostamaan osan jostakin muusta
lopullisesta valmisteesta. Ostavalle yleisölle tarkoitettujen lopputuotteiden viennin suhteen markkinointikysymys sen sijaan on jo huomattavasti vaikeampi. Tarpeet ja maku saattavat eri maissa poiketa toisistaan varsin huomattavasti ja lisäksi on opittava tuntemaan myyntikeinot ja myyntitiet eri maissa. Markkinointikysymykseen olisikin maassamme kiinnitettävä aivan erityistä huomiota suorittamalla laajamittaista markkinatutkimusta ja kehittämällä eri alojen myyntiorganisaatiota. Me olemme valitettavasti jo jonkin verran myöhästyneet lähdössä
verrattuna esim. vapaakauppa-alueen nykyisiin jäsenmaihin. On vaikeampi tunkeutua markkinoille jälkeen päin; jolloin parhaatjakelutiet,
välittäjä- ja mainostoimistot jne., saattavat jo olla varattuja. Muut
vapaakauppa-alueen maat ovat sitä paitsi jo totuttaneet ostajat tuotteisiinsa ja tavaramerkkeihinsä, osittain myymällä halvemmilla avaushinnoilla. Toivoton ei tilanne kuitenkaan ole, kunhan vain tartutaan toimeen. Vaikeutena on sopivien ja koulutettujen henkilöiden puute.
Tämän vuoksi olisi kaupallista koulutusta erityisesti ulkomaankaupan
alalla voimakkaasti tehostettava.

Tiede ja tekniikka taloudellisen kasvun edistäjinä

Jokaisella aikakaudella näyttää olevan omat tunnusmerkkinsä. Siten
voidaan puhua rautateiden, sähkön, autojen, atomivoiman jne. aikakaudesta. Yhteistä näille kaikille on, että ne ovat merkinneet jonkin
uuden, koko talousel,ämän muotoa ja rakennetta muuttavan tekijän
ilmestymistä yhteiskuntataloudelliseen kuvaan. Tunnusomaista meidän
ajallemme, jos mille on, että se on suurten tieteellisten ja teknillisten
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keksintöjen aikakautta, keksintöjen, joiden vaikutuksesta maailma
nopeasti muuttuu. Keksintöjen kiihtyvän vauhdin selittää ehkä se, että
ihmiskunta on luonut itselleen »keksintöjä tuottavan» uuden tuotantoalan tehostetun tieteellisen ja teknillisen tutkimustoiminnan muodossa.
Kun amerikkalaiselle piispa Wrightille 1896 esitettiin kysymys, luuliko
tämä, että ihmiset oppisivat pian lentämään, vastasi hän kiihtyneenä,
että »lentämisen taidon on Luoja varannut linnuille ja pyhille enkeleille». Piispa Wrightin kotona kasvoi kuitenkin silloin kaksi nuorta
poikaa, Wilburg ja Orville, jotka vain kymmenen vuotta myöhemmin
suorittivat ensimmäisen lennon moottorikäyttöisellä lentokoneella aloittaen lentoliikenteen historian. Me maallikot olemme kaikki olleet sikäli
kunnon piispan vaatteissa, että meidän on ollut vaikeata käsittää tieteellisen tutkimuksen keksinnöille avaamia mahdollisuuksia ja meitä
kohti vyöryvien muutosten kantavuutta. Olemme kuitenkin kai vähitellen tulleet vakuuttuneiksi siitä, että tieteellinen tutkimus ja teknillinen
koulutus sekä niiden yhteistoiminta ovat nykyisessä maailmassa ajankohtaisempia
kuin koskaan aikaisemmin. Väitetään, että 80 0/0. nykyisin markkinoilla
esiintyvistä tavaroista perustuu keksintöihin ja että 50 % kaikista tavaroista on sellaisia, joita ei vielä kaksi vuosikymmentä sitten ollut edes
olemassa. Varsinkin viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on
tuotanto- ja jakelumenetelmiä, raaka-aineita tai valmiita tuotteita koskeneiden keksintöjen ansiosta syntynyt suuri joukko uusia teollisuudenja palvelun aloja, jotka kasvavat räjähdyksen omaisesti. Ne muovaavat
parhaillaan koko yhteiskuntataloutta kulutuksesta liikenteeseen, jakeluun ja tuotantoon. Markkinoilla menestymisen eräänä edellytyksenä
näyttääkin olevan, että kyetään jatkuvasti tarjoamaan jotakin uutta tai
entistä parempaa ja käyttökelpoisempaa.
Tämä paine on monissa läntisissä maissa jo johtanut eri teollisuusaloilla suuriin yhteenliittymiin alan tieteellisen ja teknillisen tutkimustoiminnan tehostamiseksi kilpailun kiristyessä. Tämä on ollut välttämätöntä nopeutuvassa kehityksessä mukana pysymiseksL Eräässä OEEC:n
julkaisussa kerrotaankin USA:ssa suoritetuissa tutkimuksissa tullun siihen tulokseen, että n. 75 % tuotannon lisäyksestä työntekijää kohden
on vuodesta 1900 lukien perustunut teknilliseen kehitykseen ja vain n.
25 % reaalipääoman muodostukseen. Myös valtiovalta on useissa maissa
ryhtynyt entistä tehokkaammin tukemaan tutkimustoimintaa lisätyin
määrärahoin sekä perustamalla uusia tutkimus- ja koulutuslaitoksia.
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Niinikään on ryhdytty luomaan erityisiä informaatiokeskuksia teknilli:sen kehityksen seuraamiseksi muissa maissa ja tietojen levittämiseksi
niistä oman maan yrittäjille. Miten tärkeän merkityksen monet. maat
antavat tieteellisen ja teknillisen ym. korkeamman koulutuksen edistämiselle, osoittaa mm., et~ä kun USA:ssa käytettiin tähän koulutukseen
vuosisadan alussa vain n. 4 % koko reaalipääomanmuodostuksesta, vastaava luku vuonna 1956 oli jo kokonaista 28 %. Neuvostoliitossa tälle
kysymykselle on alusta alkaen omistettu erittäin suurta huomiota.
Niinpä siellä on tällä hetkellä teknikoita 1 000 asukasta kohden enemmän
kuin esim. USA:ssa, missä kuitenkin ollaan teknillisessä koulutuksessa
muiden länsimaiden kärjessä. Erittäin tärkeätä on tieteellisen ja teknillisen tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen meidän maassamme,
jossa teollistamisen tarve riittävän voimakkaan taloudellisen kasvun turvaamiseksi on tavallista suurempi. Tällä hetkellä teknikkopul~ on meillä
muodostumassa esteeksi teollistamisen edistämiselle. Teknikkojen ja
muun korkean ammatillisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden ja
toimihenkilöiden tarve tulee maassamme edelleen kasvamaan voimakkaasti. Mahdollisuudet tuotannon ja viennin laajentamiseen ovat meillä
paremminkin kehitettyjen yksilöllisten tuotteiden kuin ns. joukkoartikkeleiden alalla. Niiden valmistus edellyttää kuitenkin korkeata teknillistä tasoa ja ammattitaitoa.
Mekanisoinnin Ja automatisoinnin edistyminen on muuttamassa myös palkkaja työehtqsopimuspolitiikan edellytyksiä. Tuotannon palveluksessa olevilta
työntekijöiltä tullaan vaatimaan entistä korkeampaa amrrlattitasoa,
mikä johtaa työntekijäin lukumäärän ja luonteen muuttumiseen eri teollisuuslaitoksissa. Palkkojen määräämisessä voidaan siten joutua nykyiseltä kollektiiviselta linjalta kohti yksilöllisempää palkkapolitiikkaa.

Hyvin korkean ja aivan määrättyyn tehtävään erikoistuneen työntekijän palkkaa voidaan tuskin enää tarkoin määrätä kollektiivisopimuksilla saati sitten solidaarisen palkkapolitiikan linjaa noudattaen. Lisäksi
tuotanto tulee automatisoinnin edistyessä ja eri tuotantovaiheissa tarvittavien työntekijöiden luvun vähetessä muuttumaan entistä haavoittuvammaksi työselkkauksilla. Tuotannon pysäyttämiseksi vaI sin laajalla alalla saattaa automatisoidussa tuotantolaitoksessa riittää se, että
muutama ratkaisevassa asemassa oleva työntekijä tai teknillinen toimihenkilö, eräissä tapauksissa ehkä yksi ainoa, tekee lakon. Nämä edellä
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mainitut uudet kehitystekijät tulevat ilmeisesti asettamaan työsuhde- ja
työmarkkinakysymysten hoidon uusien pulmien eteen.
Talouspolitiikalle asetettavat vaatimukset

Uusien keksintöjen virta ja niistä aiheutuneet nopeat taloudelliset
rakennemuutokset tulevat vaatimaan talouspolitiikaltamme tähänastista suurempaa joustavuutta. Talouspolitiikka oli aikaisemmin sangen
suuressa määrin vain suhdannepolitiikkaa. Sellaisen pienen maan kuin
Suomen taloudellinen kehitys määräytyy sangen suuresti ulkoa päin, ja
maamme talouspolitiikka onkin yleensä joutunut ponnistelemaan niiden
kotimaisten ilmiöiden hallitsemiseksi, jotka ovat aiheutuneet kansainvälisestä suhdannekehityksestä. Nyt vaikuttaa siltä~ että maailmansodan
jälkeiset inflaatiokonjunktuurit olisivat päättyneet ja että entiset suhdannekaavat olisivat vanhenemassa maailmantalouden siirtyessä kauteen, jolle on paremminkin tunnusomaista vaara luiskahtaa deflatorisen
.kuin inflatorisen kehityksen tielle. Tällä kymmenluvulla keksintöjen
johdosta tapahtuvat rakennemuutokset ilmeisesti tulevat tuottamaan
talouspolitiikalle enemmän huolta kuin varsinaiset maailmantalouden
suhdannevaihtelut. Mainittakoon vain esim. tuotannon rakennemuutoksista aiheutuneet kriisit monien maiden tekstiiliteollisuudessa. Samanlainen on energiataloudesta johtuva Euroopan hiilikriisi. Tulevaisuutta
ajatellen meidän olisi muutettava talouspolitiikkamme luonnetta sellaiseksi, että
se kykenee sopeutumaan talouden rakennemuutoksiin Ja suorastaan niitä edistämään.
Tässä mielessä on raivattava tieltä ne esteet, jotka säännöstelytoimenpiteiden taikka muiden säännösten muodossa jarruttavat kehitystä. On
myös ryhdyttävä tehostamaan työvoiman liikkuvuutta. Talouspolitiikka
on muutettava sellaiseksi, että siinä pääpaino on toimenpiteissä, Jotka edistävät taloudellista kasvua pitemmällä tähtäimellä.
Koneissa ja tuotantotekniikassa tapahtuvan kehityksen vuoksi tulee
pääoman tarve jatkuvasti ja voimakkaasti kasvamaan, mutta samalla
käyttöomaisuuden, so. koneiden ja teollisuusrakennusten vanheneminen
tulee muuttamaan muotoaan. Tuotannon käyttöornaisuus tuskin ehtii
vanheta fyysisesti, so. kulumalla, ennen kuin se tulee olemaan vanhaa
sen johdosta, että tuotantotekniikka on muuttunut tai ettei kysynnän
rakenne enää ole sama. Rahapääoman tarve tulee siten kasvamaan myös
tämän tekijän johdosta. Parantuneen tuotatotekniikan ja lyhentyneiden
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investointiaikojen ansiosta tulevat toisaalta kuitenkin pääomakustannukset suhteessa niillä aikaansaatuun tuotannon tulokseen ilmeisesti alenemaan, mikä puolestaan jossakin määrin helpottaa pääomakysymyksen
ratkaisua. Riittävän nopean taloudellisen kasvun varmistamiseksi meidän olisi edelleen kaikin keinoin edistettävä pääomanmuodostusta. Tässä suhteessa olisi jatkettava yksityisten henkilöiden pankki- ja vakuutussäästämisen lisääm.iseen tähtäävää politiikkaa, mutta myös ryhdyttävä
tehokkaammin edistämään osakesäästämistä sekä helpotettava yritysten
omarahoitusmahdollisuuksia. Lähinnä tulevat tällöin kysymykseen verotustoimenpiteet, erityisesti poisto-oikeuksien va,paammaksi tekeminen.
Tärkeätä on myös edistää pääomien oikeata suuntautumista ja liikkuvuutta. Julkisen pakkosäästämisen osuutta kokonaissäästämisestä on
niinikään saatava supistetuksi.
Tunnusomaista länsimaiden poliittiselle demokratialle on sen perustuminen vapaan talouden järjestelmään. Tämä merkitsee mm., että
yksityiselle on periaatteessa tunnustettu taloudellinen toimintavapaus
ja että kuluttajat vapaa hinnanmuodostus ohjenuoranaan loppujen
lopuksi ohjaavat tuotantoa ja investointi toimintaa. Yksityisten kansalaisten toivomukset ja arvioinnit vapaassa taloudessa ja vapaassa demokratiassa viime kädessä ratkaisevat kehityksen suunnan ja edistymisen
nopeuden. Pyrkimyksenämme talouspoliittisia tavoitteita asettaessamme
on luonnollisesti saada aikaan mahdollisimman nopea taloudellinen
kasvuvauhti, mikä turvaisi työllisyyden ja nopean elintason nousun.
Meidän on kuitenkin muistettava, että vieläkin tärkeämpää kuin mahdollisimman nopean elintason nousun saavuttaminen on sittenkin kysymys siitä, miten meidän on toimittava jotta voisimme 'säilyttää vapaan
taloutemme ja siten myös henkisen ja poliittisen riippumattomuutemme.

KANSANTALOUSTIETEEN RAJANKÄYNTIÄ
Kirjoittanut

Lauri

o.

af Heurlin

Eräs aikamme huomattavista kansantalousmiehistä Jacob Viner on
sanonut: »Economics is what economists do». Vaikka tämä määritelmä
riittääkin käyttökelpoiseksi viitteeksi siihen, minkälainen on kansantaloustieteen tutkimusalue, ei tieteelliseltä kannalta voida pitää riittävänä, että jokin tiede olisi aina sitä, mitä sen edustajat tekevät. Tällaiseen määrittelemiseen liittyy sitäpaitsi se vaara, että tiede voimakkaan
persoonallisuuden käsissä liukuu aivan toisille aloille kuin on alunperin
tarkoitettu ja, mikä pahinta, joutuu siellä ristiriitaan toisten tieteiden
kanssa. Kunkin tieteen edustajien tulisi päästä jonkinlaiseen, vaikkapa
sanattomaankin sopimukseen siitä, mitä he katsovat oman tieteensä
varsinaiseksi alueeksi sekä pyrkiä rajatieteiden edustajien kanssa sopimukseen eri tieteiden välisistä rajoista, tai, milloin tämä ei ole mahdollisista, yhteisistä sauma-alueista. Tätä asiaa ei tietenkään ole käsitettävä niin, että kunkin tieteen alue säilyisi aina samanlaisena vaan
että kehityksen mukana eri tieteiden alueet ja rajat saattavat muuttua.
Yleisenä piirteenä on havaittavissa, että moni aikaisemmin johonkin
tieteeseen kuulunut opinhaara saa itsenäisen tieteen aseman ja. että
siten rajojen määrääminen entisille tieteille merkitsee niiden alueiden
rajoittamista sanan siinä merkityksessä, että niiden tutkimusalue tulee
entistä kapeammaksi.
Niistä tavoitteista, joihin pyritään jonkin tieteen aluetta määrättäessä, on ennen kaikkea mainittava ehjän ja kokonaisuuden hallitseman
yhtenäisyyden luominen. Tämä yhtenäisyys on tärkeä sekä tieteen oman
jär:jestelmän että sen opettamisen kannalta, sillä tieteet ovat samalla
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usein vaikkakaan eivät aina disipliinejä eli opetusaloja. Kysymystä
tarkastellessamme voimme aluksi lähteä siitä, että inhimillisen tiedonhalun päämääränä on hankkia selvyyttä hyvin erilaisista tutkimuskohteista ja että nämä tutkimuskohteet voidaan joidenkin periaatteiden ,
:mukaan asettaa jonkinlaiseen järjestykseen. Tämän jälkeen voidaan
toisilleen läheiset tutkimuskohteet erottaa muista sekä suorittaa muitakin luokitteluja joidenkin toisenlaisten ominaisuuksien perusteella.
Tutkimuskohteet ja niiden luokittelu eivät kuitenkaan riitä perustaksi tieteen tutkimusalueen määrittämiseksi, sillä niiden nojalla suoritettu
rajankäynti ei vastaisi edellä mainittua yhtenäisyyden periaatetta.
Niinpä kansantaloustieteestä puheenollen ajatellaan, että siinä on kysymys mm. sellaisista asioista kuin raha, hinnat, kauppa, pankit sekä
yleensä kaikki se, mikä tavalla tai toisella liittyy aineelliseen k~lttuuriin
ja ihmisten ulkonaiseen hyvinvointiin. Kuitenkin nämä samat asiat
voivat kiinnostaa myös monia ~uita tieteitä, jotka ovat usein verraten
kaukana siitä, mitä ainakin nykyään ymmärretään kansantaloustieteellä.
Vain yhden mutta sitä selvemmän esimerkin valitakseni, raha on mm.
kahden hyvin erilaisen tieteen tutkimuskohteena, nimittäin rahatieteen
eli numismatiikan ja kansantaloustieteen.
Kun näin ollen tutkimuskohteet eivät yksinään riitä eri tieteiden
alueiden määrittämiseksi, on lisäksi otettava huomioon, että samojakin
tutkimuskohteita voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Täten
voidaan joitakin tiettyjä tutkimuskohteita tarkastella samanlaisesta tai
'samantapaisesta näkökulmasta, mikä luo sellaisen ehjän kokonaisuuden,
että sen perusteella voidaan jo saada tieteen alue määritetYksi. Niiden
periaatteiden kokonaisuutta, joiden nojalla näkökulma voidaan todeta
'samaksi tai samantapaiseksi, voidaan nimittää tieteen aspektiksi.
Joissakin tapauksissa on haluttu tuoda esille, että tietynlainen tutkimusmenetelmä voisi luoda tieteen edellyttämän yhtenäisen koko nai·suuden. Kansantaloustieteen kohdalla tämä ei ainakaan ole mahdollista,
:sillä se käyttää hyväksi hyvin erilaisia metodeja. Asia on ehkä toinen
silloin, kun on kysymys metodologisesta tieteestä, kuten tilastotieteestä,
jossa metodi on itsessään tutkimuskohteena.
Kuten alussa jo sanottiin, tutkimuskohde pystyy hyvin vähän anta-maan edes 'viitettä siihen, mikä on kansantaloustieteen tutkimusalue,
koska se ulottaa mielenkiintonsa miltei kaikille inhimillisen elämän
aloille. Maallikoiden keskuudessa vallitsee usein se harhakäsitys, että
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kansantaloustieteen aspektiksi riittää se seikka, että joidenkin inhimillisen elämän alojen lähtökohtana on ihmisen pyrkimys toimeentulonsa ja
hyvinvointinsa edistämiseen. Kansantaloustieteen aspektiin kuuluu kyllä tämäkin seikka, mutta sitä ei voida pitää riittävänä sen alueen määrittämiseksi, sillä monien muidenkin tieteiden kuten teknillisten tieteiden
ja lääketieteen lähtökohtana on ihmisen olemassaolon ja hyvinvoinnin
edistäminen, eikä näitä tieteitä silti pidetä taloustieteenä.
Kansantaloustieteen aspektia haettaessa voidaan lähtökohdaksi
ottaa vanha ja hieman heiveröiseksi kulunut mutta silti tehtävänsä
täyttävä taloudellinen periaate, siis se, että kukin yksilö pyrkii tarpeittensa mahdollisimman suureen tyydytykseen. Taloudellinen periaate on
lähellä optimikäyttäytymisen periaatetta, joka kuitenkin ulottuu laajemmalle kuin taloustieteen alalle. Taloudellisesta periaatteesta on
johdettavissa eräitä optimikäyttäytymiseen liittyviä rajoituksia, jotka
ovat ominaisia taloustieteiden tutkimille probleemakomplekseille. Kun
puhutaan mahdollisimman suuresta tarpeentyydytyksestä, sisältyy tähän
samalla implicite ajatus siitä, että tarpeentyydytys ei voi muodostua
täydelliseksi eli toisin sanoen taloudellinen periaate edellyttää mm. sitä,
että tarpeet ovat niiden tyydytysmahdollisuuksia suuremmat. Tätä
niukkuuden periaatetta eräät kansantalousmiehet, etunenässä Gustav
Cassel ovat pitäneet kriteeriona erottamaan taloudeHiset probleemat
muista ja siten ovat katsoneet sen sopivan kansantaloustieteen perustaksi. 1 Tarpeiden tyydytysmahdollisuuksien rajoittuneisuus ei kuitenkaan yksinään riitä määrittämään jotakin probleemaa taloudelliseksi,
sillä taloudelliseen periaatteeseen sisältyy myös implicite toinenkin ajatus,
nimittäin se, että on olemassa myös muita, pienempään tarpeentyydytykseen johtavia alternatiiveja ja että ihminen suorittaa valintaa eri-,
laista tarpeentyydytystä aiheuttavien vaihtoehtojen kesken. Täten valinnanvaraisuus eli, niinkuin myös voitaisiin sanoa, tahallisuus lyö leimansa taloustieteen piiriin kuuluville probleemoille. Toisaalta ei valintakaan yksinään riitä talouden perustaksi, koska valintaa voidaan suorittaa tavalla, joka ei vaikuta tarpeentyydytykseen, joten vasta valinta
ja niukkuus yhdessä muodostavat talouden ytimen. Koska näiden periaatteiden yhtaikainen toteuttaminen merkitsee sitä, että tarpeet joutuvat kilpailevaan asemaan, olen tätä kaiken talouden lähtökohtaa nimit1 GUSTAV CASSEL,

Theoretische Sozialökonomie, 4. AufJ,. Leipzig 1927, ss. 75-76.
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tänyt tarpeiden ristiriidan periaatteeksi.1 Toisin sanoen, taloutta on
haettava sieltä, missä on vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia ja missä
jonkin vaihtoehdon valitseminen merkitsee sitä, että jokin· tarve tyydytetään samalla kun jokin toinen tarve tai toiset tarpeet jätetään tyydyttämättä. Tämä tarpeentyydytys voi tapahtua joko välittömästi eli kulutuksen muodossa tai välillisesti eli tuotannon avulla.
Kun tarkastelemme inhimillisen elämän ilmiöitä tarpeiden ristiriidan
periaatteen valossa, on useimmiten kysymys taloustieteellisestä probleemasta. Joskus tosin saattavat tieteen erityistavoitteet vaikuttaa siihen,
että taloustieteet eivät ole· koko tästä periaatteellisesta alueestaan kiinnostuneita. Varsinkin kansantaloustieteen kohdalla tulevat tutkimuksen
kohteeksi nimenomaan ne ilmi.öt, joissa ihmiset ovat yhteistoiminnassa
keskenään ja jotka siinä mielessä ovat yhteiskunnallisia.
Kun sitten tulemme tieteen rajarikäynnin ongelmaan, tuntuisi houkuttelevalta hakea vertausta maantieteellisistä alueista ja eri maiden
välisistä rajoista. Tällainen vertaus ei olisi kuitenkaan paikallaan, sillä
tietee"t eivät ole järjestyneitä vierekkäin kuten maa-alueet. Jos jotain
kuvaa ulkomaailmasta halutaan etsiä asian havainnollistamiseksi, on
otettava käytäntöön kaikki siinä olevat kolme ulottuvuutta, ja varsinaisesti on tieteiden järjestykseen asettamisessa kysymys useammastakin
dimensiosta. Jokin tiede saattaa nimittäin olla perustana jollekin toiselle,
ja siten eri tieteet muodostavat maantieteellistä vertausta etsiäkseni
kerrostumisia, jotka ovat tietenkin erilaisia aina sen mukaan, minkä tieteen kannalta asiaa kulloinkin tarkastellaan. Kerrostuneisuuden aiheuttaa tällöin mm. se, minkälaisissa kausaali- ja funktionaalisuhteissa eri
tieteiden tutkimuskohteena olevat ilmiöt ovat keskenään.
Jos tätä tieteiden kerrostuneisuutta tarkastellaan kansantaloustieteen
kannalta, on aluksi syytä kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, jotka
vaikuttavat taloustieteellisiin ilmiöihin, ilman että nämä puolestaan
vaikuttavat ainakaan välittömästi edellisiin. Nykyaikaisessa kansantaloustieteessä katsotaan kansantalousprosessi usein valtavaksi, funktionaaliseksi, lukemattomia muuttujia sisältäväksi simultaaniyhtälöiden
järjestelmäksi. Tämän funktionaalisen järjestelmän riippumattomien
muuttujien joukosta onkin lähi.!lnä haettava ne käsitteet, jotka luovat
1 LAURI O. AF HEURLIN, Toiminta eräänä kansantaloustieteen peruskäsitteenä, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1947:2, s. 107.
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pohjaa varsinaisille taloustieteellisille ilmiöille, joten nämä niin sanoak-seni kansantalousprosessin ulkokohtaiset tekijät on katsottava kuuluviksi
kansantaloustieteelle pohjaa luovien tieteiden tutkimuskohteiksi.
Talouselämän ulkokohtaisista tekijöistä voidaan ensi sijassa mainita
ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat voimat eli tarpeet, ympäröivä
yhteiskunta ja siinä vallitsevat normit sekä tuotantovoimat ja tuotannon
teknilliset ehdot. Vastaavasti voidaan siis näitä kysymyksiä tutkivat tieteet lukea kansantaloustieteelle pohjaa luoviksi tieteiksi, nimittäin psykologia, joka tutkii mm. tarpeita fenomenaalisena ilmiönä, sosiologia,.
joka tutkii mm. yhteiskunnan instituutioita ja normeja, sekä teknilliset
tieteet, jotka tutkivat mm. tuotannon teknillisiä ehtoja.
Edellä mainituista tieteistä on kansantaloustieteen kannalta psykologia muita huomattavammassa asemassa, koska ihminen tarvitsevana
olentona on talouselämän primus matar ja ultima ratia. 1700-luvun lopulla
olikin psykologian ja kansantaloustieteen välinen side voimakas, mikä
johtui siitä, että kumpikaan niistä ei silloin ollut itsenäinen, vaan ne
luettiin kuuluviksi moraalifilosofian piiriin. Nykyajan ihmisiä hämmästyttää tämä seikka vähemmän, kun otetaan huomioon, että sen ajan
ihmiset käsittivät moraalifilosofialla suunnilleen sitä, mitä nykyään
nimitettäisiin käyttäytymistieteeksi. Moraalikä3itteen sisältö oli silloin
laajempi kuin nykyään, jolloin se yhdistetään siveyskäsitteisiin. Ilmeisesti jätteenä sen ajan ajattelutavasta on ranskankielessä henkitieteiden
nimityksenä »sciences morales». Se seikka, että kansantaloustieteen
psykologisella perustalla on rationalistinen leima vielä meidänkin päivinämme, on ehkä osittain selitettävissä siten, että kansantaloustiede oli
läheisemmässä kosketuksessa psykologiaan rationalismin ja utilitarismin
aikakaudella kuin nykyään, jolloin psykologia ei näe ihmistä yksinomaan järjellisenä olentona.
Eräs niistä tutkimusalueista, joissa kosketus kansantaloustieteen ja
psykologian välillä on luonnostaan läheinen, on ns. kulutusteoria. Kulutusteoriaan kuuluvaksi voidaan lukea kaikki se teoria, joka koskee
kuluttajan taloudellista käyttäytymistä, ts. kuluttajan suhtautumista
kulutukseen, säästämiseen, työntekoon yms. ja jota voitaisiin nimittää
mikrokulutusteoriaksi. Kulutusteorian katsottiin viime vuosisadan alussa
kuuluvan kansantaloustieteeseen. Tämän vuosisadan alussa sensijaan,
jolloin korostettiin taloustieteellisten ilmiöiden välineluonnetta, katsottiin, että kulutus on kansantaloustieteen ulkopuolella, koska se merkitsee

KANSANTALOUSTIETEEN RAJAN KÄYNTIÄ

387

lopullista tarpeentyydytystä. Tätä kantaa edusti meidän maassamme
lähinnä E. Nevanlinna.! Kun kulutuksessa tulee kuitenkin kysymykseen
punnitseminen eri vaihtoehtojen välillä ja kun lopulliseen valintaan
vaikuttavat paitsi tarpeet myös markkinoilla vallitseva tilanne, on ainakin osa kulutusteoriasta luettava kansantaloustieteeseen kuuluvaksi. Sen
sijaan eräitä kulutusteorian probleemoja voidaan käsittääkseni tutkia
psykologian ja eräiden muidenkin tieteiden kuten ravintofysiologian
piirissä. Rajankäynti puhtaasti teoreettisesti katsoen olisi ehkä luonnollisin siten, että psykologian tehtävänä olisi tutkia ulkomaailman hyödykkeisiin kohdistuvia ihmisten tarpeita ja preferenssejä ja että kansantaloustieteen kiistämätöntä aluetta olisi taas se osa kulutusteoriaa, joka
ottaa huomioon markkina ilmiöt ja jossa tutkitaan mm. tulon käyttöä ja
kulutushyödykkeiden kysyntää. Kansantaloustieteen edustajat ovat kuitenkin joutuneet menemään tämän alueen ulkopuolelle sekä luoneet
talousteoriaa varten kuluttajan käyttäytymisen eli valintateorian, vaikka
osa tästä pitäisi oikeastaan lukea psykologiaan kuuluvaksi. On kuitenkin
oireellista se, että valintateorian peruskäsitteen indifferenssikäyrän keksijä ja sen ensimmäinen uranuurtaja F. T. Edgeworth antoi sille teokselle,
jossa hän esitti teoriansa, nimeksi Mathematical Psychics. 2
Vaikka nykyaikainen kansantaloustiede ei enää pidä kaikkia taloudellisia ilmiöitä puhtaasti aineellisina ja vaikka se siten on luonut edellytykset psykologian ja kansantaloustieteen läheiselle yhteistyölle, on tämä
jäänyt vähäiseksi lukuunottamatta joitakin huomattavia poikkeuksia.
Eräänä syynä psykologian sivuuttamiseen kansantaloustieteessä on ilmeisesti ollut rationaalisen käyttäytymisen postulaatti, jota ainakin puhdas
talousteoria on pitänyt tärkeänä. Kansantalousteorian edustajat ovat
viime aikoina alkaneet tuntea pistoksia omassatunnossaan sen johdosta,
että he tällä olettamuksella ovat joutuneet kauaksi todellisesta elämästä,
jolle ei suinkaan aina järjellinen toiminta ole leimaa antava vaan jossa
ihmisten päätöksiin vaikuttavat heidän useinkin satunnaiset mielijohteensa ja ennen kaikkea heidän sosiaalinen sidonnaisuutensa. On myös
ajateltu, että rationaalisen käyttäytymisen postulaatti ei ehkä olisikaan
välttämätön kansantalousteoreettisen
oppirakennelman luomiseksi.
Vaikka yhden ainoal1 yksilön käyttäytymisessä esiintyy aina sattuman1
2

E. NEVANLINNA, Yhteiskunnallisen talouselämän pääpiirteet, Porvoo 1932, s. 14.
London 1881.
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varaisuutta, mikä tekee lainalaisuuksien etsimisen siinä vaikeaksi, saattavat silti hyvin monien yksilöiden käyttäytymistä yhtaikaisesti tarkasteltaessa ja yleensäkin aggregaatti-ilmiöiden kohdalla eri suuntiin menevät satunnais- ja hajaantotekijät kompensoida toisensa. Täten voidaan
tässä yhteiskäyttäytymisessä löytää lainalaisuuksia, joiden säännönmukaisuus riittää ainakin kansantaloustieteen makroilmiöiden tutkimiseen.
Uusi psykologinen haara, jota on nimitetty talouspsykologiaksi, voikin
luoda järjestelmän, joka on riittävän täsmällinen ja yksinkertainen kansantaloustieteen perustaksi ja joka samalla voi ottaa huomioon nykyaikaisen yleisen psykologian saavutukset. Tällä tavalla voidaan kansantalousteorian psykologinen perusta saada paremmin vastaamaan empiiristä todellisuutta kuin jos turvauduttaisiin 1800-luvun alkupuoliskon
nykyisen käsityksen mukaan vanhentuneeseen psykologiaan, joka nojautui hedonistisiin ja rationalistisiin periaatteisiin. Kansantaloustiedettä tulevat toivottavasti edistämään paitsi nykyaikaisen psykologian entistä realistisempi teoria myöskin ne laajat psykometriset tutkimukset,
joita suoritetaan eri· tahoilla maailmassa. Talouspsykologia voi antaa
hedelmöittävän panoksensa mm. kulutusta, säästämistä, työntekoa ja
muita kuluttajien käyttäytymistä koskeville teorioille.
Talouspsykologialla saattaa olla merkitystä paitsi kulutusteoriaa
myöskin tuotantoteoriaa silmälläpitäen. Kun nimittäin tarkastellaan
niitä päätöksiä, joita tuottajat tekevät, psykologiset seikat tulevat esille
kahdellakin tavalla. Tehdessään ratkaisuja tuottajat joutuvat ottamaan
huomioon paitsi ulkonaiset tuotantoon vaikuttavat seikat kuten tuotannon teknilliset ehdot myöskin ne psykologiset reaktiot, joita heidän päätöksensä voivat aiheuttaa sekä kuluttajien että kilpailijoiden keskuudessa.
Lisäksi ovat ne henkilöt, jotka tekevät päätöksiä tuotannon piirissä, itsekin inhimillisiä olentoja ja siten psykologisten tekijäin vaikutusten alaisia. Vaikka talouspsykologia, joka tutkii kansantalousprosessiin ulkokohtaisesti vaikuttavia tekijöitä, onkin varsinaisesti luettava kuuluvaksi
psykologian piiriin, on samalla syytä korostaa, että se saa suuren osan
käsitevälineistöään kansantaloustieteen puolelta, joka myöskin voi antaa
herätteitä ja tavoitteita sen tutkimuksille. Edellä olen tarkastellut talouspsykologian merkitystä lähinnä kansantaloustieteen kannalta. Koska
kuitenkin taloudella on keskeinen asema kaikessa inhimillisessä elämässä,
uskoisin, että talouspsykologia voi antaa oman arvokkaan panoksensa
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myös koko ihmisen persoonallisuutta koskevalle Psyk9logiselle tutki:~uksel1e.l ,
Koska koko yhteiskunta, sellaisena kuin miksi se on kehittynyt tapoineen ja normeineen sekä instituutioineen ja ulkonaisine· järjestysmuotoineen historiallisen tapahtumisen mukana, m~odostaa sen kentän,
jolla eri suuntiin vaikuttavat talouselämän voimat toimivat, .niin myös
näitä seikkoja tutkiva tiede sosiologia, kohdistaa mielenkiintonsa eräisiin
tärkeisiin kansantalousprosessiin ulkokohtaisesti vaikuttaviin tekijöihin,
Näin ollen sosiologia on tieteitten kerrostuneessa rakenteessa se, johon
kansantaloustiede voi osaksi nojata. Sosiologian rajat ovat käsitykseni
mukaan vielä epämääräisempiä kuin kansantaloustieteen. Lähtökohdaksi voidaan kuitenkin ottaa Erik Allardtin määritelmä: sosiologia on
oppi yhdenmukaisesta käyttäytymisestä, joka ilmenee tavoiss<:l.",normeissa jaennen kaikkea yhteiskunI.\allisis&a instituutioissa.· Nämä' kaikki tekijät 'vaikuttavat voimakkaasti. k~nsantalousprosessin ilmiöihin, mutta sen
sijaan voidaan lyhyen ajan näkökulmasta jättää huomioon ottamatta se
vaikutus, joka kansantalousprosessilla puolestaan on tapoihiu, normeihiti
ja instituutioihin. Edellä olevan perusteella voitaisiin sosiologian ja kansantalQll,stieteen välinen raja'vetä2bsiten, eHä~eyhdenm-llkai~en .. käyt-'··
täytyminen; joka J.:iipPuu·markkinallniiÖistä kuterlhinIlanm~~dost~k- .
sesta kuuluu kansantaloustieteen tutkimuskohteisiin, kun taas ne yhteiskunnan ilmiöt, joihin kansantalousprosessi ei pääse välittömästi vaikuttamaan, kuuluvat sosiologian piiriin.
On tosin myönnettävä, että kansantaloudelliset seikat kuten elinkeinojen rakenne, tuotanwmenetelmät ja -muodot, varallisuus- ja tulotason kasvu, ajan mittaan luovat oman vaikutuksensa myös yhteiskunnan normeihin, tapoihin ja instituutioihin sekä ihmisten asenteisiin ja
jopa maailmankatsomukseen. Se, että Karl Marx oli ainakin osittain
oikeassa materialistisessa: historiankäsityksessään, täytyy sellaisenkin
myöntää, joka ei ole valmis tekemään siitä samoja poliittisia johtopäätöksiä kuin hän. Kun kuitenkin kansantalousprosessin vaikutus yhteiskunnan instituutioihiJ). ja muihin sosiologisiin ilmiöihin on hidas, tunJuisi tarkoituksenmukaiselta, että kansantaloustiede, jpnka ennenkaiklHuomionarvoisin yieisesitys lienee nykyään GEORGE KATONA, Psychological
Analysis of Economic Behavior, New York 1951. Aikaisemmista kansantaloustieteen ja
psykologian raja-alueita käsittelevistä teoksista mainittakoon FRANZ CUHEL, Zur
Lehre von den Bediirfnissen, Innsbruck 1907.

390

LAURI

O.

AF HEURLIN

kea täytyy pitää silmällä kunkin hetken taloudellista tapahtumista, voisi
jättää nämä kysymykset erityisen sosiologian haaran tutkittavaksi, jota
tällöin voitaisiin nimittää taloussosiologiaksi.
Kuten edellä on sanottu, kansantaloustiede voi monessa suhteessa
nojata psykologiaan ja sosiologiaan. Päinvastoin taas voivat monet ka~
santalousprosessin ja muiden puhtaasti kansantaloudellisten ilmiöiden
seuraukset olla mielenkiintoisia muiden" tieteiden kannalta. Näitä seurausilrrrioitä ei nimittäin voida pitää enää kansantaloustieteen alaan kuuluvina siinä tapauksessa, että niiltä puuttuu taloustieteellinen aspekti.
Niinpä elintason korkeuteen vaikuttavat tekijät kuuluvat kansantaloustideen piiriin, mutta kun lähdetään tietynlaisesta elintasosta ja vuorostaan tarkastellaan sen seurauksia, ei näitä enäa voida pitää kansantaloustieteen tutkimuskohteina, . vaan ne saattavat olla mielenkiintoisia
esim. psykologian ja sosiologian kannalta. Kansantaloustiede kohdistaa
siis huomionsa suhteellisen kapeaan kerrokseen ihmisen käyttäytymistä
tutkivien, toisiinsa nojaavien' tieteiden joukossa.
Koska kansantalousprosessin ulkokohtaisena tekijänä ovat myös
tuotantovoimat sekä ne vaihtoehtoiset teknilliset menetelmät, joiden
avulla tuotantovoimia yhdistämällä voidaan saada tuotteita aikaan, on
kånsantaloustieteen katsottava nojautuvan· osaksi teknillisiin tieteisiin.
Tekniikkana voidaan sanan laajassa miekssä pitää mitä tahansamielekästä menetelmää, jota ihminen käyttää luonnon suomien edellytysten
puitteissa tietyn tarkoitusperän saavutt:amiseksi, mutta' tässä se rajoitetaan vain .tuotantoa~palvelevaa tekniikkaa koskevaksi.
Olen aikaisemmassa kirjoituksessa tuonut esille niitä vaikeuksia,
jotKa kohtaavat meitä pyrkIessämme erottamaan talouden ja tekniikan
käsitteet toisistaan.! Näin ollen ei teknillisten ja taloustieteiden välillä
ole täysin luonnollista rajaa. Tarkoituksenmukaisuussyyt mielestäni kui":
tenkin vaativat, että olisi pyrittävä vaikkapa keinotekoisestijonkinlaisen
rajan vetämiseen. Taloustieteen piiriin kuuluisivat tällöin lähinnä ne
teknillistaloud.elliset ilmiöt, jotka riippuva~ kansantalousprosessista.
Näistä mainittakoon esimerkkinä määrätyn tuotantomenetelmän valin:
tä~ ~ joka riippuu paitsi vaihtoehtoisista teknillisistä mahdollisuuksista
myös tuotantovoimien hinnoista. Sen sijaan kansantalousprosessista
1 LAURI O. AF
1956: 1, ss. 36-43.
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riippumattomat teknillistaloudelliset ilmiöt olisi katsottava kuuluvan
varsinaisesti teknillisten tieteiden piiriin. Esimerkkinä tästä voidaan
mainita eräät sub~tj.tuutioteorian ilmiöt kuten rajatuottavuuden vahenemisen laki, jota kuitenkin sen suuren kansantalous tieteellisen merkityksen tähden on tutkittu etupäässä taloustieteiden puitteissa. Samalla
on myönnettävä, että sekä teknilliset tieteet että kansantaloustiede joutuvat usein käsittelemään samaa ongelmaa vaikkakin eri aspektista.
Jos tarkastelemme nyt esillä olevaa probleemaa itse tieteiden järjestelmän kannalta, niin voimme havaita ,'seu· kehityksessä kaksi tavallaan
vastakkaista tendenssiä. Aikojen kuluessa ovat tieteet jakaantuneet, ja
näin muodostuneet uudet tieteet ovat saavuttaneet itsenäisen aseman.
Erilaisten periaatteiden nojalla on sitten pyritty täsmällisesti määrittämään näin syntyneiden tieteiden rajat. Viime aikoina on kuitenkin
kiinnitetty yhä enemmän hUOmiota siihen, että tieteiden tutkimusalueiden välillä ei ole yleensä hyppäystä ja että useissa tapauksissa ne ovat
limittäin. Monesti on voitu myös' todeta~ että nimenomaan eri tieteiden
saumakohtien probleemat ovat tärkeitä ja 'mielenkiintoisia. Luonnontieteiden kohdalla ollaan tässä kehityksessä jo niin pitkällä, että eri tieteitä yhdistävien tieteiden oppituoleja on Suomessakin useita kuten geofysiikan ja: biokemian~ Myös yhteiskuntatieteiden kohdalla on havaittavissa selvää pyrkimystä eri tieteiden väliseen,yhteisto.~:mintåan ja yhdistettyjen tieteenhaar'ojen kehittämiseen, joista edellä jo mainittiin talouspsykologian ja taloussosiologian alat. Sosiologian ja psykologian välitieteellä sosiaalipsykologialla on jo vanhastaan vankka sijansa tieteiden
järjestelmässä. Näille välitieteille ei mielestäni kuitenkaan saisi antaa
itsenäisen tieteen asemaa, jotta näiden tieteiden tutkijat eivät kadottaisi
sitä holistista kokonaisnäkemystä, jota päätieteen aspekti edellyttää .
. Yhdistettyjen tieteiden kehittämi~er: ei kuitenkaan ole mielestäni
esteenä vaan ,päinvastoinai~eena siihen, että itsenäisten tieteiden varsinainen ala on koetettava määritellä mahdollisimman täsmällisesti ja
et~ä on ,pyrittävä jonkinlaiseen sopimukseen itsenä,isten tieteiden välisistä rajoista. Tällöin on syytä ottaa huomioon sekä periaatteelliset että
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Sekaannuksen syntyminen tieteiden systematiikassa olisi sekä niiden kehittämisen että niigen op~ttami
Sen kannalta vahingollista. '
,

i~',

TALOUDELLINEN MALLI1 )
Kirj oi ttaneet
Olavi Niitamo ja Kyösti Pulliainen
Kirjoittajien tarkoituksena on käsitellä taloudellisten
mallien käytön eräitä perusteita ja tekniikkaa. Aluksi kosketeHaan aivan yleisesti todellisuutta yksinkertaistavan tarkastelun ideaa ja sitä formaalista kieltä, millä mallit esitetään. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, mitä malleihin liittyvä todellisuuden idea:lisdinti merkitsee mallien· realisti":'
suutta silmällä pitäen. Tällöin kosk~tellaan lyhyesti myös
determinismin ongelmaa ja samalla eräiden kaus~aljsisäl
töisten termien käyttöä .. Lopuksi kiinnitetäan· huomio, lä- .
hinnä taloudellisiin malleihin liittyviin teknillisiin ongelmiin:·' mallien elementteihin~ja muotocm, . eri -mallityyppeihin sekä empiirisen soyellutuksen tekniikkaan.Johdanto
Lähtökohdaksi voidaan ottaa se, että yleensä erotetaan toisaalta
todellisuus ja toisaalta tätä todellisuutta kuvaavat ja selittävät mallit.
Mallien avulla havainnot pyritään j ä r j e s t ä m ä ä n niin, että tajutaan se, mitä todellisuudesta havaitaan, ja yritetään näin tiedollisesti
. »hallita» konkreettisten ilmiöiden maailmaa. Todellisuutta yksinkertaistavan, tarkastelua rationalisoivan kuvan avulla selvitetään, mikä
havainnoissa on 0 1 e e 11 i s t a kulloisenkin ongelman kannalta; mikä
1 Tässä selvityksessä olemme lähteneet liikkeelle KYÖSTI PULLIAISEN laudaturtutkimuksesta »Taloudellinen ·malli» (tutkimus on Helsinginyliopiston valtiotieteelJisen .
tiedekunnan seminaarikirjastossa). Siinä esiteltyjä ajatuksia olemme toisa,alta tiivistäneet ja toisaalta käsitelleet monia seikkoja huomattavasti perusteellisemmin. Kiitämme prof. G. H. von Wrightiä kriitillisistä huomautuksista sekä monia ystäviämme,
erityisesti maistereita Tor Hartman ja Aarni Nyberg, lukuisista ärsykkeistä.
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on ilmiöiden (ja ilmiöryhmien) ra ken n e ts. mitkä ovat ilmiöiden
(ja ilmiöryhmien) väliset s u h tee t. 1)
Se, mitä taloudellisilla malleilla pohjimmiltaan halutaan selittää
ja kuvata, on ihmisen taloudellinen käyttäytyminen ja siihen välittömästi tai välillisesti liittyvät ilmiöt. Selvityksissä pyritään lähinnä valaisemaan toimintaa, jonka päämääränä on hyödykkeiden välityksellä
tapahtuva talouden jäsenten tarpeideri tyydytys.
Tällöin ollaan kiinnostuneita etupäässä nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Menneisyyden merkitys on lähinnä siinä, missä määrin menneet tapahtumat auttavat selvittämään nykyisyyttä ja ennustamaan
tulevaa. Eräs perushypoteesi pyrittäessä rn<?nneisyyden perusteella luomaan tietoa tulevista ja tuntemattomista asioista on se, että taloudenpitäjät edes jossain määrin säilyttävät tulevaisuudessa menneen ajan
käytöstapansa, tai jos ne muuttuvat, niin muutosten systemaattisuus
on havaittavissa ja tiedollisesti hallittavissa.

Rationaalisen havainnoimisen periaatteesta

Johdannossa jo todettiin, että mallinrakentamisen yleisenä periaatteena on todellisuutta y k s i n k e r tai s t a van, tarkastelua r a t i 0 naI iso ivan kuvan avulla selvittää, mikä havainnoissa on
oleellista kulloisenkin ongelman kannalta. Seuraavassa tarkastellaan
hieman lähemmin, mitä tämä tavoite sisältää.
Ihmisten käsitykset elämän eri ilmiöistä ovat jo sinänsä yksinkertaistettuja mallikuvia todellisuudesta. Jo esitieteellisen »käsittämisen»
voidaan sanoa perustuvan tiettyihin kokemusten invariansseihin. Niinpä
esim. Eino Kaila toteaa, että inhimilliselle ajattelulle kokemus esiintyy
silmänkantamattomana kenttänä, ilmiöiden kirjavana moninaisuutena,
joka tiedon pyrkimyksessä koetetaan käsittää mahdollisimman yksinkertaisella ja yhtenäisellä tavalla, ts. se ko.etetaan käsittää invariantiksi. 2 )
Paitsi e s i tie tee e 11 i n en aja t tel u - havaintojen tekoon
liittyvä välitön käsittäminen - myös pe r u s tie t 0 j en k 00 n t i
. 1 Ks. NUTAMO, O. E. Ekonometrisesta mallista teorian muodostuksen välineenä. Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide 3. 1958, s. 194.
2 KAILA, EINO, Inhimillinen tieto. Helsinki 1939, s. 16.
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perustuu invariansseihin. Kirjanpito, tilastointi, erilaiset rekisterit yms~
niihin liittyvine perusmateriaalin hankintoineen ja käsittelyineen (luokitus jne.) edellyttävät säännöllisyyksien etsintää ja malleja, joiden kannalta perusmateriaalin tuotanto on relevanttia.! Havaintojen koonnin
ja luokituksen takana on eräänlainen perusolettamus, että tiettyjen
tapahtumien syyt ovat valittavissa tietystä rajoitetusta informaatiosta.
Tämän tapaiselle perusolettamukselle on Keynes antanut nimen »Postulate
af Limited Variery» 2 •
On selvää, että· pelkistetyimpänä. tämä invarianssien etsintä ilmenee
tieteissä, jotka pyrkivät juuri tässä mielessä mahdollIsimman pitkälle
havainnoimisen rationalisoinnissa. Juuri idealisoiva ajattelu - mallien
muodostus - on koko tieteellIsen käsittämisen ja teorianmuodostuksen ydin.
Tärkeä piirre tässä rationalisoivassa tarkastelussa on se »malliajatteluun» liittyvä ominaisuus, että pyrkiessään yleistykseen se taval..;.
laan yksipuolistaa tarkastelua: tarkastellaan ilmiöiden niitä puolia,
jotka ovat oleellisia kulloisenkin selvityksen kannalta. Tämä »malliajattelun» luonne, todellisuuden idealisointi, tietyssä mielessä yksipuolinen yksinkertaistaminen, merkitsee jo määritelmällisesti loitontumista todellisuuden ja mallin yksityiskohtaisesta vastaavuudesta.
Tähän mallin realistisuuden ongelmaan palataan lähemmin kappaleessa »Mallin 'hyvyys'». Yhteenvetona voidaan edellä käytetyin
termein todeta, että todellisuuden selvittäjänä malli on tietyn kokemusalueen säästäväinen kuvaus: sen »kelpoisuuden» ratkaisee se, kuinka
hyvin se tämän tehtävänsä suorittaa. 3)

Mallin asu

Malli voidaan esittää ikonisena (pienoismallit), graafisena (kartat
ym. piirrokset), verbaalisena (normaalikielellä) tai loogisin tai matemaattisin symbolein. Tässä esityksessä. ei käsitellä ikonisia eikä graa1 HAAVELMO, TRYGVE, The Probability Approach in Econometrics, Supplement to
Econometrica, VoI; 12, July 1944, s. 1: »In fact even a simple description and
classification of real phenomena would probably not be possible Dr feasible without
viewing reality through the framework of some scheme conceived a priori.»
2 Ks. esim. VON WRIGHT, G. H. A Treatise on Induction and Probability. London 1951,
s. 136.
3 Vrt. KAILA, EINO, mt. s. 247.
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fisiamalleja, vaan keskitytään verbaalisten ja matemaattisten mallien
tar kasteluunI.
Eri tieteissä pyritään yhä lisääntyvässä määrin esittämään .mallit
mieluummin loogisin tai matemaattisin symbolein kuin ~ormaalikielellä
koska tällöin on helpompi esittää haluttu asia lyhyesti ja täsmällisesti.
Loogiset ja matemaattiset symbolit on kehitetty nimenomaan täsmällisen ja yksikäsitteisen päättelyn välineiksi. Niiden avulla on helpompaa kuin normaalikielellä selvittää ristiriidattomasti, mitä annetuista, usein lukuisista alkuehdoista kulloinkin seuraa. Juuri logiikan
ja matematiikan symbolikieli auttaa esittämään moniulotteiset ongelmat ratkaisuineen johdonmukaisesti. Myös mallin sisältämä informaatio
on tällöin ymmärrettävissä yksiselitteisesti.
Verbaalinen tarkastelu voi yleensä käyttää hyväkseen vain eräänlaista yksiulotteista (»one way») logiikkaa, joka etenee sikäli asteettain,
että väitteet seuraavat toisiaan siten, että jokainen väite voidaan osoittaa
oikeaksi juuri aikaisemmin todistetuilla väitteillä. Esimerkkinä tämäntyyppisestä päättelystä (joka saattaa olla hallittavissa normaalikielellä)
voidaan mainita eräät yksinkertaiset rekursiiviset mallit, joissa yksi
yhtälö sisältää vain yhden tuntemattoman, joka ratkaistaan; seuraava
yhtälö sisältää tämän tuntemattoman sekä vielä yhden, joka puolestaan
on ratkai~tavissa, kun edellinen on ratkaistu jne. 2 Sen sijaan laajoja
sirnultaanisten yhtälöiden järjestelmiä lienee miltei· mahdoton ratkaista
ver baalisesti.
Sitäpaitsi matemaattisin symbolein suoritettu täsmentäminen tekee
mahdolliseksi k van t i t a t i i v i sen tutkimustyön. Tämä koskee
sekä tutkittavien suureiden määrittelyä että niiden välisiä suhteita
koskevia väitteitä.
1 Vaihtoehtoisesta kieliasusta esitettäköön esimerkkinä Keynesin tuttu sulj~~tua
taloutta koskeva makromalli, joka v e r b a ali sen a voidaan esittää seuraavasti:
a) Kansantulo on kulutuksen ja iI?-vestointien summa
b) osa kulutuksesta riippuu saman ajanjakson kansantulosta, ja kulutus nousee
suhteellisesti hitaammin kuin kansantulo
Sama mate maa ttisin sym b olein
a) Y = C
1,
Y = kansantulo, C = kulutus, 1 = investoinnit
b) C = a + cx Y, a,cx = parametreja (mahdollisesti määrätyin lukuarvoin,
(cx < 1)·
jotka ovat tunnusomaisia sille yhteisölle, jota po.
malli kulloinkin koskee)
·2 Ks. näistä ongelmista lähemmin aikakauskirjassa »The Review of Econorriic~
and Statistics, November 1954» esitettyä keskustelua, johon ottivat osaa mm. Novick,
Samuelson, Klein, Tinbergen, Dorfman, Koopmans ym.

+
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Mallin kieliasun vaihtoehtoisuus on hyvin mielenkiintoinen ongelma.
Voidaanko kaikki mallein operoiva tarkastelu aina esittää paitsi loogisin
tai matemaattisin symbolein myös normaali kielellä? Ts. ovatko kaikki
mallein operoivat esitykset käännettävissä normaalikielelle? Onko mallin
kieliasun valinnassa kysymys vain siitä, että mallien esittäminen verbaalisesti on vaivalloisempaa, vai onko looginen tai matemaattinen symbolikieli joskus ainoa vaihtoehto?
Voidaan sopia siitä, että loogisten ja matemaattisten (ml. tilastollisten) käsitteiden nimitykset eivät ole normaalikieltä, vaan samaa
logiikan ja matematiikan symbolikieltä kuin lyhennyksinä esiintyvät
piirrosmerkit.I Jos näin sovitaan, tuntuu todennäköiseltä, että esiintyy
paljon tapauksia, joissa logiikan tai matematiikan symbolikieli on käytännössä ainoa mahdollinen kieliasu. Pitkälle menevä analyysi ja laskentaprosessit eivät ole hevin käännettävissä tavalliselle kielelle, kuten
edellä jo väitettiin. 2

Mallin »hyvyys»
Normaalikielen sekä myös matematiikan tai logiikan symbolikielen
lauseita voidaan tarkastella puhtaasti niiden sisällön logiikan tai niiden
sisältämän informaation ja kokemusmaailman suhteen puolesta, ts.
sekä lauseiden 1 0 0 g i s t e n ominaisuuksien että niiden e m p 1 1r 1 sen sisällön kannalta. Seuraavaksi siirrytään tähän ongelmaan
nimenomaan mallin tarkastelun kannalta.
Mallia, joka on tietyin päättelysäännöin johdettu tietyistä perusolettamuksista voidaan siis tarkastella ,sekä sen loogisten että empii:l~isten
ominaisuuksien kannalta. Mallin loogisia ominaisuuksia tarkasteltaessa
on kysymys lähinnä seuraavista seikoista: a) onko malli johdettu perus1 Tuntuu mielekkäältä määritellä loogisten ja matemaattisten käsitteiden symbolit laajemmin kuin näköhavaintoon (tai kosketukseen) vetoavina lyhennyksinä.
Jos luetaan matemaattisetka,avat, esim.ma.gnetofoninauhalle ja ilmaistaan lyhennysten nimet sanoina, niin tuntuu hyväksyttävältä pitää tätäkm--matemaattisena
symbolikielenä eikä normaalikielenä.
2 Peliteoria, aktiviteettianalyysi ja ohjelmointi, panos-tuotosanalyysit, tilastollinen kysyntäanalyysi, tuotantofunktiolaskelmat ja yleensä ekonometriset tapahtuneen selittämiseen ja tulevan kuvaamiseen tähtäävät mallit olisivat saavuttamattomissa ilman matematiikkaa. Tilastollinen päättelyn teoria perustuu todennäköisyysteoriaan, eikä sitä voida soveltaa hypoteesien testaukseen ilman varsin laajaa matematiikan käyttöä. Vastaavasti on vaikea kuvitella, miten ilman matematiikkaa olisi
päädytty esim. arvo teorian perusyhtälöön (ns. Slutskyn yhtälöön) tai vaikkapä
Walras'n yleiseen tasapainon malliin.
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olettamuksista loogisesti oikein ja b) ovatko mallin suhteet keskenään
ristiriidattomia.l Mallin 10 0 gin e h t 0 t u u s merkitsee ristiriidattomuutta, tietyssä muodossa esitettyjen lauseiden yhtäpitävyyttä ja
epåtotuus ristiriitaa. Mallin loogisia ominaisuuksia tarkasteltaessa merkitsevät totuus ja epätotuus siis lauseiden välisiä suhteita eivätkä po.
lauseiden ja todellisuuden välisiä suhteita .
. Sen sijaan mallin em pii r i n en t 0 t u u ~ on »materiaalista».
Tällöin on kysymys siitä, miten hyvin malli kuvaa ja selittää todellisuutta. Tätä mallien empiiristä totuutta tarkasteltaessa on palattava
osaksi aikaisemmin esitettyihin mallin ja ylipäänsä rationaalisen ajattelun perusideoihin.
Pyrittäessä rationalisoimaan käsitteet ja todellisuuden kuvaus ylipäänsä saavutetaan yksinkertaisuus ja täsmällisyys, jot~ vastaavilla
todellisuuden ilmiöillä ei ole. Esimerkkinä voidaan. mainita Euklideen
geometria, joka operoi selhiisilla idealisoiduilla käsitteillä kuten piste,
suora viiva, kolmio, ympyrä jne., joille ei useinkaan löydy täsmällistä
vastinetta todellisuudesta, mutta jotka kuitenkin ovat välttämättömiä
empirian kuvaus- ja selitysvälineitä. Toisena esimerkkinä voitaneen
mainita kysynnän teoriassa käytetyt indifferenssipinnat; käsitettä on
vaikea todentaa kokemusperäisesti. Näiden todellisuutta »idealisoivien»
käsitteiden yhteydessä - mallin empiiristä totuutta tarkasteltaessa on kosketeltava myös mallin perusolettamusten paikkansapitävyyden
todentamista.
Ilmeisesti on niin, että punnittaessa mallin empiiristä totuutta ei
olennaisinta ole se, että perusolettamuksien - aksiomien - sinänsä
voi-daan 'todeta pitävän yhtätedellisuuden kanssa. Olennaisempaa on
se, voidaanko näistä perusolettamuksista johdetulla teorialla ennustaa
todellista tapahtumain kulkua. Väitteet voivat osoittaa todellisen tapahtumain kulun vctikka olettamukset poikkeavat' todellisista olosuhteista.
Perusolettamukset saattavat poiketa todellisuudesta jo »määritelinällisesti»: ne ovat tietoisesti yksinkertaistettua todellisuutta kuten edellä
jo useasti on todettu. Toisaalta saattaa· olla 'niin, :että operusolettamuksia
ei voida lainkaan välittömästi verrata todellisuuteen. Jos perusoletta":
muksista konsekvensseina johdetut väitteet kuitenkin pitävät yhtä
1 Tässä' ei puututa kysymykseen perusolettamuksien välisestä ristiriidasta tai
ristiriidattomuudesta, ts. kysymykseen, voidaanko ao. perusolettamuksista loogisesti
oikein johtaa ristiriidattomia malleja.
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todellisuuden kanssa, merkitsee se sitä, että perusolettamuksia on välillisesti vahvistettu (konfirmoitu), mutta niitä ei ole silti todettu todeksi
(verifioitu) .
Edellä esitettyjä aivan yleisiä periaatteita voidaan tietyin varauksin
pyrkiä soveltamaan myös taloudellisten mallien »hyvyyden» tarkasteluun. Sopivana päätöksenä esitykselle mallin »hyvyydestä» voidaan
ottaa esimerkiksi J. J. Paunion vähöskirja. 1 Paunion pyrkimyksenähän
on esittää hypoteesi inflaatioprosessin aikauran ominaisuuksista tietyssä
ympäristössä kun inflaatioimpulssina on (a) liikakysyntä tai (b) spontaaninen hintain muutos.
Paunion väitöskirjaa voidaan edellä esitetyn pohjalta tarkastella
kahdelta l1.äkökannalta:
1. Onko hänen mallinsa looginen ja ristiriidaton?
2. Auttaako hänen mallinsa selittämään todellisuutta?
Ensimmäisessä tapauksessa tarkastetaan hänen ilmoittamansa alkuehdot ja matemaattiset symbolit. Pitämällä mielessä käytettyjen symbolien muoto- ja muuntosäännöt voidaan tarkastaa mahdollisesti yksikäsitteisesti, ovatko hänen johtopäätoksensä loogisesti oikeita ja ovatko
. hänen mallinsa yhtälöt keskenään ristiriidattomia. Kuten jo mainittiin,
tämä loogisen totuuden tai »hyvyyden» testaaminen on täysin riippumaton käytettyjen symbolien empiirisestä tulkinnasta. Tässä on kysymys
lähinnä vain muodollisesta päättelystä.
Kun sitten tulkitaan symbolit ja annetaan ilmaisuille mieli eli sisältö
voidaan tarkastaa, missä määrin malleja. voidaan käyttää selittämään
todellisuutta .
. Tällöinkään eivät ole pääongelmina seuraavat kysymyksen asettelut:
(a) ovatko Paunion perusolettamukset taloudenpitäjien käyttäytymisestä »realistisia»?
(b) voidaanko po. perusolettamuksia ylipäänsäkään verifioida?
(c) onko tarkasteltavaa miljöötä sinänsä yksinkertaistettu liikaa?
Olennaista sen sijaan on, v a s ta a v atk 0 hä ne n v ä i t tee n s ä
i n f 1 a a t i 0 p r 0 s e s s i n a j k a ura s t a t 0 del 1 i suu t t a sil':'
loin, kun inflaatioprosessin impulssina on liikakysyntä tai spontaaninen
hintain muutos. (Edellyttäen, että mallit on laajennettu julkisen talou;.
den ja ulkomaiset suhteet »salliviksi»).
1

PAUNIO,

J. J.,

Tutkimus avoimen iriflaation teoriasta. Helsinki 1959.
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Väitteiden verifioinnissa tulee esille vielä. se, onko Paunion mallien
muuttujat määritelty siten, että niille on periaatteessa saatavissa opera.
tionaalinen vastine (ts. ovatko ne mitattavissa). On kokonaan toinen
ongelma, löytyykö tiettynä hetkenä tietyssä maassa jo mitattuina po.
muuttujat. 1
Determinististen ilmaisujen käytöstä

Deterministisellä kehityksellä tarkoitetaan tässä enJ+alta ,täysin IQäärättyä tapahtumain kulkua. Esimerkiksi eksakti dynaaminen malli
asettaa inhimillisen toiminnan ja päätösten teon varsin deterministisiin
kaavoihin: kun tiedetään alkuehdot voidaan rekursiivisin systeemein
täsmälleen ennustaa tulevaisuuden tapahtumat mallin puitteissa. Tällainen täysin determinoitu kehityskuva ei kuitenkaan ole nykyisten
todellisuutta' kuvaavien ja selittävien tieteiden käsityksen mukainen.
Jopa moderni fysiikka pyrkii - todellisuutta selittäessään - välttämään
eksaktin lainalaisuuden mielikuvaa, joka oli vielä esimerkiksi klassilliselle
mekaniikalle ominaista. 2
Sellaisten termien kuin »lainalaisuus», »säännönmukai,suus» jne.
käyttö saattaa eräissä yhteyksissä vaikuttaa epäasialliselta, koska niillä
voi olla »ennalta määrätyn» vivahde. Myös kausaalisuhde-termillä voidaan sopia olevan sikäli deterministinen sisältö, että se tarkoittaa»sama
syy, sama vaikutus».3 Kausaaliprinsiippi saattaa tällöin olla hyvä työväline nimenomaan eristetyissä, kontrolloiduissa kokeissa, mutta se ei
kuitenkaan »ehdottoman» sisältönsä vuoksi aina täysin sovellu »makro»todellisuutta selittävän tutkimuksen välineeksi.
Kausaaliprinsiipin sisällöstä on oll':1t kirjallisuudessa varsin paljon
keskustelua. Esim. Woldilla näyttelee kausaaliprinsiippi tärkeää osaa
varsinkin rekursiivisten mallien luonnehtimisessa. Wold käyttää kau1 Keskustelussa mm. Paunion mallien' operationalisointimahdollisuuksista sotke'taan helposti nämä kaksi täysin eri.asiaa. Todettakoon vielä, että niidendynaarnislen .
mallien muuttujat, joihin Paunio lopputulemina päätyy, ovat valmiina saatavissa.
2 Ks.esim. EINSTEIN, ALBERT and INFELD, LEOPOLD, The Evolution of Physics.
Cambridge 1947. S. 67. Ks. myös NUTAMO, O. E., Selitysmallista ja todellisuudesta
Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide II 1960, ss. 186.,..-188 ..
.
3 HERMAN W OLD artikkelissaan Causality and Econometrics (Econometrica VoL. 22,
April 1954, ss. 162-177) korostaa kausaalitermien väärinkäytössä juuri sitä puolta
todeten mm, ettei aina, eroteta tietyissä rajoitetuissa kokeissa johtopäätöksen teossa
tarvittavaa kausaalisuuden käsitettä ja väärinyleistettyjä kausaalilakeja (aina »sama
syy ja sama vaikutus»).
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saalisuhde-termiä sen yleisessä tilastollisessa merkityksessä: »z on y:n
syy, jos, hypoteesin mukaan, on tai »olisi» mahdollista kontrolloida
epäsuorasti y:tä kontrolloimalla z:aa, ainakin stokastisesti».I Tässä
merkityksessä kausaalisuhde on olemukseltaan epäsymmetrinen ja
silloin on mahdoton ta kontrolloida epäsuorasti z: aa kontrolloimalla y:tä.
Sovittiinpa kausaaliprinsiipin sisällöksi melkein mitä tahansa, niin
tämä ei es,tä sellaisia tavallaan kausflalisisältöisiä termejä kuten syy ja
vaikl,ltus, kiihoke, f.iippuvuus jne. olemasta käyttökelpoisia työvälineitä
todellisuutta selitettäessä. 2 Tällöin niihin ei saa liittyä determinististä
kansaalisuuden tulkintaa, vaan ne on tulkittava väljemmin:
Todettaessa, että aina kun tapahtuu A tapahtuu myös B, saatetaan
pitää A:ta B:n todennäköisenä syynä ja B:tä A:n todennäköisenä vaikutuksena, kunnes ehkä uudet havainnot saattavat tuoda esille tekijän
C, joka aina ilmenee A:n yhteydessä ja onkin B:n »varsinaisempi»
aiheuttaja. Näin käytettyinä po. termit ovat hyviä, havainnollisia työvälineitä.
Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että yritetään välttää näitäkin
termejä ja puhua vain »havaituista systemaattisista suhteista» tai sanoa
»aina kun A niin myös B». Tämä pyrkimys »neutraaleihin» käsitteisiin
saattaa kuitenkin olla aiheeton.
Ei-deterministisen periaatteen hyväksyminen nimenomaan ihmisen
käyttäytymistä selitettäessä merkitsee, että tietyissä valintatilanteissa on
aina periaatteessa valittavissa useampi kuin yksi vaihtoehto. Tämäntyyppisen tahdonvapauden periaatteen hyväksymisen ei tarvitse merkitä ihmisen toiminnan erinustettavuuden kieltämistä.
Jo kokemus tukee näkökantaa, että inhimillisen toiminnan ennustaminen on mahdöllista. Ihmisen .käyttäytymisessä on paljon säännöllisyyttä, jolle löytyy hyväksyttävä ja mielekäs selitys. Jo turvatakseen
olemassaolonsa hänellä on tiettyjä käyttäytymistendenssejä, mm. halu
nykyisten tarpeiden välittömään tyydytykseen, halu turvata tulevien
tarpeiden tyydytys jne. Ihminen pyrkii toiminnallaan luomaan miljöön,
1 SROTZ, R()BE~T H. -WOLD, H. O. A., Recursive :us . .Nonrec~rsive Systems: An
Attempt at Synthesis.'Econometrica, Voi 28, April 1960, s. 418.
2 On mahdollista ajatella, että olennaisinta ei ole se, onko jokin kausaalisuhde
empiirisesti tosi, vaan olennaisempaa on, onko se tarkoituksenmukainen väline
eräiden . havaittujen säännöllisyyksien selvittämisessä, so. vastaako se kokemusta
riittävän hyvin antaakseen tapahtumista yhtenäisen ja rationalisoidun kuvan.
Ks. PULLIAINEN, KYÖSTI, emo laudaturtutkimus, s. 42.
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joka on suotuisa eri tarpeen~yydytysmuodoille. Voidaap, myö~ ,olettaa,
että ihmiset eivät »jaksa»" jatkuvasti. tehdä uusia päätöksiä;' mistä myös
seuraa tiettyä rutiinia, systemaattisuutta toiminnassa.
Mallien kannalta katsottuna antavat nimenomaan stokastiset tekijät
sen väljyyden, jota enn~lta arvaamattomat päätöksenteot yms. tekijät
edellyttävät. 1 Tähän ongelmaan palataan lähemmin eri mallityyppejä
tar kastel taessa.
Taloudellisen mallin suhteet ja elementit

Johdannossa todettiin »mallitarkastelun» kohteena olevan ilmiöitä
kuvaavat muuttujat ja niiden väliset suhteet. Tästä näkökulmasta lähtien
(matemaattisin symbolein muotoiltu) malli yleensä määritelläänkin
muuttujien välisten funktioilla spesifioitujen suhteiden joukoksi. 2
Taloudellisten mallien r:akentamisessa on ikäänkuin »taka-ajatuksena» se, että taloudellisten muuttujien keskinäisissä suhteiss-,~. ja. kehityksessä on säännöllisyyttä" invariansseja, jq..fka.ainakin. pex:~aatteessa ovat kartoitettavissa:~Ne muuttujien v~liset suhteet, Joita taloustieteilijä
tutkii, voidaan luokitella esimerkiksI seuraavasti: 3
1 Todettakoon kuitenkin, että Haavelmo näkee" satunnaismuuttujassakin deterministisiä piirteitä: HAAV:ELMO (A Study in the Th(Jory of EconomicEvolutjon, Amsterdam
1954, s. 105): »It is true that more flhibility j~ introducedby theadmission' of
random elernents .. But even randoll processes are -aeterministic in the sensetJlat ~
the propertj'es Ok i:he' probability distribstions involved"inust 'b~~'prescribed,given in
advance for all future.» Tässä lienee kuitenkin tulkittu determinismiä liianväljästi.
2 Malli voidaan kuitenkin määritellä hieman laajemmin, muuttujien yhteisvaihtelun rajoitukseksi, jolloin tämä jälkimmäinen määrittely »peittänee» kaikki
mahdolliset mallit. Tämäntapaisen määrittelyn on Haavelmo esittänyt Rarissakin
artikkelissaan lähinnä joukko-opissa käytetyin termein. Määrittelyn idea on lyhyesti

seuraava: Olkoon

Xl'

x 2,

"',

xn , n reaalista muuttujaa ja

(x~,

x;,

"',

x~)

=

x',

eräs näiden muuttujien arvojoukko. Jokainen arvojoukko x' voidaan ajatella esitetyksi pisteenä n-ulotteisessa avaruudessa. Jos muuttujien sallitaan saada kaikki
mahdolliset arvonsa, on muuttujien vaihtelualueena ).wko n-ulottei:p.en avaruus Sn.
Muuttujien vaihtelulle voidaan kuitenkin asettaa ehtoja, sitä voidaan rajoittaa niin,
että muuttujat voivat vaihdella vapaasti vain jollain rajoitetulla vaihtelualueella

S~ . S~ on alue, jonka sisällä etukäteen asetetut ehdot on täytetty. Jos nyt muuttujien
1, 2, .. " n, sallitaan vaihdella ainoastaan siten, että x':n tulee kuulua S~ :uun
etukäteen asetetut ehdot muuttujien Xi vaihtelulle
malI i n. Näistä kysymyksistä lähemmin ks. HAAVELMO, TRYGVE, The Probability
Approa~h in Econometrics, s. 8-9, sek-ä 'HAAVELMO, TRYGVE, 'Ligninger vs; identiteter i
"konomisk makroteori, 25 Economic Essays in Honour of Erik Lindahl, Stockholm
1956, ss. 70-71. Ks. myös Marschak'in klassillista mallin määritelmää, »malli on
struktuurien luokka» (KooPMANs, ed.: Statistical Inference in Dynamic Economic Models.)
3 Ks. esim. HAAVELMO, TRYGVE, The Probability Approach ... , ss. 2-3.
Xi,

i

=

muodostav~t
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a) määritelmälliset suhteet,
b) psyykiset reaktiosuhteet (eli varsinaiset käyttäytymissuhteet),
c) institutionaaliset suhteet sekä
d) teknilliset suhteet.
'MaäritelmälHsetsuhteet saadaan suoraan muuttujien määritelmistä.
Esimerkkinä mainittakoon s. 395 alaviitassa esitetty yhtälöa): Tulot =
Kulutus
Investoinnit. Vastaavasti kulutusalttius kuvastaa psyykistä
reaktiosuhdetta. Institutionaaliset suhteet kuvastavat lakien, säädöksien
yms. asettamia »käyttäytymismuotoja», esimerkkinä mainittakoon verotusjärjestelmän progressiivisuus. Hiukan samantyyppisiä kuin institutionaaliset suhteet ovat teknilliset suhteet. Tuotantotekniikkahan sisältää
eräitä säännönmukaisuuksia, suhteellisen stabiileja suhteita, joita malleissa käytetään hyväksi. Esimerkkinä mainittakoon vain 'panoskertoi-'
met panostuotostutkirnuksissa.
Kun malli esitetään muuttujien välisten funktioilla spesifioitujen
suhteiden joukkona; ovat sen elementteinä muu t t u j a t ja p a ra~
~ et ri t. Olettamus suhteiden vakioluonteisuudesta merkitsee juuri
sitä, että parametrit esiintyvät mallin v a ki 0 i n a . (versus muuttujat).
Lähtien edellä esitetystä suhteiden ryhmittelystä voidaan niitä kuvaavat
parametrit jakaa vastaavasti psyykisiin, insti~:utionaalisiin;teknillisiin
jne. Mallin tekniikan' kaimalta katsottuna 'parametrit esiintyvät kettoi~~inå,' eksEonerittein~, .yhteenla~kettavimt jne. riippuen mm. mallin
matemaattisesta muodosta.
,
HaavelrriojaRaaiXiuuttujatkolmeen ryhmään: te 0 re et ti s iin,
,»t.o d e'lli si i n», ja.' o'b s e r v t i 0 n a ali s i i n. l Teoreettiset
mu~ttlJjat esiintyYät ~a:in puhtaassa teoriassa'. Ne on konstruoitu siten,
että ne täyttävät teoreettisen ,mallin ehdot. Niille annetut nimet osoittavat, minkä todellistel;l :rp,ittaustulosten kanssa ne to~votaan voitavan
samaistaa., Näitä ei ole kuitenkaan määritelty:'identtiseksi joidenkin
»todellisten»"muuttujien ,kanssa. »To d elI is et» muuttujat ovat
taas todellisuuden tarkan mittauksen ihannetapaus. Se, että teoreettiset
ja »todelliset» muuttujat eivät ole'identtisiä, johtuu lähinnä siitä, että
konkreettinen maailma ei ole läheskään aina sellainen, millaiseksi
te 0 re e (t i n en m'aJlisen olettaa,ts. j.o s t()dellisuus olisitarkalle~n
teo~eettisen mallin edellyttämä, vastaisivat teoreetti~~t ~uuttujat täy~in

+'

a.

»tode11i~ia». ni~utttijia~
.

lK~. HAAVELM6, TRYGVE, ThePfobability Approaclt .. ;, ss,, 5-7.
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Nyt on kuitenkin vielä lisäksi muistettava se, että käytännössä
tuskin koskaan pystytään suorittama.an niin ta r k k 0 j a mittauksia,
että voitaisiin puhua »todellisista» muuttujista havaintojen yhteydessä.
Tällöin on tyydyttävä 0 b s' e r v a t i 0 n a ali s iin muuttujiin, jotka
ovat konkreettisista ilmiöistä saatuja mittaustuloksia. Se, kuinka lähelle
»todellisia» muuttuJia päästään, riippuumittaustarkkuuden lisäksi suuressa määrin myös siitä, miten »todelliset» muuttujat on määritelty
operationaalisesti.
Taloudellisten mallien muuttujat ovat taloustieteelle re1evanteissa
mittayksiköissä ilmaistuja suureita, joiden kehityksestä ja vaikutuksista
ollaan kiinnostuneita.' Hyvin yleinen muuttujien jaottelu on niiden
luokittelu en d 0 g e e n i s i k si j~ toisa'ålta e k s 0 g e en i s i k s i.
Endogeenisia ovat" muuttujat, jotka taloustieteilijä pyrkii s eli tt'åm ä ä n mallin avulla. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa, ja niihin
vaikuttavat. sekä eksogeeniset muuttujat että parametrit. Muuttujat
luokitellaan yleensä eksogeenisiksi lähinnä kahden periaatteen mukaan:1
Departmentaalisen periaatteen mukaan ovat eksogeenisia sellaiset muuttujat kuinsääsuhteet, maanjäristykset yms., jotka joko kokonaan tai
osittain ovat »taloustieteen ulkopuolella». Kausaaliperiaatteen mukaan
ovat eksogeenisia muuttujat, jotka vaikuttavat endogeenisiin muuttujiin
ilman, että nämä puolestaan vaikuttavat niihin (tai oletetaan että tämä
vaikutus on jokseenkin vähäinen) ..
Niinpä koko kansantalouden ongelmien ollessa kyseessä- pidetään
esim.iulkomaiden' hintatasoa eksogeenisena kausaaliperiaatteen mukaan.
Toisaalta taas ei-taloudellisten instituutioiden· määräysvallassa olevat
muuttujat saatetaan katsoa eksogeenisiksi departmentåaliseii' periaatteen
mukaan.
Taloudellisia malleja voidafl,n' käyttää sekä a n. al y y tt i ,s·t en
että tai ö u s pol i i t t i s t e n ongelmien ratkaisemiseen. Tämä vaikuttaa myÖs muuttujie:n tarkasteluuii. Analyyttisten ongelmien sisältönä
oli aikaisemmin lähinnä muuttujien t as a p a i n 0 a r v 0 j en ratkaiseminen. Tällöin eksögeeniset muuttujat ja parametrit 'katsottiin »annetuiksi» ja ~allista ra.tkaistiin »tuntemattomat»{ endogeeniset m~uttujat).
Nykyisin on analyyttisten ongelmien painopiste siirtynyt yhä enemmän
1 Ks. esim. KooPMANs, TJALUNG C, When is an Equation System Completefor Statistic-al
Purposes?, Koopmans, ed: Statistical Inference in Dynarnic··'Ecöhomic Models,
N:ew York, ss. 393-394.
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parametrien estimointiin. Mallin muuttujat ovat analyyttisessa ongelmassa joko s eli t e t t ä v i ä tai s eli t t ä v i ä. Taloustieteilijä
pyrkii estimointia tai tasapainoarvojen ratkaisemista varten esittämään
mallin r atk a i s t u s sam u 0 dos s a, jolloin kutakin endogeenista
muuttujaa pidetään vuorollaan selitettävänä muuttujana, joka selitetään
eksogeenisten ja muiden endogeenisten muuttujien sekä parametrien
avulla.
Talouspoliittisessa ongelmassa jaotellaan muuttujat seuraavasti: 1
a) tavoitemuuttujat
b) instrumenttimuuttujat
c) annetut tosiseikat
d) muut, mallin kannalta irrelevantit muuttujat.
Talouspoliittisessa ongelmassa joku tai jotkut strategiset endogeeniset
muuttujat valitaan tavoitemuuttujiksi. Instrume.nttimuuttuJ~.t ovat välineitä, joiden avull~ talQl:l.,spolitiikan harjoittajat- pyrkivät saavuttamaan
halutun tavoitteenja joihin he voivat suhteellisen suoranaisesti vaikuttaa
toimenpiteillään. 2 Annetut tosiseikat (data) ovat muiIttujia,joihin talouspolitiikan harjoittajat eivät voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa.

Eräitä. mallityyppejä ,
Taloudelliset mallit ~oidaan luokitella eri 'ty-yppeihin mitä moninaisimmin perustein. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti eräitä sellaiJia
perusjakoja, joissa luokittelukriteeri jakaa mallit kulloinkin kahteen
toisensa poissulkevaan luokkaan.
Tarkastelun lähtökohdaksi on mielekästä ottaa Bentzelin ja Hansenin 3
1 Ks. esim. TINBERGEN, JAN, On the Theory of Economic Policy, Amsterdam 1955
ss. 6-8 sekä NARASIMHAM, N. V. A. A Short Term Planning Moriel Jor India, Amsterdam 1956, ss. 3-4.
.
,
2 Instrumenttimuuttujalla saatetaan ekonometriassa tarkoittaa ainakin kahta eri
asiaa
1. muuttujaa, jota politiikan harjoittaja voi käyttää välineenään (esim. korko,
vero, tulli tms.)
2. eksogeenistä muuttujaa, joka on vaikutukseltaan merkitsevä vaikka ei sisälly
mihinkään erityiseen yhtälöön tai yhtälöihin, jotka haluamme estirrioida
mutta jota siitä huolimatta käytetään tietyllä tavalla näitä yhtälöitä estimoi.
taessa. "
Tässä selvityksessä instrumenttimuuttujalla tarkoitetaan siis ensin mainittua.
Puhuessaan inst:t:umenttimuuttujista, tarkoittaa taas esim. Valavanis nimenomaan
jälkimmäistä tapausta (ks. Econometrics, kappale »Instrumental variables»).
3 BENTZEL, RAGNAR HANSEN, BENT, On Recursiveness and Interdependency in
Economic Models. The Review of Economic Studies, N:o 59, 1954-55, ss. 155~156.
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esittämä jako: perusmallit - johdetut mallit. Tällöin voidaan kuvitella
konstruoiduksi malli, jossa otettaisiin huomioon ja esitettäisiin erikseen
j 0 kai n e n talo u s s u b j e k t i ja j 0 kai n en. näiden välinen
s u h d e. Tällaista mallia sanotaan per u s malI i k s i. On itsestäi;in
selvää, että perusmalleista voidaan keskustella vain hyvin abstraktisep~
tasona. Perusmallia yksinkertaistetaan aggregoimalla mm. siten, että
kaikkia perusmallin muuttujia ja muuttujien välisiä suhteita ei esitetä
erillisinä. Tällaista yksmkertaistettua mallia sanotaan j 0 h det u k s i
malI i k,s i. Käytännön mall~t ovat ymmärrettävistä syistä kaikki
johdettuja malleja.
Seuraavaksi voidaan erottaa mikromallit ja makromallit. Nimenomaan m i k r 0 malI e i 11 a pyritään esittämään ilmiöt yksittäisen
päätöksentekijäyksikön (taloudenpitäjän) kannalta, m a k r 0 m a lle i 11 a taas päätöksentekijäyksiköiden aggregaattien eli sektorien ~
elinkeinojen, yritysmuotojen, tulonkäyttäjätybmien (säästäjät, kuluttajat) - kannalta.
Taloustieteessä erotetaan toisistaan staattmen ja dynaaminen teoria.
Samoin voidaan erottaa toisistaan staattinen ja dynaaminen analyysi,
mikä ·tässä yhteydessä merkitsee rajan vetoa s t a a tt i s t e n Ja d yn a a mi s t e n mali i e n välille. Staattisille malleille on luonteenomaista se, että niiden kai k k i muuttujat koskevat s'a maa
aja n k 0 h t a a tai - j a k S 0 a. Muut mallit ovat dynaamisia.
Eroa voidaan kuvata seuraavalla, jo tuttua mallia koskevalla esimerkillä. (t = ajanjakson symboli, muut symbolit on selostettu jo edellä)

1 Staattinen
(1)

(2)
(3)

+

II Dynaaminen

+

Yt = C t
It
Yt = Ct
It
C t = a + ~Yt
C t = a + ~Yt-l
I t =-:.: b + ~Ct
I t = b + ~Ct
(1) on määritelmäyhtälö
(2) ja (3) ovat käyttäytymisyhtälöitä

Malli II on sikäli dynaaminen, että siinä. kulutus on funktio edellisen
ajanjakson tuloista.
Staattiset mallit ovat yleensä »tasapainomalleja», ts. niissä ollaan
kiinnostuneita muuttujien tasapainoarvoista. Useimmat nykyisen kansantaloustieteen ongelmista koskevat »dynaamisia» ilmiöitä, mutta
4
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näitä voidaan kuitenkin joskus tutkia staattisella metodilla.! Staattisen
tai dynaamisen metodin valinta riippuu yleensä siitä, miltä kannalta
tutkittavana olevaa ongelmaa tarkastellaan. Ellei aikatekijällä ole oleellista merkitystä tutkimuskohteen kannalta, voidaan käyttää staattista
metodia.
Jos aikatekijä on relevantti, käytetään yleensä dynaamisia mall~ja.
Tällöin ei. olla niinkään kiinnostuneita muuttujien tasapaInoarvoista
kuin siitä, ~ten muuttujat kehittyvä.~ ajassa. Kehitys voidaan mallissa
esittää joko jatkuvalIatavallaja siis differentiåaliyhtälöinä taidiskreetillä
tavalla ja. differenssiyhtälöinä. 2
Hyvin keskeinen merkitykseltään On dynaamisten mallien jako
s imu l t aan i s iin ja t e k u r s i i v i s iin. Rekursiivinen on
Herman Woldin ehdottama nimitys rrliilleille, joita hän luo~neIitii
seuraavasti: 3
a) Malli viittaa vuosien, kuukausien tai muiden aikayksiköiden
muodostamaan jonoon.
b) Kaikki mallin suhteet ovat kausaalisia, ja mallissa on kahdenlaisia
muuttujia, endogeenisia, joiden kehitystä malli pyrkii selittämään,
ja eksogeenisia, jotka osaltaan »auttavat» selityksessä. Jokaisessa
mallin suhteessa vaikutusmuuttuja on endogeeninen, kun taas
syysmuuttujat ovat joko endogeenisia tai eksogeenisia.
c) Mallissa on yksi ja vain yksj kausaalinen suhde kutakin endogeenista muuttujaa kohden.
d) Jos eksögeenisten muuttujien kehitys ja joukko endogeenisten
muuttujien alkuarvoja tunnetaan, voidaan mallista laskea rekursiivisesti endogeenisten muuttujien kehitys.
Simultaanisten ja rekursiivisten mallien eroa selvitettäköön vielä
muuntamalla hiukan edellä esitettyä esimerkkiä:
1 Paunio perustelee staattisten .mallien käyttöä dynaamisten ilmiöiden tutkimisessa seuraavin s~noin: » ... staattiset tasapainomallit voivat olla täysin kelvollisia
todellisuuden approksimaatioita, sillä on ajateltavfssa, että eräissä tapauksissa
taloudelliset ilmiöt ovat aina lähellä tasapainotilaa; ne ikäänkuin »hyppivät» tasapainosta toiseen.» PAUNIO, J. J., mt. s. 38, Ks. myös TAMMINEN, MIKKO. Kilpailuteoria
ja »deskriptiivinen realistisuus», Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide III 1960,
ss. 316-317.
2 Ks. lähemmin niiden välisistä eroista, ratkaisumenetelmistä yms. PULLIAINEN,
KYÖSTI, emo laudaturtvtkimlis, ss. 27-33.
3 WOLD, H. O. A., Causality and Econometrics, Econometrica VoI. 22, April 1954,
ss. 172-173.

TALOUDELLINEN MALLI

et + l t
F (Yt-l)
=G (Yt-l)

Yt =
(R)

et =
It

(S)
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Yt

=

et

=

lt;~

et + l t
F (Y t )
G (Y t~l)

Malleissa (R) ja (S) investoinnit ovat välittömästi edellisten ajanjaksojen tulojen funktio. 1 Kulutus on mallissa (S) saman, mallissa (R)
edellisen ajanjakson funktio. Malli (R), joka on rekursiivinen, voidaan
kirjoittaa muotoon, jossa sen viivästymättömien (nonlagged). endogeenisten muuttujien kerroinmatriisi on kolmiomatriisi. Näin voidaan
tehdä. kaikille rekursiivisille malleille, ja" tästä niiden ominaisuudesta
seuraa, että mallien yhtälöt voidaan ratkaista (ja estimoida parametrien
lukuarvot) yksi kerrallaan. 2
Rekursiivisten mallIen m u 0 d 0 11 i n e n ominaisuus on siis se,
että jokaisen rekursiivisen mallin yhtälöt ja muuttujat voidaan järjestää
siten, että viivästymättömien endQgeenisten muuttujien kerroinmatriisista tulee koI m i 0 m a t r i i s :i:'''''Niiden 0 1 e n nai n e n ominaisuus on se, että jokainen suhde on oletettu eräässä mielessä k a usa a1 i s e k s i. 3 Jokaisessa rekursiivisen mallin suhteessa vaikutusmuuttuja
viittaa johonkin taloussubjektiin tai taloussubjektien ryhmään, ja suhteen tarkoituksena on kuvata, kuinka vaikutusmuuttuja reagoi syymuuttujien muutoksiin.
Simultaanistenmallien suhteita ei voida pitää samassa nlielessä
kausaalisina kuin edellä. Simultaanisen mallin muuttujia ei voida yhtä
1 Aikaisemmin s. 405 esitetyssä dynaamisessa mallissa kolma~nessa yhtäIässäinvestoinnit olivat »välillisesti» edellisen ajanjakson tulojen funktio: ne olivat kulutuksen
funktio, joka puolestaan oli edellisen ajanjakson tulojen funktio.
II Esimerkkimalleista voidaan piirtää vielä Tinbergenin nuolikaaviot, joista mallien väliset eroavuudet tulevat selvästi esille.
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Rekursiivisen mallin nuolikaavioissa nuolet kulkevat määrättynä ajanjaksona
vain samaan suuntaan, kun taas simultaanisen mallin nuolikaaviossa nuolet kulkevat
samana ajanjaksona vastakkaisiin suuntiin. Ks. tarkemmin BENTZEL, RAGNARHA.NSEN, BENT, mao ss. 154-155.
, 3 » ... the essentialproperty is that each relation is provided a causal interpretation
in the sense of a stimulus - response relationship». STROTZ, ROBERT, H. -:- WOLD,
H. O. A. mao S. 417 . .
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jyrkästi jakaa vaikutus- ja syymuuttujiin kuin rekursiivisen mallin
muuttujat. Jos kausaalisuuden käsitettä hieman laajennetaan, voidaan
simultaanisten mallien yhteydessä puhua esim. vektorikausaalisuudesta,
kausaalikehistä, molemminpuolisista syy- ja vaikutussuhteista jne.! Jos
kausaalisuus ymmärretään jyrkästi »kontrollimielessä»2, void~an s~itä
puhua vain rekursiivisien mallien yhteydessä.
Voidaan lähteä siitä, että perusmallit ovat loogisen rakenteensa
pu'olesta aina luonteeltaan rekur3iivisia. Kun otetaan kyllin 'lyhyt aikaväli;! niin yk~ittäinen päätöksen teko aik'aansaa yksisuuntais~~ tapahtumavirran. Koska käytännössä näitä erihetkisiä tapahtumavirtoja on
liikkeellä lukemattomia, on vastaavasti lukemattomia niitä seuraavia
reaktiovirtoja liikkeellä vastakkaiseen suu~taan. Kun vielä joudutaan
valitsemaan varsin karkea aikayksikkö, joudutaan toteamaan alunperin
rekursiivisten mikrotapahtumavirtojen summautuvan ajassa simultaanisiksi sarjoiksi.
On luonnollisesti paljon muitakin perusjakoja kuin edellä esitetyt.
Eräs tärkeä jaottelu, eksaktit' versus stokastiset mallit, on vielä käsittelemättä. Tästä jaosta vielä muutama sana.
Mil10in mallin yhtälöissä ilmaistaan muuttujien väliset suhteet
t ä s m ä 11 e e n, malli on e k s a k t i. Tällöin esim. endogeenisten
muuttujien arvot määräytyvät t a r k a 11 e e n mallista, jos eksogeenisten muuttujien ja -parametrien arvot on »aimettu».
Todellisuutta selvitettäessä on ilmeisesti mielekkäämpää lähteä siitä,
että ihmöiden väliset suhteet voidaan kvantifioituina esittää vain likimääräisesti. Tämä olettamus tuo malliin mukaan ns. virhetekijät, jotka
osoittavat, kuinka likimääräisesti mallin perusteella esitetyt väitteet ovat
oikeita. Nämä virhetekijät tekevät· mallin ei-eksaktiksi. Jos virhetekijät
oletetaan satunnaismuuttujiksi, sanotaan mallia 's t 0 kas t i s e k s i.
Jo deterministisiä ilmaisuja koskevassa kappaleessa todettiin eksaktin
mallin periaatteellinen epärnielekkyys. Po. kappaleessa esitettyjen syiden
lisäksi on mallien ei;...eksakti muotoilu -mielekästä mm. seuraavista ilmeisistä syistä: epätäydellinen teoria, puutteellinen spesifiointi, mallin
aggrega~iivisuus ja/tai virhe mittauksissa. 3

.

1

.

'

Ks. näistä tarkemmin STROTZ, ROBERT H. -

.

WOLD, H. O. A. mao SS. 421

-427.
2

3

Vrt. edellä kpl. .»Determinististen jlmaisujen käytöstä» s. 399.
Ks. VALAVANIS, STEFAN, Econometrics, New York 1959, ss. 5-6.
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Edellä on todettu useaan otteeseen, että teoria abstraktiona on JO
määritelmällisesti epätäydellinen siinä mielessä, ettei se »kerro kaikkea».
Puutteellisesta spesifioinhista voidaan mainita esimerkkinä, että mallissa
on saatettu olettaa viivallisiksi hyvinkin ei-vjivalliset suhteet. Aggregoinnin vaikutus tulee esille mm. siinä, että vaikka jokaiselle talousyksikölle erikseen voitaisiin konstruoida eksakti. käyttäytymismalli
(= perusmalli), niin aggregoidun ryhmän käyttäytymismalli (= johdettu malli) on ei-eksakti, koska esim .. aggregaatin rakenteess~ saattaa
tapahtua muutoksia.
Esimerkkimallin puitteissa esitettäköön muodollinen ero vielä seuraavasti:
Eksakti malli

Stokastinen malli

Y= C+I
C = a + ct.Y

Y=C+J1
C=a,+ct.Y+uI
1 = b+ ~Y + U 2

1

=

b

+

~Y

Virhetermeihin UI ja U 2 vaikuttaa se, että yhtälöidenosoittama funktiosuhde on satunnaisvaihtelun alainen. Virhe termi en oletetaan saavan
arvoja, jotka ovat riippumattomia muiden muuttujien arvoista, ja lisäksi
oletetaan, että on olemassa todennäköisyysjakautuma, joka osoittaa
kuinka nämä arvot vaihtelevat.
Virhetekijöiden perusominaisuuksia koskevat .olettamukset ovat
yleensä hyvin olennaisia mallien konstruoinnissa. Tätä ongelmaatarkastellaankin vielä myöhemmin.

Mallien käytöstä
Edellä viitattiin jo lyhyesti siihen, että malleja v.oidaan käyttää
toisaalta a naI y y t t i s iin ja toisaalta talo u s pol i i t t i s iin
ongelmiin. Analyyttisten on gelmien tärkeimmän osan muodostanee
nykyisin parametrien arviointi, joho~ kysymykseen puututaan perusteellisemmin esityk~en loppupuolella. Talouspoliittisissa ongelmissa
pyritään osoittamaan, mitä »instrumentteja» käyttäen (ja missä olosuhteissa) talouspolitiikan harjoittaja VOI saavuttaa halutun tuloksen
. (tai ainakin pyrkiä siihen).
1 Ensimmäinen yhtälö on sinänsä määritelmä, joten siihen ei katsota aiheelliseksi
liittää virhetermiä.
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Oleellista on myös erottaa mallien käytössä k u v a u s ja se 1 it y s. Kuvausmallissa on muuttujien välillä pelkkä funktionaalinen
suhde. Selitysmallissa tämä suhde on kausaalinen »woldilaisessa» merki tyksessä. 1
Kolmantena tapana jakaa mallit käyttötarkoituksen mukaan voidaan
esittää seuraava kolmijako:
- on selvitettävä historiallisten tapahtumien syy-yhteydet ja ennustettava tapahtumien tode~näköinen kulku
- on selvitettävä,' mitä seurauksia tietyillä ole t etu i 11 a ratkaisuilla tai tapahtumilla saattaa olla (fiktiivinen ennustaminen)
- on selvItettävä, mitkä menettelytavat eri edellytysten vallitessa
johtavat haluttuun tulokseen (ohjelmointi).
Mallin empiirisestä soveltamisesta

Mallin empiiriseen sovellutukseen pyrkivän tutkimustyön eri vaiheet
voidaan ryhmittää esimerkiksi seuraavasti. 2
1. Tutkimuksen määritteleminen ja mallin muodostaminen.
2. Mallin parametrien estimointi.
3. Mallin testaaminen.
4. Tulosten yleistäminen, yhteensovittaminen muiden tulosten
kanssa jne.
Ensimmäisessä eli m ali i n m u 0 dos t a m i s vai h e e s s a
luetellaan analyysin kohteena olevat ilmiöt ja rajoitetaan analyysin
kenttä. Samalla esitetään olettamukset muuttujien keskinäisistä suhteista. Tätä käsitteiden määrittelemistä ja olettamuksien esittämistä
voidaan pitää mallin rakentamisen talo u s te 0 r e e t t i sen a vaiheena. Tämän jälkeen tulee mallin muodostamisen viimeinen askel:
muuttujien välisiä suhteita koskevat olettamukset spesifioidaan funktioilla ja mahdollisesti luonnehditaan edelleen käyttäen parametreja.
Tässä vaiheessa ei pararnetreilla ole numeroarvoja. Niiden antaminen
kuuluu seuraavaan eli e s tim 0 i n t i vai h e e s e e n.
Te s t a a m i s eli a tarkoitetaan hypoteesien paikkansa pitävyy...
den arvostelemista sopivien kriteerien eli testien avulla. Testattaessa
pyritään ratkaisemaan, hyväksytäänkö vai hylätäänkö malli, vai eikö
H - WOLD, H. O. A. mao SS. 417-418.
E., Ekonometrisestä mallista ..... ss. 195-196

lKa. STROTZ, ROBERT
2 NUTAMO, O.
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tehdä kumpaakaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan vielä
yrittää parantaa mallin operationaalisiaratkaisuja.
Yle i s t ä m iso n g e 1 m a t tiivistyvät kysymykseen, missä· määrin saadut tulokset ovat riippuvaisia ajasta ja paikasta ja miten tulokset
liittyvät muuhun tietovarastoon.
Koska testaaminen ja tulosten yleistäminen ovat riippuvaisia nimenomaan siitä, miten estimointiongelmat on ratkaistu, on tämän puolen
selvittämiseen kiinnitetty enemmän huomiota seuraavassa kappaleessa.
Suhteita kuvaavien parametrien arviointiin liittyvistä ongelmista

Estimoinnin ongelmana on käyttää järkiperäisesti (tiettyjen kriteereiden mukaisesti) kaikki niukat tiedot ilmiöistä, jotta rakennettu malli
. (ne yhtälöt, joista malli muodostuu) voitaisiin täyttää »hyvin ja luotettavin» arvoin, ts. ilmiöiden suhteita kuvaavat tunnusluvut pyritään
arvioimaan niin, että ne ovat mahdollisimman tosia siinä aika- ja alueavaruudessa, jota malli koskee.
Ilmiöiden suhteita koskevat tunnusluvut ovat yleensä jonkinlaisia
keskilukuja keskiarvoja, mediaaneja, variansseja yms. Tavallaan
äärimmäisenä esimerkkinä yhden havainnon estimoinneista ovat Leontiejin panos-tuotosmallit. Niissähän panos kertoimet
a
(

ik

=

Xik
Xi

= k-sekt~rin pa~os sektoriin i)
l-sektorm tuotos

ovat useimmiten vain yhtenä vuotena tiettyjen sektoreiden panoksien
• käyttöä kuvaavia aggregaattisuhteita. Jos kuitenkin halutaan testata
laskelmia, tietää jotain niiden luotettavuudesta, pyrkiä havaintojen yleistyksiin, ennusfeihin jne., asetetaan estimoinnille -ehtoja, joihin seuraa. vassa- lyhyesti puututaan. Näiden ehtojen osiftainenkin täyttyminen
edellyttää erityisiä arviointimenetelmiä, eivätkä ne ole esimerkiksi emo
panos-tuotosmalleissa yleensä edes tyydyttävästi täytettyjä. 1
1 »Leontief's approach has the virtue of showing interindustrial relationships.
Other methods of sector analysis fail to show these relationships as clearly. Yet from
the econometric point of view there are disadvantages in input-output analysis of
this type. The ease with which the structural parameters aik can be estimated,
given the data on Xik and Xi, is deceptive. The model is assumed to consist of a
series of one-parameter production functions, and one observation is used to estimate
the single parameter. In a statistical sense there are no degrees of freedom. The
model has no stochastic properties, and we have no idea about the reliability or
probabilistic properties of the estimated parameters. In principle, there is nOCOffii-
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Ajattelun lähtökohtana on se, että empiir;nen selvitys, estimoitu
malli, on näyte, edustava osajoukko »takanaolevasta» populaatiQstal,
jossa vallitsevia todellisia suhteita mallilla halutaan arviojda. Testaaminen, yleistettävyys, ennustettavuus tms. edellyttävät jo määritelmällisesti tätä ajattelua: että tutkimuksessa todetut invarianssit pitävät
muuallakin kuin j u u r i ja vai n niiden yksikköjen muodostamassa
ryhmässä, jota selvitys koskee .. Etäisenä päämääränä tietenkin ovat
mallit, jotka pätevät ajasta ja paikasta riippumatta.
Ennenkuin jatketaan on syytä korostaa populaatiossa (tai >>universessä») vallitsevien »todellisia» suhteita kuvaavien parametrienja näiden estimaattien välistä eroa:
Estimoitava malli

+

C = a
(XY + u
a, (X = parametreja
u
= virhemuuttuja

Estimoitu malli

C
a',
u'

+ (X'Y + u'
parametrien estimaatteja
= jäännösmuuttuja, virheen estimaatti

= a'
(x'

=

Lähtökohtana on jälleen jo edellä käsitelty näkökohta, että populaation (tai »universen») todellisten muuttujien todellisia suhteita
kuvaavia parametreja ei koskaan havaita. Voidaan näin ollen vain
yrittää arvioida, mitä ne todennäköisesti ovat. Myöskään virhettä ei
havaita - se ei riipu arviointiprosessei5ta, se on mitä se on populaatiossa. Vain sen estimaatti, jäännöstekijä, voidaan havaita. Jäännöstekijä voidaan laskea, kun parametreille on saatu estimaatit.
Se, että estimoitavamalli on stokastinen, merkitsee mm., että sen
virhe ajatellaan satunnaiseksi. Tästä virhetekijästä tehdään usein monia
muitakin olettamuksia: sen oletetaan olevan paitsi no r maa 1 i s t i
j a k a utu n u t s a t u n nai s muu t t u j a myös 0 d 0 t usa rvoI t aan n 011 a, sen v ari a n s s i oletetaan ä ä r elI i s e k s i,
pelling reason for building an i.nput'-output model in an exact, nonstochastic formulation, although the amount of data needed to estimate the patametersin a
probability mode! may be enormous.» KLEIN, L. R., Econirinetrics, New York 1953,
s. 205.
1 »Takanaolevan» perusjoukon käsitteinä saatetaan erottaa populaatio ja universe: Näy t e = tapahtumat, jotka sekä ovat sattuneet että on havaittu. P 0 p u1 a a t i 0 = kaikki tapahtumat, jotka ovat sattuneet, mutta joita ei ole välttämättä
havaittu. Uni v e r se =
kaikki tapahtumat, jotka olisivat voineet tapahtua
(vain harvat todella tapahtuivat). Näyte on siis otos todellisten tapahtumien populaatiosta ja populaatio tietyssä mielessä otos kaikkien mahdollisuuksien universestä.
Ks. VALAVANIS, STEFAN, Econometrics, ss. 11-12.

TALOUDELLINEN MALLI

413

virhetekijän eri arvot oletetaan r i i P P u m a tt 0 m i k s i toi s i st aan sekä myös e n n a 1 t a m ä ä r ä t y i s t ä (predeterminoiduista) muu t t u j i s t a, yms.1
Jos nämä olettamukset pitävät paikkansa, mm tavanomaisella pIenimmän neliösumman menetelmällä saadut emo mallin parametrien
(a, cx.) estimaatit (a', cx.') täyttävät seuraavat estimointikriteerit: ne ovat
(1) suurimman uskottavuuden (maximum likelihood) estimaatteja,
(2) harhattomia, (3) tarkentuvia, (4) täystehoisia ja (5) tyhjentäviä. 2
Todettakoon, että näitä kriteerejä voitaisiin esittää useampiakin,
eivätkä edellä esitetyt kriteerit suinkaan ole toisiaan poissulkevia. Useimmissa tapauksissa jo suurimman uskottavuuden kriteerin toteutumisesta
seuraa ilman muuta, että muutkin kriteerit, esim. harhattomuus, tarkentuvuus ja täystehoisuus ovat täytetyt. On vielä syytä korostaa, että
vaikka tuntemattomien '. parametrien estimaatit olisivat harhattomia,
tarkentuvia jne., ei tällä tarkoiteta,että näyte olisi antanut juuri oikean
estimaatin. Kriteerien täyttyminen tarkoittaa sitä, että jatkamalla
aärettömän kauan saataisiin oikeat estimaatit.
Tässä on välillisesti kosketeltu estimointimenetelmiäkin. Eräänlaisena
perusmenetelmänä voidaan pitää suurimman uskottavuuden menetelmää. Se antaa paitsi uskottavimmat estimaatit myös näiden estimaattien luotettavuusvälin. Tavallisin estimointimenetelmä lienee pienimmän neliösumman menetelmä. Kun eräät virhetekijöitä koskevat olettamukset pitävät paikkansa, antaa pienimmän neliösumman meneKs. näistä laajemmin esim. VALAVANIS, STEFAN, mt. ss. 8-18.
Esthnointikriteerit lyhyesti selvitettyinä:
(1) Estimaatit a' ja rJ.' ovat a:n ja a:n suu r im m anu s k 0 t t a v u u den
estimaatteja, jos ne maksimoivat uskottavuusfunktion (likelihoodfunktion)
(2) Estimaatit a' ja rJ.' ovat h a r h a t tom i a (unbiased), jos ne ovat a:n
ja rJ.:n matemaattisia odotusarvoja. Kun siis otosten 1 u k u kasvaa, niin
estimaatti~n aritmeettiset keski arvot lähestyvät parametrien »todellisia»
arvoja
(3) Estimaatit ovat ta r ken t u via (consistent), jos ne lähestyvät parametriarvoja, kun otoksen k 0 k 0 kasvaa
(4) Estimaatit ovat t ä Y s t eho i s i a.. (efficient), jos niiden varianssi on
pienin
mahdollinen
(minimivarianssi).(Asymptoottisesti
täystehoisia ovat estimaatit, joiden varianssi on pienin.)
(5) Jos kaikki parametreja koskeva informaatio on mukana estimaateissa - ts.
jos mikään muu estimaatti samasta näytteestä ei voi antaa mitään lisätietoa estimoitavista parametreista - ovat estimaatit t y h j e n t ä v i ä'
(sufficien t) .
Ks. lähemmin esim. HALD, A., Statistical Theory with Engineering Applications,
New York 1952, ss. 204-210.
1

,2
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telmä suurimman uskottavuuden estimaatit (jotka saattavat olla myös
harhattomia, tarkentuvia, täystehoisia jne. riippuen siitä, mitkä olettamukset pitävät). Mm. eräissä Kleinintutkimuksissa1 on tullut käyttöön
rajoitetun informaation menetelmä (limited information), joka on eräänlainen lähinnä laskentatyön helpottamiseksi kehitetty muunnelma suurimman uskottavuuden menetelmästä. 2 Rajoitetun informaation menetelmä soveltuu käytettäväksi varsinkin malleissa, joissa parametrit
estimoidaan useammasta kuin yhdestä yhtälöstä.
Estimointimenetelmien rajoituksista seuraa, että estimoitavat taloudelliset mallit ovat yleensä vi ivallisia , tai ne voidaan muuntaa estimointia varten viivallisiksi (esim. ovat viivallisia logaritmeina). Usein
joudutaan lähinnä parametrien estimoinnin helpottamiseksi olettamaan
monet ei-viivalliset suhteet viivallisiksi. Todettakoon, että yle e n s ä,
jos ei-viivallisia suhteita tutkitaan hyvin s u p p e a 11 a a 1 u e e 11 a,
voidaan miltei kaikki funktiot likimääräisesti korvata viivallisilla
funktioilla.
Niistä vaikeuksista, jotka aiheutuvat parametrien estimointiin käytettävästä perl.lsaineistosta,. mainittakoon ilmiöitä koskevien havaintojen
vähälukuisuus (vapausasteiden määrän ongelma) ja havaittujen ilmiöiden »monotonisuus» (multicollineaarisuusongelma), ts. havainnot eivät
sisällä riittävästi erityyppisiä ja -suuntaisia vaihteluja. Kahden tai
useamman yhtälön tapauksessa tulevat esille vielä identifiointivaikeudet:
estimoitavat yhtälöt ovat liian paljon toistensa kaltaisia.
Yhteenveto esimerkkien muodossa

Eräitä keskeisimpiä puolia edellä esitetystä on syytä valaista kahden
erittäin yksinkertaistetun esimerkin avulla. Kokeet ovat pelkästään
pedagogisia merkitykseltään. Tuloksilla ei ole paljoakaan»käytäIinöl-

-

1 Esim. KLEIN, L. R. GOLDBERGER, A. S., An Econometric Model of The· United
States 1929-1952; Amsterdam 1955.
2 CARL F. CHRIsTluonnehtii artikkelissaan »Aggreg-ate Ecoriometric Models», The
American Economic Review, June 1956, s. 397, pienimmän neliösumman ja rajoitetun informaation menetelmiä seuraavasti: »The l yast squares method selects as
its estimates the set of values of the parameters that makes the residuals (measured
in the direction of the chosen 'dependent' variable) sum algebraically to iero and
be uncorrelated with each of the other variables in the equation. The limited information method tries to select as its estimates the set of values of the parameters
that makes the residuals (measured in the direction of any one of the endogenous
variables)sumalgebraically to zero and be uncorrelated with a number ofpredetermined variables, induding all those that appear in the equation and some others;»
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listä» merkitystä, koska a i n e i s t 0 eI t ä Y t ä a s i a n m u k a isen a nai y y s i Ii e d e 11 y t y k s i ä.
Vaikka molemmat esimerkkimallit koskevat suljettua taloutta, on
mallien eri konstruointivaiheiden kuvaamiseksi parametrit arvioitu
maamme äskeistä kehitystä koskevasta aineistosta. Näistä puutteista
johtuen esimerkeistä löytyvät kaikentyyppiset virheet aina puutteellisesta teoriasta ja spesifioinnista aineiston riittämättömyyteen.
Ensimmäistä eli »Samuelsonin mallia» voitaisiin käytännössä soveltaa talouteen, jossa idkomaankauppa on käytänn6l1isesti'katsöen merkityksetön. Suomessahan se on erittäin merkityksellinen. Ulkomaisen
kysynnän vaikutusten 'esittäminen lyhyen esimerkkimallin puitteissa on
käytännössä mahdoton monesta syystä. Toisen mallin, »Harrodin mallin»alkuperäisenä tarkoituksena on tarkastella tasaisen kasvun edellytyksiä eikä suinkaan estimoitunaselittää todellista kehitystä.
Havainnolllsuuden vuoksi on esimerkit valittu siten, että molemmissa pyritään hiukan eri 1 a i s i 11 a m e n e tel m i 11 ä tuttujen
muuttujien t u t t u j e n s u h t e i den multiplikaattorin sekä
säästämis- ja kulutusalttiuden ---' a r v i 0 i n t iin. Ongelmat liikkuvat
siis suurin piirtein samoilla alueilla kuin edellä esitetyissä erillisissä esimerkeissä. Ensimmäisessä esimerkissä estimoidaan suhteet pienimmä.n
neliösumman m'enetelmällä, toisessa tavallisella keskiarvomenetelmällä.
Ensimmäisenä esimerkkimallina pidetään Samuelsonin kuuluisassa
artikkelissaan »Interaction between the Multiplier Analysis and the Principle
of Acceleration»l) esittämää tuttuihin kansantulosuureisiin perustuvaa
mallia. Samuelson tarkastelee kulutusfunktiota »robertsonisesta».,näkökulmasta, jossa lähdetään siitä, että kuluvan periodin kulutus on .aikaisemman periodin tulojen funktio.
Viivästymäksi valittiin vuosi. 2) Kulutusfunkti'o on siis seuraava
(1) et = CI- Yt-l
C on kokonaiskulutus kiinteässä rahassa).3 Y on kansantulo kiinteässä
1 Uudelleen esitetty »Readings in Business Cycle Theory» Philadelphia 1944,
ss. 261-269.
. 2 Viivästymiä yritettiin selvittää maamme osalta analysoimalla kansantulomme
neljännesvuosisarjoja. Tällöin kokeiltiin eri viivästymäolettamuksia (3 kk, 6 kk,
9 kk, jne.). Neljännesvuosisarjat todettiin kuitenkin eri syistä vielä niin epävarmoiksi,
että esimerkkimallissa tyydyttiin valitsemaan vuosi viivästymäksi ja, aikayksiköksi.
Suurena vaikeutena oli lisäksi kausivaihtelun »puhdistamismenetelmän» valinta.
3 Mallissa oletetaan (mahdollisesti epärealistisesti), että myös julkinen kulutus
on funktio tuloista.
.
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rahassa. Tarkasteluajanjaksona ovat vuodet 194~-60. rx on kulutus-'
alttiutta kuvaava parametri. Robertsoninen aikaperiodi - »päivä» on siis tässä koko vuosi.
Yksityinen investointi kotimaahan on esitetty akseleraatioperiaatteen termein: ajanjakson yksityiset investoinnit on funktio ed~iIisen
ajanjakson kokonaiskulutuksen muutoksesta: 1 )
(2) I t = ~ (C t - Ct-l)
~on akse1eraatiökerro'inta .kuvaava parametri, eli kuten Harrod sanoo
»suhde» (relatio). Aikaperiodi on jälleen vuosi. 2
Määritelmäyhtälönä on
(3) Y t = G t + C t + I t
G t on julkiset investointimenot plus vientiylijäämä.
Y b C t ja I t ovat siis endogeenisia muuttujia ja G t on eksogeeninen
muuttuja. Funktiot (1) ja (2) voivat molemmat sisältää virhetermin,
jotka molemmat voidaan ''olettaa satunnaismuuttujiksi (riippumattomiksi, odotusarvonaan nolla jne.).
Kun sijoitetaan yhtälöt (1) ja (2) määritelmäyhtälöön (3) saadaan

+

+

(4) Y t = G t
rx Yt-l
~ (C t - Ct-l)
Kun vielä sijoitetaan yhtälöön (4) Ct:nja Ct-l:n paikalle yhtälö (1)
saadaan
(5) Y t
tai

=
=

Gt
Gt

+ rx Yt-l + ~ (rx Yt-l + rx Y t-l + rx ~ Y t-l

+

-

rx Y t-2)
rx ~ Y t-2

+

(6) Y t == G t
rx (1
~) Yt-l - rx ~ Y t-2
Yhtälössä (6) on oikeaila puolella vain eksogeenisia ja viivästyneitä
endogeenisia .muuttujia. Pienimmänneliösumman menetelmää voidaan pitää riittävän »hyvänä» parametrien rx (1 + ~) ja rx~· estimoin,...
nille. 3 ) Kunnämä»parametritulot» estitnoitiin saatiin kulutusalttiuden
(rx) arvoksi 0.8. Säästämisalttius on siis 0.2 3 •
1 Käytännössä varsin epärealistinen olettamus, koska vientiteollisuutemme investoinnit ovat funktio vientikysynnän muutoksista.
2 Ei kokeiltu mitä vaikuttaa, jos 6 C:ksi otettaisiin C t-I-Ct-2 tai Ct - z

'--- C t - s ·

s V,ielä on korostettava, että sovellutus ei täytä asianmukaisen tilastoanalyysin
edellylyksiå, esim. selittävien muuttujien välinen korrelaatio on 0,96, joten riippumattomuusolettamukset »vaikuttavat epärealistisilta».
S Havaintojen vähälukuisuus, kehityksen monotonisuus ja mahdolliset mittausvirheet aiheuttavat sen, että estimaatit esitetään vain karkeasti yhdellä desimaalilla.
Estimaattien keskivirheitä ei ole katsottu aiheelliseksi esittää. Todettakoon kuitenkin,
~ttä kokonaiskorrelaatio oli 0.958. O~~syynä korrelaation korkeuteen on juuri multicollineaarisuusongelma.

T ALO~?ELLIN~N
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MALLI,

',j

.• '

a:n arvosta saadaan, vielä multiplifaattori,
1
k=---=
=5.0
1 -rx
1 -0.8

Todettakoon, että tässä esimerkissä on parametrit rx ja ~ estithoitu
simultaanisesti, ts. otettu huomioon koko kolmen (1, 2 ja}) .y,~tälön
mallija se, että kunkin parametrin estimointi vaikuttaa ja riippuu ~uista
parametriestimaateista. Simultaanista arviointitekniikkaa pitäisi käy!tää
hyväksi myös silloin kun tutkija on kiinnostunut vain yhdestä erityisestä
parametrista.~ysyäksemme ylläesitetyn esimerkin puitteissa niin eSlmerkiksi kulutuksen ja tulon välillä vallitsee kaksi suhdetta.
-<E--'- ' -

Yt = Ct

Kulutus aiheuttaa tuloa (Kulutusostot ov~tjoillekin tuloja)

-<E---

C

=' ~

Yt

Tulo aiheuttaa kulutusta

Nuolet merkitsevät sitä, että »kausaalivoimat» virtaavat yhtälöjen' ka:n;;;.
nalta oikealta vasemmalle. Simultaaninen arvio merkitseeIlyt sitä,
että otamme huomioon estimointitekniikassa nämä kaksi suhdetta mm.
kulutusalttiutta määrättäessä. Edellä on näin tehty kun yhtälöt' on ratkaistu ensin määritelmäyhtälön suhteen [(V = G
C
tS.mm.
kulutus on tuloa).

+ +!'

•

• .

"

0

",

Kun laskemme kulutusalttiuden »naivilla» tavalla pelkästään 'C:n
ja y:n regressiosta (C = a
~ Y eli vain suhteesta: tulo aiheuttaa
kulutuksen) pienimmän neliösumman menetelmällä' tulee ~ulutu.s
alttius yliarvioitua. Haavelmo on tutkinut sitä milloin saadaan harhaisia
ja epäkonsistentteja, arvioita ,kun usean yhtälön mallissa yhtälöt ratk,aistaan irrallisina yksi kerrallaan (HAAVELMO, T.The Statistical Implications of a System of Simultaneous Bquations. Econometrica, voI. 11. n:o 1
s. 1-12) Valavanis väittää, että tämä varsin yleinen virhe estimoinnissa
on johtanut vääriin yleistyksiin kulutusalttiuden luontee)ta sekä erittäin
virheellisiin talouspoliittisiin suosituksiin.,

+

Toisessakin esimerkissä liikutaan Harrodin alueella. Estimoitavat
suhteet voidaan esittää seuraavan mallin avulla:

= säästämisalttius (= 1 kulu tusa ltti us

c; c on
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b = akseleraatiokerroin1)
1
1
k
- - multiplikaattori
s
l-c
s
K
= - = kasvukerroin
b
Sijoittamalla (1) ja (2) määritelmäyhtälöön (3) saadaan
s Y t =.b (Yt - Y t-l) ja edelleen
s

Y t = Yt ---' Yt-l
b
Harrodin teoria 2) tavallaan »huipistuu kasvukertoimeen K
-

s

joka
b
siis rakentuu kahden parametrin s:n ja b:n suhteesta. Kasvukerroin
osoittaa, mikä pääomanmuodostuksen eli investointien ja samalla
myös tuotannon kasvuvauhdin tulee olla, jotta täystyöllisyys ja/tai
tuotantokapasiteetin täyskäyttöisyys, muiden tekijäin (teknillinen kehityt jne.) ollessa annetut, on turvattu.
Aineiston, jonka perusteella parametrit arvioiti:n, koskee maamme
kehitystä vuosina 1948-55.
Tulokset olivat seuraavat: 3)
-----=

-,

lAkseleraatiokertoimen osalta useat tutkijat pitävät lähtökohtana kulutuksen
muutoksen (em. Samuelsonin mallin lähtökohta) sijasta tulon muutosta: T. R.
Hicks: »Akseleraatiokerroin on kerroin, joka ilmoittaa uuden, johdetun investoinnin
suhteen siihen kansantulon muutokseen, joka tämän investoinnin aiheutti». HICKS,
J. R. A. Contribution to the Theory of the Trade Cycle. Oxford 1959 s. 39-40.
2
Harrod tutkii edellytyksiä, joiden vallitessa reaalinen kansantulo kasvaa juuri
sillä nopeudella, ettei synny ali- eikä ylituotantoa (tasapainoinen kasvu). Tästä
kasvusta hän käyttää termiä»warranted rate of growth». Tämä kasvu ei ole stabiili
ilmiö, vaan poikkeaminen siitä synnyttää kumulatiivisen inflaatio- tai deflaatioprosessin. Kasvu on näissä hänen malleissaan riippuvainen vain kysynnästä. Ks.
lähemmin, PAUNIO, J. J., Kasvun teoria muotoutumassa, Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide nr 1957. Ks. myös HGJ,rrodin uusinta esseetä, »Second Essay in Dynamic
Theory», The Economic Joumal, June 1960, ss. 277-293 ..
3 LaskentateKniikka.lyhyesti:
I

Nettoinvestoinnit

-48

b

65.1

b

I

Käytettävissä
·olevan
NKT:n
rpuutos

I

I

Nettosäästäminen

I Käytettävissä
s
I

I

I

oleva

NK

I

21.7

I

65.1

I

I

s

I

348.5

I

I

i

-55

97.7
712.0

I

I

b

31.7

b

187.8

I

97.7

I
•

712.0

I

I

s
s

II

514.1

I

3403.6
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säästämisalttius s = 0.21 (kulutusalttius
akseleraatiokerroin b = 3.79
1
multipFkaattori k = -- = 4.8

= 0.79)

s
~as;v-q~erröin

K

s

'='b == 0'.055.

Todettakoon,'että ,ajanjakso 1948-55 ei ole mitenkään omiaan
kuvaamaan kasvusuhteita. 1 Todettakoon lisäksi, että Harrodin malli
koskee suljettua taloutta. Malli on ei-stokastinen (päinvastoin kuin edellisen esimerkin malli), joten arvioiduille suhteille ei voida esittää virherajan arvioita c,?es muodollisesti.

*
Molemmat esitetyistä esimerkeistä on siis tarkoitettu sellaisiksi, että
niiden puitteissa voi tarkastella aikaisemmassa, esitysvaiheessa kosketeltuja taloudellisen mallin ongelmia: mallin muodostamista, mallin
muotoa, estimointimenetelmää jne. Koska esitys on jo muutoinkin
venynyt varsin pitkäksi, ei kaikkia eri valintoja pohdita eksplisiittisesti.
Todettakoon, että esimerkit ovat opettavaisia myös varoittavassa mielessä: sovellutusaineisto ei täytä asianmukaisen analyysin, testattavuuden ja yleistettävyyden (makrotalous ei ole kontrolloitu laboratorio)
edellytyksiä.
Edellä on esitetty eräitä tutkimustyön suorittamista koskevia idea1isoituja näkökohtia. Käytännössä on kuitenkin todettava, että huomattava osa erittäin merkittävää tutkimustyötä tapahtuu olosuhteissa, joissa
useat luetellut tutkimuskriteerit eivät ole täytetyt. Näiden puutteiden
ei kuitenkaan tarvitse riistää tutkimuksilta niiden arvoa. 2
~
~

I = 3.79 6 y
!::" Y = 187.8
S= 0.21 Y
!::" I = 4.26
Kansantulon kasvukerroin Investointien kasvukerroin Harrodin »tasaisen kasvun
kerroin»

6 Y
Y

=

0.060

ja

!::"I I

=

0.052

K

s

=

b

=

0.055

Laskelma perustuu Eino H. Laurilan tekemään, eräi~ä kasvusuhteita selvittävään
kokeeseen.
'1 Vuonna 1956 oli yleislakko; vuosina 1957-58 lama, joten nämä vuodet olisivat
vielä vähemmän sopineet po. arviointeihin.
2 Esim.' staattini:ln panostuotos-malli kärsii lähes kaikkien edellä esitettyjen tutkimusedellytysten puutteesta, kuitenkin se on käytännössä eräs oivallisimmista makrotalouden tutkimustyön välineistä.
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KASVUUN!)
Kirjoittanut

Ilari Tyrni
1. Johdanto

. Taloudellisen kasvun tutkimuksen voidaan katsoa tulleen yleisen mielenkiinnon kohteeksi Harrodin ja Domarin kasvumallien 'tultua tunnetuksi
1940-luvun loppupuolella. Inflaation tutkiminen oli samoihin aiköihin
saanut ·kiihoketta toisep. maailmansodan jälkeisestä monivuotisesta
rahanarvon laskusta, joka ulottui kaikkialle. Inflaation vaikutuksesta
taloudelliseen kasvuun ei kuitenkaan tähän mennessä ole paljon kirjoitettu. Merkittävin tuntemani analyyttinen esitys aiheesta on Kaldorin 2
Economicassa viime vuonna ilmestynyt kirjoitus. Suomessa on Knoellinger 3 käsitellyt rahanarvon ja taloudellisen kasvun välisiä suhteita.
Taloudellisella kasvulla tarkoitetaan tässä esityksessä tuotannon
määrän nousua työntekijää kohden. Määritelmä on siis sama kuin
tuottavuude~ yleinen määritelmä, mutta tuottavuutta käsitellään nimenomaan pitkän tähtäimen näkökannalta. Inflaatio määritellään
jollakin indeksillä mitatuksi yleiseksi hintojen nousuksi. 4
Esitys on monessa suhteessa yksinkertaistettu, jotta saataisiin esiin
ainakin eräät aiheeseen olennaisesti vaikuttavat tekijät ilman liian moni1 Kiitän valt.tri Jouko Paunio ta, joka luettuaan käsikirjoituksen on antanut minulle
arvokasta kritiikkiä. Samasta syystä kiitän myös opettajaani prof. Gösta Mickwitziä
ja esimiestäni valtiot. trio Olavi Niitamoa.
2 NICHOLAS KALDOR: Economic Growth and the Problem of lriflation Part 1 Economica, August 1959, Part II Economica, November 1959.
3 KARL ERIK KNOELLINGER: Penningvärde, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Ekonomisk Samfundets tidskrift N:o 1, 1960.
4 Ks. inflaation määritelmistä esim. J J. PAUNIO: Tutkimus avoimen iriflaation teoriasta, Helsinki 1959, ss. 24-31.
.
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mutkaista ja pitkää analyysiä. Käsiteltäväksi otetaan suljettu talous ja
jätetään pois julkinen sektori sekä sen aiheuttamat ongelmat. Oletetaan vallitsevan täystyöllisyyden keynesiläisessä mielessä. Kaldor on
sitä mieltä, ettei tasapaino ole mahdollinen kasvavassa yhteiskunnassa
vajaatyöllisyystilanteessa. Mikäli ei ole täystyöllisyyttä on kuitenkin
toiminnassa voimia, jotka pakottavat kasvavaa yhteiskuntaa sitä kohti. 1
Tätä hän ei pysty täysin aukottomasti mallissaan osoittamaan. Esityksestä ei suljeta pois ns. »dual unemployment» tapausta, jossa vajaatyöl.~
lisyys on riittä:r:nättömän pääomavälineistön aiheuttamaa. Tulojen
jakaantumisen oletetaan pysyvän muuttumattomana. Esityksen yksin;.
kertaistamiseksi ja lyhentämiseksi on kuviot 2 ja 3 tehty suoraviivai~
siksi.
Tarkoituksena on ollut käsitellä niin harvoja ongelmia kuin suinkin
mahdollista, jotta kirjoitus tulisi mahdollisimman selväksi ja yhtenäiseksi. Siksi ei ole puututtu moniin aihetta läheisestikin sivuaviin probleemeihin kuten tulonjako- ym. kysymyksiin. Lopussa tarkastellaan
lyhyesti käsittelemättä jätettyjä ongelmia.
Kappaleessa 2 luodaan perusta käsittelylle pääasiassa Kaldorin antamien ajatusten avulla. Seuraavissa kappaleissa tutkitaan aihetta kappaleen 2 pohjalta, muilla kuin Kaldorin käyttämillä menetelmillä.
Kaldorin ajatukset jäävät yhä enemmän taka-alalle esityksen pidetessä.
Vielä on mainittava, että teknillisellä kehityksellä tarkoitetaa~
tässä kirjoituksessa paitsi koneiston ja muiden pääomavälineiden laadun
ja suorituskyvyn paranemista, myös työvoiman koulutuksen lisääntymistä ja edistymistä, organisaation tehostumista, yrityksien johdon
yleistä kehittymistä ym. Siis kaikkea sitä mitä tavallisesti on totuttu
sisältämään englanninkieliseen terrri.iin »know how». Kun puhutaan
investoinneista tarkoitetaan nettoinvestointeja.

2 Teknillinen kehitys, pääoman kasvuvauhti ja tuottavuus
Jotta voidaan tutkia inflaation vaikutusta taloudelliseen kasvuun
on ensin selvitettävä niitä perustekijöitä, joista tuotannon määrän kasvu
työntekijää kohden riippuu, teknillistä kehitystä ja pääoman kasvua.
1 Ks. KALDoR I ss. 214-220 ja myös N. KALDoR: A Model of Economic Growth,
The Economic Journai, December 1957, Lyh. II ss. 593-94.
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Tässä tarkastelussa on erittäin tärkeätä huomioida näiden tekijäin välinen vuorovaikutus.
Teknillinen kehitys ei ole helposti yk,ikäsitteisesti mitattavissa.
Empiirisesti sitä voidaan mitata vain joi denkin korvikemuuttujien avulla.
Tämä johtuu siitä, että puhuttaessa teknillisestä kehityksestä on enemmän kysymys laadusta kuin määrästä. Myös pääoman mittaaminen
on aiheuttanut paljon vaikeuksia empiirisiä tutkimuksia tekeville. Tämän esityksen kannalta voidaan sivuuttaa pääoman mittaamisongelma,
sillä aina kun sitä on mitattu jollakin hyväksyttävällä indeksillä, esim.
pääoman volyymillä, sen hevos- tai käyttövoimalla, on saatu hyvin voimakas korrelaatio työntekijää kohti lasketun pääoman kasvun ja työntekijää kohti lasketun tuotannon kasvun välille.! Syy tähän ilmenee
seuraavasta.
Teknillinen kehitys ja pääoman muodostus kulkevat käsi kädessä,
eikä ole mahdollista erottaa teknillisen kehityksen vaikutusta taloudelliseenkasvuun pääoman lisääntymisen vaikutuksesta. Pääoman entistä
suurempi käyttö on samalla uusien parempien menetelmien käyttöönottoa. Toiseksi useimmat teknilliset innovaatiot, jotka lisäävät työvoiman tuottavuutta, vaativat lisää pääomaa työntekijää kohti - entistä
parempia tuotantovälineitä ja/tai enemmän mekaanista voimaa. Sentähden se vauhti, jolla yhteiskunta voi käyttää hyödyllisesti pääomaa
riippuu sen »teknillisestä dynamismista», sen kyvystä keksiä ja ottaa
käytäntöön entistä parempia tuotantomenetelmiä. Ja päinvastoin,
vauhtia, jolla yhteiskunta voi käyttää hyväkseen uutta tekniikkaa,
rajoittaa sen kyky lisätä pääomaa.
Kysymyksen analysointia auttaa kuvio 1, jossa esitetään yksinkertainen, käsiteltäviin tekijöihin perustuva suhde työntekijää kohti lasketun pääoman kasvun ja työntekijää kohti lasketun tuotannon kasvun
välillä. Vaakasuoralla akselilla on mitattu pääoman vuosittaista pro1 dK
senttista kasvua työntekijää kohti, K ' dt' ja pystysuoralla tuotannon
t

1 dO
vuosittaista prosenttikasvua työntekijää kohti, Ot . dt' 4So:een suora esittää uraa, jossa pääoma työntekijää kohden ja tuottavuus kasvavat samaa vauhtia. Käyrä TT' esittää»teknillisen kehityksen funktion»
1 KALDOR

1 ss. 220-21 vrt. myös

KALDOR

II s. 595.
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todennäköistä muotoa. Käyrä TT' alkaa pystysuoralta akselilta. Akselin ja käyrän leikkauspisteen T ja origon 0 väli osoittaa sen, että tuottavuus voi lisääntyä muutenkin kuin investoinnin kautta, esim.pääoman uusinnanja työvoiman koulutuksen avulla. 1 Pisteiden T ja a välinen ero kuvaa siis erästä teknillisen kehityksen piirrettä.
I

dO

~dT

KUVIO

1

Käyrän muoto Johtuu siitä, että investointien lisääntyminen kiihdyttää aluksi teknillistä kehitystä, mutta tietystä pisteestä P alkaen ei
teknillistä kehitystä enää tapahdu, vaan mikäli investointeja suoritetaan P:tä vastaava P':a enemmän on otettava käyttöön mm. entistä
huonompaa työvoimaa. Tämän vuoksi ei ainoastaan työvoiman, vaan
myöskin tuotantovälineiden laatu alkaa laskea. Käyrällä oleva piste R
. esittää kohtaa, jota vastaavat R':a suuremmat investoinnit eivät enää
kykene lisäämään tuottavuutta. Käyrän TT' muoto on siis kupera, ja
se esittää sitä uraa, jota myöten tuottavuus pääoman kasvun ja teknillisen kehityksen ansiosta kulkee. Piste P esittää käyrällä kohtaa, jossa
pääoma työntekijaa kohti ja tuotanto työntekijää kohti kasvavat samaa
vauhtia. Jos pääoma kasvaa nopeammin kuin ap' osoittaa, vähenee
investointien tuottavuus, jos se taas kasvaa hitaammin kuin ap' osoit1 Kuvio ei kuitenkaan tarkoita, että taloudellinen kasvu ilman investointeja
olisi mahdollista. Jos näet tuottavuus lisääntyy, vaikka ei tapahdu investointeja,
nousevat työntekijäin palkat ja/tai yrittäjien tulot. Tämän johdosta säästäminen
lisääntyy ja koska ei investoida,. aiheuttavat säästöt kontraktiivisen prosessin.
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taa, kannattaa suorittaa enemmän investointeja, sillä P' :uun asti nii,den tuottavuus lisääntyy teknillisen kehityksen ansiosta. 1 Koska siis
investoinnit määrässä P' ovat kaikkein tuottavimpia, selittää tämä sen
-edellä mainitun seikan, että pitkällä tähtäimellä investoinnit ja tuottavuus ovat lisääntyneet samaa vauhtia. Eri yhteiskuntien erilainen
:kasvuvauhti riippuu eriasteisesta teknillisestä dynamismista (katkoviiva
kuviossa l merkitsee alempaa teknillistä dynamismia.)
Teknillinen kehitys merkitsee samaa kuin rajatehokkuuden nousu.
,Kuten edellä esitettiin investoinnitnopeuttavat teknillistä kehitystä, ja
tämä rajatehokkuuden lisäys puolestaan kiihoittaa investointeja. Näin
"ollen, niin kauan kuin investoinnit eivät ole OP' suurempia, pääoman
rajatehokkuus on pääoman kasvun lisääntyvä eikä vähenevä funktio.
Teknillinen dynamismi riippuu monista lähinnä institutionaalisista
-tekijöistä. 2 Voidaan sanoa, että kasvavassa yhteiskunnassa on spontaa~ninen voima toimintaan, joka ilmenee esim. ihmisten ja koko yhteiskun:nan suotuisana suhtautumisena· tieteellisen tiedon hankkimiseen ja sen
'käytäntöön soveltamiseen. Sama voima vaikuttaa asennoitumiseen in'vestointeihin. Usko investointien kannattavuuteen sisältää luottamuksen
:markkinoiden jatkuvaan edulliseen kehitykseen. Tämä usko perustuu
':suurelta osalta siihen optimismin tunteeseen, johon mm. poliittiset ja
yhteiskunnalliset olot vaikuttavat ja yrittäji( n laskelmat ovat mukana
-vain osatekijänä. 3
Edelläolevasta päätellen on todennäköistä, että päätekijä taloudellisen kasvun prosessissa on kyky teknilliseen kehitykseen, joka tekee
investoinnit kannattavammiksi ja valmius suorittaa investointeja, jotka
puolestaan luovat mahdollisuJlksia teknillisen kehityksen hyväksikäyttöön. 4
3. Mistä pääoman kasvuvauhti on riippuvainen?
Edellisen kappaleen lopussa tuli jo esille kysymys investointien kannattavuudesta. Yrittäjien investointipäätökset ovat riippuvaisia siitä
Vrt. edellä olevaa KALDoRin molempiin artikkelihin.
Ks. mm. W. ARTHUR LEWIS: The Theory of Economic Growth, Homewood, Illinois,
1955, luku III Economic Institutions.
3 JOHN MAYNARD KEYNES: The General Theory of Employment, Interest and Mone.y,
London 1936, ss. 161-62.
4 Samaan tähtääviä ajatuksia kuin tässä kappaleessa on myös JOAN ROBINsONilla
ks. mm. hänen teostaan The Rate of Interest, London 1952; ss. 56-57 ja W. A. LEWIS~
illä emo teoksensa luvuissa IV Knowledge ja V Capital.
1
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minkä verran he odottavat voittoa sijoituksistaan. Mahdollisimman suuret voitot ovat heille tärkeitä useistä syistä; eräs tärkeimpiä syitä on se,
että voitot mahdollistavat yritysten laajentamisen. Siis mitä nopeammin
kannattavat investointimahdollisuudet laajenevat, sitä nopeammin voitot kasvavat, ja sitä suurempi on pääoman kasvuvauhti.
Kun on kysymys siitä, miten voitot vaikuttavat investointeihin, on
sanalla voitot tarkoitettava nimenomaan aiottujen investointien odotettavissa olevia tuottoja. Toinen tärkeä seikka mikä tässä on huomattava on se, että näiden voittojen on oltava suurempia kuin finanssisijoitusten keskimääräinen korkotaso. Tämän eron on ensiksikin oltava niin
suuren, että se peittää sen likviditeetin menetyksen, minkä reaali-investoinnit finanssisijoitusten asemesta suoritettuina aiheuttavat. Toiseksi
on reaali-investoinneista odotettavissa olevan tuoton ja finanssisijoitusten keskimääräisen korkotason välisen erotuksen kyettävä likviditeetin
menetyksen peittämisen lisäksi korvaamaan sen suuremman riskin ja
suuremman vaivan mikä reaali-investointien suorittamisessa on.! Pääoman kasvuvauhti on siis majnitusta erotuksesta riippuvainen.

4. Inflaation vaikutus investointeihin

Inflaation oletetaan syntyvän esimerkiksi siten, että palkkoja nostetaan, mikä lisää kysyntää. Koska vallitsee täystyöllisyys, tuotantoa ei
tällöin voida heti nostaa, joten hinnat nousevat. Tämä aiheuttaa jälleen
palkkojen nousua jne. 2 Lisäksi inflaation oletetaan pysyvän tasaisena
ja maksuvälineiden tarjonnan mukautuvan niiden kysyntään.
Inflaatio kohottaa kysyntää, paitsi ensivaiheessaan palkkojen noustessa ennenkuin hinnat ovat nousseet, myös myöhemmin,jolloin kuluttajilla on tiedossa hintojen jatkuva kohoaminen, eivätkä he enä,ä usko
palkkojen nousun olevan reaalista. Kun kuluttajat odottavat hintojen
edelleen nousevan, ostavat he hyödykkeitä etukäteen, tyydyttääkseen
niillä tarpeensa myöhemmin, ja myös enemmän kuin hintojen ollessa
vakaita. 3 Tähän vaikuttaa mm. se, että kuluttajien ei kannata säästää
1 R. F. KAHN: Exercises in the Anarysis of Growth, Oxford Economic Papers, June
1959, s. 153 ja KALDOR I ss. 287-88.
.
2 Ks. Palkkojen nOUS1,ln vaikutuksesta hintojen nousuun KALDOR I s. 294, myös
KNOELLINGER ss. 36-37.
3 GEORGE KATONA: Psychological Anarysis of Economic Behavior, New York 1951,
s. 264.

426

ILARI TYRNI

tuloistaan yhtä suurta osaa tulevaa kulutusta varten kuin vakaan rahan
arvon vallitessa. l Toinen syy on inflaation rahakassojen arvoa vähentävä vaikutus, jonka tähden likvidisyyttä kannattaa pienentää ja ostaa
enemmän hyödykkeitä. 2 Kulutusalttiuden nousun jarruna toimii se,
että säästämisen alentuessa kulutuksen jatkuva lisääminen alkaa tuntua
vähemmän houkuttelevalta. Tällöin saavat ns. »lyhyet säästämistavoitteet» (säästäminen huonekalujen, talouskoneiden jne. ostoa varten)
enemmän painoa ja jarruttavat siten lisääntyvällä voimalla säästämishalukkuuden heikentymistä. 3
Kysynnän lisääntyminen vaikuttaa yrittäjien voitto-odotuksiin kohottavasti. Voitto-odotuksien nousun ansiosta kasvaa niiden ja finanssisijoituksista saatavan koron välinen erotus. Tämän erotuksen suureneminen saa yritykset investoimaan entistä enemmän. Tuotantovälineistö
siis kasvaa tyydyttämään inflaation lisäämää kysyntää ja kun lisäksi
»lyhyet säästämistavoitteet» asettavat rajan kulutusalttiuden nousulle,
saattaa tuntua siltä, että kysyntä tulee pian tyydytettyä ja investointien
nousu muodostuu väliaikaiseksi. Näin ei kuitenkaan käy, sillä kuluttajien tulot ovat nousseet kasvaneiden investointien johdosta ja antavat
nyt oman lisänsä kysynnän kasvulle. Syntyy siis prosessi, jossa kysyntä
nous~e jatkuvasti ja investoinnit pysyvät sentähden kohonneella tasolla.
(On muistettava erikoisesti tässä kohdassa, että puhutaan koko ajan
nettoinvestoinneista, sillä bruttoinvestoinnit nousevat kumulatiivisesti.)
Hintatason nousu vaikuttaa reaaliseen korkokantaan laskevasti.
Näinollen edellämainittu erotus, josta investointien esitettiin riippuvan,
suurenee tästäkin syystä, mikä johtaa osaltaan investointien kasvuun.
Mutta tietyn kitkasta johtuvan myöhästymisen jälkeen luotonantajat
ottavat käyttöön indeksiehdon. Tämän johdosta reaalisen korkotason
lasku ei muodostu pysyväksi, ja samoin jää vastaava osa investointien
noususta väliaikaiseksi .
Edellä esitettyjä inflaation vaikutuksia voidaan havainnollistaa kuvion 2 avulla. Siinä mitataan pystysuoralla akselilla reaalista korkotasoa
ja vaakasuoralla akselilla investointien määrää vuodessa. Koska investoinnit ovat reaalikoron pienenevä funktio, niin funktiota kuvaava
suora A laskee vasemmalta oikealle. Alkutilanteessa vallitsee korkotaso
1 PAUNIO
2 PAUNIO

3 PAUNIO

m.t. ss. 84-85.
m. t. ss. 94-96.
m.t. ss. 86-87.
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r o ja investointifunktio on asennossa A o investointien määrän vuodessa
ollessa 10 • Inflaation aiheuttaman kysynnän lisäyksen vaikutus yrittäjien
V:-0itto-odotuksiin ja sitä kautta investointeihin näkyy investointifunktion siirtymisessä asennosta A o asentoon A I . Tämä nostaa investoinnit
Io:sta II:een. Toinen vaikutus, joka jääväliaikaiseksi ja siis kasvun kannalta vähemmän mielenkiintoiseksi on reaalikoron lasku r 1 :een. Tästä

h. o t-------r--1-,.

KUVIO

2

J

aiheutuu se, että investoinnit ensin nousevat l' :uun, josta ne tietyn viivästymisen jälkeen laskevat II:een.
Yritysten nettovelkojen tai nettosaatavien arvon muuttuminen
inflaation johdosta voidaan, samoinkuin reaalikoron muuttuminen, katsoa väliaikaiseksi. Tässäkin tapauksessa indeksiehdon käyttöönotto estää
arvonmuutokset pitkällä tähtäimellä. Yritysten rahakassojen arvon aleneminen sensijaan pienentää niiden varallisuutta pitkälläkin tähtäimellä,
koska rahakassoihin ei voida soveltaa indeksiehtoa. Tästä syystä johtuva
varallisuuden aleneminen on todennäköisesti kuitenkin niin pieni, ettei
se kykene paljoakaan estämään investointien kohoamista. Tämä tuntuu sitä todennäköisemmältä, kun yritysten tulot inflaation aiheuttaman
liiketoiminnan vilkastumisen ansiosta ovat suuret helpottaen investointien rahoitusta.
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5. lriflaation vaikutus pääoman uuszmzseen

Kappaleessa 2 esitettiin miten teknillinen kehitys vaikuttaa taloudelliseen kasvuun myös pääoman uusimisen kautta. Tutkittaessa inflaation vaikutusta pääoman uusimiseen joudutaan selvittämään myös
kysymystä inflaation vaikutuksesta teknilliseen kehitykseen, mikä
probleema on varsinaisesti vasta seuraavan kappaleen aiheena.
Palkkojen housu, joka pakottaa yrittäjät parantamaan tuotantovälineitään, on tärkeä teknillisen kehityksen kiihoke. Voidaan ajatella vallitsevan sellaisen prosessin, jossa yritykset suurentaakseen voittomarginaaliaan suorittavat mahdollisimman paljon organisaation parannuksia, tek:q.illistä tutkimustyötä ja ottavat käyttöön tapahtunutta teknillistä kehitystä. Työntekijät puolestaan haluavat myös osansa tapahtuneesta kehityksestä ja pyrkivät nostamaan paIkkojaan. Palkkojen nousu
pienentää yrityksien voittomarginaalia ja kiihoittaa niitä entistä enemmän suorittamaan tuotantoa lisääviä parannuksia toiminnassaan,
mikä jälleen aiheuttaa työntekijäin puolelta vaatimuksia päästä osalliseksi tuottavuuden noususta palkankorotuksien muodossa jne. Inflaatio vaikuttaa edelläesitettyyn prosessiin siten, että hintojen nousu lisää
palkankorotusvaatimuksia ja siten nopeuttaa tätä prosessia. Tällöin
siis myös teknillisen kehityksen vauhti lisääntyy.1
Koska teknillinen kehitys tekee entiset pääomavälineet vanhanaikaisiksi, se lisää uusintainvestointien tarpeen kulumista vastaavaa määrää
suuremmaksi. Inflaation nopeuttaessa teknillistä kehitystä kasvaa samalla
pääoman uusimisen tarve tuotantovälineistön tullessa entistä nopeammin vanhanaikaiseksi.
Inflaatio vaikuttaa myös siten, että yrittäjien ei tarvitse välttämättä
kiirehtiä tuotantovälineistönsä uudenaikaistamista. Hintojen noustessa
ja kysynnän suurentuessa on tuotteiden menekin lisääminen hintakilpailun avulla tarpeetonta. Koska tuotteiden hintaa ei tarvitse painaa
mahdollisimman alas, voidaan tulla toimeen vanhoillakin koneilla,
vaikka ne aiheuttaisivatkin uusiin, teknillisesti parempiin verrattuina
suurempia kustannuksia.
Vaikka yrittäjien ei siis olekaan inflaation aikana välttämätöntä
uusia tuotantovälineistöään entistä nopeammin, saattavat he useimmissa tapauksissa niin tehdä. Tähän suuntaan vaikuttaa se, että inflaa1

Ks. myös seuraavaa kappaletta.
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tion lisäämän menekin johdosta yrittäjillä on varaa uusintainvestointeihin ja "koska myös heidän tulevaisuuteen kohdistuvat voitto-odotuksensa ovat samasta syystä nousseet, lienee heillä myös ~alua niiden suorittamiseen.

6. Inflaation vaikutuksesta teknilliseen kehitykseen

Edellä on havattu varsin todennäköiseksi inflaation investointeja ja
pääoman uusimista lisäävä vaikutus. Toisessa kappaleessa kuviosta l
nähdään, että investoinnit ovat P':n suuruisina kaikkein tuottavimpia,
minkä tähden ne pitkällä tähtäimellä pyrkivät sen suuruisiksi. Taloudellisen kasvun kannalta onkin sentähden erittäin mielenkiintoista tarkastella vaikuttaako inflaatio myös teknilliseen kehitykseen, siis kuvion l
pisteen P sijaintiin, sillä siitä riippuu kuinka suurta hyötyä kasvulle
on inflaation nopeuttamasta pääoman muodostuksesta.
Taloudellisen kasvun tutkimuksessa on teknillistä kehitystä. usein
pidetty eksogeenisena muuttujana. On kuitenkin ilmeistä, että taloudelliset tekijät vaikuttavat suuresti teknillisen kehityksen nopeuteen.
Tosin saatetaan sanoa teknillisen kehityksen johtuvan monista sellaisista useimmiten institutionaalisista tekijöistä, jotka eivät, ole taloudellisista seikoista suorastaan riippuvaisia, tai joihin ainakin taloudelliset
tekijät vaikuttavat hyvin hitaasti. Esimerkkinä voidaan mainita tieteen
ja tekniikan harjoittamiselle yhteiskunnassa annetun sosiaalisen arvonannon. Lisäksi uusien keksintöjen syntyminen on usein puhtaasta sattumasta riippuvainen. Mutta taloudelliset tekijät vaikuttavat kuitenkin
niin paljon teknilliseen kehitykseen, että on aihetta pitää sitä taloudellista kasvua tutkittaessa endogeenisena muuttujana.
Eräs tärkeimmistä, ellei tärkein, niistä taloudellisista syistä, joiden
saatetaan ajatella vaikuttavan teknilliseen kehitykseen, on bruttoinvestointien suuruus. Välitön vaikutus niillä on nimenomaan innovaatioiden suorittamismahdollisuuteen, sillä mitä enemmän bruttoinvestointeja tehdään, sitä suuremmassa määrin voidaan uusia teknillisiä parannuksia soveltaa käytäntöön. Voidaan olettaa, että suurten bruttoinvestointien vallitessa yrittäjät pyrkivät myös panemaan enemmän painoa
teknillisten parannusten suunnitteluun ja tieteelliseenkin tutkimustyöhön. Nopeuttaessaan pääoman muodostumista inflaatio kiihoittaa täten
samalla teknillistä kehitystä.
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Toinen tie mitä kautta inflaation kiihoittama pääomanmuodostus
pääsee vaikuttamaan teknilliseen kehitykseen, on entistä suurempien
nettoinvestointie~ luoma varallisuuden kasvu yhteiskunnassa. Varallisuuden lisäys tekee mahdolliseksi, ja myös todennäköiseksi, paremman
koulutuksen järjestämisen eri opetusaloilla ja -tasoissa. Taloudellisen
toiminnan vilkastumisen voidaan ajatella vilkastuttavan myös yrityksien organisaation järjestelyä, uusien tuotteiden käyttöönottoa ym. Toisaalta on otettava huomioon, että hyvä taloudellinen tilanne tekee yrityksille mahdolliseksi tulla toimeen myös huonommilla pääomavälineillä ja heikommalla tuotantotoiminnan järjestelyllä.
Teknillinen kehitys on kuitenkin luonteeltaan sellaista, etteivät muutokset sen vauhdissa voi olla kovin yht'äkkisiä ja suuria. Työvoiman
koulut\.1.stason parantaminen on hyvin hidasta, tieteellinen tutkimustyö
on aikaavievää jne. Hieman nopeammin muutokset voivat tapahtua
keksintöjen käytäntöönotossa ja yritysten organisaation parantamisessa.
Vaikka teknillinen kehitys saattaa nopeutua tässä esittämättömistä, myös
ei taloudellisista syistä, on kuitenkin selvää, että erittäin vilkas inflaatio
kykenee nopeuttamaan pääoman muodostusta paljon enemmän, kuin
on mahdollista nopeuttaa teknillistä kehitystä.
Jos tarkastellaan kuvion 1 probleeman kannalta tärkeätä P pisteen
sijaintia, on edellä esitetyn mukaan selvää, että inflaatio kykenee siirtämään tämän pisteen kauemmaksi origosta. Tämä siirtymä saattaa vielä
lisääntyä inflaatiosta riippumattomien tekijäin vaikutuksesta. Mutta
koska teknillinen kehitys ei voi yht'äkkiä nopeutua kovin paljon, saattavat investoinnit helposti inflaation kiihoittamina tulla P':a suuremmiksi.
Tällöin ei investointeja kyetä käyttämään täysin hyväksi taloudellisen
kasvun kannalta tarkasteltuna. 1
7. Taloudellisen kasvun tasapainosta ja inflaatiosta, sekä kapasiteettivaikutuksen
inflaatiota pienentävästä voimasta

On havaittu, että inflaatio saattaa edistää taloudellista kasvua, mikäli se pysyy niissä rajoissa, jotka teknillisen kehityksen vauhti määrää.
Tällöin on aiheellista tarkastella hieman kasvun tasapaino-ongelmaa,
1 Norjassa valtion toiminnan johdosta investointien osuus kansantuotteen käytössä on hyvin korkea verrattuna useimpiin muihin maihin, mutta nämä suuret
investoinnit ovat johtaneet pääomakertoimen nousuun, eikä suinkaan vastaavassa
määrin taloudellisen kasvun nopeutumiseen.
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jotta nähtäisiin, mitä probleemeja tulee ratkaistavaksi kasvun häiriintymättömänä säilymisen kannalta.
Inflaation oletetaan olevan juuri niin voimakkaan, että investointien
kasvun lisääntyminen ei ylitä teknillisen kehityksen nopeutumisen asettamaa niiden tehokkaan käytön rajaa. Investoinnit kasvavat siis niin
paljon, kuin kuvion 1 piste P' voi siirtyä. Tasapaino-ongelmaa voidaan
tarkastella kuvion 3 avulla. Pystysuoralla akselilla mitataan kulutusta C,
·säästöjä S ja investointeja 1 ja vaakasuoralla akselilla tuloja Y ja samalla
tuotantoa (Tu) eli hyödykkeitten tarjontaa kaikkia reaalisina suureina.
Suora C(Y) osoittaa keskimääräistä kulutusalttiutta.
Alkutilanteessa tulot ovat Yo:ssa, investoinnit ovat 10 ja kuten kuviosta näkyy, ovat säästöt So yhtä suuret kuin investoinnit. Nyt tulee inflaatio mukaan ja nostaa investoinnit II :een. Mikäli teknillistä kehitystä
ei tapahtuisi, nousisivat tulot ja tuotanto. investointien kypsyttyä Y 1 :een
ja kuvion mukaan vallitsisi tasapaino. Inflaation oletettiin kuitenkin
nostaneen investointeja teknillisen kehityksen nousua vastaavan määrän.
Siis teknillinen kehitys on osaltaan nostanut tuotantoa. Kuviossa tämä
näkyy siten, että tuotannon nousu ei ole jäänyt Y 1 :een, vaan ulottunut
Y' :uun. Koska on puhe suljetusta taloudesta, nousevat tietenkin myös
C,.s,J

KuvIO

-3
.5,=J,
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e,
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Y
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tulot Y' :uun. Jos nyt keskimääräinen kulutusalttius pysyy entisenä, niin
investointien ollessa II:n suuruiset syntyy 6. S:n suuruinen deflatorinen.
aukko. Tällöin on kulutuksen noustava 6. S:n verran, jotta kasvu voisi
jatkua tasapainoisena.
Kappaleessa 4 esitettiin, että kulutusalttiudella on taipumus inflaation vaikutuksesta nousta. Jos kulutusalttius nousee C' (Y) :hyn, niin
kasvu jatkuu tasapainoisena investointien ollessa säästöjen suuruiset. Jos.
keskimääräinen kulutusalttius nousee enemmän kuin C' (Y) :hyn, on syn-·
tyvä rahoitusvajaus täytettävä luomalla luottoa ja siten pakotettava
kulutusalttius laskemaan C' (Y) :hyn. Mikäli kulutusalttius ei nouse
C' ry) :hyn, on joko tulonjakoa muuttamalla tai muilla keinoin saatava
kulutusalttius nousemaan, jotta kasvu voisi jatkua tasapainoisena.
Kappaleessa 4 oletettiin inflaation jatkuvan tasaisena. Unohdetaan
nyt tämä olettamus ja katsotaan mitä vaikutuksia inflaation aikaansaamalla investointien kapasiteettivaikutuksella on inflaatioon itseensä ..
Kun inflaatio syntyy edelläesitetyllä tavalla, se multiplikaattori-akseleraatio mekanismin mukaisesti luo tuloja ja kysyntää, ja koska tuotanto
ei täystyöllisyyden vallitessa pysty heti nousemaan, syntyy kasvavaa painetta hintoja kohtaan. Mutta sitä mukaa kuin investoinnit kypsyvät tulee kasvanutta kysyntää vastaamaan entistä suurempi tuotanto. Mikäli
investointien lisäys ei ylitä teknillisen kehityksen nopeutumisen asettamaa rajaa, kasvaa tuotanto myös teknillisen kehityksen ansiosta. Näin
siis kapasiteettivaikutuksen johdosta inflaation luoma liikakysyntä vähenee. Liikakysynnän loppuminen riippuu sen suuruudesta samoinkuin
kapasiteettivaikutuksen voimakkuudesta. On ilmeistä, että inflaation
johdosta lisääntyneiden investointien kapasiteettivaikutus on hyvin voimakas. Tämä johtuu siitä, että koska inflaatio lisää investointeja lähinnä
kysynnän kasvun kautta, yrittäjät suorittavat nämä investointinsa sellaisiin kohteisiin, jotka mahdollisimman välittömästi ja suuressa määrin
lisäävät tuotantoa. Näinollen on inflaat;olla itseään hävittäviä voimia"
jotka saattavat olla niin voimakkaita, että inflaatio loppuu kokonaan.

8. Empiirisistä havainnoista edelläolevan valossa

Ainoa tuntemani. empiirinen kirjoitus, joka koskee inflaation ja
taloudellisen kasvun välistä suhdetta on Kansainvälisen Valuuttarahaston
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palveluksessa olevan U Tun Wain tekemä tilastollinen tutkimus. 1 Kaikki
.seuraavassa esitettävät tilastolliset tiedot on siitä saatu. Tiedot koskevat
alikehittyneitä tai vähänkehittyneitä maita. Tässä ei esitetä tutkimuk.sessa käytettyjä tilastomenetelmiä eikä muuta tilastollista puolta, vaan
·tarkastellaan sen tuloksia edelläolevien ajatusten valossa.
Kun .verrattiin kiintein hinnoin laskettua kansantulon kasvua, tai
'henkeä kohti lasketun kiinteähintaisen kansantulon kasvua eri maissa
.elinkustannusindeksin nousuun, ei havaittu mitään riippuvaisuutta kan:santulon kasv:un ja elinkustannusindeksin nousun välillä. Kun kansantulossa kiintein hinnoin samoin kuin henkeä kohti lasketussa kiinteä:hintaisessa kansantulossa otettiin huomioon muutokset kunkin maan
·vaihtosuhteessa, ei tällöinkään ollut havaittavissa mitään riippuvuutta.
Kun laskettiin painotettujen keskimääräisten sektorihintojen nousu
ja kansantuotteen nousu kiinte~n s~k:~orihinnoin, havaittiin, että kansantulon, niinkuin henkeä kohti lasketun kansantulonkin, kasvuvauhti oli
.suurimmillaan maissa, joissa inflaatio oli noin 15 % vuodessa. Edellä·olevan perusteella voitaisiin sanoa kyseisissä maissa teknillisen kehityk:sen mukautuneen inflaatioon niin paljon, että on kyetty käyttämään
tehokkaasti hyväksi aina 15 % :iin asti nousseen inflaation suurentamat
investoinnit. Mutta, koska korrelaatiokertoimet olivat hyvin pienet,
,·eivätkä merkitseviä 5 prosentin tasolla, ei näistä riippuvuuksista voi
vetää johtopäätöksiä.
Verrattaessa kiinteähintaisen kansantulon ja henkeä kohti lasketun
·kiinteähintaisen kansantulon kasvua eri maissa nopeamman ja hitaamman inflaatiokehityksen vallitessa havaittiin kasvuvauhdin olleen suuremman hitaamman inflaation vallitessa. Ainoan poikkeuksen teki Mek'siko, jossa kasvuvauhti molemmissa tapauksissa oli yhtä suuri. Sitten lasKettiin painotettujen keskimääräisten sektorihintojen nousu ja· kiintein
'sektorihinnoin lasketun kansantuotteen ja henkeä kohti vastaavasti lasketun kansantuotteen nousu eriasteisen inflaatiokehityksen vallitessa
viidessä eri maassa. Brasiliassa, Chilessä ja Hondurasissa oli kasvu suu:;rempi vähäisemmän inflaation-vallitessa, kun Argentiinassa ja Japanissa
Kasvu oli suurempi voimakkaamman inflaation vallitessa. Tämän pohjalta voitaisiin sanoa, että useimmissa tutkimuksessa tarkastelluissa mais1 U TUN WAI: The Relation between Inflation and Economic Development: A Statistical Inductive Study, International Monetary Fund Staff Papers, VoI. VII, No. 2
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sa teknillinen dynamismi ei ole kyllin joustava ainakaan voimakkaan
inflaation investointeja kiihoittavan vaikutuksen hyväksikäyttöön taloudellisessa kasvussa. Mutta joukossa oli kuitenkin maita, kuten Japani,
joissa teknillinen kehitys pystyi nopeutumaan tarpeeksi voimakkaankin
inflaation kiihoittamien investointien hyväksikäyttöön. Tietenkään ei
syysuhteiden tarvitse olla juuri tällaisia; tämän teorian mukainen selityson vain sovellettu empiirisiin havaintoihin. On muistettava tamän kir-joituksen kohteena olleen suljetun talouden, joten esimerkiksi sopisi parhai~ en Amerikan Yhdysvallat, jos siellä olisi asiaa empiirisesti tutkittu.
9. Mitä on havaittu ja probleemeista,jotka eivät ole tulleet esille

Taloudellista kasvua ja inflaation vaikutusta siihen on käsitelty lähinnä teknillisen kehityksen valossa. Ensin esitettiin taloudellisen kasvuvauhdin työntekijää kohden riippuvan yhteiskunnan teknillisestä dyna-mismista ja investointien määrästä työntekijää kohti. Teknillisen kehityksen ja investointien määrän välillä todettiin vallitsevan keskinäisen
riippuvuussuhteen. Sitten pääteltiin investointien kasvuvauhdin riippuvan investoinneista odotettavissa olevien voittojen ja finanssisijoituksista
saatavan keskimääräisen korkokannan välisestä erosta.
Inflaation todettiin vaikuttavan nostavasti kysyntään ja siten lisää-mällä voitto-odotuksia, kohottavasti investointien määrään. Pääoman
uusintaan havaittiin inflaatiolla olevan sekä positiivisia että negatiivisiavaikutuksia, positiivisten kuitenkin tuntuessa voimakkaammilta. Lisääntyneen pääomanmuodostuksen vaikutuksen taloudelliseen kasvuun osoitettiin riippuvan siitä, kuinka paljon inflaatio ja muut tekijät voivat
nopeuttaa teknillistä kehitystä. Huomattiin in:ijaation helposti lisäävän
investointeja niin paljon, että ne ylittävät nopeutuneenkin teknillisen
kehityksen niiden tehokkaalle käytölle asettaman rajan. Lyhyen tasa-paino-ongelman käsittelyn jälkeen esitettiin inflaatiolla olevan kiihoittamiensa investointien kapasiteettivaikutuksen kautta itseään hävittäviä
vaikutuksia. Lopuksi selvitettiin lyhyesti erään empiirisen tutkimuksen
tuloksia, joiden mukaan vain harvoissa maissa taloudellinen kasvu oli
nopeampaa voimakkaan inflaation vallitessa kuin heikon inflaation vallitessa. Tarkastelunäkökulman mukaan' tämä saattaa johtua siitä, että
vain harvoissa maissa teknillinen kehitys voi nopeutua niin paljon, ettävoimakkaan inflaation lisäämät investoinnit voidaan käyttää edullisesti
taloudellisen kasvun kannalta.
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Lueteltuja ongelmia tarkasteltaessa tuli esille monia muita sangen
mielenkiintoisia probleemoja, joita ei kuitenkaan enää kerrata.
Koska aihetta on käsitelty hyvin paljon yksinkertaistetun ajatusrakennelman puitteissa, on luonnollista, että monia todellisuuden maailmassa esiin tulevia kysymyksiä on jäänyt vaille selvittelyä. Suljetussakin
taloudessa ilman julkista sektoria olisi ollut tietysti mahdollista valita
toisenlainen malli, joka olisi tuonut esille muita kuin tässä esiintyneitä
probleemoja.
Erään sellaisen mielenkiintoisen inflaation ja taloudellisen kasvun
suhteiden tarkastelutavan on esittänyt Hirschman. 1 Hän esittää inflaation kasvuprosessin häiriöinä, tai paremminkin häiriön merkkinä.
Kun jossakin sektorissa esiintyy puutetta tuotannon tekijöistä, alkavat
hinnat tässä sektorissa nousta. Näin hinnannousu toimii signaalina yrittäjille ohjaten siten heidän tuotanto toimintansa suuntaa. Jos puute ei
ole suuri, ja tuotantovoimia voidaan joustavasti siirtää kyseiseen sektoriin, tulee se pian poistettua. Mikäli puute ei poistu nopeasti, leviää
hinnannousu muihin sektoreihin. Jos kuitenkin tuotantovoimia pystytään siirtämään kyseiseen sektoriin vaikka hitaastikin, toimii hinnannousu myös tällöin signaalina puutteen poistamiseksi. Pahimmassa tapauksessa se ei häviä, vaikka syntyykin inflaatio. Näitä eri tapauksia
tutkittaessa tulee esiin mielenkiintoisia ongelmia, joihin ei kuitenkaan
tässä yhteydessä voi puuttua.
Julkisen sektorin mukaan ottaminen tuo lisää monta probleemaa.
Erityisen vaikeiksi ne muodostuvat sentähden, että on hyvin vaikeata
päätellä miten julkiset elimet käyttäytyvät erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Koska julkisen sektorin osuus talouselämässä on nykyisin hyvin
suuri, vaikuttaa tutkittavaan aiheeseen paljon se mistä ja miten julkinen
sektori saa varansa ja mihin ja miten se ne käyttää.
Siirtyminen avoimeen talouteen tuo mukanaan uusia probleemeja
ja tekee aiheen yhä monimutkaisemmaksi. Jos inflaatio on nopeampaa
kotimaassa kuin ulkomailla, joutuu vienti vaikeuksiin ja tuonti pyrkii
kasvamaan. Näiden vaikutusten voimakkuus on riippuvainen koti- ja
ulkomaisista vienti- ja tuontijoustavuuksista, kotimaisen teollisuuden
kilpailukyvystä ym. Lisäksi on mainittava maksutaseen tuomat rajoitukset. Aihe on siis hyvin monipuolinen ia vaikea tutkittavaksi.
1 ALBERT

ss. 156-66.
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The Strategy of Economic Development,

New Haven
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C. KOOPMANS, Three Essays on the State of Economic Science,
McGraw-Hill Book Company lnc., New York 1957, 231 s.

TJALLING

Anglosaksisessa maailmassa on traditionaalisesti pidetty metodikeskustelua melko vähäarvoisena puuhana. Niinpä itse Sir Dennis Robertson
on eräässä yhteydessä nimittänyt metodologisia kysymyksiä »the distasteful subject of methodology». Näin ollen on ymmärrettävää, että
myös Koopmans joutuu puolustelemaan teoksensa aiheenvalintaa. Tässä
tarkoituksessa hän siteeraa erästä Harrodin artikkelia: »My substantial
excuse for choosing methodology today is that 1 feel a strong inner urge
to say something». Mielestäni Koopmansilla on esseissään kuitenkin siksi
paljon sanottavaa, että anteeksi pyynnöt hänen taholtaan ovat tarpeettomia.
Matemaattisessa kansantaloustieteessä on viime vuosien aikana ryhdytty soveltamaan uusia matemaattisia teorioita kansantaloustieteen
sinänsä vanhoihin ongelmiin. Näiden yritysten tähänastiset tulokset
näyttävät lupaavilta. Olemassaolevan teorian perusteita ja loogista
rakennetta on näillä uusilla työvälineillä pystytty entistä paremmin
analysoimaan. Näiden matemaattisen kansantaloustieteen uusien aluevaltauksien suorittajien eturivistä on ennen muuta mainittava sellaiset
nimet kuin Kenneth J. Arrow ja Gerard Debreu.
Kun on selvää, että ekonomistien suuri enemmistö puutteellisen
matemaattisen koulutuksen vuoksi ei pysty seuraamaan tätä kehitystä,
on meidän oltava kiitollisia Koopmansille, joka teoksensa ensimmäisessä
ja ehdottomasti mittavimmassa esseessä on ryhtynyt selvittämään myös
ei-matemaattisesti koulutetulle ekonomistille ymmärrettävällä tavalla
sellaista outoa matematiikan haaraa kuin lineaaristen avaruuksien
matemaattista teoriaa. Hän ohjailee lukijan erittäin taitavasti tämän
matemaattisen teorian perusteisiin ja antaa täysin tyydyttävän matemaattisen pohjan esseen taloudellisten analyysien ymmärtämiselle.
Esittämiensä matemaattisten käsitteiden avulla Koopmans analysoi
sen jälkeen eräitä talousteorian ehdottoman keskeisiä ongelmia. Niinpä
hän osoittaa, miten tuotantomahdollisuuksien ja preferenssien konveksisuutta koskevat olettamukset ovat eräässä mielessä minimi-olettarnuksia,
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jotta hintajärjestelmä voisi aikaansaada ja säilyttää taloudellisesti tehokkaina desentralisoidusti muodostuvat päätöksenteot. Koopmans erittelee lisäksi »competitive equilibrium»in ja Pareto-optimin välistä yhteyttä.
Tällöin hän päätyy »uuden» welfare-teorian keskeiseen väittämään,
joka osoittaa ne olosuhteet, joiden vallitessa »the simplicity of incentive
structure and the economies of information handling characteristic of a
competitive market organisation can be secured without loss in efficiency
of allocation. To wit: non-increasing returns to scale for eachproducer,
a convex and representable preferenceordering for each consumer,
absence of interaction between any two production processes, and
independence of any man's preference structure from any production
process and from anyother man's choice».
,Esseen kahdessa viimeisessä jaksossa Koopmans käsittelee tuotannollistatehokkuutta ja hintajärjestelmää, jolloin mm. myös sekä lineaarinen
aktiviteettianalyysi että lineaarinen ohjelmointi tulevat valotetuiksi,
sekä tuotantoa ajassa, mikä puolestaan edellyttää sekä pääoman että
koron huomioon ottamista mallissa.
Tämän kirjoittajan mielestä olisi vahinko, elleivät ekonomistit runsaslukuisesti perehdy tähän Koopmansin ensimmäiseen esseeseen
»Allocation of Resources and the Price Systern:». Sen voisi 'myös aivan
hyvin sisällyttää k~rkeakoulujemme k~hittyneempien opiskelijoiden kirjallisuussuosituksiin.
Koopmansin esseekokoelmaan sisältyvät kaksi muuta esseetä »The
Construction of Economic Knowledge» ja »The Interaction of Tools
and Problems in Economics» eivät ole läheskään samanveroisia kuin
ensimmäinen essee. Niissä Koopmans polkee suunnilleen samoja polkuja
kuin monet näitä kysymyksiä ennen häntä pohtineet ekonomistit. Niistä
jää kaipaamaan sen kaltaista syvempää asiayhteyksien ymmärtämistä
ja viisautta, jota tapaa esimerkiksi sellaisten ekonomistien kuin Robert- .
sonin ja Schumpeterin kirjoituksissa.
Pohtiessaan kansantaloustieteen perusteita ja erityisesti teorian realismi-ongelmaa hän välttämättömyyden pakosta joutuu' vastatusten
Robbinsin ja Friedmanin hyvin tunnettujen ja täysin vastakkaisten talousteorian luonnetta koskevien käsitysten kanssa. Koopmans tunnustaa tässä
kohdin hämmennyksensä todeten: »After more than a century of intensive activity in scientific economics, two economists who have made
outstanding substantive contributionsto our science, and whose positions
on questions of economic policy are moreover not far apart, seek the
ultimate basis of economic knowledge in considerations which (a)
contradict each other and (b) are each subject to strong objections. One
is led to conc1ude that economics as a scientific discipline is still somewhat
hanging in the air». Koopmans siirtyykin tiedon perusteita koskevan
kysymyksen käsittelystä tähdentämään, että talousteoria on ymmärrettävä käsitteellisten mallien sarjana, joiden avulla pyritään kuvaa6

438

KIRJ ALLISUUTTA

maan yksinkertaistetussa muodossa eri aspekteja aina yhä monimutkaisemmasta todellisuudesta. Tällöin voidaan loogiset päättelyt järjestää
sillä tavoin, että jokaisen johtopäätöksen tai empii'risesti koeteltavaksi
tarkoitetun implikaation perustana olevat posto.laatit voidaan todeta.
Käsitellessään kansantaloustieteen välinevalikoimassa tapahtunutta
ja tapahtuvaa kehitystä, Koopmans tähdentää, että tutkimusvälineet
ovat tieteen palvelijoita. Tutkimusvälineitten valinta riippuu tutkimustehtävästä ja välineet, joita pitäisi kehittää tulevaisuutta varten, riippuvat täysin niiden ongelmien luonteesta, joissa todennäköisimmin tullaan
kaipaamaan lisäselvityksiä. Mutta kuitenkaan ei pidä Koopmansin mielestä unohtaa, että joidenkin tärkeitten ongelmien ratkaiseminen saattaa
oleellisesti viivästyä sen takia, että tarvittavia tutkimusvälineitä ei vielä
ole; keksitty, ja toisaalta tutkimusvälineitten keksiminen voi hyvinkin
johtaa ongelmiin, tärkeisiin tai ei, joita näillä välineillä vöida~n ratkaista.
Toisinaan tutkimusvälineet - tieteen palvelijat - voivat siis toimia
tutkimuksen suuntaajina. Itse asiassa vallitsee erittäin kiinteä vuorovaikutus välineistön kehityksen ja ongelmien painotuksessa tapahtuvien
muutosten välillä.
Siitä huolimatta, että kotimainen taloustieteellinen ilmapiiri on jo
ylikyllästetty metodologiaa koskevalla pohdiskelulla, niin tämän kirjoittaja toivoo, että ainakin vielä Koopmansin »Three Essays» kuluisi mahdollisimman monien ekonomistiemme käsissä.
J. J. Paunio.

A. MUSGRAVE: The Theory of Publie Finance. A Study in Publie
628 s.
Economy. McGraw-Hill, New York 1959. xvii
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Julkisen talouden tehtävien ja vallan laajentuessa kasvaa myös niiden tutkimusten määrä, joissa julkisen vallan käyttäytyminen ja sen
vaikutukset kansantalouteen koetetaan sopeuttaa teoreettisiin malleihin.
Tulokset ovat erilaisia aina sen mukaan mitä kulloinkin on katsottu
julkisen vallan tehtäviksi ja päätavoitteiksi. Yövartija-v:altiontalouden
tuli pysyttäytyä mahdollisimman pienenä, säästäväisenä ja huomaamattomana. Kun myöhemmin myönnettiin, että valtiolla on aktiivinen
osuutensa suhdannepolitiikan hoitamisessa, lausuttiin silti hurskas toivomus tulojen ja menojen tasapainoisuudesta, jos ei edes joka vuosi niin
ainakin suhdannekierron ylitse. Puhtaaksiviljellyin keynesiläis-hansenilainen funktionalismi vihdoin olettaa valtiontalouden vain tärkeäksi työvälineeksi yhteiskunnallista tasapainoa säädeltäessä. Budjettitalouden
tasapainottaminen ei enää ole yksi päämääristä, vaan talouspolitiikkaa
arvostellaan sen mukaan, mitä vaikm:uksia sillä on työllisyyteen ja
kansantuloon.
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Professori Musgrave on asettanut tehtäväkseen kriitillisen kokoomaja hakuteoksen kirjoittamisen kaikesta maininnanarvoisesta julkisen talouden teoreettisesta analyysista. Teos on tervetullut jo siitä syystä,
että alan erittäin laajaa kirjallisuutta monine osaongelminen on muutoin vaikea hallita. Musgrave on kyennyt tunkeutumaan anglosaksisen
kieli aidan toiselle puolelle, joten skandinaaviset ja saksalaiset kirjoittajat ovat myös edustettuina tässä vertailevassa tutkimuksessa.
Aiheen käsittely jakautuu neljään osaan. I osassa esitetään julkisen
talouden päämäärät, kolmeen eri funktioon jaettuina: a) resurssien
tietty allokointi yksityisen ja julkisen kulutuksen v~Hl11ä; b) jonkin poliittisest; tai taloudellisesti mielekkään tulonjakautumisen aikaansaaminen;
c) tasapainon ylläpitäminen vakaan rahanarvon ja korkean työllisyyden
muodossa. Tehtävää varten Musgrave ajattelee valtiovarainministeriön
jaetuksi allokointi-, tuloDjakautumis- ja tasapainottamisosastoihin. Kukin osasto laatii oman alabudjettinsa omien parametriensa avulla, ja
näiden budjettien yhdistelmä edustaa kokonaisnäkemystä valtiontalouden keinoista ja päämääristä. - Julkisen talouden toiminnan jakaminen näiden kolmen tavoiteryhmän mukaan on tietenkin vain teoreettinen luomus, mutta se auttaa huomattavasti kysymyksenasettelun selkeydessä.
II osassa pyritään welfare-analyysin avulla tutkimaan, mikä olisi
resurssien optimiallokaatio tai »oikea» tulonjakautuma. Lukijaa ei hämmästytä se, että ei yleensä päädytä mihinkään normatiivisiin, toisia
parempiin lopputuloksiin. III ja IV osa ovat täydennysanalyysia, joissa
erilaisten mallien valossa tutkitaan, millä tavoin - jos lainkaan edelläesitettyjä kolmenlaatuisia tavoitteita voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Koska mitään optimibudjettia ei II osan analyysin tuloksena
määritelty, niin III osassa joudutaan vain yhä uudelleen vastaamaan .
kysymykseen: »Mitä muutoksia tapahtuu yksityisessä sektorissa jos kannetaan tietty vero tai maksetaan tietty meno? Mitä finanssipoliittisia
toimenpiteitä tarvitaan tietyn päämäärän toteuttamiseksi,jos nämä muutokset otetaan huomioon?»
IV osa on suhdannepoliittinen. Päämäärät, täystyöllisyys ja vakaa
rahanarvo, eivät aiheuta erimielisyyksiä. Kysymys on siitä, millä tavoin
julkisen vallan hallinnassa olevat parametrit toimivat tulonmuodostusprosessissa ja millä tavoin niillä vaikutetaan kulutus- ja investointikysyntään. Saman otsikon alla esitetään myös julkisen. vallan osuus taloudellisessa kasvussa, budjetin nk. automaattinen vastavaikutus sekä
valtion velasta talouselämälle koituva rasitus.
Luonteenomaista Musgraven esitykselle on perusteellisuus eri mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen luetteloinnissa. Lukija saattaa usein toivoa, että vain yksi vaihtoehto olisi käsitelty perusteellisemmin ja jätetty
muut edellytykset vihjauksen sekä intuition varaan. Kirjailijan oma
subjektiivinen panos olisi luonnollisesti tullut enemmän näkyviin, jos hän
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olisi tuonut julki, mitkä olettamukset hänen mielestään ovat enemmän
todennäköisiä kuin toiset. Tässä suhteessa on lukijalle jätetty valinnan
vapaus. Aiheiden perusteellisesta käsittelemisestä on se etu, että syyyhteyksiä ei jätetä sattuman varaan. Esimerkkinä mainittakoon pohdinta
sivuilla 520-522 kulutusta ankarasti tai kevyesti kohtaavista veroista
suhdannepolitiikan aseina; käsitys, että inflaatio torjutaan parhaiten
supistamalla tehokkaasti yksityistä kulutusta, osoitetaan riippuvaksi implisiiteistä toissijaisista päämääristä jotka voivat tilanteen mukaan olla
erilaisia.
Kun kirja on ladottu täyteen vaihtoehtoisia malleja ja tapahtumasarjoja, ei voi välttyä siltä, että kuhunkin ajatuskonstruktioon liittyviä
implisiittejä olettamuksia ei aina nimenomaan ole tuotu julki. Muutamiin johtopäätöksiin on syystä suhtauduttava varauksella. Assar Lindbäck
on Ekonomisk Tidskriftiin (2/1960) kirjoittamassaan katsauksessa poiminut joukon esimerkkejä liian pikaisesti tehdyistä johtopäätöksistä.
Kirjaa rasittaa myös epätavallisen suuri joukko paino- ja huolimattomuusvirheitä, joista kirjoittaja on ensimmäisen painoksen julkaisemisen
jälkeen koonnut »errata»-monisteen. Tämä ja siihen Ruotsissa laadittu
lisäluettelo ovat saatavissa Tukholmasta, Socialvetenskapliga Institutet
vid Universitet i Stockholm. Lukeminen helpottuu, kun virheluettelon
mukaan vaihdetaan muutaman kerran sanat »higher» ja »lower» tai
»increase» ja »decrease» keskenään.
Henri J. Vartiainen

ASSAR LINDBÄCK: Statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen. Undersökning utarbetad inom finansdepartementets nationalbudgetkansli.
Stockholm 1956. 114 s.
Viime aikoina on maassamme virinnyt keskustelua valtiontalouden
osuudesta suhdannevaihteluissa sekä niistä mahdollisuuksista, mitä julkisella vallalla on käytettävissään suhdannekehityksen ohjaamiseksi. Eräs
näkyvä ilmaus tästä on äskettäin asetettu finanssisuunnitelmakomitea,
jonka tehtävänä on selvitellä, mitä näkökohtia pitkän ajan finanssisuunnitelman laatimisessa olisi otettava huomioon sekä tehdä ehdotus
vuosina 1962-66 noudatettavan budjettipolitiikan suuntaviivoiksi, ottaen tällöin erityisesti huomioon toimenpiteet laskukauden varalta.
Oireellinen oli myös Unitaksessa 2/1960 julkaistu tri Heikki Valvanteen
kirjoitus »Valtiontalous ja suhdannepolitiikka». Näissä merkeissä on
Assar Lindbäckin jo v. 1956 ilmestyneellä tutkimuksella oma kaikupohjansa nykyhetkessä.
Tehtävänä on empiirisin laskelmin todeta valtiontalouden kontraktiivinen tai ekspansiivinen vaikutus kulutus- ja investointitavaroiden kysyn-
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tään sekä pääomarnarkkinoihin ja tätä tietä tulonmuodostukseen varainhoitovuosina 1954/55-1956/57. Teoreettisessa johdannossaan Lindbäck
huomauttaa, hansenilaisen ajattelutavan mukaisesti, että pelkästä budjetin ylijäämästä tai vajauksesta ei ole laskettavissa kokonaisvaikutusta.
Käsite »budjettierotus» voidaan nimittäin jo määritellä eri tavoin, ja
sitäpaitsi sama budjettierotus voidaan aikaansaada monin vaihtoehtoisin
yhdistelmin, joiden vaikutukset kysyntään saattavat olla erilaisia.
Valtion talouspolitiikka jaetaan esityksessä kahteen osaan: finanssipolitiikkaan, jolla yleisesti pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen suhdannemielessä tai tiettyjä kasvupäämääriä silmälläpitäen, ja luottopolitiikkaan, »kreditpolitik», johon luetaan valtion
luotontarjonta ja -kysyntä rahamarkkinoilla. Käsittely ja numeeriset
mallit rajoittuvat pääasiassa edelliseen. Finanssipolitiikka vaikutuksineen
jaetaan - yleisestihyväksytyllä tavalla - kahteen haaraan: a) Valtion
toimintaparametrit, joita manipuloidaan hallinnollista tai lainsäädännöllistä tietä. Tällaisia ovat tuloveroasteikot, kulutusveroprosentit, tullitariffit, kiinteäsummaiset määrärahat, palkkausluokat. Niiden suuruus
ei määräydy yleisen kehityksen vaan julkisen vallan nimenomaisten
päätösten mukaan. b) Endogeeniset muuttujat, joiden suuruus on riippumaton valtion toimenpiteistä, sillä niissä kuvastuu yleisen taloudellisen
aktiviteetin kehitys. N~itä ovat eri verontuottojen absoluuttiset määrät,
monet erät valtion liikelaitosten tuloksesta, tulo- tai työllisyystasosta
riippuvat sosiaaliset määrärahat. Ensi kädessä niiden suuruusluokka
määräytyy voimassaolevien lakimääräisten perusteiden mukaan; muutettiin näitä perusteita (parametreja) myöhemmin tahi ei, lopullinen
tulo tai meno jää kuitenkin riippuvaksi kansantulon kehityksestä.
Kirjassa käsitellään ensin toimintaparametrlen muutosten vaikutukset. Ajateltakoon esim. rajaveroastetta t; kysymys kuuluu, mikä vaikutus
veroasteikon muutoksella dt on sellaisiin suureisiin kuin veron tuotto,
käytettävissä olevat tulot, kulutuskysyntä tai budjettivajaus. Jos on olemassa talouselämän numeerinen malli, joukko simultaaniyhtälöitä jotka
selittävät kaiken olennaisen taloudellisen käyttäytymisen ja keskinäiset
riippuvuussuhteet, ratkaisu on helppo; koko malli differentioidaan dt:n
suhteen, jolloin tuloksesta nähdään, mitä muutos veroasteikossa saa
aikaan koko järjestelmässä, siis ex post-selittävä laskelma. Tällaista
mallia ei kuitenkaan ole ollut käytettävissä, joten Lindbäck on tyytynyt esittämään vain parametrinmuutosten oletetut vaikutukset ex ante.
Seuraavan vaiheen laskelmissa tarkastellaan sekä parametrien että
automaattista vaikutusta yhteisesti. Laskuperusteena on tällöin budjettimomentin tuotossa tai menossa todettu muutos, joka on johtunut
a) parametrinmuutoksesta ja/tai b) yleisen tulo- ja tuotantotason muutoksesta. Faktillista tilaa verrataan esim. tuloveron osalta tällöin budjettiin, jossa a) veroasteikko olisi pysynyt samana, b) verontuoton määrä
ei enää olisi systeemin endogeeninen muuttuja (jos verotus olisi suori-
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tettu samojen tulojen pohjalla kuin edellisenäkin vuonna). Yksinkertaisemmin sanottuna vertailu tapahtuu edellisen vuoden budjettiin.
Tuloksista voidaan todeta, että finanssipoliittiset toimenpiteet ovat
aina vaikuttaneet ekspansiivisesti ja automatiikka (yleisen tulotason
koko ajan noustessa) kontraktiivisesti. Tietyn määrän »automatiikkaa»
katsotaan vaikuttavan kansantuotteeseen voimakkaammin kuin saman
määrän »toimenpiteitä». Edellisen kontraktiivisuus on, kuten odottaa
sopii, keskittynyt tulopuolelle, jälkimmäisten ekspansiivisuus taas menopuolelle paisuvan julkisen kulutuksen ja tulonsiirtopolitiikan muodossa.
Lindbäckin mukaan valtiontaloudella on ollut kysyntää hieman rajoittava vaikutus varainhoitovuosina 1954/55-1956/57.
Jako kulutus- ja investiointikysyntään ei ilmeisesti ole ollut onnistunut. Vain edellisen kohdalla on päästy lukuarvoihin. Investointikysynnän kohdalla on käynyt mahdottomaksi laskea, kuinka yritysverot, tulonsiirrot ja rahamarkkinain muutokset vaikuttavat investoinnin
volyymiin; on ollut tyydyttävä vain kvalitatiivisiin arvioihin, kuten
»någon minskning», »obetydlig ökning».
Kirjan teoreettinen analyysi on huolellista työtä, ja kirjoittaja itse
näyttää olevan tietoinen laskelmissa pakostakin esiintyvistä aukoista ja
vaikeuksista. Tutkimuksen uraauurtava merkitys näkyy siinä, että Konjunkturinstitutet on myöhemmin jatkanut vuosi vuodelta Lindbäckin
alullepanemia laskelmia. Niihin on tällöin otettu mukaan koko julkinen
sektori. Analyysia on tehostettu luopumalla Lindbäckin jaosta kulutusja investointikysyntään ; tilalle on otettu jako toisaalta tavara- ja palvelusmarkkinoihin ja toisaalta pääomamarkkinoihin, joilla lasketaan
julkisen talouden vaikutus yksityisen sektorin maksuvälinevarantoon
sekä luoton kysyntään ja tarjontaan. Esitettäköön vielä, instituutin viimeisen raportin mukaan, julkisen talouden välitön vaikutus tavaroiden
ja palvelusten nettokysyntään vv. 1956-60. Luvut ovat miljoonissa
kruunuissa ja tarkoittavat kysynnän lisäystä (+) tai vähenemistä (-)
vuodesta vuoteen.
1955
1956
1957
Kysynnän välitön muutos
1958
1959
-56
-57
-58
-59
-60
- budjettitoimenpiteiden
kautta .......... +1 150 +1450 +1350 +1050 + 500
- budjettiautomatiikan
kautta .......... 950 - 900 750 - 450 -1250
Toimenpiteiden ja automatiikan erilaiset roolit näkyvät selvästi lukujen etumerkeistä. Ekspansiivisuus on vallitsevana aina vuoteen 1959
asti, mutta vuonna 1960 on julkisen talouden ohjaksia kiristetty, ja
automatiikan kontraktiivinen vaikutus on päässyt vallitsevaksi. Kunkin
vuoden suhdannekuvaa on täten täydennetty esittämällä julkisen talouden myötä- tai vastavaikutus kehityksen kulkuun.

Henri

J. Vartiainen

SUMMARY
The Budget for 1961
By WiLJam Sarjala, Minister of Finance
After a survey of the general economic conditions at home and
abroad, the author arrives at the conclusion that total Finnish production can be expected to increase also in 1961, although hard1y at
the same rate as in 1960. This will cause a rise in tax revenue, but not
enough to eliminate the need for new borrowing. 1n addition to the
expenditure fixed by earIier decisions, there will be exceptionally large
amortisations, and considerable capital investments.
The reciprocity between pub1ic finance and nationa1 economy puts
certain demands on the construction of the budget. 1n prosperous times
sufficient reserves shou1d be collected for the poor days. 1n pub1ic finance
this can be accomplished in several ways, for instance by withdrawing
automatically from the Government cash economy any surp1us of income above a certain limit decided on in advance. Another method is to
make withdrawings within such limits and in such a way as the situation
allows at any time, but this freer system is not as effective as the automa tic system.
1t is, however, doubtful whether automatic reserving would be
successful in Finland. This does not imply that no attempts have been
made to turn tax increases into reserves. Thus, in order to improve its
cash 1iquidity, the Government has authorised the Treasury to invest
surplus funds into short-term foreign securities. A reserve of a kind is
also created by the payment to the communes of taxes pre-collected
on their behalf at an earIier date and in larger amounts than usual.
A consistent policy demands 10ng-term planning, but Finnish state
finances have been planned only for one year at a time. The Government now intends to appoint a special committee to make an estimate
for 1962-1966 and draw up general lines for the budgetary policy
to be followed, with special reference to market fluctuations and their
effects.
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Vital conditions of Finnish economy

By Teuvo Aura, Chief General Manager
The next few years will as an essential task see the safeguarding
of sufficient economic growth. Industrialisation is low still, agricultural
rationalisation is lagging, and the able-bodied population is increasing
at a rapid rate. The core of economic growth is the change in economic structure which appears as a transfer of the center of gravity to
more pi'oductive industries, and to more productive branches of them.
The rate of economic growth does not depend merely on the amount
of investments, but very largely also on their composition, and on many
other economic and social factors.
Economic policy should pay attention to the dominating world
trends, those prevelent in economy, and also in science and technique
which will change the conditions of economic life in different spheres.
Many central factors influencing Finnish economy are changing rapidly
at present. Such are the formation of international commercial groups,
the industrialisation of new countries and their entering international
commerce, the termination ofpost-war inflation, hardening international
comp'etition, and the acceleration of scientific and technical research
and general economic progress. Economic policy should be adjusted to
structural changes in the economy and actually further them. The
checks on progress in the form of restrictions, taxation etc., based on
out-of-date laws, should be made away with. The measures intended
to facilitate competition should be intensified, due attention being paid
to prices and costs and their relative reduction. The mobility of labour
and capital should be advanced, and capital formation encouraged.
Emphasis should be put- on measures that promote economic growth
in the long runo

A boundary survey of economics

By Professor Lauri O. af Heurlin

In the article, the purpose of which is to define the boundaries and
borderlands of economics and some of its neighbouring sciences, it is
presumed that the sphere of science is not established by its objects of
investigation alone, but also by the aspect from which they are viewed.
According to the author, the problems of economics can best be derived
from the principle of conflicting demands, i.e. from the existence of
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alternative forms of activity. The choice of one alternative directly or
indirectly means the satisfaction of some demand, while others remain
unsa tisfied.
Viewed from this aspect, the sciences can be regarded as forming
a stratified system in which the various sciences depend on each other
in accordance with their causal or functional interrelation. Psychology,
sociology and the technical sciences thereby form the basis for the investigation of eGonomic occurrences. Thus, in consumption theory the
line shouldbe drawn so that psychology studies human demands and
preferences, and economics the market phenomena, the use of income,
and the demand for consumer goods. In some instances, economists
have, however, been forced beyond this natural sphere of theirs, as in
regard to the selection theory.
On the other hand, sciences such as psychology and sociology may
have to study the effects of the economic process, and thus have to lean
on economics. The standard of living depends on economic phenomena,
but the consequences of a certain standard of living may be of interest
from a psychological and sociological aspect, for instance.
The author finally stresses that the sciences, while in certain respect
to be kept separate, should be in close cooperation, and border cases
should not be neglected.

On the influence of inflation on economic growth

By Ilari Tyrni
The author examines the influence of inflation on economic growth
in a closed economy where there is no public sector. Full employment is
assumed to prevail, and the division of income is assumed to remain
unchanged. Economic growth is defined as an increase in production per
worker, and inflation as a general rise in pricesas measured by some
index.
Figure 1 shows how economic growth depends on capital growth
and technical progress. Technical dynamism determines how large
investments society can utilise effectively.
Inflation can affect economic growth by increasing investments and
speeding up technical progress. The rate of growth of the investments
depends on the difference between the expected profits on investments
and the average rate of interest on financial assets. Inflation raises
demand and thus increases the expectations of profit, causing investments to increase. Further, inflation raises the average interest on
financial assets, which also raises investments. The latter effect is, how-
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ever, temporary because of the introduction of index clauses. On the
renewal of capital, inflation is found to have both positive and negative
effects, the positive ones evidently being stronger.
The expansion of investment and economic activity produced by
inflation causes enterprises to carry out more innovations than before.
It also speeds up the investigations aimed at determining economic
targets. Because national income grows with economic activity, grants
for training and education can also be-increased. Thus technical progress
is promoted by inflation, but as it will nevertheless be rather slow,
inflation may raise investments so much that they cannot be effectively
utilised.
The problem of balance in the economic growth during periods
of inflation is treated with the aid of Figure 3. Inflation is thereafter
shown to have effects that cancel it through the capacity effects of the
investments it has stimulated. Then the results ofU Tun Wai's inductive
study are described, according to which economic growth has only
in few countries been faster during an intense inflation than during a
rninor inflation. Finally a short survey is made of the problems dealt
with and those not dealt with in connection with this topic.

Economic Model

.By Olavi Niitamo and Kyösti Pulliainen
A distinction is usually made between reality or observed phenomena
on the one hand, and the models intended to describe and explain this
reality on the other. By means of models an attempt is made to arrange
the observations so thatthe world of concrete phenomena can intellectually be »mastered». The economic behaviour of man, and the phenomena which are connected with this behaviour, directly or indirectly,
are what we try, in the last analysis, to explain and describe through
economic models. The objective is to shed light upon the activity of
which the goal is the satisfaction of the wants of the members of the
economy by means of goods. The past is primarily of significance only
insofar as it helps explain the present and forecast the future. One of the
basic hypotheses underlying any attempt to gain knowledge of the
future and unknown events on the basis of what has happened in. the
past is that individuals will behave at least somewhat sirnilarly in the
future as they did in the past; or, if the way in which they behave is
subject to changes, the systematicity in these changes can be detected
and intellectually mastered.
Not only pre-scientific thinking (perception involves immediate
conception), but also the gatherin.g" of basic data rests on invariances.
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Accounting, the collection of statistics, different kinds ofrecords, etc.,
together with the associated compilation and treatment of primary
material (its classification, etc.), presuppose that one is looking far
regularitiesand employing models, from the point of view of which
the· production of primary material is of relevance. Behind the compilation and classification of observations there lies a basic assumption
of a kind, viz. that thecauses of certain given events are to be found
in a certain particular, limited amount of information.
A model can be represented as iconic (miniature mpdels), graphicalIy (maps and other graphic representations), verbally;~{in everyday
language), or in terms of logical or mathematical syml:iols. In this
paper the authors confine themselves. to a discussion of vetbal and
mathematical models.
There is an· ever strengthening tendency in various sciehces towards
representing the models in terms of logical or mathem~tical symbols,
rather than in normal language, since such. a procedure renders it
easier to express what is wanted to be expressed both condsely, accuretely,
and self-consi5tently.
A model derived from certain basic assumptions by applying
specified rules of deduction can be considered as regards its logical, as
well as empirical properties. In the first case, primarily the following
points are involved: (a) are the deductions made from the basic assumptions correct? and (b) are the relationships involved in it compatible with each· other? In analyzing the logical properties of the
model, »truth» and»falsity» refer to relationships between statements,
rather than to those between the statements and reality.
In contrast, the empirical truth of a model is of a »material» nature.
What is concerned is the question of the degree to which the model is
capable af describing and explaining reality.
To illustrate these various criteria of the »goodness» of models, the
authors discuss, by way of example, A Study in the Theory af Open Inflation,
by J. J. Paunio, considering, first, whether or not the model involved
in the book is consistent, and whether it contributes towards the explanation of reality. The problem of the realism ofaxioms, and that of the
statements derived from them is also briefly discussed.
The authors proceed to consider the use of deterministic expressions,
and they conclude that the deterministic picture of development given
by certain exact, dynamic models is not in agreement with modern
sciences intended to describe and explain reality. In explaining reality,
even modernphysics tries to avoid the image of exact lawfulness, which
was still characteristic of classical rnechanics, for example.
In explanations of human behaviour in particular, the adoption of
the principle of non-determinism impIies that in certain choice situations
there always exist, in principle, more than just one alternative. Adher-
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ence to a principle of free will of this kind need not entail any rejection
of the possibility to forecast human behaviour.
Experience serves to support the conception that it ispossible to
forecast humap bep.aviour. Human behaviour displays a great deal of
regularity,which ls explicable in a meaningful way. Some behaviour
tendencies of the human are simply the result of his endeavour .to
safeguard his existence, such as the desire to satisfy the present wants
immediately and to guarantee the satisfaction of future wants. Through
his action, rnan tries to create a favourable environment for different
modes of want satisfaction. It is also legitimate to assume that it is
»beyond human capacities»continually to make new decisions, which
impiies the öccurence of a certain degree of routine and systematicity
in human activity.
.
From thepoint ofview of models, stochastic factors in particular
make for the broadness or flexibility needed to allow för decisions and
other factors which c:annot be conjectul'ed beforehand.
The'strudure' and e1ements of models are analyzed by using
customary classifications, such as classifications of different types of
relationships in which the mode1 builder is interested; classifications
.. of variables (»theoretical --,- true observational», »endogenous
- exogenous» - »explanatory - to be explained», »targets, instruments, data, irrelevant variables», etc.). As for the types of models,
an account is given of the most usual classifications: (1) 'basic models
- derived models, (2) micromode1s - macromodels, (3) static and
dynamic models, (4) simultaneous and recursive mode1s, and (5) exact
and stochastic models.
As regards the use of models, distinctions are made between analytic
and policy prob1ems, problems of description and explanation, problems
of forecasting, programming, etc;
The stages of the process of the empirical app1ication of models
mentioned by the authors are: (1) specification of the research pro blems
and building of a model, (2) estimation of the parameters of the model,
(3) te sting ofthe model, (4) generalization ofthe results, their comparison
with other results, etc.
Since testing and generalization depend on how the prob1ems of
estimation have been solved, particular attention is given to this
question. Different kinds of estimation methods, as well as assumptions
intended to simplify the analysis (the behaviour of estimation error) ,
and estimation criteria are discussed.
Finally, the authors illustrate some of the central problems discussed
by two 'simp1e examples: the propensity to consume and the multiplier
are estimated by employing Samuelson's and Harrod's mod~ls. The
trials are only pedagogic, however, for the material to which the models
are applied does not meet the requirements of adequate analysis.

Liite: Kansantaloudellinen Aikakauskirja, sisällys 1960

KANSANTALOUDELLINEN
AIKAKAUSKIRJA
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
JULKAISEMA
56. VUOSIKERTA
1960

TOIMITUS
REINO ROSSI

ERKKI LAATTO

päätoimittaja

toimitussihteeri

VEIKKO HALME
LAURI O. af HEURLIN

J. J.

PAUNIO

MATTI LEPPO

BR. SUVIRANTA MIKKO TAMMINEN
A. E. TUDEER

HELSINKI 1960

Sisällys
KIRJOITUKSIA

Aura, Teuvo, Suomen talouden elinehdot ......................
Eerola, Niilo, Kartellilain soveltaminen Suomessa
Forssel, Osmo ja Grönlund, Paavo, Panos-tuotos menetelmä
Helelä, Timo, Funktionaalisesta tulonjakoteoriasta ............. .
Heurlin, Lauri O. af, Kansantaloustieteen rajankäyntiä ......... .
Ilaskivi, Raimo, Edellisenjohdosta (Vastine Jussi Linnamon kirjoitukseen »Rahapolitiikan tutkimuksen monisisältöisistä käsitteistä».)
Kiiskinen, Auvo, Jakaantumisteorian yhteyksistä kasvunanalyysiin ..
Linnamo, Jussi, Rahapolitiikan tutkimuksen monisisältöisistä käsitteistä ................................................
»
Keskustelupuheenvuoro 2 ......................
Niitamo, O. E., Kansantalouden kirjanpito kokonaistaloudellisen
kuvauksen välineenä ....................................
Niitamo, O. E., Selitysmalllsta ja todellisuudesta ................
Niitamo, O. E.ja Pulliainen, Kyösti,Taloudellinen malli ..........
Paunio, J. J.;-Erik Lindahl ..................................
Pöyhönen, Pentti, Kansantaloustieteen ydinkysymyksiä ............
Sarjala, WilJam, Hallituksen talouspolitiikasta vuoden 1960 budjettiehdotuksen .valossa ................................... .
Sarjala, WilJam, Vuoden 1961 budjetti ........................
Tamminen, Nlikko, Kirjaviisaudesta, käytännöstä, poliittisista realiteeteista ja kokonaisuuden edusta .................. ,.....
Tamminen, Mikko, Kilpailuteoria ja »deskriptiivinen realistisuus» ..
Tyrni, Ilari, Inflaation vaikutuksesta taloudelliseen kasvuun ......
Wainio, Weijo, Inflaatiosta ja sen torj unnasta ..................
Vartiainen, Henri J., Kruunaa ja k1aavaa tieteellisesti eli katsaus peliteoriaan

Siv.
368
153
67
282
382
124
245
100
125
12
185
392
38
180

357
42
304
420
168
200

KESKUSTELUA

Pasanen, Jorma, Markkinoinnin käsitteestä

333

ARVOSTELTUA KIRJALLISUUTTA

Abbas, S. A., An Appraisa.l of Pakistan's First Five Year PIan ~
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jussi Linnamo 227
Caincross, A. K., Monetary Policy in a Mixed Economy . . J. J. Paunio 343
Chakravarty, S., The Logic of Investment Planning . . Jussi Linnamo 228
Faxen, Karl-Olof, Monetary and Fiscal Policy under Uncertainty
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J. J. Paunio 344
Galbraith, John Kenneth, The Affluent Society .... Henri J. Vartiainen 348
Henderson, James M. and Quandt, Richard M., Microeconomic Theory
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henri J. Vartiainen 230
Higgins, Benjamin, Economic Development, Problems, Princip1es and
Policies .................................. Auvo Kiiskinen 139
Ilaskivi, Raimo, Rahapolitiikka ja taloudellinen tasapaino Suomessa
toisen maailmansodan jälkeen ............ Osmo V. Jaskari 133
Johnson, Harry G., International Trade and Economic Growth
· . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auvo Kiiskinen 135
Knollinger, Carl Erik, Järjestösuhteet Suomen työmarkkinoilla
· ......... , •.......... . ................ Heikki Waris 127
Koopmans, Tjalling C., Three Essays .............. J. J. Paunio 436
Leibenstein, Harvey, Economic Backwardness and Economic Growth
·.......................................
Auvo Kiiskinen 138
Lindbäck, Assar, Statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen .................................. Henri J. Vartiainen 440
Matthews, R. C. 0., The Trade Cycle ............ J. J. Paunio 225
Musgravt:, Richard A., The Theory ofPublic Finance ••............
· . . . . . . .. . .. ,......... . ............. Henri J. Vartiainen 438
Gayum, A., Theory and Policy of Accounting Prices .. Jussi Linnamo 229
Theii, H., Economic Forecasts and Po1icy ........ Jussi Linnamo 345
Vaivio, Fedi, Liikepankin 1ikviditeettiongelma Reino Rossi ........ 129
Viita, Pentti, Suomen maatalouden ja teollisuuden tuotantokustannushinnat verrattuna kansainvälisen kaupan hintoihin vuosina
1953-1958
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lauri O. af Heurlin 132

Helsinki 1960 -

Sanoma Osakeyhtiö

Nykyaikaista pankkitekniikkaa
Nykyaikainen pankkitekniikka merkitsee parempaa pankkipa!velua. Suurpankin avulla menestyvä liikemies hoitaa asiansa
niin kotimaisten kuin ulkomoistenkin liiketuttaviensa kanssa
vaivattomasti ja nopeasti. - Yhdyspankin erinomaisten ulkomaisten yhteyksien ansiosta kohtaavat suomalainen liikemies
ja Lontoon Cityn liikemies pankin kaikkialle maailmaan yltävän kaukokirjoitinkonf!en näppäimillä.

YHDYSPANKKI
Helsinki 1960 -

Sanoma Osakeyhtiö

