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Teuvo Aura
K unnallistalouden luonne

Tunnusomaista viime vuosikymmenien yhteiskunnalliselle kehityk'selle on ollut julkisen hallinnon tehtävien voimakas lisääntyminen.
Riippumatta kussakin maassa voimassa olevasta talousjärjestelmästä on
julkiselle vallalle sille perinteellisesti kuuluvien tehtävien - oikeudesta,
järjestyksestä ja puolustuksesta huolehtimisen - lisäksi tullut yhä moni.
naisempia velvollisuuksia, jotka ulottuvat sosiaalisen turvan, terveydenhoidon, yleissivistyksen ja ammattikoulutuksen piiristä aina elinkeinoelämän edistämiseen, ja suuntaamiseen, työllisyyden ylläpitämiseen ja
rahanarvon turvaamiseen, jopa tulonjaon säätelemiseen. Tästä on ollut
luonnollisena seurauksena myös julkisen talouden valtava paisuminen.
Useimmissa Länsi-Euroopan maissa se peittääkin nykyisin jo neljännek:sen, jopa kolmanneksen bruttokansantuotteesta. Meillä Suomessa julki:sen talouden osuus on kasvanut 1930-luvun lopulta lähtien vajaasta vii·denneksestä runsaaseen kolmannekseen.
Kuntien talous on julkista taloutta. Suo me s s aku n tie n k ok 0 nai s m eno t ovat pitkän aikaa olleet suunnilleen
p u ole t vaI t i 0 n me n 0 i s ta. Kunnallistalouden osuus julkisen
talouden tehtävistä eri maissa riippuu suuressa määrin niiden historiallisesta kehityksestä ja olosuhteista. Niinpä paikallishallinnon menojen
'osuus nousee esim. Sveitsissä 2/3 :aan ja Länsi-Saksassa noin puoleen
julkisen talouden kokonaismenoista. Ruotsissa ja meillä sanottu osuus on
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yli kolmannes, mutta monissa Länsi-Euroopan maissa se jää alle viidenneksen.
Kunnallisen itsehallinnon kantavana voimana on meillä ollut paikkakunnan asukkaiden järjestetty yhteistyö yhteisten tehtävien ratkaisemiseksi alueellisissa puitteissa. Aj a noloon vaI t i 0 0 n k u i t e n k i n
a 1 k anu t yhä suu r e m m a s sam ääri n vai k u t t a a p a ik alI i s hall i n t 0 0 n. Valtiovalta ei ole yleisen edun nimessä sallinut
suorittaa paikallisia ja alueel1isia tehtäviä yksinomaan kuntalaisten oman
harkinnan varassa, vaan on siirtänyt huomattavan osan itsehallintotehtävistä valtion eli:i:nille ja virkamiehille. Vaikka kunnalliselta itsehallinnolta on toisaalta tällä tavoin otettu tehtäviä valtion hallinnon
piiriin, on samanaikaisesti itse asiassa valtiolle kuuluvia tehtäviä lainsäädännöllä määrätty kunnille, jotka siis joutuvat toimimaan myös valtion paikallishallinnon eliminä. Kunnallishallinnossamme kietoutuvatkin valtakunnalliset ja paikalliset edut suuressa määrin yhteen. Täten
kuntien julkisesta hallinnosta voidaan nykyisin puhua kahdessa mielessä:
toisaalta kuntien alkuperäisistä itsehallintotehtävistä, joita hoidetaan
kunnallislakeihin sisältyvien kuntien toimivaltaa koskevien säännösten
nojalla, toisaalta sellaisista valtion yleisistä hallintotehtävistä, jotka on
erikoislaeilla annettu kuntien suoritettaviksi. Samalla ovat asiat, joista
kunnat voivat vapaasti päättää, tulleet yhä harvalukuisemmiksi.
Kunnallistaloudella on julkisen vallan voimaan perustuva pakkovalta määrätä alueellaan olevat yksityistaloudet maksamaan veroja ja
maksuja riittävien varojen saamiseksi kunnallistaloudelle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi. Tämän ohella kunnallistaloudella on tuloja, jotka
kertyvät puhtaasti yksityistaloudellisella pohjalla, kunnan omaisuuden
ja liikelaitosten tuottoina. Lisäksi kunta saa valtion avustuksia korvauksena valtion hallintotehtävien suorittamisesta paikallishallinnon elimenä.
Niin julkista taloutta kuin kunnallistalous siis onkin, se joutuu kuitenkin
toimimaan huomattavasti rajoitetummissa puitteissa kuin valtiontalous,
ja siten ovat myös kuntien mahdollisuudet hankkia tuloja huomattavasti
suppeammat kuin valtion. Kunnallislaissa ja muussa lainsäädännössä
on näet asetettu raja kuntien taloudelliselle toiminnalle, kun taas valtiovalta voi lainsäädäntövallan haltijana muuttaa lainsäädäntöä sikäli kuin
se valtiontalouden hoidon kannalta osoittautuu välttämättömäksi~
Kun n a 11 i s talo u s 0 n s i t e n j u 1k i s t a talo u t t a, jos s a t aloudenpitäjä voi vain verraten suppeissa puit-
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teissa
asettaa finanssipolitiikalleen päämäärät
j a käy t t ä ä vai n r ajo i t e t t u j a k e i n 0 j a n ä i den p ä ämä ä r i e n saa v u t t a m i s e en.
Kun yksityistaloudessa menot on sovitettava tulojen mukaan, on
kunnallistaloudessa kuten julkisessa taloudessa yleensäkin tuloja hankittava menoja vastaavasti. Kunnallislain 110 §:ssä säädetään, että se määrä, mikä kunnan muiden tulojen lisäksi tarvitaan hyväksyttyjen menojen
suorittamiseksi, on koottava kunnan verovelvollisilta jäseniltä varainhoitovuoden kunnallisveroina. Tämä on johtanut kärjistettyyn väitteeseen, että kunnallistaloudessa ovatkin määräävinä yksinomaan menot
eivätkä ollenkaan tulot. Äskettäin suomeksi ilmestyneessä kirjassaan
»Tuhlaamisen taito» professori C. Northcote Parkinson esittää uutena
lakinaan, että menot kohoavat aina tuloja vastaaviksi. Hän väittää
lakinsa perustuvan arkisiin kokemuksiin, joiden mukaan ihminen palkkansa noustessa ryhtyy heti miettimään, miten käyttää lisätulonsa, ja
että palkan lisä hupenee nopeasti eikä mitään ylijäämää koskaan synny.
Parkinson väittää edelleen tämän yksityisiä ihmisiä koskevan lakinsa
pätevän nimenomaan myös julkisiin yhdyskuntiin. Niissä tulee aina olemaan kipeitä tarpeita, joihin tulot on käytettävä, olivatpa ne miten suuret tahansa. Parkinsonin laissa on kieltämättä paljon perää, mutta kuitenkin se liioittelee. Vaikka julkistalouden piirissä periaatteessa onkin
oikeus määrätä veroja mielin määrin, on sillä käytännössä kuitenkin
oma, tosin »joustava» tulokattonsa. Yksityistalouksien, joilta julkinen
talous ottaa tulonsa, suorituskyvyllä on näet rajansa, eivätkä yksityiset
veronmaksajat ja heitä edustavat poliittiset ryhmät suostu miten korkeaan verorasitukseen tahansa. Näin on laita nimenomaan kunnallistaloudessa, jossa verotaakka on yksinkertaisesti mitattavissa veroäyrin
hinnan perusteella.

Kuntien menot

Kuntien menot ovat meillä Suomessa kasvaneet ennen sotaa vallinneesta tasosta n. 52-kertaisiksi eli 3.3 mrd markasta vuonna 1938 n. 170
mrd markkaan vuonna 1958. Bruttokansantuotteen arvo on samanaikaisesti kasvanut n. 37-kertaiseksi, joten kuntien menot ovat siis nousseet
huomattavasti voimakkaammin. Kuntien menojen jatkuva 'kasvu näyttää yhtä väistämättömältä kuin valtionkin menojen. Tässä suhteessa
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Parkinsonin .laki siis todellakin näyttää pitävän paikkansa. Kuntien
menoista olivat kulutusmenot nousseet karkeasti arvioiden noin 55-kertaisiksi, tulon- ja pääomansiirrot n. 4l-kertaisiksi ja kuntien bruttoinvestoinnit n. 59-kertaisiksi.
Kuntien meno talouden kehitystä sotien jälkeisinä vuosina osoittavat
oheisessa taulukossa esitetyt lukusarjat.
Vaikka kuntien menot ovat absoluuttisesti kasvaneet sangen voimakkaasti, eivät menot asukasta kohden ole sentään nousseet samassa suhteessa. Ne olivat 929 markkaa vuonna 1938 ja 39500 markkaa vuonna
1958. Eroavaisuudet eri kuntatyyppien kesken olivat suuret. Kuntien
menot asukasta kohden nousivat vuonna 1958 kaupungeissa 69 500
markkaan ja kauppa10issa 44 200 markkaan, kun vastaava luku maalaiskunnissa oli vain 25 300 markkaa. ] os kuntien menot muutetaan vuoden
1959 rahaksi, saadaan tulokseksi, että maan kaikkien kuntien menot ovat
keskimäärin asukasta kohden kohonneet vuodesta 1938 vuoden 1958
loppuun mennessä lähes kolminkertaisiksi. Tässä kohden esiintyy huomattavaa eroavaisuutta maalaiskuntien ja kaupunkien välillä. Maa1aiskuntien menot asukasta kohden ovat likimain
koI m i n k e r tai s e t, kun t a a s k a u p u n k i e n m eno t a s ukas t a k 0 h den 0 v atk 0 h 0 n n e e t vai n yli P u ole 11 a.
Kuntien toimintapiirin eri aloilla tapahtunutta kehitystä osoittavat
eri menoryhmien keskinäiset suhteet. Kuntien menot vuonna 1958 on
esitetty pääluokittain seuraavassa taulukossa (s.6).
Kun tarkastellaan maamme kaikkien kuntien menojen, jotka olivat
vuonna 1958 yhteensä 173 143 milj. markkaa, jakautumista pääluokittain, havaitaan, että suurimman ryhmän 37 798 milj. markkaa eli 21.9 %
kaikista menoista muodostivat pääomamenot. Niiden osuus on viime
vuosina supistunut, kun kuntien on ollut pakko taloutensa tasapainottamiseksi vähentää investointejaan. Opetus- ja sivistystoimen menot nousivat 36 203 milj. markkaan. Vuodesta 1953 vuoteen 1958 oli näiden
menojen osuus kasvanut kaupungeissa 10.1 %:sta 13.1 %:in, kauppaloissa 14.1 % :sta 19.5 %:in ja maalaiskunnissa 28.2 %:sta 30.8 % :in
kokonaismenoista. Opetus- ja sivistystoimen aiheuttamat kustannukset
ovatkin jo pitkän aikaa olleet maalaiskuntien ylivoimaisesti suurin menoerä. Sosiaalihuollon menot kunnissa olivat vuonna 1958 yhteensä 21 476
milj. markkaa, ja niiden suhteellinen osuus kokonaismenoista on vuodesta
1953 lisääntynyt kaupungeissa 8.9 %:sta 11.1 %:in, kauppaloissa 8.2

Yhteensä

1. Yleinen kunnallishallinto
2. Oikeus- ja järjestystystoimi
3. Palo toimi
4. Terveyden- ja
sairaanhoito
5. Sosiaalihuolto
6. Opetus- ja sivistystoimi
7. Yleiset työt
8. Kiinteä omaisuus
9. Satamat
10. Liikeyritysten
tappiot
11. Tuloa tuottavat
laitokset
12. Rahoitusmenot
13. Pääomamenot
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%:sta 10.5 %:in ja maalaiskunnissa 13.7 %:sta 14.4 %:in. Sosiaalihuollon menojen kasvu viime vuosina on ilmeisesti johtunut työttömyydestä, jonka paine tuntuu myös yleisten töiden puolella. Ne nielivät
mainittuna vuonna 23 518 milj. markkaa eli 13.6 % kokonaismenoista.
Yleiset työt ovat yleensä suuruudeltaan olleet toisella tai kolmannella
tilalla kokonaismenoista. Terveyden- ja sairaanhoidon menot ovat niinikään voimakkaasti kasvava menojen ryhmä. Vuonna 1958 ne käsittivät
16446 milj. markkaa eli 9.5 % kokonaismenoista. Muut menoryhmät
ovat yleisestä kunnallishallinnosta, oikeus- ja järjestystoimesta, palotoimesta, kiinteästä omaisuudesta ja kunnallisista liikelaitoksista aiheutuneita menoja sekä rahoitusmenoja eli lainojen korkojen ja kuoletusten
aiheuttamia kustannuksia. Tarkasteltaessa menojen jakautumista varsinaisiin ja pääomamenoihin voidaan todeta, että esim. vuonna 1958
varsinaiset menot olivat 135 345 milj~ markkaa eli 30 900 markkaa asukasta kohden ja pääomamenot 37 798 milj. markkaa eli 8600 markkaa
asukasta kohden.

Kuntien tulot

Suurimman tuloerän kuntien taloudessa muodostaa kunnallisen tuloveron tuotto. Verotulojen kehitys käy ilmi seuraavasta taulukosta (s. 8).
Vuonna 1958 koottiin kunnallisverotukselIa yhteensä 86041 milj.
markkaa. Kaupungeissa oli kunnallisen tuloveron ja veroluontoisten
tulojen osuus kokonaismenojen rahoituksesta 52.5 0/0' kauppaloissa
57.3 % ja maalaiskunnissa 46.1 % eli keskimäärin kaikissa kunnissa
50.3 0/0' Vuonna 1938 peitettiin verotuloilla vain 39.1 % menoista.
Aikaisemmin tämä osuus oli vieläkin pienempi. Tähän sinänsä valitettavaan kehitykseen on johtanut ennen kaikkea lainojen saannin vaikeus ja
kuntien muiden tulojen osuuden väheneminen.
Kuntien menojen kasvu onkin ollut huomattavasti voimakkaampaa
kuin taksoitusten alaisten vuositulojen. Veroäyrien lukumäärän kehitys
ilmenee sivulla 9 olevasta taulukosta.
Taksoituksessa kertyi vuonna 1960 ennakkotiedon mukaan maan
kaikissa kunnissa 7 721 mi1j. kappaletta -äyrejä edellisen vuoden määrän
ollessa 7 245 miljoonaa. Äyrimäärästä kertyi verotusvuonna 1959 palkkatulojen ja muiden henkilökohtaisten tulojen perusteella kaupungeissa
74 %, kauppaloissa 73 % ja maalaiskunnissa 63 0/0'
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Veroäyrien luku kunnissa

verot~'-I

Kaupungit
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4005000
3563086
3417831
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2 801 385
2483964
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432 761
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3 138000
2934800
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2420348
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2074761
2014 998
1 804783
1 359748
1 077 029

7720900
7245417
6949015
6678284
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79366
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161 413

I
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I

Mlk

I

Yhteensä

1 000 kpl

* Ennakko1ukuja

Merkille pantavaa on, että kuntien on ollut pakko koota verotuksella
yhä suurempi osuus menojen peittämiseen tarvittavista tuloista. Tämä
on vaikuttanut vero äyriä kohottavasti veroäyrien lukumäärän erityisesti
viime kymmenluvulla tapahtuneesta kasvusta huolimatta. Erityisesti
viime sotien jälkeen on niin meidän maassamme kuin muuallakin veroäyrin hinnassa tapahtunut voimakasta nousua. Kun veroäyrin hinta oli
veronkantovuonna 1938 kaupungeissa keskimäärin 8 markkaa 7 penniä
ja maalaiskunnissa 7 markkaa 81 penniä, olivat veroäyrin hinnat verotusvuonna 1960 keskimäärin 12 markkaa 30 penniä kaupungeissa ja 11
markkaa 29 penniä maalaiskunnissa. Veroäyrin keskihinta on siten esim.
verotusvuodesta 1953 vuoteen 1960 mennessä kohonnut 91 penniä.
K e h i t y s 0 n n ä i n ä v u 0 s i n a 0 11 u t sam a n suu n t a in en k a u p u n g e i s s a, k a u p p aIo i s s a j a maa l a i s k u nn i ss a.
Kun n a 11 i s talo u den
p a i s u m i sen syy t 0 v at
t ä t e n il m e i s e s t i vii m e a i koi n a 011 e e t sam a t eri k u nt a t y y p e i s s ä.
Veroäyrin hinnan vaihtelut käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.
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Veroäyrin hinta kunnissa

verot~'-I

Kaupungit

Kauppalat

Mlk

Yhteensä

1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950

12.30
12.72
12.34
11.97
11.65
11.89
12.42
11.81
11.83
11.54
11.62

11.92
11.85
11.64
11.45
11.18
11.26
11.38
10.95
10.65
10.28
10.19

11.29
11.25
10.78
10.28
10.21
10.12
10.16
9.97
9.68
9.55
9.42

11.86
12.03
11.64
11.22
11.00
11.07
11.36
10.95
10.83
10.58
10.53

1938

8.07

7.75

7.81

7.93

VUOSI

* 1960
* 1959

* Ennakkolukuja
Verorasituksen suuruuteen ja siinä jo vanhastaan il menevään erilaisuuteen eri kuntien kesken ei suinkaan aina ole syynä se, että jonkin
kunnan menot olisivat erikoisen suuret, vaan joko heikko veropohja tai
kunnan muiden tulojen suhteellinen pienuus. Niinpä saattaa olla kuntia,
joissa vero äyriltä kannettava määrä on keskimäärää suurempi, vaikka
menot asukasta kohden ovat keskimäärää pienemmät.
Kuntien valtionavut
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gIt

Kauppa-I
lat

Mlk

4061
4092
3605
3 171
2699
2730
2465
1690
1 383

1 779
1668
1482
1 138
1043
951
894
725
557

19439
18 134
18088
15276
13622
13300
11 695
10284
8209

I

Yht.
I

25279
23895
23 175
19585
17364
16981
15054
12699
10 149

Kau~

I Kaup-I Mlk I Yht.
pungIt palat

4.6
5.1
5.1
5.4
5.0
5.2
5.0
4.1
4.8

11.7
11.7
12.3
10.7
10.8
10.3
10.2
10.7
12.6

27.7
27.7
28.3
28.6
28.4
30.1
29.0
31.5
33.6

14.6
15.0
16.1
16.0
15.6
16.0
15.3
15.8
17.5
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Myös valtionapujen osuus kuntien menojen peittämisessä on jonkin
verran supistunut. Valtionapuja kunnat saivat vuonna 1958 yhteensä
25 279 milj. markkaa, millä ne peittivät 14.6 % menoistaan. Tässä suhteessa esiintyy suuria eroja maalaiskuntien ja kauppala- ja kaupunkikuntien kesken, sillä kun maalaiskunnissa peitettiin valtionavuilla 27.7 0/0
ja kauppaloissa 11.7 % kokonaismenoista, oli vastaava luku kaupungeissa vain 4.6 0/0' Kuntien saarnat valtionavut ilmenevät oheisesta taulukosta.
Kuntien varat ja velat

Kun pääomantarve on maassamme ollut tarjontaan verrattuna erittäin suuri, ovat kunnat vain varsin vähäisessä määrin voineet käyttää
lainoja menojensa peittämiseksi. Kuntien lainat käyvät ilmi seuraavasta
taulukosta.
Kuntien saarnat lainat

% kokonaismenoista

Mi1j.mk
Vuosi

Kaupun-I Kauppa-I

Mlk

I

Yht.

I

Kau~ Kaup-I

glt

1at

1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950

2492
2798
3569
2551
2974
3 122
3218
3045
3 190

774
632
812
1048
1 334
1088
980
700
754

3814
3626
4220
4660
4280
4632
3530
2699
2724

7080
7056
8601
8259
8588
8841
7728
6445
6669

2.8
3.5
5.0
4.4
5.6
5.9
6.5
7.4
11.0

1938

327

8

69

404

17.4

Mlk

I Yht.

5.1
4.4
6.7
9.9
13.8
11.8
11.2
10.4
16.7

5.4
5.5
6.9
8.7
8.9
10.5
7.2
8.3
11.1

4.1
4.4
6.0
6.7
7.7
8.3
7.8
8.0
11.5

6.8

5.3

12.2

punglt palat

I

Vuonna 1958 saivat kunnat lainoja yhteensä 7080 milj. markkaa,
millä ne peittivät vain 4.1 % kokonaismenoistaan tämän prosentin jakautuessa siten, että lainojen osuus oli kaupungeissa 2.8 0/0' kauppaloissa
5.1 % ja maalaiskunnissa 5.4 %. Vuonna 1938 kunnat saattoivat 'lainoilla peittää kokonaista 12.2 % kokonaismenoistaan, joten lainojen
merkitys on siis vuosi vuodelta muodostunut yhä vähäisemmäksi. Kun-
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tien yhteinen velkamäärä, mikä käsittää menojäämät sekä tilapäiset ja
pitkäaikaiset velat ulkopuolisille, nousi vuonna, 1958 70 866 milj. markkaan. Tästä tuli kaupunkien osalle 29275 milj., kauppaloiden osalle
7 690 milj. ja maalaiskuntien osalle 33 901 milj. markkaa. Kuntien varat
nousivat samanaikaisesti 384 176 milj. markkaan. Kuntien velat asukasta
kohden olivat vuonna 1958 kaupungeissa n. 23 200 mk, kauppaloissa
22400 mk ja maalaiskunnissa 12200 mk. Näitä määriä on pidettävä
vähäisinä.
Kuntien varat ja velat ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Kuntien varat ja velat
I

Vuoden
lopussa

I

Varat

Velat

milj.mk

milj.mk

Kau- I Kaup-I
pungit

I

Mlk

IYh,:en- Kau: I Kaup-I
sa

palat

1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950

206537
195908
178630
160723
140024
125 159
87 118
64890
51060

34380
30617
25962
23299
19951
16746
14216
10 915
7263

143259
132 140
120002
107482
91 787
79988
67404
52890
39059

1938

7663

293

3479

I

Mlk

IYh,:en-

punglt

palat

384 176 29275
358665 25503
324594 23664
291 504 22819
251 762 18270
221 893 18937
168738 17 561
128695 14277
97382 11 106

7690
7022
6244
6 111
5 168
4413
3676
2901
2025

33901
29591
27280
24139
20884
17832
12978
9813
7229

70866
62 116
57 188
53069
44322
41 182
34215
26991
20360

97

797

3235

11435

2341

sa

I

i

-

Kunnallisilla liikelaitoksilla on erityisesti kaupunkien taloudessa sangen huomattava merkitys. Niitä ei tosin ole alkuaan perustettu ansioiden
hankkimiseksi vaan kunnallispoliittisten tavoitteiden vuoksi. Esimerkiksi
vesilaitosten rakentamista perusteltiin aikoinaan sillä, että oli huolehdittava veden saannista tulipalojen sattuessa, ja sähkölaitosten perustamista sillä, että oli hankittava katuvalaistus paremman järjestyksen ja
turvallisuuden aikaansaamiseksi. Näistä laitoksista on kuitenkin muodostunut useille kaupungeille tuottoisia tulolähteitä, jotka ovat vaikuttaneet verorasitusta keventävästi.
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ll.untien tehtäväpiiri

Kunnallisen toiminnan suuntaviivat ja säännöt sisältyvät osaksi kunnallislakiin ja osaksi erikoislakeihin. Kunnallislaissa on varsinaisesti määritelty se toimintakenttä, jossa kunnalla on käytännöllisesti katsoen itsenäinen päätäntävalta. Erikoislait taas säätelevät niitä tehtäviä, joissa
kunta itse asiassa toimii valtion alemmanasteisena hallintoelimenä. Kunnallistalouden nykyiset perusteet on luotu v. 1865 maalaiskuntien kunnallishallinnosta annetulla asetuksella ja v. 1873 kaupunkien kunnallishallituksesta annetulla vastaavalla asetuksella. Nämä lainsäädäntötoimenpiteet tekivät mahdolliseksi nykyisen kunnallisen tuloveron käytäntöönoton. Näitä säännöksiä on myöhemmin muutettu ja täydennetty eri
laeilla. Vuoden 1949 alussa voimaan tullut uusi kunnallislaki määrää
kaikkien kuntien, niin kaupunki-, kauppala- kuin maalaiskuntienkin
kunnallistaloutta hoidettavaksi samojen periaatteiden mukaan. K u nn a t 0 v a t m e 1 k 0 v a p a a t pää t t ä m ä ä n t u 1 0- j a m eno a rv i 0 i s t aan, k u i t e n k i n n iin e t t ä kun n a n v a r s i nai s iin
me n 0 i h i n ei saa käy t t ä ä pää 0 m a t u 10 ja. T ä m ä sää n11 Ö s s isä 1 t ä ä s e 11, e t t ä kun n a 11 0 m a i suu s 0 n s ä il Y t e tt ä v ä v ä h e n t y m ä t t ö m ä nä.
Kuntien vapaaehtoiset tehtävät ovat kuten edellä on todettu suhteellisesti vähentyneet valtiovallan pakottaessa kunnat toimimaan aloilla,
joilla valtio yksityiskohtaisesti määrittelee tehtävät ja velvollisuudet
kuntien vapaan harkinnan jäädessä jokseenkin olemattomaksi. Tällä
tavoin kunnille uusia tehtäviä määrätessään lainsäätäjä ei useinkaan ole
osoittanut tulolähteitä niistä aiheutuvien kustannusten suorittamiseksi,
mikä on vaikeuttanut kuntien talouden tasapainossa pitämistä ja ollut
suurena syynä kunnallisen verorasituksen lisääntymiseen. Kun kuntien
taloudenpitoa arvostellaan vertaamalla sitä esim. yksityisen liikeyrityksen hoitoon, onkin syytä muistaa, että kunnat usein pakotetaan suorittamaan investointeja ja kantamaan taloudellista rasitusta uusista toiminnoista ilman, että ne ovat voineet tietää niistä etukäteen saati ottaa
taloutensa suunnittelussa huomioon niiden vaatimaa lisärahoitustarvetta.
Kunnallistaloudelliset kysymykset liittyvät kiinteästi myös yleiseen
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Muuttoliike kaupunkeihin, väestörakenteen muuttuminen, elintason noususta aiheutuvat uudet tarpeet, lääke-
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tieteen kehitys, moottoriajoneuvoliikenteen kasvu jne. vaikuttavat omalla
tavallaan paineena kunnallista tehtäväkenttää vastaan saattaen synnyttää edeltä arvaamattomia uusia tarpeita ja niiden tyydyttämiseksi vaadittavia menoja.
Kuntien taloudenhoitoa suuresti vaikeuttava
tekijä on lisäksi kuntien menojen ja myös tulojen
riippuvaisuus koko yhteiskunnan taloudellisesta
k e h i t y k s e s t ä. Kunnille on asetettu sangen suuret velvoitukset
esim. työttömyyden hoidossa. Työttömyysaallot ovat yleensä sattuneet
samaan aikaan, jolloin taloudellisen aktiviteetin aleneminen on kaventanut kuntien verotuspohjaa ja aiheuttanut siten kuntien tulojen vähenemisen, mikä on saattanut johtaa monissa kunnissa miltei ylivoimaisilta
tuntuviin vaikeuksiin kunnan talouden tasapainottamisessa. Kun kunta
ei voi kuten valtiovalta lisätä muita tulolähteitään, on ollut pakko jyrkästi korottaa veroäyrin hintaa ja toimia siis toisin kuin suhdannepoliittiset näkökohdat olisivat vaatineet.
Kunnallistalous on
julkisen talouden osana
kiinteässä vuorovaikutuksessa valtion talouden
k a ns s a. Molemmat käyttävät pakkotalouksina samaa tulolähdettä,
yksityistalouksien verottamista. Mitä enemmän valtio ammentaa tästä
lähteestä, sitä vähemmän mahdollisuuksia jää kunnaUe. Myös lainamarkkinoilla valtio esiintyy kuntien kilpailijana. Valtiontalouden epäkuntoon joutuminen tuntuu välittömästi kunnallistaloudessa, mistä on
tuoreita esimerkkejä. Valtion taloutemme ei viime vuosina ole ollut siinä
asemassa, että valtio olisi voinut tukea kuntia niiden vaikeuksissa. Se on
päin vastoin sysännyt omia rasituksiaan kuntien niskoille juuri silloin,
kun näidenkin talous on ollut äärimmilleen rasitettu.
J u 1k i s te n te h t ä vie n ja me no j en u u s i j ä r k i per ä in e n j a k 0 vaI t i 0 n· j aku n tie n k e s ken oli s i saa t a v asuo r i t etu k s i, Valtiovallan, joka lainsäädäntövallan haltijana voi
muuttaa lainsäädäntöä, olisi pyrittävä ottamaan takaisin eräitä nyt
kunnille sälytettyjä lakimääräisiä hallintotehtäviä. Myös voidaan ajatella näiden tehtävien siirtämistä kuntaa laajemmille hallintoyhteisöille
eli ns. aluehallinnolle. Monissa maissa asia onkin järjestetty tällä tavoin.
Meillä on kuntayhtymien eli kuntainliittojen merkitys viime aikoina
kasvanut nimenomaan sairaalatoimen alalla. Kunnallisen itsehallinnon
periaatteen voimassa pitäminen edellyttää itse asiassa sitä, että valtio
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hoitaisi kaikki sellaiset tehtävät, jotka on järjestettävä koko maassa
samalla tavoin ja jotka hyödyttävät samassa suhteessa kaikkia kansalaisia, kun sen sijaan kuntien toimialaan saisivat jäädä ne tehtävät, joiden
täyttämisessä on otettava huomioon paikalliset olot ja paikalliset tarpeet.

Suunnitelmallisuus kunnallistaloudessa

Vaikkakin kuten edellä esitetystä on käynyt ilmi kuntien mahdollisuudet harjoittaa talouspolitiikkaa ovat huomattavasti suppeammat kuin valtion, on kunnallistalouden hoidolta silti vaadittava
mahdollisimman suuren tuloksen saavuttamista vähin kustannuksin.
Tämän taloudellisuuden periaatteen noudattaminen edellyttää kunnan
talouden yksityiskohtaista suunnittelua pitemmälle ajalle eteenpäin
harkitsemalla huolellisesti eri tarpeiden tärkeyttä ja tyydyttämismahdollisuuksia. Kun tie n 0 1 i s i 0 le m a s sao 1 e vie n m a h d 0 1lisuuksien rajoissa pyrittävä suunnitelmalliseen
taI 0 u den hoi t 0 0 n t 0 im i malI a e i vai n v u 0 s i t tai sen
t u 1 0- j a m eno a r v i 0 n v aan p i t e m pia i kai sen taI 0 u ssuu n n i tel m a n p u i t t e i s s a. Ainakin investointien ja niiden
rahoituksen osalta on tällaisen suunnitelman laatimiseen ja toimimiseen sitä ohjeena pitäen olemassa mahdollisuudet, jopa jossakin määrin osoitettavissa käytännön tuloksiakin.
Kunnallistalous on varsin merkittävä tekijä julkisessa taloudessa, ja
sen piirissä suoritetuilla toimenpiteillä voidaan huomattavasti vaikuttaa
maassa yleensä noudatettavaan talouspolitiikkaan. Myös tässä mielessä
on vaatimus kunnallistalouden paremmasta pitkäjännitteisestä ja suunnitelmallisesta hoidosta perusteltu. Tämä olisi välttämätöntä ei vain
veronmaksajain edun ja kuntien oman talouden hoidon, vaan myös
yhteiskuntatalouden tasapainon kannalta. Kotimaisella sijoitustoiminnalla on suhdanteista aiheutuvien työllisyysvaihtelujen tasoittajana
erittäin tärkeä merkitys, ja nimenomaan j u 1 k i s t e n talo u k s i en
n iin vaI t i 0 n ku i n kun tie n k i n, s lJ 0 i t u s toi m i n t a a
oli s i ,k ä Y t e t t ä v ä t u 1 0 n m u 0 dos t u k sen j a työ 11 i s y yden sää tel e m i s e e n. Myös suoranainen työllisyyspolitiikka, jolla
pyritään ennakolta varautumaan työtilaisuuksien järjestämiseen työttömyyden sattuessa, liittyy osittain suhdanteita tasaavaan sijoituspolitiikkaan. Työllisyystöiden järjestämisen suhteen kuntia tosin sitovat lain
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säätämät velvollisuudet, mutta niiden aiheuttamat rasitukset kevenisivät, jos kunnat jo omalta osaltaan järjestäisivät sijoitustoimintansa
yleisen suhdannepolitiikan vaatimusten mukaisesti.
Kunnallistalouden puutteena valtiontalouteen verrattuna on kuten.
sanottu se, että kunta voi ylimääräisten menorasitusten sattuessa turvautua pääasiassa vain yhteen ainoaan aseeseen, nimittäin kunnallisverotukseen. Tämä vero toimii eräänlaisena säätelijänä, jonka avulla kunta
voi hankkia juuri sen määrän varoja, mikä vaaditaan kunnan menojen
ja muiden tulojen välisen erotuksen peittämiseen. Odottamattomat hyppäykset veroäyrin hinnassa vaikeuttavat kuitenkin jokaisen yksityisen
talouden tasapainossa pitämistä. Erityisen tärkeää veroäyrin hinnan
säilyminen vaakaana on kunnan alueella toimiville liikeyrityksille, joiden
täytyisi voida kustannuslaskelmissaan ja niiden vaikutuksessa hinnoitteluun suunnilleen laskea verotustekijän osuus. Tämä seikka muodostuu
entistä tärkeämmäksi liityttyämme Euroopan vapaakauppa-alueeseen,
jolloin kansainvälinen kilpailu ulottaa vaikutuksensa yhä enemmän myös
maamme kotimarkkinoihin.
Myös kuntien omat edut vaativat kunnallistalouden ja erityisesti
kunnallisen sijoitustoiminnan suunnittelua mahdollisimman pitkällä
tähtäimellä. Pitkäaikainen sijoitussuunnitelma tarjoaa paremmat mahdollisuudet huolelliseen suunnitteluun ja teknillisen henkilökunnan työkapasiteetin hyväksi käyttämiseen. Vaatimusten kasvaessa ja tekniikan
edistyessä on myös kunnallisia laitoksia kehitettävä ja modernisoitava.
Kunnilla on miltei rajattomasti sijoitustehtäviä, joiden kiireellisyydessä
ja tarpeellisuudessa on paljon aste-eroja ehdottoman välttämättömästä
aina utopistiseen haaveiluun saakka. Sijoitustehtäviä toteutettaessa onkin
niiden tärkeys- ja kiireellisyysasteella ensiarvoinen merkitys. Sijoitustehtävien toteuttamisen mahdollisuudet puolestaan riippuvat käytettävissä olevista työvoima-, materiaali- ja pääomaresursseista, jotka eivät
milloinkaan ole rajattomat ja saattavat suhdanteista riippuen suuresti
vaihdella.

Rahastot kuntien talouden säätelijöinä
Kunnallisvaltuuston taloudeliiseen vallankäyttöön eli ns. finanssivaltaan sisältyy oikeus päättää, minkälaisten tarpeiden tyydyttämiseen
kunnan varoja käytetään ja miten menojen suorittamiseen tarvittavat
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varat hankitaan. Tämä tapahtuu pääosaltaan talousarvion vahvistamisella. Kunnallislain 109 §:n mukaan on kunnalle hyväksyttävä talousarvio jokaiseksi varainhoitovuodeksi, ja varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Vuosittaisen talousarvion tehtävänä on suunnitelmallisuuden
toteuttaminen kunnallistaloudessa. Mutta järkiperäinen taloudenhoito
edellyttää lisäksi, et t ä n iin ä a i koi n a, j 011 0 i n sää n n ä n m ukaiset tulot vuosittain muodostuvat kohtuullisia
m eno j a s u u r e m m i k s i j a j o 11 0 i n s i i s kun n a 11 i s t a10 u des s a ta v alla a n k e r t y y y 1 ij ä ä m ä ä, t ä mä tai 0 s a
s i itä sää s t e t ä ä n h u 0 n 0 j e n a i k 0 j e n v a r alle. Hyvin
hoidettu kunnallista10us toimiikin tämän periaatteen mukaisesti. Kunnallislakimme nimenomaan edellyttää kuntien näin menettelevän antaessaan kunnallislain 103 § :ssä kunnille oikeuden perustaa pysyviä
rahastoja. Rahastoimisen tarkoituksena on varata ennakolta varoja vastaisia tarpeita varten. Siten toisaalta tasoitetaan verorasitusta, kun menoja vaativia uudistuksia ei tarvitse kokonaan kattaa yhden vuoden
määrärahoilla, ja toisaalta taas vähennetään luoton tarvetta, kun uudistuksia varten tarvittavat varat on koottu etukäteen. Verontasausrahaston
rinnalla saattaa kunnilla olla käyttärahasto kuntien kassamenojen tarpeen tyydyttämiseksi sellaisena ajankohtana, jona verovaroja ei saada
kerätyksi riittävästi kunnan menoihin. Niinikään voi kunnilla olla kiinteistärahastoja, avustusrahastoja, lainarahastoja jne. Viime aikoina on
rahastointikysymystä paljon pohdittu kunnallismiesten kesken. Kuntien
talouden rasitettu tila ei viime vuosina ole paljon sallinut rahastoimista,
mutta kunnallistaloudessa nyttemmin tapahtunut keventyminen on tehnyt kysymyksen ajankohtaiseksi, ja ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksiinsä useat kunnat jo sisällyttänevätkin rahastointivarauksia. Voimassa
olevat rahastointisäännäkset kaipaisivat tosin uudistamista rahastoinnin
joustavammaksi tekemiseksi.
Osittain samaan päämäärään kuin rahastoimisella päästään kunnan
talousarvioon sisältyvillä s i i r tom ä ä r ä r aho i 11 a, jotka voidaan
varainhoitovuoden päättyessä siirtää käytettäviksi vielä seuraavana
vuonna, jolloin niitä ei enää oteta talousarvioon menoiksi. Siirto määrärahoja ovat kunnat käyttäneet erityisesti suurten rakennushankkeiden
yhteydessä.
2
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K unnallistalouden kehittäminen
Kunnallistaloudessa on siis parhaillaan ajankohtaista pyrkimys pitkä~
jännitteisyyteen ja sen puitteissa tapahtuvaan taloudenhoidon punnintaan varautumalla rahastosiirroilla huonompien suhdanteiden varalle
sekä laatimalla useampivuotisia taloussuunnitelmia. Kunnallista taloussuunnitelmaa laadittaessa on arvioitava lähimpien vuosien varsinaisten
menojen, veroäyrien lukumäärän ja kunnan muiden kuin verotulojen
kehitys. Sitten on määriteltävä se veroäyrin hinta, mikä katsotaan kunnallistaloudelLiselta ja poliittiselta kannalta mahdolliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi ylläpitää. Kun on vielä arvioitu lainamahdollisuudet, saadaan selville se määrä, mikä kunnalla tulee olemaan käytettävänään
investointeihin. Taloussuunnitelman toinen vaihe käsittää investointitarpeiden luetteloinnin kustannusarvioineen. Viimeisenä tehtävänä on
sitten asettaa investointitarpeet tärkeysjärjestykseen, karsia pois ne vähemmän tärkeät investointikohteet, jotka eivät mahdu suunnitelman
puitteisiin, ja jakaa jäljelle jääneet investointikohteet eri budjettivuosien
osalle ottaen huomioon osittain tärkeysasteen, osittain myös teknilliset
mahdollisuudet.
S i joi t u s suu n n i tel m a n
1 a a t im i s e s t a o n Hei s i ngin k a u p u n g i s sas a a t u m yön t e i n e n k 0 k e m u s. K 0 ht u u 11 i s ella v i r he m a r gin a ali 11 a 0 n p y s t y t t y s u ur i n pii r t e i n e n n a koi maa n s e k ä t u l 0 j e n e t t ä m e n 0j e n k e h i t y s. Vaikka sijoitusohjelmaa ei ole voitu laatia sitovaksi ja vaikka sitä ei olosuhteiden muututtua ole voitu noudattaa
sellaisenaan, on siitä ollut se hyöty, että on oltu yleispiirtein selvillä,
mihin suuntaan kunnan kehitystä on johdettu ja millaiseksi kunnan talous on muodostunut. Erityisen hyödyllistä on tällaisen sijoitusohjelman
laatiminen ollut nimenomaan luottamusmiehille, jotka valtuustossa ja
lautakunnissa käyttävät kunnallisen itsehallintojärje.stelmämme mukaan kunnan korkeinta päätäntävaltaa talousasioissa.
On väitetty, että kunnallisen verorasituksen kasvu olisi ajan oloon
pysyvä, jopa suositeltava ilmiö edistyvässä yhteiskunnassa. Joskin viime
vuosikymmenenä tapahtunutta kehitystä kuvastavat numerot niin meidän maassamme kuin monia alla muuallakin puhuvat tähän suuntaan,
en kuitenkaan pitäisi tätä johtopäätöstä enempää oikeana kuin perusteltunakaan. Kunnallinen verorasitus on saavuttanut niin korkean ylei-
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sen tason, että sen huomattava kohottaminen muodostuisi jo erittäin
vakavaksi tekijäksi ajatellen mm. kansainvälistä kilpailukykyämme, jonka vahvistamiseeen on kaikin keinoin pyrittävä. Kunnallinen tulovero
on sitä paitsi liian kaavamainen eikä korkealle tasolle noustuaan enää
voi riittävässä määrin ottaa huomioon verotettavan kantokykyä. Oikeampi kehityssuunta olisikin jo aikaisemmin viittaamani tehtävien
uudelleen määrittely valtion ja kuntien kesken, jolloin valtiovallalle tai
kuntia suuremmille hallintoyhteisäille siirrettäisiin osa paikalliseen itsehallintoon itse asiassa soveltumattomista tehtävistä. T ä 11 a i n e n
kunnan tehtäväpiirin puhdistus siihen sotien jälk e i s i s s ä jos s a k i n m ä ä r i n p 0 i k k e u k s elI i s i s sao loi ssas y n t y n e i s t ä 1 i s i s t ä oli s i 0 m a n s a t e r v e h d y t t äm ä ä n kun n a 11 i s talo u t ta. Eräs toinen mahdollisuus erityisesti heikossa asemassa olevien pienten kuntien talouden parantamiseksi on kun tie n 0 r g a n i saa t i 0 m u 0 don muu t t a m ine n, ts. pienten kuntien yhdistäminen, mihin mm. Ruotsissa on äskettäin pyritty melko radikaalilla muutoksella.
Kunnallisen itsehallinnon luonteeseen kuuluu olennaisesti, että kuntalaiset saavat valitsemiensa luottamusmiesten välityksellä itse päättää
yhteisistä taloudellisista ja muista asioistaan ja kehittää paikallisia tarpeita tyydyttäviä laitoksiaan ja palveluksiaan sitä mukaa kuin he vapaaehtoisesti suostuvat ottamaan kantaakseen tästä koituvat taloudelliset
rasitukset. Tämä periaate olisi jälleen saatava kunniaan maamme kunnallista toimintaa ja kunnallistaloutta kehitettäessä.

KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN YLEISET TAVOITTEET
JA KEINOT
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa helmikuun
7 päivänä 1960 piti

Jouko Paakkanen

Kilpailulainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat viime aikoina
olleet Suomessa ajankohtaisia useastakin syystä. Talouspolitiikastamme
vastuussa olevien taholta on pariinkin otteeseen vedottu yrittäjien uskollisuuteen markkinatalouden »pelin sääntöjen» noudattamisessa.
Toisaalla on elinkeinoelämässämme väitetty esiintyvän »mitä lukuisimpia m.onopolistisia yhteenliittymiä» ja vaadittu kartellien nujertamista.
Samaan aikaan on Kartellivirasto jatkanut kilpailuolosuhteittemme
äskettäin aloitettua kartoitusta.
Ajankohtaisuudestaan huolimatta valittu teema vaatinee selityksen.
Miksi puhua kilpailulainsäädännöstä ylipäänsä ja miksi nimenomaan
sen yleisistä tavoitteista ja keinoista? On mahdollista, että kilpailulainsäädännöstä puhuminen Suomessa saattaa kuulijat helposti hakemaan
esitelmöitsijän motiiveja. Voidaan epäillä, että hän haluaa esityksellään
vaikuttaa lainsäädännön kiristämiseen tai päinvastoin vähätellä sen tarpeellisuutta antamalla kilpailun toiminnasta todellisuutta ruusuisemman kuvan. Kun on kysymyksessä asia, jonka yhteydessä kannanotot
pohjimmiltaan ovat tunteenvaraisia, onkin keskustelun asiallisuuden
kannalta eduksi, jos osanottajat esittävät mahdollisimman selvästi arvolähtökohtansa.
Ensinnäkin kilpailulainsäädäntö merkitsee selvää asettumista markkinatalouden kannalle. Nykyisin katsotaan länsimaissa yleisesti, että
kilpailulainsäädäntö on markkinataloudessa harjoitettavan talouspoli-
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.tiikan luonnollinen osa. Yhdysvalloissa kilpailulainsäädäntö on nyt jo yli
seitsemänkymmenen vuoden ikäinen. Euroopan maissa on taloudellisten
olojen »normalisoituminen» sodan jälkeen tuonut mukanaan suoranaisen kilpailulainsäädännön aallon, eikä ole montakaan länsi-·Euroopan
maata, jossa 1950-luvulla ei olisi säädetty uusia kilpailulakeja tai muutettu entisiä. Tämä lainsäädäntötyö on tapahtunut rinnan säännöstelystä ja kansallistamisajatuksista luopumisen kanssa.
Kilpailulainsäädäntö ei merkitse periaatteellista luopumista markkinataloudesta tai huonon järjestelmän paikkaamista, sillä virheettömästi toimivaa talousjärjestelmää ei todellisuudessa ole olemassa. Markkinatalouden virheiksi on mainittu suhdannevaihtelut ja kilpailun rajoitukset. Reagointi niihin voi periaatteessa olla joko koko järjestelmän
tuomitseminen ja korvaaminen muulla tai sitten »häiriöiden» lieventäminen sellaisen talouspolitiikan avulla, joka ei estä markkinoiden toimintaa. Suhdannepolitiikkaa on opeteltu ja jossain. määrin opittukin
1930-luvulta lähtien. Kilpailun rajoitusten tapauksessa talousjärjestelmän tuomitseminen johtaa laajaan hinta- ja palkkasäännöstelyyn sekä
kansallistamiseen. Sitä pitkin etenevän kehitystien päässä on yhä keskitetymmin johdettu talous. Kilpailulainsäädäntö on toinen vaihtoehto.
Sen avulla pyritään lisäämään markkinoiden toiminnan tehokkuutta, ja
vaikka laki saattaakin kohdistua kiusallisena joihinkin yrittäjiin ja yrittäjäryhmiin, se on - tai sen ainakin tulisi olla - kokonaisvaikutukseltaan yritteliäisyyttä tukeva ja auttava talouspolitiikan muoto.
Ne, jotka pitävät kilpailulainsäädäntöä tarpeellisena nykyisessä
markkinataloudessa, uskovat
a) että ellei yleisiä yrittäjien markkinakäyttäytymisen puitteita julkisen
talouspolitiikan taholta aseteta, kilpailun rajoitukset ja taloudellisen
vallan keskittyneisyys saattavat saada sellaiset mittasuhteet, että koko
talousjärjestelmä joutuu vaaraan tulla korvatuksi keskitetysti johdetulla järjestelmällä.
b) että kilpailulainsäädäntö voi vaikuttaa lisäävästi kilpailun tehokkuuteen.
On syytä huomauttaa, että jopa Yhdysvalloissakin on kilpailulainsäädännön tarpeellisuutta perusteltu edellä ensin mainitulla olettamuksella. Kuinka paljon painavampi tuo peruste onkaan Suomessa, jossa on
suuria poliittisesti aktiivisia ry hmiä, joille pienetkin tahrat markkinatalouden vaakunakilvessä riittävät koko järjestelmän tuomitsemiseen.
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Suomessa kilpailulainsäädännön tarpeellisuutta voisi ehkä perustella
vielä kolmannellakin argumentilla. Ulkomaankauppa, nimenomaan
tuonti, on meillä erittäin tärkeä kilpailutekijä. Nyt kun tulevaisuudessa
ulkomailta suuntautuvaa kilpailua yhä vaikeammin voidaan välttää
kansainvälisen kaupan rajoitusten avulla, yritysten ja koko kansantalouden kilpailukyky tulee ensiarvoiseksi probleemaksi. Sen saavuttamiseksi tehokas sisäinen kilpa{lu lienee eräs parhaista keinoista.
Missä määrin esitetyt perustelut kilpailulainsäädännön tarpeellisuudesta pitävät paikkansa, on tietenkin keskustelulle avoin kysymys.
Kannanotto jonkin talousjärjestelmän puolesta on pohjimmiltaan uskon
asia, vaikka tuota uskoa voidaankin ainakin markkinatalouden tapauksessa varsin pitkälle perustella. Myös väite, että ilman yhteiskunnan
kilpailupolitiikkaa kilpailu saattaa tulla .niin sidotuksi, että koko talousjärjestelmä joutuu vaaraan, on vaikeasti todistettavissa, mutta tiettyä
todennäköisyyttä .ei siltä voitane Suomessa kieltää. Mitä sitten tulee
käsitykseen, että kilpailulainsäädännön avulla voidaan kilpailun tehokkuutta olennaisesti lisätä ja ylläpitää, on selvennykseksi tuotava esiin,
että kilpailulainsäädäntö ei suinkaan ole ainoa eikä· ehkä tärkeinkään
talouspolitiikan muoto tässä suhteessa. Koska länsimaisessa taloudessa
julkisen sektorin osuus kansantulosta on huomattavan suuri, noin kolmasosa, ja koska sen harjoittama talouspolitiikka ottaa nykyisin kantaakseen paljon laajemman vastuun kuin aikaisemmin, on tärkeätä, että
tuo talouspolitiikka käyttää keinoja, jotka myötäilevät, eivätkä korvaa,
markkinoiden toimintaa. Kilpailulainsäädäntö ei ole erillinen osa tässä
suhteessa, vaan liittyy läheisesti muuhun taloudellista toimintaa koskevaan lainsäädäntööil. Julkisen vallan velvollisuus on harjoittaa talouspolitiikkaa niin, että markkinoiden tehokasta toimintaa ei kahlita.
Kilpailulainsäädäntö puolestaan on eräs keino estää sen kahliutuminen
markkinoiden itsensä taholta.
Toinen edellä asetettu kysymys oli, miksi puhua kilpailulainsäädännön yle i s i s t ä tavoitteista ja keinoista. Siihen vastattaessa on
tarkasteltava niitä käsityksiä, joita kilpailulainsäädännön tehtävistä ja
niiden toteuttamisesta on esitetty. Kilpailua koskevan keskustelun oltua
Suomessa hyvin niukkaa, on mahdollista, että seuraavassa esitetyt tulkinnat eivät tee täyttä oikeutta julkisuudessa esitettyjen suhteellisen
suppeiden kannanilmaisujen takana oleville näkemyksille.
Ensinnäkin on esitetty mielipiteitä, joissa päättely etenee kilpailun-
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rajoituksia kohtaan tunnetusta moraalisesta närkästyksestä suoraa tietä
lainsäädännön kiristämisvaatimukseen. Erään keskusjärjestön viimekeväisessä edustajakokouksessa todettiin pari vuotta voimassa olleen
kartellilainsäädäntömme osoittaneen »elinkeinoelämässämme esiintyvän m itä 1 u k u i s i m pia -monopolistisia yhteenliittymiä». Tä~tä
syystä katsottiin »tarvittavan entistä voimakkaampia tOImenpiteitä kuluttajaväestöä rasittavien k a r t e II i e n n uj e r t a m i s e k s i».
(Harv. J. P.) Haluamatta lainkaan vähätellä Suomessa esiintyvien kilpailunrajoitusten merkitystä kilpailun tehokkuuden kannalta, voidaan
kuitenkin asettaa kyseenalaiseksi, todistaako parinsadan tapauksen rekisteröinti kartellirekisterissä, että maassamme on »mitä lukuisimpia»
monopolistisia yhteenliittymiä, mitä ne nyt sitten puolestaan lienevätkin.
Näyttää myös siltä, että esitetyssä kannanotossa kilpailulainsäädäntö
nähdään Pyhän Yrjänän kaltaisena ritarina, jonka tehtävänä on kilpailun vapauden miekalla nujertaa kartellien lohikäärme kerta kaikkiaan.
Kunhan vain kilpailulainsäädäntö tehdään tarpeeksi kireäksi, niin paha
saadaan talousjärjestelmästä kitketyksi juurineen päivineen. Näin helppo
asia ei kuitenkaan liene, ja toivon, että esittämäni tulkinta olisi liian
yksinkertaistettu. Vaikeudet alkavat heti, kun on ratkaistava, mitä kielletään ja mitä sallitaan kilpailun nimissä. Sanonnat sellaiset kuin »monopolistiset yhteenliittymät», »monopolistinen hintain rajoittaminen»,
»kilpailun rajoitukset» ja jopa »kartellikin» eivät ole ilmestyksenomaisen
selviä. Voidaan jopa kysyä, onko mahdollista lainkaan määritellä käsitettä kilpailun rajoitus miettimättä, mitä kilpailulta halutaan. Jos olisi
olemassa realistinen ja selkeä kilpailun ihanne, esim. vapaa tai täydellinen kilpailu, voitaisiin kaikkia poikkeamia tästä ihanteesta pitää kilpailun rajoituksina, ja kilpailulainsäädännön tehtävä olisi helpompi, kuin
se nyt on. Kilpailu ei kuitenkaan ole täydellistä eikä vapaatakaan kilpailua tuon termin traditionaalisessa merkityksessä. Ja kun se ei sitä ole,
nousee kilpailulainsäädännön erääksi pääprobleemaksi kysymys siitä,
minkälainen kilpailu on tavoitteena, minkälainen kilpailu on mahdollista
ja toimivaa. Lohikäärme ei ole ilman muuta paikallistettavissa eikä
miekan kahvakaan osu kilpailun puolustajan käteen yhtä helposti kuin
Yrjänälle aikoinaan.
Sitäpaitsi kilpailulainsäädäntö on tai sen ainakin tulisi olla talousjärjestelmää tukeva talouspolitiikan muoto. Vaikka sen tehtävänä ilmeisesti onkin valvoa kilpailun tehokkuutta, ei sen päätarkoitus liene nega-
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tiivinen vaan positiivinen, ei vain »kartellien nujertaminen», vaan sellaisten kilpailun puitteiden luominen, jotka lisäävät kilpailun tehokkuutta ja sitä kautta koko talouden kilpailukykyä. Ja noiden puitteiden
on annettava mahdollisimman selvät »pelin säännöt» sekä kilpailulainsäädäntöä soveltaville viranomaisille että markkinapolitiikkaansa suunnitteleville yrityksille. Pelkästään nujertamisajatukselle rakentuva lähtökohta todennäköisesti johtaisi liiaksi kieltoihin pohjautuvaan kilpailulainsäädäntöön, kun sekä kysymysten vaikeus että lainsäädännön tehtävän positiivinen puoli otetaan huomioon.
Mutta vaikka edellä sanottu hyväksyttäisiinkin, voidaan yhä kysyä,
eikö keskustelu kilpailulainsäädännön yleisistä tavoitteista ja keinoista
ole turhaa filosofointia. Kilpailulainsäädäntöä on sovellettava konkreettisella tasolla konkreettisiin tapauksiin. Sen alueella ei elon kultapuu
ole ainoastaan vihreä vaan kirjava kuin ruska-ajan metsä. Miten harmaaksi väitetty teoria lainkaan voi sopia oppaaksi sen värikkyyteen?
Yhdysvalloissa, jossa kilpailulainsäädäntöä koskevaa keskustelua on käyty jo yli seitsemänkymmentä vuotta, on kannattajia silläkin ajatuksella,
ettei se sovikaan. Heidän mielestään kilpailulainsäädäntöä kehitettäessä
ja sovellettaessa tarvitaan toisaalta käytännön kokemusta ja tuntemusta
ja toisaalta juridista asiantuntemusta. Yleistavoitteena on tietysti kilpailun vapauden ylläpitäminen, mutta ei tuota tavoitetta sen kummemmin
tarvitse selvitellä, käytännön kokemuksen ja juridisen asiantuntemuksen
yhteistyön tuloksena voidaan löytää tyydyttävä ratkaisu jokaiseen käytännössä esille tulevaan kilpailuprobleemaan. Tämän käsityksen mukaan
kilpailulainsäädäntöön liittyvät kysymykset eivät ensisijaisesti ole taloudellisia vaan juridisia. Suomen nuoressa kilpailukeskustelussa ei
tämä käsitys muistaakseni ole tullut nimenomaisesti julki lausutuksi,
mutta keskustelun tähänastista kehitystä ajatellen ei tämän tapainen
tulkinta liene kovin kaukaa haettu.
Esitelmän teema sisältää käsityksen, jonka mukaan kilpailulainsäädännön kysymykset ovat olennaiselta osaltaan luonteeltaan taloudellisia ja ettei niihin juuri voida ottaa perusteltua kantaa, ellei selvitetä,
miten erilaiset markkinain rakenteet ja yritysten käyttäytymistavat vaikuttavat hintoihin, laatuihin ja määriin, ja toisaalta, mitä vaikutuksia
tietyillä kilpailupoliittisilla toimenpiteillä voidaan odottaa olevan. Nämä
kysymykset edellyttävät taloustieteen tarjoamien mahdollisuuksien hyväksi käyttämistä. Ne ovat tosin suhteellisen vajavaiset, mutta juuri

KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN YLEISET TAVOITTEET JA KEINOT

25

edellä mainittujen kysymysten ratkaisemiseksi ei mitään muutakaan ole
käytettävissä. Toisaalta on ehdottoman selvää, että kilpailulainsäädäntöä ei pidä kehittää eikä soveltaa ilman käytännön olosuhteiden ja
juridiikan asiantuntemusta, mutta yhtä välttämätöntä on selvittää vallitsevien kilpailun muotojen seuraukset, suunta, johon kilpailuolosuhteita halutaan kehittää ja keinot, joilla se on mahdollista. Sellaisen selvityksen pohjalla voidaan asettaa kiipailulainsäädännön tavoitteet, punnita niiden keskinäinen järjestys (sillä ne ovat usein ristiriitaisia) ja etsiä
keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Ratkaisut eivät tietenkään voi tapahtua
nopeasti, muodostaahan kilpailulainsäädäntö erittäin monimutkaisen
kysymysten ryhmän. Kilpailupolitiikka pyrkii turvaamaan koko talousjärjestelmän perustana olevien kilpailun ja markkinoiden instituutioiden
toiminnan, mutta sen on samalla annettava käytännössä yksityistapauksiin sovellettavissa olevat ohjeet. Näiden kahden tehtävän väliin jäävä
alue on niin leveä, että herää kysymys, voidaanko tai onko edes tarkoituksenmukaista rakentaa täydellinen silta niiden välille. Ensinnäkin,
koska tietämyksemme talouden toiminnasta on vielä hyvin vajavainen,
ei kilpailulainsäädäntöä ole ehkä syytä tehdä yksityiskohtaisen tarkaksi
ja joustamattomaksi. Toiseksi, muuttuvassa maailmassa, jossa kilpailukin
jatkuvasti saa uusia muotoja, ei yleisten periaatteiden ja yksityistapausten välistä yhteyttä saada niin selväksi, että jokaiseen konkreettiseen
tapaukseen voitaisiin edeltä käsin varautua. Kuitenkin nykyisellään
juopa kilpailulainsäädännön antamien yleisten ohjeiden ja lain yksityiskohtaisen sovellutuksen välillä on useimmissa maissa todettu valitettavan
leveäksi. Esimerkiksi riittänee Ruotsin kilpailulainsäädännön yleisohje
siitä, koska kilpailun rajoitus on todettava »vahingolliseksi»: »Med
skadlig verkan av konkurrensbegränsning förstås, att konkurrensbegränsningen på ett ur allmän synpunki otillbörligt sätt påverkar prisbildningen, hämmar verkningsförmågan inom näringslivet eIler försvårar eIler hindrar andras näringsutövning.» Tämä on kaikkea kunnioitusta ansaitseva periaate, mutta sen soveltaminen myöhemmin käytännössä ilmenneisiin probleemeihin ei ole sujunut vaikeuksitta, kuten
prof. Ulf af Trolle Suomessa pitämissään esitelmissä on todennut. Puuttumatta lainkaan siihen lähinnä juridiseen kysymykseen, onko kilpailua
koskeva lainsäädäntö yritettävä kirjoittaa mahdollisimman selväksi ja
yksityiskohtaiseksi vai riittääkö, että sen tulkitseminen sovellutusten
yhteydessä rakentuu selviksi ajatelluille periaatteille, joka tapauksessa
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kilpailulainsäädännön lähtökohtien ja sen sovellutusten välistäjuopaa on
koetettava keskustelulla kaventaa. Se edellyttää sekä vallitsevien kilpailuolojen empiiristä kartoitusta että kilpailulainsäädännön yleisten tavoitteiden ja keinojen selventämistä.
Kilpailulainsäädännön yleisiä tavoitteita asetettaessa joudutaan toisaalta analysoimaan, mitä tehtäviä kilpailulla markkinataloudessa on ja
toisaalta, millä tavoin noiden tehtävien toteutumista voidaan edesauttaa.
(Tässäkin tapauksessa tavoitteet ja keinot kietoutuvat toisiinsa niin, että
käytettävissä olevat keinot vaikuttavat konkreettisiin tavoitteisiin.)
Kilpailu ja markkinat ovat yksityiselle aloite- ja omistusoikeudelle
rakentuvat talouden keskeiset ohjaajat, mistä syystä k i 1 p a i 1 u 11 e
ase t e t t av a t te h t ä v ä t ovat sekä talo u d elI i s i a että
s 0 s i a ali s i a. Kilpailun on ohjattava talouden toimintaa siten, että
yritykset ja viime kädessä koko talous saavuttavat tietyn taloudellisen
suoritustason. Voidaan lisäksi edellyttää, että myyjien ja ostajien keskinäinen kilpailu on »vilpitöntä» ja »reilua», so. kilpailun täytyy johtaa
toivottuihin taloudellisiin seuraamuksiin ilman, että tiettyä käyttäytymiskoodia rikotaan. Yleensä tämä kysymys on käsitelty ns. vilpillisen
kilpailun lainsäädännön yhteydessä, mutta sen läheistä yhteyttä varsinaiseen kilpailulainsäädäntöön ei tarvinne korostaa.
Kilpailun kolmas pohjimmainen tehtävä on vallan jakaminen yhteiskunnassa. Markkinatalouden ja siihen liittyvän demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän painavimpana perusteluna on pidetty päätäntävallan desentralisointia. Mikä sitten on ihanteellinen vallan jakautuminen yhteiskunnassa, on eräs kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Kilpailun
ja kilpailulainsäädännön yhteydessä joudutaan tämän tavoitteen näkökulmasta ratkaisemaan, onko »pieniä» yrityksiä tuettava »suuriin» verrattuna ja kuinka pitkälle.
Vaikka tasapuolisuuden vaatimus on syvälle juurtunut kilpailulainsäädäntöä ohjaaviin periaatteisiin, on kilpailulainsäädännön tavoitteet
kuitenkin lähinnä asetettava niin, että ne tähtäävät kilpailun talo ude 11 i s t e n tehtävien toteutumiseen.
Jotta talouden toimintaan voitaisiin olla tyytyväisiä, on sen täytettävä
ainakin tyydyttävällä tavalla seuraavat kriteerit. 1) Sen on oltava tehokas
talous, so. sen on kullakin hetkellä käytettävissä olevista resursseistaan
saatava mahdollisimman suuri haluttujen hyödykkeiden tuotos. Tehokas
talous on myös kansainvälisesti kilpailukykyinen talous. 2) Sen on oltava
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kasvava talous. Sen kansantulon henkeä kohti on kasvettava niin, että
väestön elintaso nousee ja että uusi väestö voidaan työllistää. Talouden
on pystyttävä joustavasti mukautumaan tekniikan, kysynnän ja resurssien (lähinnä väestön) muutoksiin. Kasvu edellyttää sekä uusia tuotantomenetelmiä että uusia tuotteita. 3) Sen on oltava mahdollisimman
vakaa talous. Jyrkkien suhdannevaihtelujen välttäminen, vakaa rahanarvo ja maksutaseen tasapaino kuuluvat tähän tavoiteryhmääJ1. 4)
Tulonjaon tasaisuutta pidetään nykyisin tärkeänä talouden sosiaalisena
tavoitteena.
Suhdannevaihtelujen, rahanarvon, maksutaseen ja tulonjaon kysymyksiin kilpailun yhteys on välillisempi vaikka ei suinkaan olematon.
Mm. Suomen Pankin taholta on tiettävästi kiinnitetty huomiota kilpailun merkitykseen hintatason nousun hillitsijänä noususuhdanteen aikana.
Kilpailun pääasiallinen vaikutus kohdistuukin kahteen ensin mainittuun
kriteeriin: talouden tehokkuuteen ja sen kehitykseen. Jos ne asetetaan
kilpailulainsäädännön tavoitteiksi ja mittapuiksi, on kilpailun ilmiöitä
arvosteltava sen vaikutuksen mukaan, mikä niillä on talouden tehokkuuteen ja kehitykseen.
Talouden tehokkuuden todettiin edellä edellyttävän sitä, että käytettäviseä resursseista saadaan mahdollisimman suuri tuotos. Tehokkuus
koko talouden näkökulmasta ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kvantitatiivinen käsite, vaan sen mittapuuna on sellainen talouden rakenne, so. sellainen tuotantovarojen jakautuminen eri käyttötarkoitusten ja eri yritysten
kesken, että kuluttajan saama tyydytys on mahdollisimman sum'i. Tämä
ihanne ei ole aivan helppo toteuttaa. Kuitenkin juuri sen suhteen taloustiede voi käytettäväksemme asettaa ehkä parhaat välineet. Täydellisen
kilpailun mallikuva, joka sellaisenaan ei vastaa todellisuutta eikä sovellu
kilpailulainsäädännön tavoitteeksi, tekee mahdolliseksi esittää taloudellisen tehokkuuden keskeiset kriteerit. Taloudellinen tehokkuus edellyttää
sitä, että hyödykkeiden hinnat painuvat niin lähelle »kustannuksia»
kuin yrityksiin sijoitettujen pääomien tuottovaatimukset sallivat. Toisin
sanoen pääoma hakeutuu aloine, jotka tarjoavat korkeimmat tuotot,
kunnes pääoman antamien tuottojen alojen väliset erot tasottuvat kunkin
alan epävarmuus ja erikoisolosuhteet huomioon ottaen. Paitsi rajoittamatonta kilpailua tämä prosessi edellyttää suhteellisen hyvin toimivia
pääomamarkkinoita. Yksittäisen yrityksen kilpailu pakottaa tuottamaan
mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Yrityksellä ei saisi olla varaa
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pitää jatkuvasti käyttämätöntä kapasiteettia tai toimia liian pienellä
kapasiteetilla, sen on tarkoin suunniteltava sijoituskohteensa ja se saisi
saada voittoa vain taloudellisin tuotantomenetelmin. On kuitenkin
syytä muistaa, että vaikka kilpailu olisi rajoittamatontakin, ei yhteiskunnan tuotantokoneisto mukaudu käden käänteessä muuttuneisiin olosuhteisiin. Kilpailun mylly jauhaa hitaasti, mutta ellei sitä rajoiteta, se
ajan mittaan kyllä puristaa yritykset ja koko talouden tehokkaaksi. Sitä
vastoin, jos jollakin alalla jatkuvasti on olemassa ylikapasiteettia tai
siellä toimivien yritysten voitot pysyvät huomattavan suurina ilman
mainittavia taloudellisia uudistu~sia, voidaan arvella, että alalle pääsy
on vaikeata. Yhdysvalloissa suoritetuissa tutkimuksissa on todettu,
että aloilla, jonne uusien yritysten tulo on joko suuren optimikapasiteetin takia tai muista syistä vaikea, toimivien yritysten voittojen taso on
korkeampi kuin muualla taloudessa. l
Kilpailun toinen taloudellinen päätehtävä on kannustaa ja pakottaa
yritykset taloudellisiin uudistuksiin ja varata niihin tarjoutuvat mahdollisuudet tasapuolisesti kaikkien käytettäväksi. Tämä on erittäin tärkeä tavoite, ja on nähdäkseni kiistattomasti osoitettu, että kilpailulla on
tärkeä vaikutus taloudellisen kehityksen nopeuteen ja talouden mukautumisjoustavuuteen. Kilpailulainsäädännön välittömäksi ohjeeksi sitä
kuitenkin on vaikea soveltaa. Ensinnäkin tietämyksemme taloudellisen
kehityksen prosessista on vielä niin vajavainen, ettei ole helppo todeta,
miten yritysten erilaiset toimintamuodot vaikuttavat taloudelliseen kehitykseen. Myös kehityksen ja tehokkuuden tavoitteiden välinen ristiriita voi aiheuttaa tavoitteiden keskinäisen punnitsemisen probleemeja.
Joka tapauksessa erilaisten markkinain rakenteiden ja erilaisten käyttäytymismuotojen vaikutus taloudelliseen kehitykseen on tärkeä tekijä
kilpailulainsäädäntöä kehitettäessä. Esimerkkeinä mainittakoon suhtautuminen bruttohintajärjestelmään; sen pääasiallinen vaikutushan
kohdistuu siihen tapaan, jolla kauppa sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin. Myös kilpailulainsäädännön »naapurialueen» patenttilainsäädännön on haettava perustelunsa patenttisuojan ja taloudellisen kehityksen
välisistä yhteyksistä.
Kilpailulainsäädännön pyrkimyksenä on saada aikaan ja ylläpitää
tehokasta kHpailua siksi, että kilpailun kautta toteutuvat yhteiskunnalli1) JOE

S.

BAIN,

Barriers to New Competition, Cambridge, Mass. 1956, s. 190-201.
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set tavoitteet saavutettalSlln. Noiden tavoitteiden joukossa kilpailun
taloudellisilla tehtävillä, talouden tehokkuudella ja sen kehityksellä
(muuttumisella ja kasvulla) on keskeinen sija. Kun yritysten markkinakäyttäytymistä on kuitenkin vaikea arvostella suoraan eri käyttäytymismuotojen tehokkuus- ja kehitysvaikutusten perusteella, voidaan kilpailulainsäädännön yleiseksi tavoitteeksi asettaa i t s eki 1 p a i 1 u p r 0s e s s i n ylI ä P itä m i n e n s i n ä n s ä. Tällöin ajatellaan, että
jos kilpailu on rajoittamatonta, sen kautta toteutuvat em. taloudelliset
ja sosiaaliset tavoitteet itsestään. Tätä linjaa lähellä on mm. edellä esitetty Ruotsin kilpailulainsäädännön yleisohje. Kilpailuprosessin tehokkuuteen tähtäävä lainsäädäntö kohdistuu yleensä tiettyihin m a r k k in a käy t t ä Y t Y m i sen m u 0 toi h i n. »Ei saa käyttää bruttohintoja», »Ei saa harjoittaa hintadiskriminointia», »Ei saa muodostaa
tarjouskartelleja», »Voidaan puuttua siihen ja siihen» jne. Jos ajatellaan,
että yritys voi suhtautua kilpailun aiheuttamaan puristukseen periaatteessa kahdella tavalla: l »paeta» sitä pyrkimällä olemaan etevämpi kuin
kilpailijansa (»hyvä» tie, joka johtaa sekä talouden tehokkuuteen että
taloudellisiin uudistuksiin) tai »välttää» kilpailua rajoittamalla sitä, niin
edellä kuvatun lainen kilpailulainsäädäntö pyrkii estämään viimeksi
mainitun vaihtoehdon käytön. Edellä todettiin, että kilpailuprosessia
sinänsä tavoitteenaan pitävä lainsäädäntö antaa useinkin riittämättömät ohjeet soveltajille. Tämä ei kuitenkaan johdu itse tavoitteen luonteesta, vaan sen riittämättömästä selvennyksestä samoin kuin kysymysten
vaikeudesta.
Yritysten markkinakäyttäytymiseen kohdistuva lainsäädäntö on
kuitenkin suhteellisen aseeton keskittyneisyyden probleeman edessä.
Siinä suhteessa mielenkiintoinen on Carl Kaysenin ja Donald F. Turnerin
esittämä ajatus, jonka mukaan eräänä kilpailulainsäädännön päätavoitteena tulisi olla yritysten markkinavo~man rajoittaminen, kuitenkin
sillä edellytyksellä, että taloudellinen tehokkuus ei kärsi. 2
Edellä esitetyt tavoitteet eivät suinkaan sulje pois toisiansa. Kilpailulainsäädäntö voi pitää niitä kaikkia hyväksyttävinä tavcitteina, mutta
1) Vrt. M. A. ADELMAN, A&P, A Stud..Y in Price-eost Behavior and Public Policy,
Cambridge, Mass., 1959, s. 403.
2) CARL KAYSEN ja DONALD F. TURNER, Antitrust Policy; An Econornic and Legal
Analysis, Cambridge, Mass., 1959.
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niiden keskinäinen punnitus on välttämätön, koska ne voivat olla ristiriidassa keskenään. Tavoitteet on asetettava hierarkiaan.
Tavoitteiden hierarkian välttämättömyys tulee esille toistakin kautta.
Rajoittamattoman kilpailun vaatimusta on yleensä perusteltu sillä, että
se on myös kuluttajien etu, jota pidetään yhteiskunnan yleisimpänä
etuna. Traditionaalinen ajattelu etenee siten, että kuluttajan valinnan
vapauden ajatellaan johtavan, jos kilpailu on tehokasta, koko talouden
tehokkuuteen. Kuluttajan ajatellaan valitsevan rationaalisesti. Niin hän
luultavasti riittävässä määrin tekeekin, mutta tuo rationaalisuus rajoittuu useimmissa tapauksissa välittömään valintatilanteeseen. Tällöin voi
syntyä tilanteita, joissa kuluttajan välitön etu on ristiriidassa hänen pitkän tähtäimen etujensa kanssa.
Kilpailulainsäädäntö voi rakentua joko k i e 1 t 0 per i a a t tee lI e tai e p ä k 0 h t a per i a a t tee 11 e. Edellisessä tapauksessa tietyt menettelytavat kielletään. Tämä on sekä lain soveltajalle että yrityksille selvää, mutta kieltoperiaatteelle rakentuvaa lakia on vaikeampi
sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin. Sitäpaitsi se edellyttää hyvin varmaa
käsitystä siitä, mikä on »oikein» ja mikä »väärin».
Epäkohtalainsäädäntö puuttuu tietyillä tavoilla todettuihin ja määriteltyihin epäkohtiin. Tämän muodon etuna on joustavuus sovellettaessa
lakia todellisuuden monivivahteisiin yksityistapauksiin. Tällöin kuitenkin tulisi joko lain tai sovellutuskäytännön antaa selvät määritelmät siitä,
mitä epäkohdilla ymmärretään ja minkä näkökohtien mukaan niihin
suhtaudutaan.
Edellä ei ole käsitelty Suomen kilpailulainsäädännön konkreettisIa
kysymyksiä. Kilpailulainsäädäntö on erittäin monimutkainen talouspolitiikan osa, eikä ole mahdollista antaa suoralta kädeltä valmista ratkaisua sen konkreettisiin kysymyksiin. Vastaukset voivat löytyä vain
vähitellen tieteellisten selvitysten, keskustelun ja kokemusten kautta.
Alkaneella vuosikymmenellä uudet, muista maista jo tutut kilpailun ja
kilpailulainsäädännön probleemit varmasti tulevat eteen meilläkin.
Mainittakoon vain kaupan alalla kysymys »suoritushinnoittelusta» ja
siihen liittyvistä diskriminaatioptobleemeista (mm. voima-alennukset).
Tämän lisäksi kilpailukysymys tulee varmasti ajankohtaiseksi kauppapolitiikkamme yhteydessä. Me olemme pieni kansa, jolla ei ole paljoakaan aikaisempien saavutusten "laakereita, joilla levätä. Sitäpaitsi viime
aikoina on käynyt selvästi ilmi, etteivät pisimmällekään ehtineet kansat
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voi turvautua vain vanhoihin· saavutuksiin. Menestyksemme ehtona on
kilpailukykyinen talous, ja se edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä. Niitä
saadaksemme tarvitsemme kaiken yrittäjyyden, mitä meillä on, ja sen
olisi voitava tarttua näkemiinsä tilaisuuksiin vapaasti. Kauppaministeri
sanoi viime keväänä pitämässään puheessa, että me tarvitsemme sellaista yrittäjyyttä, joka vie vaikka läpi hal maan kiven. Oman etumme
nimessä meidän on koetettava pitää huolta siitä, että tuo kivi olisi vain
markkinain luonnollinen vastus uutta yrittäjää ja uusia ajatuksia kohtaan, ei kilpailun rajoitusten kiviaita.

HINTOJEN MUUTOKSISTA JA NIIDEN
ENNAKOIMISESTA 1 )
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
maaliskuun 10 päivänä piti

Timo Helelä
Tunnusomaista nykyiselle korkeasuhdanteelle on ollut hintojen
stabiilisuus. Hintojen liukuminen on toisin sanoen ollut vähäisempää
kuin vastaavissa tilanteissa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina.
Ennakoijat veikkaavat samankaltaisen kehityksen jatkuvan myös kuluvan vuoden aikana.
Näistä muuttuneista olosuhteista huolimatta ei hintojen muutosten
tutkiminen ja hintojen vastaisen kehityksen mahdollinen ennakoiminen
suinkaan ole vailla mielenkiintoa. Päinvastoin tällaista tarkastelua voisi
perustella ainakin kahdella seikalla. Ensinnäkin Suomen liittyminen
Eftaan tuo huomion kohteeksi yrittäjiemme hinnoittelupolitiikan.
Kilpailukykyisyyden saavuttaminen ennen suojatuilla kotimarkkinateollisuuden aloilla edellyttää paitsi laajaa rationalisointia ja joustavaa
sopeutumiskykyä myös kaavamaisen kustannuspohjaisen hinnoittelukäytännön modifioimista. Toiseksi, viime vuoden syksynä solmitut kaksivuotiset työehtosopimukset, joihin ei sisältynyt indeksiehtoa, perustuivat
olettamukseen hintatason vakavuudesta. Onko siis 1960-luvulla päästy
palkkojen indeksisidonnaisuudesta? Tullaanko työehtosopimuksissa pysyvämmin siirtymään entistä pitkäjännitteisempään politiikkaan? Vastaus riippuu - paitsi SAK:n ja SAJ:n välillä käytävän partisaanisodan
lopputuloksesta ennen kaikkea siitä, millä lukemilla kuluttajan
hintaindeksi on ensi vuoden loppupuoliskolla.
1 Valtiot.kand.
PERTTI KUKKONEN on avustanut »liikakysyntälaskelmien»
suunnittelussa ja valtiot.kand. SEPPO LINDBLOM »kustannuspainelaskelmien» suori ttamisessa.
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1. Syitii ja' syyllis.iJä

Tunnusomaista hintatason nousua pohtivalle keskustdulle on ollut,
että on enemmän haettu syitä ja syyllisiä: kuin tutkittu inflaation kehitysprosessia. Tässä keskustelussa ori puhuttu palkka-,. voitto-, korko-,
veroinflaatiosta, tuontihintojen nousun ja maataloustulolain aiheuttamasta hintojen kohoamisesta.,. Keskustelun vlrikkeenä on ollut inhimillinen pyrkimys päästä selville syistä ja päiden takana olevasta viimeisesta seTitysperusteesta. Inflaation etiI1irtte~n valinta on kuitenkin selvittänyt enernmän. kirjoittajan maailmankatsomusta kuin inflaatioprosessia.
Ns. syiden luetteleminen ei näet auta selittämään inflaatioprosessia.
Käyty keSKustelu on kuitenkin ollut omiaan selvittämään niitä sysäyksiä,
jotka saattavat panna inflaatiokoneiston liikkeelle. Toisin sanoen keskus,telu on suunnannut valokeilan muuttuvan yhteiskunnan erilaisiin
ilmiöihin ja institutioiliin: työmarkkinajärjestöihin, indeksisidonnaisuuteen, yritfäjien hinnoitteIupolitilkkaan, vaItiontalouteen jne. On kuitenkin todettava, että tässä suhteessa tutkijoi1Iamme on vielä runsaasti
kartoittamattomia alueita kansantaIoudessamme.
Todetfakoon siis, että keskustelu syistä on ehtymätön lähde, josta
politiikan tekijät voivat jatkuvasti ammentaa aineistoa. Yksimielisyyteen ei keskustelussa kuitenkaan kuuna päivänä päästä.
2. Liikakysyntä vai kustannuspaine

Teoreetikot selittävät yleensä hintojen muutokset 1 i i k a k ys y nn ä n avulla. Kun jonkin hyödykkeen kysyntä Ori suuri verrattun.a' sen.
tarjontaan, odotamme hinnan nousevan. Vastaavasti jos jonkin hyödykkeen kysyntä tarjontaan verrattuna on pieni, odotamme hinnan
laskevan. Hinnan nousun tai laskun odotamme olevan sitä suuremman,
mitä suurempi on liikakysyntä tai liikatarjonta. Hintojen nousua tarkasteltaessa kiinnitetään toisin sanoen huomio siihen, miten liikakysyntä
»hinaa» hinnat ylös.
En tässä yhteydessä paJ1.eudu teoreettisiin pohdintoihin inflaatioprosessista. Viittaan ainoastaan J. J. Paunion väitöskirjaan »Tutkimus
avoimen inflaation teoriasta»!, joka sisältää modernin esityksen liikakysynnästä hintojen nousun selittäjänä.
1

J. J.

PAUNIO,

Tutkimus avoimen inflaation teoriasta,

Helsinki

1959.
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Tämän teoreettisen näkemyksen vastakohtana esitetään yleensä ns ..
k u s t ann u s i n f 1 a a t i 0 v ä i t e. Kustannuslaskentaan viitaten puhutaan palkka-hinta-spiraalista~ jossa kustannukset »työntävät» hinta-·
tasoa ylöspäin. Lieneekin paikallaan lyhyesti tarkastella eräitä tämän
keskustelun yhteydessä esitettyjä väittämiä.
Usein esitetään, että jos palkat nousevat nopeammin kuin tuottavuus
lisääntyy, kysymyksessä on kustannusinflaatio. Tämäkin tapaus voidaan
kuitenkin tulkita paremmin liikakysynnän avulla. Palkkojen korotukset
ylittävät tuottavuuden kohoamisen juuri sen vuoksi, että työmarkki-·
noilla esiintyy liikakysyntää. Tässä yhteydessä esitetään tosin palkka-·
hinta-spiraalin tueksi väite, ettei työmarkkinoilla vallitse täydellisen
kilpailun olosuhteet, vaan että työnantajat ja työntekijät ovat nykyisin
järjestäytyneet »monopolijärjestöihin». Esitän kuitenkin kysymyksen,.
missä määrin liikakysyntä tai liikatarjonta, joka työmarkkinoilla heijastuu työttömyyslukujen vaihteluina, vaikuttaa työmarkkinaosapuolten
neuvotteluasemaan? Eikö tässäkin tapauksessa ole mielekästä selittää,
että liikakysynnän vallitessa työntekijäin edustajilla on taipumus vaatia.
korkeampia palkankorotuksia kuin työttömyystilanteessa ja että työnantajajärjestöt ovat halukkaampia myönnytyksiin hyvien menekki-odotusten vallitessa kuin silloin, kun varastot alkavat kysynnän laimen~
nuttua täyttyä? Lisäksi on otettava huomioon, että ansiotason nousuun
vaikuttaa liikakysyntä myös ns. palkkojen liukumisena.
Amerikkalaiset Samuelson ja Solow1 ovat lisäksi huomauttaneet, että
usein yksioikoisesti väitetään kustannusinflaation olevan kysymyksessä,
jos palkkojen korotus edeltää hintojen nousua. Kirjoittajat kuitenkin
kehottavat korvaamaan 'palkkojen korotuksen' sanalla 'kana' ja 'hintojen
nousun' sanalla 'm1J.na', jottahavaittaisiin, miten vaikeaa on eristäätodella spontaaninen palkkojen korotus. Mutta lisäksi on,ötettava huo-mioon, että nykyaikaisessa talousjärjestelmässä vaikutukset saattavat
ed eI t ä ä syitä. Esimerkjksi hinnat saattavat ruveta nousemaan,.
koska odotetaan palkkojen kohoavan. Lisäksi kun liittoportaassa tai
keskusjärjestöjen kesken sovitaan palkkojen korotuksista, ei ratkaisuun
vaikuta ainoastaan työmarkkinoilla vallitseva kysyntätilanne, vaan
myös se, että odotetaan· palkkojen korotusten vaikuttavan paitsi kus-tannuksiakQhottavasti, myös·kysyntää lisäävästi.
1 PAUL A. SAMUELSON and ROBERT M. SOLOW, Analytical Aspects af Anti-inflation:
Policy, American Economic Review, Vol.L, May 1960, s. 183-184.
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Edellä olevan valossa voidaan tarkastella myös varsin suosituksi
tullutta ns. palkkapolitiikan normia: jos palkat sidotaan tuottavuuden
muutoksiin, on saatu takeet hintatason vakavuudesta. Tällaisen palkkapolitiikan soveltaminen edellyttäisi luonnollisesti erinomaisia tilastoja,
jotta tuottavuusluvuista voitaisiin eliminoida erilaisten rakennesiirtymien tuottavuutta lisäävä vaikutus. Mutta on luonnollista, ettei tämä
kustannustarkasteluun pohjautuvan suosituksen soveltaminen ehkäisisi
hintojen ja palkkojen liukumista, mikäli markkinoilla esiintyy liikakysyntää

3. Eräitä empiirisiä kokeita
Mielenkiintoisen tutkimus ongelman muodostaa kysymys, millä tavoin voisimme ~vantitatiivisesti' määrätä liikakysynriän vaikutuksen
sekä' palkkoihin että hintoihin. Viime aikoina on eräitä aiheemme kannalta mielenkiintoisia laskelmia suoritettu~
Englantilainen A. W. Phillipsltutki työttömyyden ja palkkojen
muutosten välisiä suhteita. Silmälläpitäen kahta erilaista talöuspolitista tilannetta hän teki seuraavat Englantia koskevat johtopäätökset:
, - Jos oletetaan, ettei tuontihinnoissa tapahdu' äkillistä huomattavaa nousua ja että tuottavuus lisääntyy noin 2 prosentilla vuodessa,.
on h i n t 0 j e n v a k a v u u q. e n ehtona Englannissa sellainen kokonaiskysynnän taso, joka merkitsee työvoimasta noin 2.5 prosentin työttömyyttä.
- Jos sen sijaan pyrittäisiin v a k a ase e n p a lk k a t a s 0 0 n,
olisi kokonaiskysynnän supistuttava tasolle; joka merkitsisi noin 5.5
prosentin työttömyyttä.
Phillipsin inspiroirriina edellä mainitut Samuelson ja Solow2 tarkastelivat tunti ansioiden nousun ja työttömyyden välistä kvantitatiivista
suhdetta USA:ssa. Tästä tarkastelusta he liukuivat pohtimaan hintojen
ja'liikakysynnän välistä suhdetta, ja USA:ta koskeva tarkastelu päätyi
seuraaviiri arva uksiin:
- Jotta h i n n a t pysyisivät USA:ssa stabiileina ja jotta palkat
nousisivat vain saman verran kuin tuottavuuden ennakoidaan nousevan,.
työttömyyden tulisi olla noin 5-6 prosenttia koko työvoimasta.
1 A.W. PHII,.LIPS, The Relation Between Unemployment and the Rate oJChange of Money
Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, Economica, November 1958.
2 SAMUELSON ja SOLOW, mao s. 187-194.
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JOS taas: talouspolitiikan tavoitteena olisi, ettei työttömyysprosentti saisi nousta kolmen yläpuolelle, olisi samalla hyväksyttävä noin
4-5 prosentin suuruinen: vuotul:rs.ten hintatason nousu.
Mainituilla'. kirjQittajilla on kuitenkin tarjottavanaan: myös jo:U!kko,
varauksia. He korostavat ensinnäkin., että kysymyksessä ovat arvaukset
(hest guesses) lähivuosia silmällä pitäen. Tois.eksi hehuomauttGl:va.t,.
että noudatettava talouspolitiikka tule.e tode;rmäk0isesti rn.uuttamaa.;n
työttömyyden ja hintatason muutOsten välistä s~hdetta. Jos talouspolitiikassa tullaan noudattamaan kireää linjaa, on' toisaalta mahdollista"
että se vaikuttaa päätöksentekijöiden odotuksiin. Hintatason vakavuus
olisi ehkä tuolloin mahdollista saavuttaa pienemrnäHä työttörn:yys;prosentilla kuin edellä mainittu "arvaus edellyttäisi. Toisaalta on myös
mahdollista, että kireä politiikka synnyttäisi rakenteellista työttömyyttä,
jollQin hintatason vakavuus saattaisi edellyttää mainittua työttömyysprosenttia suurempaa lukua.
Edellä mainitut laskelmat, joiden mukaan hintatason vakavuuden
»ehtona» olisi olosuhteista. riippuen 3-4 tai 5~6 prosentin suuru.inen
työttömyys, ovat herättäneet kysymyksen, mikä »hinta» Suomessa olisi
maksettava hintatason vakavuudesta. Olisi näet mielenkiintoista tietää,
millä tasolla kokonaiskysynnän olisi oltava, jotta vakaan rahanarvon
tavoite saavutettaisiin.
Selvityksen kohteeksi otettiin 1iikakysynnän ja teollisuustuotteiden
tukkuhintojen välinen suhde. Markkinatilanteen muutosten oletettiin
näet heijastuvan teollisuustuotteiden hinnoissa paremmin kuin useimmissa muissa käytettävissä olleissa hintasarjoissa. Koska suoranaisia
kvantitatiivisia liikakysynnän muutoksia mittaavia tilastosarjoja ei ollut
käytettävissä, oli pakko olettaa hyödykemarkkinoiden liikakysynnän
heijastuvan saman suuntaisena työvoimamarkkinoilla. Kun käytettävissä ei ollut teollisuustyöntekijöiden työttömyysprosenttia, liikakysynnän indikaattoriksi hyväksyttiin korvikesarja, joka konstruoitiin laskemalla julkisen työnvälityksen tiedoista teollisuustyöntekijöiden työnhakemusten määrä tarjottua työpaikkaa kohden.
Tarkastelun eri vaiheet olivat seuraavat. Perussarjat - teollisuustuotteiden tukkuhintojen muutokset ja suhde työnhakemusten määrä/
tarjottujen työpaikkojen määrä -laskettiin neljännesvuosittain vuosilta
1950-1960. Kausi- ja satunnaisvaihtelujen eliminoimiseksi ta soitettiin
suhde työnhakemusten määrä/tarjottujen työpaikkojen määrä laske-
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malla 4 termin liukuva keskiarv'O. Saatua perusaineist'Oa »Sllstlttlln»
lisäksi p'Oistamalla seuraavien neljännesten luvut: 1 ja IV nelj. 1951,
IV nelj. 1954, 1 nelj. 1955, III ja IV nelj. 1957 sekä 1 ja II nelj. 1958.
Menettelyä v'Oidaan perustella. Te'Ollisuustu'Otteiden hint'Ojen v'Oimakas
k'Oh'Oaminen ja n'Opea lasku v. 1951 j'Ohtui »ainutlaatuisesta» tapahtumasta, K'Orean suhdanteesta. Vuodenvaihteen 1954/1955 lukujen p'Ois
jättämistä v'Oidaan perustella viittaamalla SAK:n yleislakkouhan vu'Oksi
t'Oimeenpantuun subventi'Oiden lisäämiseen ja välillisen verotuksen
vähentämiseen. Neljä viimeksi mainittua neljännestä 'On jätetty p'Ois,
k'Oska ei vaikuttanut mielekkäältä kytkeä devalvaati'On jälkeisiä hint'Ojen
n'Ousuja liikakysynnän muut'Oksiin.
Laskentatyön yksinkertaistamiseksi jaettiin aineist'O alustavissa laskelmissa neljään lu'Okkaan ja kussakin lu'Okassa laskettiin keskiarv'O.
Näin saatiin laskennallinen havaint'Oaineist'O, j'Oh'On pyrittiin s'Ovittamaan käyräviivainen regressi'Oyhtälö. V'Oidaan nimittäin perustella
'Olettamusta, että hintatason muutosten ja liikakysynnän välinen suhde
'On n'Onlineaarinen; ks. kuvi'Otarkastelun yhteydessä esitettyjä perusteluja. Yhtälöksi 'Otettiin Phillipsin edellä mainitussa artikkelissaan esittämä
( 1. )
y + a = bx C
Laskut'Oimitukset su'Oritettiin yhtälöstä
( 1.1 )

l'Og (y

+ a) =

l'Og b

+ C l'Og X

Graafisesti k'Okeilemalla valittiin a:n arv'Oksi aluksi 0.5, ja kert'Oimet
b ja c määrättiin pienimmän neliösumman menetelmällä. Silmämääräisesti tarkastellen tul'Os näytti sellaiselta, että k'Okeilua kannatti jatkaa.
K'Oska kansantal'Oudessa aina esiintyy j'Okin määra kitkatyöttömyyttä,
näytti 'Olevan paikallaan siirtää x-k'O'Ordinaatist'Oa 'Oikealle. Jatk'Olaskelmissa 'Oli lähtök'Ohtana yhtälö
(2)

(y

+ a)

=

b (x-d)C, missä d

>

0

Laskelmat su'Oritettiin »arvaamalla» kitkatyöttömyyden 'Olevan
Su'Omessa n'Oin 0.6 pr'Osenttia työv'Oimasta; vastaavaksi d:n arv'Oksi
'Otettiin 0.69. Vaki'Olle a k'Okeiltiin k'Olmea eri arv'Oa. Kert'Oimien
b:n ja c:n estim'Oiriti su'Oritettiin pienimmän neliösumman menetelmällä seuraavista yhtälöistä:
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(2.1 )
(2.2)
(2.3)

log (y
log (y
log (y

+
+
+

1.0) = log b
1.5) = log b
2.0) = log b

+ c log (x + c log (x + c log (x -

0.69)
0.69)
0.69)

Tuloksiksi saatiin
(3.1)
(3.2)
(3.3)

(y
(y
(y

+
+

+

1.0)
1.5)
2.0)

=
=

=

1.94 (x - 0.69)
2.37 (x - 0.69)
3.01 (x - 0.69)

-0.731
-0.566
-0.572

Koska yhteiskorrelaatiokerroin, R, oli ensimmäisessä tapauksessa
0.77, toisessa 0.73 ja kolmannessa 0.67, piirrettiin seuraavaan kuvioon
yhtälö 3.1 mukainen käyrä. Tässä vaiheessa ei tilastollista analyysia
viety sen pitemmälle. Esimerkiksi kokeilut muilla a:n ja d:n arvojen
yhdistelmillä saattaisivat parantaa tulosta.
Kuvio 1
Teollisuustuotteiden tukkuhintojen muutokset ja työttömyys Suomessa vuosina 1950-1960
neljännesvuosittain
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Kuviossa esiintyvän käyrän valitsemista voidaan perustella viittaamalla'hinnanmuodostuksenasymmetriaan: hin~at nousevat herkemmin
kuin laskevat. Tähän on vaikuttanut paitsi työehtosopimusten yleistyminen etenkin monopolisoitumispyrkimykset ja yrittäjien välillä solmitut yksityisen yrittäjän hinnoittelun vapautta rajoittavat sopimukset.
Kuviota tarkastellessa voidaan panna merkille seuraavaa:1 Käyrä
leikkaa x-akselin suunnilleen pisteessä, jossa jokaista tarjottua teollisuuden työpaikkaa on hakemassa kolme työntekijää. Kun leikkauspisteestä
siirrytään lähemmäksi y-akselia, muodostuu kuvaaja melkein pystysuoraksi ja hajaanto sen ympärillä suhteellisen suureksi. Tämä viittaa
siihen, että liikakysynnän muodostuessa tarpeeksi suureksi, riippuu
tässä yhteydessä selvittämättömistä tekijöistä, miten suureksi hintojen
nousu todella muodostuu. Siirryttäessä taas käyrän ja x-akselin leikkauspisteestä oikealle näyttää siltä, että liikatarjonnan huomattavakin
lisääntyminen vaikuttaa vain heikosti hintatasoon.
Koska x-akselilla käytetyn asteikon havainnollisuus on varsin kyseenalainen, muunnettiin saadut luvut tutumpaan mittakaavaan. Vuosilta
1958-1960 oli nimittäin käytettävissä paitsi työnhakemusten määrä
tarjottua työpaikkaa kohden kaikissa elinkeinohaaroissa myös Työmarkkinatutkimustoimiston luvut . työttömien määrästä prosentteina
koko työvoimasta.
Työnhakemusten määrä/tarjottujen työpaikkojen määrä sekä työttömyysprosentin välinen suhde oletettiin lineaariseksi. Kolmen kyseessä
olevan tammikuun havainnoissa oli kuitenkin »jotain selittämätöntä»,
minkä vuoksi ne jätettiin laskelmissa huomioon ottamatta. Lähtökohtana
laskelmissa oli yhtälö
(4.)

T'= aS,

jossa T = työttömien prosenttinen osuus koko työvoimasta, S = työnhakemusten määrä/tarjottujen työpaikkojen määrä -suhteen 4 termin liukuva keskiarvo sekä a = parametri. Parametri a:n arvoksi saatiin 1.15.
Kuten kuviosta 1 havaitaan, olisi siis teollisuustuotteiden hintojen
stabiilisuuden »ehtona», että kokonaiskysyntä yhteiskunnassa olisi
tasolla, joka merkitsisi teollisuustyöntekijöiden liikatarjontaa : ehkä noin
4 %:n työttömyyttä vastaavasti.
1 X-akselilla on kaksi asteikkoa, joista T-asteikolle on merkitty työttömyysprosentti ja S-asteikolle suhde työn hakemusten määrä/tarjottuja työpaikkoja.
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E.delläoleva ta.rka~tduoJ.l pyrkinyt vala:isem,aan niit,ä. vaikeuksia,
joita tutkimuksessa kohdataan pyrittäessä kvantitatiivisesti tarkastelemaan hintatason muutosten ja liikakys;ynn~n välisJ..ä suhteita. Haluan
korostaa, ettei kysymyksessä ole mikään hintojen muutoksien selitys,
vaan eräs laskennallinen koe, jonka avulla on pyritty hakemaan kvantitatiivista infor.maatiota hintojen muutosten ja liikakysynnä:n välisistä
suhteista. Kuviosta voidaan havait·a selvästi satunnaisten tekijöjden
vaikutus. Tulos ei ole tilastollis~sti niin tyydyttävä, että sitä sellaisenaa.n
voitaisiin käyttää ennakointeih,in.
Tässä yhteydessä en puutu ongelman talouspoliittiseen puoleen.
To.te,an ainoastaan, että ns. markkinataloudenmais-sa on edelleen talouspolitiikan visajsena ongelmana, miten sall:"l;4naikaisesti voitaisiin saayuJta·a sekä täystyölli:syys että vakaa hintataso. Onkin kOfostetttl, että
niin kuin hintojen nousut k.asautuvat >>;kork.(i)a korolle»s.amoinmyös
kasvunopeuden hidastun;1.inen heijastuu tulev:aisulJ.dessatulot<:),'s0a kuvaavissa luvuissa.

1. Hintojen muutostene,nnak,o.iminen
Kotitaloudet, yrittäjät, t;yömarkkinajärjestöt, keskuspankki ja hallitus joutuvat joka päivä tekemään tulevaisuutta koskevia päätöksiä.
Ekonomistien yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin varustaa päätöksentekijät parhaalla mahdollisella .systemaattisella tiedolla.
Mitä mahdollisuuksia meillä sitten on ennakoida kvantitatiivisella
pohjalla hintojen kehitystä?
Ruotsissa oli toisen maailmansodan jälkeen muodissa ns. i n f 1 a at i 0 k u i 1 ula s k e 1 m a t. Konjunkturinstitutet pyrki arvioimaan,
missä määrin tulevana vuonna kokonaiskysyntä muodostuisi kokonaistarjontaa suuremmaksi. Menetelmään sisältyvien puutteiden vuoksi
se ei kuitenkaan ole saavuttanut yleisempää kantavuutta. Kuten Erik
Lundberg on huomauttanut1, vaikein ongelma inflaatiokuilulaskelmissa
oli ajoitusongelma. Laskelmat sUOlitettiin silmällä pitäen inflaatiokuilua
keskimäärin seuraavana vuonna. Kuitenkin tilanne saattaa vuoden
sisällä kääntyä korkeasuhdanteesta laskuun tai noususuhdanteesta
korkeasuhdanteeksi. Siten koko vuotta keskimäärin koskevat inflaatio1 ERIK LUNDBERG,

Konjunkturer och ekonomiskpolitik, Stockholm 1953, Kapitel 11, 12.
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kuilulaskelrnat eivät anna paljonkaan osviittaa esimerkiksi talouspolitiikan suunnitteluUe.
K-ehitys .on sen sijaan menossa kohti kvantitatiivisia u s e i de n
y h t ä 1 ö i den j ä r j e s tel m i ä. On ·luonnöltista, että häihinesityksiin sisältyy myös hintoj.en muutoksia selittävät yhtälöt. Voidaankin
panna merkille, että eri puolilla maaihnaa on »laboratorioasteella»
koko joukko sekä teoreettisia että empiirisiä kokonaistalouden toimintaa
esittäviä systemaattisia tutkimuksia.
Toisinaan on esitetty, että pienessä Suomessa voisimme sivuuttaa
varsinaisen perustutkimuksen ja että voisimme hintojen selittämiseksi
suoraan lainata tarpeellisen hintayhtälön esimerkiksi Kleinin ja Goldbergerin USA:ta, Tinbergenin Hollantia tai Ballin, Hazlewoodin ja Kleinin
Englantia koskevista koknaistaloudellisista järjestelmistä. Käsitykseni
mukaan lainaamalla emme kuitenkaan selvitä ennakointiongelmaamme.
Tarvitsemme vielä koko joukon teoreettis-empiirisiä kokeita, ennen kuin
meillä on toiveita s:aada jokin tulevaisuudessa konstruoitava kansantalouttamme koskeva järjestelmä »pelaamaan» tyydyttävällä tavalla.
Mutta tutkimustyön kehityksen suunnasta tuskin nykyisin on enää erimielisyyttä.
Koska meillä ei ole käytettävissä valmiita kokonaistaloudellisia
kvantitatiivisia järjestelmiä ja koska kysyntäpuolen kehityksen ennaköiminen on varsin visainen tehtävä, onkin tyydyttävä lähestymään hintojen ennakoimista kustannuspuolelta, niin kuin Hinnamuodostuskomitean mietinnössä vuodelta 1958 tehtiin.!
Suomen Pankin taloustieteellisessa tutkimuslaitoksessa on parin
vuoden ajan kokeiltu ns. kustannuspainelaskelmiIla. Pyrkimyksenä on
ollut saada »kvantitatiivista informaatiota kvalitatiivisen analyysin
suorittamiseksi». Herätteen tällaiseen tarkasteluun saimme Englannista,
jossa National Institute of Economic and Social Research on jonkin
aikaa suorittanut laskelmia ja niiden pohjalla tehnyt hintoja k9skevia
ennakointeja. 2
Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa suoritetuissa laskelmissa on keskitytty teollisuudessa esiintyvän kustannuspaineen arvioimiseen. Laskelmien suorittamisesta mainittakoon lyhyesti
1 Hinnanmuodostuskomitean mietintö. Moniste, Helsinki 1958. Ks. myös sen
liitteenä oleva: JUSSI LINNAMO, Hintatason muutost.en ekonometrinen selitysmalli.
2 Ks. National Institute Economic Review.
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seuraavaa. 1 Teollisuutta on käsitelty yhtenä suurena yrityksenä, joka
ostaa panoksensa ulkomailta, kotitalouksilta, liikenteeltä sekä maa- ja
metsätaloudesta. Eri panosten yhteen painottaminen on suoritettu
Forssell-Grönlund-tutkimuksesta saatujen tietojen avulla. Laskelmissa
on palkkakustannuksia tuotosyksikköä kohden arvioitaessa otettu huomioon tuottavuudessa tapahtuneet muutokset. Tällöin on tuottavuusluvuista pyritty eliminoimaan satunnais- ja kausivaihtelut. Jälkikäteen
Kuvio 2
Teollisuustuotteiden tukkuhinnat ja kustannuspaine vv. 1954-1960
Muutokset neljännesvuosittain

%
b

L

A

Hinnat

4

2
01

r=tdhdt=i

II

liU

t=16

-2
'55

1954
-

'56

'57

'58

'59

'60

'57

'58

'59

'60

*

:t

4

B

Kustannukset

2

0
-2

I

4,

1954

'55

'56

~

A-B

Liukuminen

~

0

-2

1 Koska toisessa yhteydessä on tarkoitus lähemmin tarkastella suoritettuja laskelmia, ei niiden yksityiskohtiin tässä puututa. Korostettakoon kuitenkin, että seuraavassa esitettävät tulokset ovat luonteeltaan preliminäärisiä.
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laskelmia suoritettaessa on panosten hintatiedot saatu käytettävissä"
olleista tilastoista, ja ennakointeja suoritettaessa on turvauduttu palkoista, tuottavuudesta, ulkomaisista raaka-ainehinnoista, maa- ja metsätalouden hinnoista sekä kuljetusmaksuista saatuihin tietoihin.
Kuvion yläosassa A on esitetty teollisuustuotteiden tukkuhintojen
(pl. valmiste- ja liikevaihtoverot) muutokset neljännesvuosittain. Keskiosassa (B) on kuvattu eri kustannuskomponenttien yhteenpainotetut
muutokset. Lopuksi on esitetty (A-B) hintojen muutokset miinus kustannuspaine. Sarjan voidaan katsoa kuvaavan teollisuustuotteiden
hintojen liukumista.
Kuvio osoittanee sen, ettei kustannusten muutosten ja hintojen
muutosten välillä ole vallinnut mitään jäykkää suhdetta, niin kuin ns.
kustannusinflaatioteesin kannattajat usein esittävät. Hintojen muutokset
ovat markkinatilanteesta riippuen muodostuneet suuremmiksi tai pienemmiksi kuin kustannusten muutokset. Voidaan tosin huomauttaa,
että kustannusten muutosten ja hintojen muutosten välillä on ajallinen
viivästys, joka tulisi laskelmissa ottaa huomioon. Myönnän, että viivästysten tutkiminen on yksi hinta-analyysin keskeisistä ongelmista. Tässä
suhteessa emme kuitenkaan ole toistaiseksi onnistuneet pääsemään selville vesille, eivät ainakaan mekaaniset kokeiluyritykset ole tuone~t
ratkaisua.
Tässä yhteydessä en lähde yksityiskohtaisesti ruotimaan esitettyä
kuviota. Kiinnitän huomiota ainoastaan kuvion oikeaan laitaan. Siitä
käy selville, miten vuoden 1959 kolmen viimeisen neljänneksen aikana
taloudessamme oli ilmeinen hintojen liukumisvaara, joka kuitenkin
viime vuoden loppuun mennessä laimeni.
Edellä esitetty kvantitatiivinen tarkastelu on suoritettu varsin karkein
välinein. Mutta tyvestä kai puuhun on noustava.

MON'IYHTÄLöMALLIEN ESTIMOINNISTA
Kirjoittanut
Olavi Niitamo

<

»Everything depends on everything else» is the theme
song of the Economic and the Celestial Spheres. (VALAVANIS, STEFAN, Econometrics, An Introduction to Maximum Likelihood Methods, MacGraw-Hill Book Company, lnc., New
York 1959, s. 63.)

Tätä Valavaniksen korkealentoista lausetta voitaneen leikillisesti jatkaa toteamalla, että avaruuden laulun taustamusiikki on »elektronista».
El,ektronikoneet, jotka suorittavat ~uutamasa hetkessä ihmisiän vaativat käsi:rilaskutyöt, ovat tehneet mahdoIiiseksi sen, mitä mallien estimoinnilta on periaatteessa vaadittu, mutta mistä aikaisemmin voitiin vain
uneksia: moniyhtälömallien täysinformaatioestimoinnin. Tällä on laajat
seuraukset taloudelliselle tutkimustyölle ja se merkitsee tietyssä mielessä
uutta vaihetta ekonometristen tutkimusmenetelmien soveltamisessa.
Se sukupolvi, johon tämän artikkelin laatija kuuiuu, sai ensimmäisen
kosketuksensa ekonometrisiin tutkimusmenetelmiin äsken kuluneen vuosikymmenen alkupuolella. Useat uusista suuntauksista kiinnostuneet
eivät kuitenkaan olleet saaneet näiden menetelmien käyttöä edellyttävää
peruskoulutusta. Niinpä kvantitatiivisiin selvityksiin tähtäävien tutkimusten yleistyessä saatettiin havaita myös jossain määrin väärin suuntausta menetelmien soveltamisessa: vaikka esimerkiksi pienimmän
neliösumman menetelmän mekaniikka suurin piirtein hallittiin, unohdettiin soveltamisen-takana olevat, muuttujien ja estimointivirheen käyttäytymistä koskevat yksinkertaistavat olettamukset. Samoin käytettiin
varsin vapaasti tuttuja testejä vaivautumatta selvittämään, ovatko testiedellytykset osapuilleen voimassa. Mallinrakennustaiteessa oli ainoana
pyrkimyksenä korkea korrelaatiokerroin.
Toisaalta oli myös havaittavissa tiettyä traditionaalisen teoreettisen
kansantaloustieteen väheksymistä. Tämä ei silti ollut mikään vallitseva

45;

MONIYHT ÄLÖMALL.IEN ESTlMOINNISTA

käsitys, vaan yleensä tunnustettiin, ettei ekanometria suinkaall tullut
teoreettisen .kansan.rtalaustiete~nsijaa:n vaan .ohelle, ts. että tutkirn1:J,st}{ö; .
an hypq;teesien muadastar.nisen ja nii~eii.·kaettelU'njatkuvaa vuoravaik~~~
tusta:
Teareettinen kansantaloustiede
Loaginen malli
Ekonametria
I Verifiointi

1

t

1

i

Alettiin kiinnittää huamiota myös siihen, että takana aleva teare,eftinen malli tuli spesifioida asianmukaisesti: sen ali altava jahdettu ilrnall
päättelyvirheitä, sen sisältämien väitteiden piti alla mahdollisimmall .ris':'
tiriidattamia keskenään jne. Oli yksikäsitteisesti pyrittävä selvittämään,
mitä _alivat mallin muuttujat, mitkä olivat muuttujien aletetut suhteet
jne. Oli myös spesifiaitava näiden muuttujien operatianaaliset VGl.st1neet ja mahdollisten korvikemuuttujien suhde edellisiin.
Eräänä pualena menetelmien saveltamiseen liittyvässä keskustelussa
vaidaan pitää vaatimusta, että estimaintimenetelmien tuli täyttää tietyt
kriteerit. Tämä tarkastelu ankin asiallisesti jatkaa edelliseen merkites;..
sään sen tasiasian hyväksymistä m y ö s 1 a s ken t a t e k n i i kas s. a".
että tutkittavat muuttujat avat manella eri tavalla suhteissa keskenääFl.
Yksi yhtälö esittää usein vain yhden tällaisen suhteen eikä irrallaan estimaituna useinkaan ata huamiaan muita yhtäaiKaisia suhteita.
Esimerkkinä mainittakoon klassillinen kulutusfunktio 1

Ct

=

OG

C=kulutus, Y = tulo, t = ajanjakso, OG,
reja, u = satunnaismuuttuja.

+ ~. Y + U;
t

~

= partmet-

Mallissa edellytetään, että »tulo aikaansaa kulutuksen» tietyssä suhteessa. Mutta'
tiedämme myös päinvastaisen tosiseikan: »kulutus aiheuttaa tuloa» ts. kulutusostot ovat joillekin tuloa. Estimoitaessajokin tulon ja kulutuksen välinen suhde pitäisi
estimointiprosessissa ottaa yhtäaikaa huomioon myös muut suhteet - koska »kaikki
riippuu kaikesta muusta». Esimerkiksi, tällöin kahden yhtälön mallissa

+

+

C t = OG
[3 Yt
u
Ct
Zt = Yt ; Zt = investoinnit
otetaa~ huomioon emo kaksi suhdetta. Eliminoidaan yhtälöistä. Y, jolloin
1. (Kulutusfunktio}
2. (Määrite1mäyhtälö)

+

C t = _OG
__
l-~

+ _Lz t +
1-[3

Ut

1-[3

ja näin jatkaen voidaan estimoitaessa ottaa siis huomioon po. molemmat suhteet.:!
Pelkkä kulutusfunktion irrallinen estimointi saattaisi johtaa varsin harhaisiin OG:n; ja;
B:n estimaatteihin.

Yleinen apetus siis an se, että jas tutkittavat muuttujat avat yhteydessä taisiinsa'. usealla eri tavalla niin estimaitaessa nämä eri tavat on
1) Ks. laajempaa esimerkkiä artikkelissa NIITAMO, OLAVI-PULLIAINEN, KYÖSTI
Taloudellinen malli, Kansantaloudellinen Aikakauskirja N:o 4 1960.
Vrt. samantyyppistä ongelmaa (»muidenmahdollistensuhteiden - yhteyksien,huomioonottamispulmaa») Cohb-Douglas-tuotantofunktion osalta. NIITAMO, OLAVI,
Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa vuosina. 1925-1952, Helsinki 1958, s. 128
alh. sekä s. 149-150.
2) Ks. läh. esim. VALAVANIS, Econometrics, s.,67.
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pyrittävä ottamaan huomioon. Teknillisesti tarkastellen tämä merkitsee
,enenevää pyrkimystä ,moniyhtälömallien 'simultaaniseen estimointiin ja
useassa tapauksessa myös nimenomaan suurimman uskottavuuden kriteerin korostamiseen estimointitekniikassa.Toisaalta tämä merkitsee
eräiden tavanomaisten yhden yhtälön mallien merkityksen vähenemistä
sekä myös pienimmän neliösumman menetelmän »portaittaisen» käytön
merkityksen vähenemistä moniyhtälömalleissa. »Portaittaisella» tekniikalla tarkoitetaan tässä sitä, että mallin yhtälöt es.timoidaan irrallisina,.
toisistaan riippumattomina, yksi kerrallaan.
Motossa siteeratussa Valavaniksen kirjassa pyritään johdonmukaisesti tarkastelemaan, mitä ma x imu m - 1 i k eli h 0 0 d kriteeri ja
simultaanisuus estimoinnissa merkitsee ja mitä se estimointitekniikalta
edellyttää. On syytä selostaa tätä pääideaa hiukan lähemmin tutkimuskokonaisuudenkannalta.
'Olkoon meillä tietty teoria. Koetellaksemme sitä spesifioimme sen
matemaattisen mallin muotoon. ,Sen menetelmän, jolla mallimme parametrit estimoidaan, voimme edellyttää antavan esimerkiksi
(1) - u s k 0 t t a v i m m a t, harhattomat, tarkentuvat, täystehoiset
ja tyhjentävät tulokset (estimaatit).
Helpottaaksemme laskentaoperaatioita saatamme olettaa, että virhetekijä on esimerkiksi
normaalisti jakautunutsatunnaismuuttuja, jonka odotusarvo on
nolla ja varianssi äärellinen vakio (esim. vakio ajan suhteen) eikä
(2)
vithe ole korreloitunut .,itsensä (autokorreloitunut) eikä mallin
selittävien muuttujien kanssa. Välttämätön näistä olettamuksista
on lähinnä se, että virheen tulee olla satunnaismuuttuja, jolla on
tietty todennäköisyysjakautuma.
Entä mitä on tällöin u s k 0 tt av u u s. Miten se eroaa todennäköisyyskäsitteestä esimerkiksi hypoteesin' testauksessa. Jälkimmäisessä tapauksessa on ongelma usein seuraava: meillä on tietty todennäköisyysjakautuma ja otamme näytteen. Tarkastelemalla todennäköisyyksiä päät. telemme, hylkäämmekövai hyväksymmeköhypoteesin.
Uskottavuuden osalta on ongelma tavallaan toinen. Meillä on näyte.
»Uskomme» (otamme lähtökohdaksi), että luonto antoi todennäköisimmän otoksensa ja kysymme, mitkä ovat tällöin uskottavimmat parametrit.
Toisin sanoen: meillä on näyte ja perusjoukon jakautumafunktio.,
Suurimman uskottavuuden estimaattifunktio parametreille on se, joka
maksimoi saadun näytteen todennäköisyyden. 3 Jos näytteemme todella
3) Täsmällisemmin: jos jatkuvien muuttujien Xl' ... Xm parametreista 01> ... 0k,.
riippuva jakautumafunktio ilmaistaan seuraavasti
dF = f(x l , X2 , .:. Xn ; 0 D O 2 , ••• 0k) dx], ... dXn
on funktio f(x l , X2 , ••• x n ; 0 1 , O 2 , ••• 0k), käsitettynä 0:itten funktioksi kiinteillä
x:n arvoilla, likelihood funktio. Jos muuttuja on epäjatkuva, on likelihood
funktio 0:sta riippuva frekvenssifunktio itse. »Maximum likelihood» menetelmän
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olisi ollut todennäköisin, saattaisimme sanoa täsmälleen mitkä tuntemattomat (takana olevan populaation) parametrit todella olisivat. Tätähän
emme voi koskaan silti käytännössä todeta.
Useissa tapauksissa suurimman uskottavuuden kriteerin omaksuminen luo automaattisesti estimaatteja, jotka sopeutuvat muihin estimointikriteereihin (harhattomuuteen, tarkentuvuuteen jne. (ks. [1]).
Samoin eräiden edellytysten vallitessa johtaa pienemmän neliösumman menetelmä samaan tulokseen kuin suurimman uskottavuuden menetelmä.
Meillä ei kuitenkaan usein ole tietoa tutkittavien muuttujien todennäköisyysjakautumasta. On vaikea selvittää jollakin tavanmukaisella
suoranaisella menetelmällä näytteemme todennäköisyyttä .. Kuitenkin
mallimme satunnaisvirheiden luonteesta voidaan tehdä joitakin luontevia olettamuksia, joita edellä jo lueteltiin. Nyt voimme lähteä siitä, että
näytteen todennäköisyys - so. esim: .. todennäköisyys, että saimme kulutusta koskevana otoksenajuuri tietyt arvoparit CI, Y b C 2, Y 2, ... Cm Y n
- on yhtä suuri kuin todennäköisyys, että virheterini saa määrätyt
arvot uI, u2, ... Un kertaa tekijä det J ts. 4

= det J q(Ul' U2, ... u n )

q(u) = virhetermien todennäköisyysjakautuma
Funktio L muodostuu siis kahdesta elementistä: .det J :stä, joka on
lineaaristen mallien tapauksessa suhteellisen helppo määrätä sekä itse
virhetermin todennäköisyysjakautumftsta. Esitettyjen yksinkertaistavien
olettamusten (ks. [2]) vallitessa uskottavuusfunktio on esitettävissä täsmällisessä matemaattisessa muodossa. 5 Maksimoimalla tämä funktio
parametriensa suhteen saadaan suurimman uskottavuuden estimaatit.
Joutuessaan tarkastelemaan varsin komplisoituja teknillisiä ongelmia
ja ratkaisuja Valavanis rationalisoi tarkastelua esittämällä täydellisen
(3)

L

mukaan
näytteen
tiettyjen
arvo, 0,

valitaan parametrien estimaateiksi ne arvot, jotkamaksimoivat saadun
todennäköisyyden. Esim. jos likelih()od-funktio on L(x1, .. , X n , 0), otetaan
säännöllisyysolettamysten vallitessa parametrin 0 estimaatiksi se tietty 0:n
joka toteuttaa ehdot

~) 0=0
(,80
A

=

o·' 8
(~)
0 2 0=0
A

<0

KENDALL - BUCKLAND,' Dictionary of Statistical Terms, London 1957, s. 163 ja
175-176.
4) J acobiaanimatriisin determinanttia käytetään todennäköisyyslaskelmassa esim.
määrättäessä y:n todennäköisyysjakautuma, kun tiedetään x:n todennäköisyysjakautuma ja y x:n funktiona. Ks. täsmällisemmin esim. KLEIN, L.R., Econometrics, New
York 1953, s. 341-344. Jacobiaanimatriisin determinantista käytettäneen suomenkielisessä matemaattisessa tekstissä yleisimmin nimitystä funktionaaJideterminantti.
Todettakoon vielä selvennyksenä, että jos kyseessä on jatkuva jakautuma, niin L on
todennäköisyystiheyksien tulo.
S) Sivuilla 30-31 emo Valavaniksen teoksessa on esitettynä tämä funktio (usean
muuttujan tapauksessa).
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-simultaanisten lineaaristen yhtälöiden systeemin, josta esitäm.me valU
se u:r:aavat versiot:
Laaja esitystapa
Yl + ~12Y2 ... + ~IGYG + Yllzl + Y12z 2 + ... + YIHzH = UI
Y2IYl + Y2' + ... ~2GYG + Y2I Zl + Y22 Z2 + ... + Y2f[ZH = U2
~GIYl +~G2Y2 + ... + YG + YGlZl

'-

+ YG2Z 2' +

... + YdHZg

='= UG

'Ei-viivästetyt endogeeniset muuttujat on merkitty y:llä: ja näitä on
G-kappaletta ja niiden kertoimet ovat ~ :ja. Eksogeen-isia muuttujia me;rkitään z:lla ja, niitä on H-kappaletta ja kertoimet ovat.y:ja 6 • Edellinen
yhtälöryhmä voidaan esittää matriisimuodossa:

By

+ Tz =

u

B = endogeenisten muuttujien kerroinm:atriisi
( (G,G) ne1iömatriisi)
y = endogeenlsten muuttujien matriisi (pysty:..
vektori)
T = eksogeenisten muuttujien (GH)-kertaluvun
kerroinmatriisi
z = eksogeenisten muuttujien matriisi
u = virheiden matriisi

Varsinkin tällä jälkimmäisellä, vaivoja säästävälIä esitystekniikalla
voidaan näppärästi määritellä, mitä estimoinnin -ja nimenomaan suurimman uskottavuuden estimoinnin - , identifioinnin yms. kannalta
merkitsee toteamus: »kaikki vaikuttaa kaikkeen muuhun».
Estimoidessamme tietyn parametrin, pitäisi meidän periaatteessa
estimoida myös kaikki muut parametrit. Tässä tullaankin pääteemaan:
täyden informaation maksimum-likelihood menetelmä pyrkii ottamaan
huomioon kaikkiem. yhteydet, parametrit estimoidaan simultaanisesti.
Pienimmän neliösumman menetelmän »portaittainen» käyttö on taval6) Esitystapa ei ole mitenkään uusi eikä suinkaan Valavaniksen keksintö; Niiden
kannalta, jotka ovat asiasta lähemmin kiinnostuneet täsmällistettäköön esitystä
seuraavasti:
y:t ovat toisistaan riippuvia, ei-viivästettyjä endogeenisia (tavallaan: ei ennaltamäärättyjä) muuttujia, z:t taas ovat ennalta määrättyjä ja voivat olla »varsinaisia
eksogeenisia» tai viivästettyjä endogeenisia muuttujia.
Edellä on tekstissä (2) lueteltu ne ominaisuudet, jotka virhetermilti=j. yleensä edellytetään. Tarkastettakoon tässä vielä olettamusta, että Ut ei ole korreloitunut mallin selittävien muuttujien kanssa: jos Ut on tilastollisesti riippumaton »tämän päivän»
Z arvoista (Zt) eilispäivän Z arvoista jne. (Zt-l' Zt-2"" Zt-n) ovatz:t ennalta määrättyjä
muuttujia. Jos Ut on tämän lisäksi riippumaton myös z:n huomisista, ylihuomisista
jne. arvoista (z t+h Zt+2' ... Zt+n) ovat z:t varsinaisia eksogeenisia muuttujia.
Ks. lähemmin esim. CHRIST, CARL F., Simultaneous Equation Estimation; A1!)I Verdict
ret? Econometrica, October 1960, s. 836 ja NIITAMO, OLAVI-PULLIAINEN, KYÖSTI,
Taloudellinen malli, s. 403 ja 412-413.
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laan estirnointihierarkian toisessa päässä; sovellettuna malliin yksi yhtälö
kerrallaan se ei ota huomioon matriisia B-kokonaisuudessaan, ts. endogeenisten muuttujiea kaikkia muita keskinäisiä suhteita~ .
Muut salonkikelpoiset menetelmät jäävät tavallaan tähän välille.
Jos lähdemme vaikeammasta päästä, niin vaihtoehtoiset ratkaisut voidaan keriä seuraavasti:
käytetään »full information-maximum likelihood»-menetelmää,
mutta lisätään yksinkertaistavia .oletdmiUksia (ks. (1)), jotka
vähentävät laskentaoperaatioita.
»heikennetään» emo menetelmää johonkin yksinkertaisempaan
suuntaan: käytetään esim. rajoitetun informaation menetelmää,
Theilin »two-rounds»-menetelmää, instrumentti-muuttujien menetelmää tms.
Näiden eri menetelmien perusideat ja keskinäiset suhteet voidaan
määritellä edellä esitetyn täydellisen lineaarisen systeemin avulla.
Samoin voidaan täsmentää eräitä muita malliteknillisiä käsitteitä,
joista esitettäköön vain seuraavat esimerkit:
- identifioitavuus: malli on identifioitu jos mikään sen rakenteellisista
yhtälöistä ei ole muiden yhtälöiden lineaarinen kombinaatio 7, ts.
jos det B#-O (ei-viivästettyjen endogeenisten muuttujien kerroinmatriisin determinantti on nollasta poikkeava).
- Jacobiaanimatriisi lineaarisilla yhtälöillä on juuri kerroinmatriisi B.
Tämä liittyy edellä mainittuun näytteen likelihood-funktion (3)
ensimmäisen tekijän määräämiseen.
malli on rekursiivinen, jos sen (ei-viivästettyjen) endogeenisten
muuttujien kerroinmatriisi B on kolmiomatriisi 8 •
Valavanis käsittelee siis eräitä mallin rakentamisen ja nimenomaan
estimoinnin pääongelmia maximum-likelihood-kriteerin kannalta edellä
esitetyn lineaarisen moniyhtälöjärjestelmän valossa. Pääpaino kirjassa on
näin ollen estimointitekniikassa. Testaamiseen - ekonometrian toiseen
suureen tehtäväkompleksiin - ei paljonkaan puututa. Perusideana on
edellä toistettu lause, että parametrejäestimoitaessa on pyrittävä ottamaan huomioon kaikki muuttujien keskinäiset erilaiset vaikutussuhteet.
Mitä enemmän näitä suhteita - yhteyksiä - otetaan estimoinnissa huomioon, sitä paremmat estimaatit saadaan, mutta sitä vaikeammiksi itse
estimointiprosessit käyvät.
Valavaniksen kirja on näiden periaatteiden suhteellisenjohdonmukainen esitys. Toisaalta se ei tällöin ole mikään »joka pojan niksikirja»,
jollainen jossain määrin on Tintnerin äsken ilmestynyt »Handbuch der
Ökonometrie». Valavanis ei paljoakaan opeta, miten käytännössä teh7) Ks. esim. LIU, TA-CHUNG, Underidentijication, Structural Estimation and Forecasting,
Econometrica, October 1960, s. 855.
8) Ks. esim. STROTZ, ROBERT H.-WOLD, H. O. A., Recursive Vs. Nonrecursive
Systems: An Attempt at Synthesis, Econometrica, Apri1 1960, s. 417.
4
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dään ekonometrisia tutkimuksia. Käytännön laskuesimerkkejä on kovin
vähän, vaikkakinabstraktisiin ilmiöihin liitetään joskus hyvinkin kansanomaisia mielikuvia:
Selvitellessään harhan mittaamista liittonäytteiden avulla Valavanis
elävöittää kuvausta mallilla, joka selittää liikkeellä olevien kuparilanttien määrää. Hypoteettisessa esimerkissä virhe syntyy seuraavasti: »Kuvittele, että ainoat positiiviset häiriöt tulevat yhden väärentäjän taholta ja
että ainoat negatiiviset häiriöt tulevat yhden lapsen taholta, väärentäjän
lapsen, joka nielee lantteja. Väärentäjä on eronnut, lapsi oli annettu
äidille, ja molemmat vanhemmat aina asuvat eri kaupungeissa,· sanokaamme, Amesissa ja Buffalossa, mutta kuka asuu missäkin vuonna t,
määrätään umpimähkäisesti. Ames ja Buffalo ovat liittokaupunkeja,
koska toisen harjoittaessa väärentämistä, + u(t), toinen välttämättä harjoittaa nielemistä, '- u(t).» Jne.
Valavaniksen esitys on pikemminkin pitkä persoonallissävyinen essee
kuin varsinainen oppikirja. Mm. sellaiset asiat, kuten varianssianalyysi ja
rekursiiviset mallit kuitataan suurin piirtein vajaalla sivulla. Samoin jää
Theilin metodin ymmärtäminen Valavariiksen teoksen perusteella voimakkaan mielikuvituksen tai muuri kirjallisuuden esilukujen varaan.
Tämä on sikäli outoa, kun eräille varsin vanhahtaville menetelmille
on uhrattu suhteellisen paljon huomiota. Verrattuna esimerkiksi rekursiivisille malleille annettuun niukkaan tilaan (noin parikymmentä riviä)
katsoisin, että aikasarja-analyysin tarkastelussa on s u h tee 11 i. s e s t i
kiinnitetty turhan paljon huomiota harmooniseen analyysiin, trigonometrisiin sarjakehitelmiin, korrelogrammiin, periodogrammiin ym., jotka
useinkin ovat suhteellisen vähäkäyttöisiä makrotaloudellisessa aikasarjaanalyysissä.
Harmooninen analyysihän lähtee siitä, että aikasarjan vaihtelu onjäykästi periodistasiten,"että »huiput» ja »laaksot» seuraavat toisiaan
tasaisin välein. Harmoonisen värähdyksen häiriö ajatellaan satunnaisen
havaintov~rheen kaltaiseksi, joka ei vaikuta seuraaviin värähdyksiin.
Harmooninen analyysi edellyttää siis vapaan heilurin heilahtelun kaltaista säännöllisyyttä tutkittavan ilmiönkulussa. Nämä olettamukset
ovat varsin harvoin paikkansa pitäviä taloudellisia sarjoja tutkittaessa.
Tällöin ei harmoonisella analyysillä sellaisenaan liene sanottavaa käyttöä
esim. suhdanneanalyysissä. Sen sijaan sitä voitaneen rajoitetusti soveltaa
kausi-ilmiön tutkimiseen. 9
9) »Periodisten aikasarjojen uudempi tutkimus ei lähde enää vapaasti liikkuvan
heilurin mielikuvasta. A u t 0 k 0 r r e 1 a a t i 0- ja s a r j a k 0 r r e 1 a a t i 0 t u tkim u k s t s s a oletetaan, että jokainen periodiseen liikkeeseen vaikuttanut häiriötekijä moudostuu jatkuvasti värähtelyyn vaikuttavasti tekijäksi. Heilurimielikuvaa hyväksikäyttäen voidaan ajatella, että vapaasti· liikkuvaa heiluria lyödään
silloin tällöin erilaisella voimalla. Tällöin heiluri tosin heiluu edestakaisin, mutta
heilahdukset eivät ole enää jyrkästi saman pituisia periodeja osoittavia, vaimenevia
tai laajenevia, vaan epäsäännöllisiä heilahduksia. Heilahdusajat ovat kuitenkin
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»] ohtavia» indeksejä ja diffuusioindeksejä suhdanneindikaattoreina
käsittelevä osa sekä,kappaleet kuten »Kuinka aikasarjoja ei tulisi analysoida» vaikuttavat pikemminkin aikakau'silehtiväittelyiltä kuin hiukankin tyhjentävään esitykseen tähtäävältä oppikirjatekstiltä. Tässä mielessä ei Valavanis ole kovin hyvä kurssikirja korkeakouluissa. Sen sijaan
mielenkiintoisena »esseenä» se on keskustelua herättävä, tarkastelua
kokoava teos. lO
Kirja sisältää lisäksi useita epätäsmällisyyksiä ja virheitä. On kuitenkin muistettava, että kirja ilmestyi vuonna 1959. Valavanis itsehän kuoli
jo edellisenä vuonna - 31-vuotiaana - tapaturmaisesti, traagisissa olosuhteissa, käydessään kotimaassaan Kreikassa. Esiteltävän kirjan on
käsikirjoituksesta painoa suun muokannut prof. Alfred' H. Conrad. On
mahdollista, että Valvaniksen kyvyille tekee vääryyttä se, ettei hedelmällinen kritiikki ole edes käsikirjoituksen muokkaamisvaiheessa, saatikka
myöhemmin,voinut häntä saavuttaa. l l
Se, mitä Valavanis esittää moniyhtälömallien estimoinnista, ei periaatteessa ole mitenkään uutta.
On kuitenkin tarvittu runsaasti aikaa ennenkuin nämä mm. Haavelmon kuuluisassa artikkelissa »The Statistical Implications of a System of
Simultaneous Equations» (Econometrica 1943) esitetyt näkökohdat ovat
yleistyneet ja päässeet vaikuttamaan käytämlön laskelmiin. Tämä on
edellyttänyt paitsi estimointimenetelmien kehittämistä (mikä on tapahtunut lähinnä Cowles-komission tutkijain toimesta) myös tietojen
konekäsittelyn (elektronikoneiden) ja perustietojen hankinnan (kansantalouden kirjanpidon) kehittämistä.
Esitellessään erilaisia estimointimenetelmiä toteaa Valavanis kuitenkin:
»Sanalla sanoen sofistinen maximum-likelihood-menetelmä on sangen kallis laskelmien kannalta ja ehkä hienompi kuin tilastollisen perus-

johdettavissa, jos tunnetaan sekä heilurin vapaa heilunta että 'iskujen voimakkuudet
ja ajankohdat eli autonomiset heilahdukset.» LINNAMO, jussr-NuTAMO, OLAVI~
Trendi-, suhdanne- ja kausivaihtelun mittaamisesta, Kansantaloudellinen Aikakauskirja
N:o 3 1956, s. 220.
10) Todettakoon, että tästä syystä se on otettu Tilastollisen päätoimiston kansantulotilasto-osastolla >>urakalla>> vapaa-aikoina luettavaksi ja »läpikeskusteltavaksi».
11 Kritiikki ainakin pohjoismaissa on suhtautunut varsin murhaavasti Valavaniksen teokseen: Kuitattuaan muutamalla huomautuksella tässä esiteltävän Valavaniksen teoksen LEIF JOHANSEN toteaa: »Detta har egentlig vcert å ofre alt for mye
tid og plass på boken. En fellende dom kan imidlertid ikke stå helt udokumentert,
og her kan dommen etter min mening barebli denne: bo ken e r u b r u k b a r
f 0 r et h v e r taI v 0 r 1 i g f 0 r m å 1.» Stats0konomisk Tidsskrift, Refte 1, 1960.
Ks. myös RAGNAR BENTZELin arvostelua Kykloksessa (VoI. XIII-1960-Fasc. 4c.627-629).
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aineiston laatu sal.lii. 12 Ekonometrian teoria on kuin loistavasti tasapainotettu ranskalainen ruuanvalmistusohje, jossa tarkkaan mainitaan,
kuinka monta kierrosta kastiketta sekoitetaan, kuinka monta karaattia
maustetta lisätään ja kuinka monta millisekuntia seos ta paistetaan tar~
kalle en 417 asteen lämmössä. Mutta kun tilastokokki tutkii raaka-ainemateriaalia, hän havaitsee, että kaktushedelmien sydämiä ei ole käytettävissä, joten hän korvaa ne me10nin palasilla; missä ohje vaatii makaroniahän käyttää vehnäsen paloja; hän korvaacurryn vihreällä vaatevärillä, hanhen munat ping-pong-palloilla ja Chalifougnac-viinin \tuo.,.
delta 1883 kannulla tärpättiä».
Eräät Econometrican tuoreimmat artikkelit, joihin edellä on jo pari
kertaa viitattukin, osoittavat kuinka suhteellinen tämä Valavaniksen
käsitys on.
Vielä »eilen» olikin lähes mahdotonta suorittaa laajojen moniyhtälömallien parametrien simultaanista suurimman· uskottavuuden estimointia, mutta ...
»Tänään on tilanne toinen. On kehitetty joukko ohjelmia elektroni laskukoneille rajoitetun informaation estimaattien laskemiseksi. Olen estimoinut siten täydellisiä USA:n ja Englannin ma.lleja. On minuuttien
asia saada mainitut estimaatit, sama koskee Theilin two-rounds-estimaatteja. Täydellisten suurimman uskottavuuden estimaattien ohjelmointi
on menossa ja pienille systeemeille ovat jo tuloksetkin käytettävissä»
(KLEIN, LAWRENCE, R., Single Equation Vs. Equation System Methods of
Estimation in Econometrics, Econometrica VoI. 28, Odober 1960, s. 868.)] 3
Itse asiassa tämän ei tarvitse merkitä sinänsä sitä, että hylätään yhden
yhtälön mallit tai pienimmän neliösumman menetelmän »portaittai12 Todettakoon vain sivumennen, että tämän tyyppinen päivittely saattaa liioiteltuna johtaa vaatimukseen, että menetelmien kehittämisen on perustuttava käytettävissä olevaan perusmateriaaliin. On ilmeistä, että tällainen käsitys rajoittaa haitallisesti tutkimustyötä. Oikeampi on käsitykseni mukaan os. päällikkö Eino H. Laurilan
esittämä, mm. tilastojen kehittämistä koskeva periaate:
Empiriaa koskevat tutkimusmenetelmät on kehitettävä siten, että muuttujat on
määritelty niin, että niille on periaatteessa saatavissa operationaalinen vastine. On
tila~tojen heikkous ----:- ei mallin - jos po. muuttujia ei ole heti saatavissa.
Esim. oman maamme tilastot perustuvat suuressa määrin hallinnollisiin traditioihin. Tilastot peittävät vain osan taloutta, eivatkä käytetyt käsitteet aina sovi analyyttisen tutkimus- ja selvitystyön välineiksi. On outoa edellyttää menetelmien kehittämisen ohjenuoraksi puutteellisia tilastoja. Päinvastoin on tilastointi pyrittävä kehittämään niin peittäväksi ja toisaalta järkevästi ositelluksi, että maksimoidaan mahdolllisuuskokeilla eri menetelmiä. Tilastojen on seurattava menetelmiä - resurssien puitteissa tietenkin - eikä päinvastoin.
13 Tarkasteltuaan aikaisempia menetelmiä, kuten Schultzin tilastollisia kysyntäkäyriä, Douglasin tuotantofunktioita ja Tinbergenin tilastollisia suhdannemalleja Klein
esittää: »Withsome least squares bias present or not, 1 find that the works of Schultz,
Douglas and Tinbergen are the great classics of our subject and form the first readings in any modern set oflectures on econometrics». (em. artikkeli, s. 866).
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nen» käyttö moniyhtälömallien estimoinnissa. 14 Se merkitsee lähinnä
sitä, että kun näitä menetelmiä käytetään, on selvästi ilmoitettava ne
todellisuutta voimakkaasti yksinkertaistavat olettamukset, joihin näiden
käyttö perustuu. On myös tällöin yritettävä selvittää pitävätkö nämä
olettamukset jossakin määrin paikkansa.
14 Esimerkiksi rekursiivisiin malleihin on »portaittainen» menetelmä omiaan: ts.
mallien yhtälöt voidaan estimoida pienimmän neliösumman menetelmällä yksi kerrallaan, peräkkäin.
Ks. lähemmin NIITAMO OLAVI - PULLIAINEN KYÖSTI, Taloudellinen malli s.

406-408.
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Kirjoittanut

Timo Helelä
Ammattiekonomistien pesue on maailmassa paisunut niin laajaksi,
ettei ilman »göbbelsmäisyyksiä» saavuteta nimeä. Näin ollen ei ole syytä
liiaksi maiskutella Weintraubin kirjalleen antamaa mahtipontista nimeä,
A General Theory of the Price Level, Output, Income Distribution
and Economic Growth, etenkin kun siihen sentään sisältyy tuo vaatimattomuusartikkeli »A».
Weintraubilla ei ole ollut tarvetta todistaa lukeneisuuttaan pitkillä
johdatuksilla. Katsaus yli Atlantin olisikin saattanut ehkä aiheuttaa tutkimustyön kannalta turmiollisen epäilyksen, etteivät kaikki esitetyt ideat
taida kovin uusia ja omaperäisiä ollakaan. Sen sijaan Weintraub on
valinnut johdannossa tehokkaamman tien. Hän julistaa täyttäneensä
kaikkien maailman ekonomistien yhd~en toivelistan lupaamalla (s. 1.)
esittää 123 taskukokoisella sivulla, 24 taulukollaja 12 kuviolla:
1) hintatason määräytymistä koskevan lain;
2) miten hintatason teoria sekä makrotuotannon ja työllisyyden teoria
yhdistetään;
3) eräitä empiirisiä lakeja tulonjaosta ;
4) hintatason määräytymisen kasvavassa taloudessa ja synteesin hintatason ja kasvun teoriasta.
Kaupanpäälliseksi Weintraub ilmoittaa myötävaikuttaneensa analyyttisen ja empiirisen tutkimuksen synteesi hetken lähentymiseen, osoittaneensa tarpeen muuttaa eräitä taloudellisia instituutioita ja päätyneensä ennakointikykyisiin tuloksiin.
Älkäämme olko ennakkoluuloisia. Tunnustakaamme, että Weintraub on esittänyt ekonomistien toivelistan. Mutta olkaamme varovaisia,
kun lähdemme Weintraubin opastuksella liikkeelle, sillä tiennäyttäjällämme on taipumus viedä opastettavansa hyvinkin liukkaille poluille.
1 SIDNEY WEINTRAUB, A General Theory of the Price Level, Output, Income Distribution and Economic Growth, Chilton Company, Philadelphia, New York 1959.
123 sivua.
xi

+
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Varsinaisen käsittelyn Weintraub aloittaa julistamalla uskontunnustuksensa. Hän uskoo truismien merkitykseen· kansantaloustieteessä.
Mutta uskoa on vahvistettava,ja niinpä aluksi esitetään esimerkki harhaoppisuudesta. Sellaisen tarjoaa vaihdon yhtälö (Equaiion of Exchange),
joka ajan virtauksia noudattaen lyhennetään EOE. Tilalle lähdetään
konstruoimaan »oikeaa» identiteettiä, jolle hyvissa ajoin annetaan nimi
»Wage-Cost Mark- Up identity» eli lyhennettynä WCM.
WCM konstruoidaan ensin yritystasolla 'seuraavalla tavalla. Määritelmän mukaan myyntitulot (Z) on yhtä suuri kuin tietty kerroin (k)
kertaa maksetut palkat (W). Tulot' (Z) voidaan puolestaan, hajottaa
volyymikomponenttiin (Q) ja hintakomponenttiin (P) ja palkkasumnia
(W) palkkatasoa (w) ja työllisyyttä (N) kuvaaviin komponentteihin.
Symboleja käyttäen siis:
'
(1.)
Z = kW,
ja koska Z = PQ ja W = wN, niin
(2.)
PQ = kwN.
Jakamalla molemmat puolet Q:lla saadaan
(3.)
P = kwN/Q,
ja merkitsemällä työn keskimääräinen tuottavuus = Q/N = A, saadaan
(4.)
, P = kw/A,
josta edelleen rnerkitsemällä w/A = R päädytään yhtälöön

(5.)

P

=,

kR.

."

Jos ajatellaan yksityiset yritykset sulautetuksi yhdeksi suureksi koko
kansantalouden käsittäväksi yritykseksi, voidaan WCM-identiteetille
antaa myös kokonaistaloudellinen sisältö. Kolmannessa luvussa Weintraub kaivaakin tilastoista esiin luvut Business Gross Product'ista, jota merkitään Z :lla. Kun vastaava palkkasumma (W) on myös tilastoista saatavissa, päädytään jakolaskulla k-kertoimeen. Hetken aikaa ihastellaan
k-kertoimen stabiilisuutta. Mutta tutkimusta on joudutettava. Koska
k-kertoimen laskemiseksi tarvittavia sarjoja vastaavia työllisyyssarjoja ei
ole käytettävissä, lasketaan w-muuttuja koko kansantalouden palkkasumman ja työllisyyden avulla. Kiintein hinnoin laskettu Business Gross
Product yhdessä työllisyysarjojen kanssa antaa likiarvon tuottavuuden
muutoksille. Sen jälkeen seuraa vielä sarjojen pukeminen indekseiksi,
joita esitellään lukuisissa taulukoissa ja kuvioissa.
Mutta nyt ollaankin tutkimuksessa edetty jo niin pitkälle, että taikuri
voi kaivaa silinteristään esiin ihmeen. Ja tulos on todella »hämmästyttävä». Identiteetistä laskettu hintatason indeksisarja ja havaintosarja
eivät sanottavammin eroa toisistaan, mikä suorastaan järisyttäväll~
tavalla käy selville kuviosta 3. 5. Indeksisarjojen poikkeamista toisistaan
on ollut suorastaan tuskallista piirtää. Ei siis ihme, että Weintraub katsoo
ansainneensa pienen lepotuokion, jonka aikana voi ihastuneena huudah-
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taa: »It checks outo 1t can be useful, therefore, as a predictive too1. It can
be useful, hence, as a guide to publie policy in an age of inflation (or deflation).» (s. 29).
Olisi sääli jättää näin ihastuttavaa leikkikalua amerikkalaisten kollegojen yksinoikeudeksi. Onhan täällä Suomessakin hintojen kehityksen ennakoiminen ajankohtainen mutta visainen tehtävä.
Tehkäämme siis »ekonometrinen koe» suomalaisilla luvuilla. Lähtökohtana on yhtälö P = kw/A. Hintatason mittaajaksi valitaan kotimaassa käytettyjen tavaroiden hintaindeksi. Jakamalla markkinahintainen bruttokansantuote palkkojenja muiden työtulojen summalla saamme
k-kertoimen, ja w-tekijä on käytettävissämme jakamalla kansantalouden
palkkasumma ml. muut työtulot palkansaajien lukumäärällä. Sen jälkeen puemme tulokset indeksien muotoon, ja kun valitsemme vielä Atekijäksi työllisyysyksikköä kohden lasketun reaalikansantuotteen, meillä
on tarpeelliset ainekset kerto- ja jakolaskujamme varten. Tulokset näkyvät seuraavassa kuviossa.
/nd. [
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Kotimaassa käytettyjen tavaroiden hintaindeksi
Yhtälöstä P= kw/A laskettu hintaindeksi

Käytetyt sarjat ovat olleet-karkeita, eikä niiden seulontaa ole suoritettu vertaitukelpoisuuden lisäämiseksi. Näin ollen tulostamme on pidettävä erinomaisena.
Mutta älkäämme vielä langetko loveen! Jatkakaamme vielä jonkin
aikaa Weintraubin johdolla. Hän nimittäin ottaa neljännessä luvussa
k-kertoimen lähemmän tarkastelun kohteeksi. Luemme julistuksen: Kertoimen vakiomaisuus on luultavasti tärkein taloudellinen laki, joka ekonomi~teillaon käytettävissään. Tosin kirjoittaja puristaa rinnastaan syvän
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huokauksen: Meillä ei ole tyydyttävää selitystä, miksi k-kerroin on stabiili. Ja niinpä Weintraub siirtyykin tarkastelemaank-kerrointa taulukoissa, graafeissa, indeksiluvuissa, vuotuisissa muutosprosenteissa. Ja kun
rakkaan leikkikalun hypisteleminen alkaa vähitellen kyllästyttää, heräävät myyntimiehen vaistot. k-kertoimelle annetaan nimi »the magic cons-

tant».
Mutta magian harjoittaminen jatkuu edelleen viidennessä luvussa.
Jälleen manataan esiin uusi taloudellinen laki, tosin tentatiivinen: hintataso nousee vain jos R-tekijä suurenee, toisin sanoen jos suhde keskimääräinen ansiotaso/keskimääräinen tuottavuus nousee. Kyseessä olevan
luvun loppuosa käytetään jälleen tilastoinnin harjoitteluun näyttämällä,
miten eri komponentit muuttuvat vuodesta toiseen. Ja kun on todettu,
miten kauniisti WCM.:.identiteetti »pelaa», on jälleen tullut hetki ihailla
kätten töitä: »It is fantastic that such reasoning has not developed
hitherto with respect to the price level. What was lacking was the basic
WCM-truism: this has provided the key and unlocked the price level
door. When combined with the 'magic k', all else falls in place.» (s. 56).
Lukija huokaisee: olipa onni, että Weintraub avasi ovet selkoselälleen,
jotta saamme ihailla, millainen -»hidden treasure» oikein on.
Kun tarjolla on WCM-identiteetti, olettamus k:n vakioluonteisuudesta ja tentatiivinen laki hintatasosta, jonka mukaan R-tekijän muutokset heijqstuvat hintason muutoksina,· uhraa' Weintraub kuudennessa
luvussa muutaman ajatuksen ennakoinnille. Mitään olennaisesti uutta ei
kuitenkaan tuoda esille. Kysymyksessä onkin hengähdystauko ennen siir-tymistä toivelistan seuraavaan suureen kohtaan.
Ehkä on paikallaan pysähtyä hetki seksi ja suorittaa muutama reunahuomautus Weintraubin hintatason määräytymistä koskevan »lain»
johdosta.
1) WCM-identiteetti ei ole mikään hintatason selitysteoria. Sellaisen
aikaansaaminen edellyttäisi, että selvitettäisiin eri komponettien vuorovaikutus ja konstruoitaisiin tarpeelliset käyttäytymisyhtälöt. Nimitys
»laki hintatasosta» onkin näin ollen sekä yliampuva että harhaanjohtava.
Jos haluaisi tulkita Weintraubin WCM-identiteetin »takana» olevaa
teoriaa, niin mikrotasolla se lepää lähinnä »full-cost» -väitteellä. Makrotasolla yksikköpalkkakustannuksissa tapahtuva muutos johtaa hinta.
tason muutokseen vakiokertoimen edellyttämällä tavalla, ts. jos tuottavuus ja tulonjako pysyvät muuttumattomina, niin palkkojen nousua
(alenemista) seuraa vastaava hintatason muutos. Näin ollen koko kysyntäpuoli on suljettu pois kuvasta.
Weintraubin ilmeisenä pyrkimyksenä on osallistua II maailmansodan jälkeen USA:ssakin vilkkaasti käytyyn keskusteluun siitä,· onko
inflaatioprosessi selitettävä cost-pushin tai demand-pullin avulla. Wein·
traub on tarkastelukulmakseen valinnut alkeellisen cost-push mallin,
jolla ennakointeja tehtäessä voi olla korkeintaan kvalitatiivisen analylysin
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apuvälineen merkitys:· Institute of Economic and Social Research'in
'suorittamat ja Suomessakin tehdyt kokeilut viittaavat tähän suuntaan.
2) Maagillinen k ei ole mikään uusi keksintö. Määriteltynä PQ/W se
on vain palkkojen kansantulo-osuuden käänteisluku, jonkastabiilisuutta
tai vaihteluita pitkä rivi tutkijoita on ajan kuluessa korostanut (mm.
Michael Kalecki, J. M. Keynes, Joan Robinson, John T. Dunlop. D. Gale
Johnson, E. H. Phelps & P. E. Hart).
3) Weintraubin väite, ettei vastaavaa tarkastelua ole aiemmin esiintynyt, ei toisaalta pidä paikkaansa ja toisaalta se on ilmaus siitä, ettei usko
alkeelliseen cost-push laskelmaan hintatason selitysperusteena ole ekonomistien keskuudessa kovinkaan yleinen.
Kuten Hugo Hegeland arvostelussaan totesi (Kyklos 1960, Fasc. 2.)
esitti Jnrgen Pedersen jo vuonna 1944 ilmestyneessä teoksessaan Pengeteori og Pengepolitik (s. 163), että monopolisoitumisen esiintyessä hintayhtälö voidaan esittää seuraavassa muodossa:

k

P=~L,

jossa k on monopolisoitumisastetta kuvaava kerroin, E g on työtunnin
rajatuottavuus ja L on tuntipalkka. Skandinaviassa Pedersenin esitys ei
suinkaan saanut osakseen jakamatonta kannatusta, vaan sen johdosta
käytiin keskustelua Ekonomiska Tidsskriftin palstoilla.
Weintraubmaiseen identiteettiin voitaisiin päätyä myös J. Penin
tulonj akoid en ti teetistä
W
w. Q
Y
p·N
4) Voidaan myös väittää, että Weintraub on syyllistynyt tilastolaskelmienväärinkäyttöön. Abba P. Lerner onkin arvostelussaan (The American
Economic Review, March 1960) esittänyt, että tosiasiassa Weintraub
»selittää» hintatason muutoksia hintatason muutoksilla. Havaitun ja laskelmien tuloksena olevien sarjojen välinen ero johtuu siitä, ettei eri komponentteja ole laskettu samasta alkuaineistosta.
WCM:identiteetti voidaan kirjoittaa seuraavaan muotoon, josta laskelmien luonne käy selvemmin esille:

P'

=

Z
W'
N'
W . N' . Z/P

Pilkutetut symbolit merkitsevät sitä, että ne on laskettu eri aineistosta
kuin pilkuttamattomat. Supistamalla päädytään seuraavaan yhtälöon:
p'=pW'
W
Näin ollen P ja P' sarjoJen välinen ero johtuu siitä, että W ja W' saIjat
ovat eronneet toisistaan.
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Mutta johdantoluvussa luvattiin parempaakin. Kuulemme hääkellojen moikuvan, sillä seitsemännen luv,un otl?akkeen ...kevosenkokoiset kirJaimet ilmoittavat: »The Wedding Ceremony». Weintraub ilmoittaa
liittävänsä yhteen hintatason ja makrotuotannonteoriat. Ori kuitenkin
valittaen todettava, että hän on heittäytynyt hämäräperäiseksi puhemie'heksi eikä esiinny arvokkaana pyhän sakramentin toimittajana. Kysymyksessä ei näet ole mikään kestävän liiton solmiminen, vaan ainoastaan
perin löyhä tilapäissuhde.
Weintraubin mallinrakennuspuuhat sujuvat suunnilleen seuraavalla
tavalla. Liikkeelle lähdetään »hintatason .määräytymisyhtälöstä» P t =
ktWt/A. Meillä on siis neljä muuttujaa, mutta vain yksi yhtälö. Maagillisesta kertoimesta selvitään olettamalla se annetuksi, eli k t = k ±~ c.
Palkkojen oletetaan määräytyvän palkkaneuvottelujen pohjalla, jolloin
tulokseen vaikuttavat edellisen periodin reaalipalkkataso, hintojen nousun odotukset ja edellisen periodin työttömyys. Saamme kolmannen
yhtälön W t = W (wt-I/P t - 1, P* Ut-t). Koska tekijä A voidaan kirjoittaa
myös muotoon Q/N, tarvitsemme vielä kaksi yhtälöä. Työllisyyden oletetaan riippuvan tuotannon tasosta, edellisen periodin pääomavarannosta ja investoinneista, eli siis N t = N (QoE t - 1, I t - 1). Määrittelemällä
reaalituotanto = reaalitulot, saadaan viides yhtälö Qt = Y t = ,-et + Iv
Tarvitsemme näin ollen vielä kulutusfunktion ja investointifunktion.
Edellisen selittäviksi muuttujiksi kirjoitamme reaalitulot ja korkokannan,
eli C t = C (Yo r t ). Investomtien oletetaan riippuvan korkokannasta,
edellisen periodin voitosta ja voitto-odotuksista, siis I t = 1 (ro R t - 1, R *).
Tarvitsemme vieläkin kaksi yhtälöä. Rahan kysynnän oletetaan riippuvan
korkokannasta, tuotannon tasosta ja hintatasosta, eli L t = L(.c o Qt, P r).
Weintraub katsoo luoneensa uutta teoriaa tungettuaan selittävien muut
tujien joukkoon myös hintatason. Tuskinpa kunnia siitä voidaan yksinomaan Weintraubille antaa. Mutta mistä saamme yhdeksännen yhtälön? Oletetaan rahan tarjonta annetuksi, ts. noudatettavasta rahapolitiikasta riippuvaksi, ja voimme kirjoittaa M t = M.
Entä sitten? Weintraub katsoo urakkansa tulleen täytetyksi. Lukija
tosin jää odottamaan tarkempia perusteluja siitä, miksi tämä tai tuo symboli on tungettu implisiittisiin funktioihin. Mutta. vielä enemmän lukija
jää odottamaan, miten annettua variaabeliluetteloa ruvetaan kehittämään edelleen. Odottaminen on turhaa.
Hieman valaistusta Weintraubin kirjoitteluun antavat kuitenkin
kaksi seuraavaa lukua: ensiksi käydään potkaisemassa aikaiserrimin haudatun vaihdon yhtälön kummulta ristikin pois ja sen jälkeen siirrytään
ampumaan täydeltä laidalta Federal Reserve System'in rahapolitiikkaa.
Mikä on sitten Federal Reserve'n syntilista? Weintraub väittää: »T~e
Federal Reserve Board is the main, if not the only, discretionary agency
with delegated power to stabilize the economy. To accomplish this worthy
end it has- been handed cont.rolover the money supply.» (s. 85).
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Weintraubin tarkoituksena olikin siis esittää teesi, ettei hinta tasoa
voida kontrolloida pelkästään rahan tarjontaa säätelemällä ja että hintatason nousu riippuu yksikköpalkkakustannusten kohoamisesta. :NIitä
tulee edelliseen väitteeseen, se ei suinkaan ole mikään uutinen. Ccstpush inflaation teoria puolestaan ei weintraubmaisessa versiossaan ole
vakuuttava.
Mainittakoon tässä ohimennen rahapolitiikan mahdollisuuksista seuraava Radcliffe-komitean mietinnön johtopäätös (s. 183) » ... our conclusion is that monetary measures cannot alone be relied upon to keep in
nice balance an economy subject to major strains from both without and
within. Monetary measures can help, but that is all». Ja edelleen: »How
far they should be calIed upon to help depends not only on their own
merits and demerits but also on how these compare with the advantages
and disadvantages of other methods of influencing the total pressure of
demand».
Koska Weintraub on sysännyt syrjään rahapolitiikan, herää kysymys,
mikä on sitten vaihtoehto. Weintraub suosittelee ns. vartiotorni-menetelmää. Sen mukaan jokin tutkimuselin keräisi tiedot tärkeimmistä työehtosopimuksista ja käyttämällä hyväksi WCM-identiteettiä arvioisi tehtyjen sopimusten vaikutuksen hintatasoon. Tiedot annettaisiin julkisuuteen, ja kun ammattiyhdistysten johtajat ja yrittäjät tietäisivät, että
kongressilla olisi mahdollisuus kyseiseen informaatioon nojautuen tehdä
tarpeellisia päätöksiä, tilanne korjaantuisi itsestään.
Tarvitaan aimo annos vahvaa uskoa vartiotorni-menetelmän suosittelemisessa. Epäuskoisena en siis voi yhtyä seuraavaan WCM:n ylistykseen: »A correct theory may work some partial miracles. It can lead
to restraint and to reason. Union leaders can never again evade price
level responsibility for any immoderate wage change exactions» (s.92).
Mutta taikurimme ei vieläkään ole suorittanut ohjelmaansa loppuun.
Varmuuden vuoksi hän turvautuu jatkossa vanhoihin trikkeihin. Niinpä
11. luvussa otetaan rakkaaksi käynyt k uudelleen tarkasteltavaksi. Kokonaistulot miinus palkkatulot hajotetaan useaan eri komponenttiin ja
lasketaan suhdeluvut komponentti/palkkatulot. Sen jälkeen ihmetellään
suhdelukujen »stabiilisuutta». Välillä käytetään saatuja suhdelukuja
empiirisen makrotaloudellisen »tulonjakoteorian» esittämiseen kunnes
viimeisessä luvussa suoritetaan »suuri synteesi», ts. hintatason teorian
ja kasvun teorian yhdistäminen.
Lukija ei kuitenkaan enää jaksa innostua. »Teorian» luominen suoritetaan nimittäin siten, että Harrodin yhtälön G = ~ symbolien tilalle
tungetaan WC11-identiteetin symboleja ja saadaan tulos

P

=

s
kw -=---=-- /N
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Weintraub kirjoittaa sulavasti ja johdattelee liukkaasti lukijaansa.
Ei siis liene.yksinomaan julkaisijan syy, että kansilehden reunasta luemme. mm. »FinaUy Solves the Riddle of Price Level ,andWage Costs»,
»Where Keynes' Theories Failed», »A Conceptualization that makes
Economics a Predictive Science». Mutta eihän se ole narri joka narraa,
vaan se joka itseänsä narrata antaa.
En voi toivoa, että esillä oleva teos kuluisi maamme ekonomistien
käsissä, sillä onhan varottavia esimerkkejä lähempänäkin.

KIRJALLISUUTTA
ALBERT O. HIRSCHMAN, The Strategy af Economic Development, New
Haven: Yale University Press, 1958, 217 s.

Eri toimintojen ja. tuotantoalojen vuorovaikutuksellinen toisistaan
riippuvuus kehitysprosessissa on viime aikoina ollut erityisen painokkaasti korostettu kasvun näkökohta. Rosenstein-Rodanin, Nurksen ym. analyysien ansiosta se kanta on tullut tunnetuksi ja myös yleisesti hyväksytyksi, että nimenomaan alikehittyneiden maiden oloissa on tärkeätä panna
merkille tuosta komplementaarisuudestajohtuvat pulmat ja implikaatiot.
Erilliset kasvupesäkkeet joutuvat näissä maissa markkinain pienuuden
ja kehittymättömyyden vuoksi helposti »mottiin». Nouseva tuotanto
onnistuu luomaan oman kysyntärlsä - niin emo tutkijat opettivat - vain,
jos murtautuminen kasvuun tapahtuu kyllin voimakkaana ja laaja-alaisena »rintamahyökkäyksenä». Keskenään synkronisoitujen investointihankkeiden »pakkaukset» olisivat sopivia hyökkäysaseita paikallaan polkevan alikehittyneisyyden murtamiseen ja talouden johtamiseen markkinain kumulatiivisen laajenemisen tielle. Ohjenuoraksi saatiin siis.
(rakenteellisesti) tasapainotettu kasvu.
Tasapainotetun kasvun doktriini on antanut Hirschmanille ärsykkeen
antiteesin kirjoittamiseen. Hänen mielestään ko. doktriini on täysin
soveltumaton alikehittyneiden maiden kehityspoliittiseksi ohjeeksi, koska
sen noudattaminen edellyttäisi juuri sellaisten tuotantovarojen runsasta
käyttöä, joita alikehittyneissä maissa on erityisen niukalti. Sellaista säästövarojen ja kyvykkäiden johtajien määrää enempää kuin sellaista kehitysohjelmoinnin keskusorganisaatiotakaan, mitä tasapainotettujen »investointipakkausten» käyttö vaatisi, ei ko. maissa ole yleensä olemassa.
Hirschman suosittelee strategiaa, joka on vähemmän suurisuuntainen
mutta lähempänä konkreettista todellisutta. Sijoitushankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa on hänen mielestään turhaa keskittää huo-·
mio niiden rakenteelliseen tasapainotukseen. Taloudellista kasvua leimaa
joka tapauksessa aina tietty rakenteellinen jännitys ja tasapainottomuus.
Investointien tehtävänä on poistaa kulloinkin vallitsevia tasapainottomuuksia, mutta sitä mukaa kuin entisiä pullonkauloja saadaan poiste-
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tuksi, kehkeytyy aina uusia jotka vaativat taas omat tarkistuksensa .
. Minkään kehittyneenkään maan taloudellinen kasvu ei ole edennyt harmoonisesti, vaan tilapäiset niukkuus- ja ylitarjontailmiöt ovat ohjanneet
kehitystä. siirtäen johtavien taloussektoreiden kasvupainettaperässä seuraaville ja täydentäville aloille. Traditionaalinen talousanalyysi on ollut
sillä kannalla, että hintasignaalit ja voittomotiivi antavat riittävän ja
luotettavan takeen rakenteellisten tasapainottomuuksien korjaamiseksi.
Hirschman yhtyy alikehittyneitä maita koskevassa. kirjallisuudessa
esitettyyn, nykyisin niin yleiseen käsitykseen, ettei markkinain sopeutusmekanismi toimi kyllin t.ehokkaasti. ja joustavasti. l\IIarkkinavoimia
on syyt~ avustaa muilla voimilla, jotka tietoinen .kasvu politiikka voi
valjastaa käyttöönsä.
Itse asiassa rakenteelliset jännitykset ja tasapainottomuudet ovat
Hirschmanin mielestä positiivisia ilmiöitä ... Niiden nopea eliminoituminen ei ole eduksi kasvuprosessille, vaan päinvastoin niitä tietoisesti ruokkiva strategia saattaa parhaiten kiihottaa taloudellista kasvua. Tasapainohäiriäiden kasvuvaikutus perustuu ennen muuta siihen, että ne
luovat tilaa johdannaisille, epäkohtia korjaaville ja siis kiireellisesti suoritettaville investoinneille ja täten avartavat sitä perustavanluonteista
pullonkaulaa, mitä aitojen päätösten teko edustaa. Sellaiset kehityssarjat,
joissa »kompulsiivisten» sarjojen osuus on suuri, voivat olennaisesti lisätä
talouden investointikyvykkyyttä. Johdannaiset, helposti tehtävät investoinnit Hirschman määrittelee projekteiksi, jotka saavat laskea hyväkseen
nettohyötyä tuotannon ulkokohtaisista eduista. Sellaiset hankkeet, jotka
luovat runsaasti ulkokohtaisia etuja ja aikaansaavat johdannaisinvestointeja, sijoittuvat liiketaloudellisen kannattavuuskriteerin mukaan
alhaisemmalle tärkeysjärjestyssijalle kuin niiden yhteiskunnalinen suota-·
vuus edellyttäisi.
Kullakin tuotantolaitoksella on yhteyksiä sekä eteenpäin (myöhem-·
piin jalostusasteisiin) että taaksepäin. Kehitysstrategian kannalta erityisen merkityksellisiä ovat ne sijoituskohteet, jotka osoittavat suurinta
yhteenlaskettua »vipuvaikutusta» (linkage). Vipusinten laatua ja suuruutta voidaan empiirisesti selvitellä panos-tuotos -analyysin avulla.
Hirschman esittää mielipiteenään, että tuotantoprosessin keskivaiheillla
olevien tuotannonalojen, ts. puolivalmisteita tuottavien teollisuuksien,
vipuamiskyky olisi erityisen korkea. Alikehittyneet maat ovat tyypilli-.
sesti talouksia, joiden piirissä riippuvaisuussuhteet ovat heikot. Maatalouden, eritoten luontoistaloudellisen maatilatalouden, vipuvaikutukset
ovat vähäiset. Sitä paitsi siirtomaatyyppisellä viennillä, kuten öljylähteiden, mineraalikaivosten ja plantaasien tuotteilla, näyttää olevan taipumus »luiskahtaa» maasta jättämättä paljon jälkiä muuhun elinkeinoelämään. Teollista jalostusta ajatellen alikehittyneiden maiden saattaa
olla helpointa saavuttaa kansainvälinen kilpailukykyisyys pääomaintensiivisillä, konesääteistä työvauhtia käyttävillä, prosessikeskeisillä aloilla
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eikä työintensiivissä, tuotekeskeisissä teollisuuksissa. V m. aloihin nähden
komparatiiviset edut näyttävät suosivan varsin pitkälle kehittyneitä
maita. Käsityksen, etta teollistumisen alkuaskeletolisi taloudellisinta ottaa
pienteollisuudessa ja pikkukaupungeissa, Hirschman hylkää staattisen
analyysin luomana näköharhana. Sellainen »pääomaa säästävä» kehityspolitiikka saattaisi samalla rajoittaa uuden pääoman muodostusta.
Tuontia korvaava tuotanto esittää Hirschmanin mukaan teollistumisprosessis$_a erityisen keskeistä osaa. Tuontitavaroiden »loppusilauksista» alkaminen j(i asteittainen, yhä olennaisemman jalöstuskomponentin siirtäminen kotiII'l;~ilha:p. ~dustaa eri maiden teollistumishistoriassa varsin merkillepantavaa lukua. Hirschman esittää esimerkkinsä Etelä-Amerikan maista, joihin hän mm. neuvonantajan tehtävissä on perehtynyt,
mutta ilmiö on tuttu muuallakin eikä vähiten omassa maassamme. Taitava kehitysstrategia voisi Hirschmanin mielestä tuntuvasti nopeuttaa
kyseistä prosessia. Uusien, vähän tunnettujen valmisteiden osalta hän
suosittelee tullitonta tuontia tai tuonnin suosintaakin siksi, kunnes ao.
markkinat ovat kehittyneet tiettyyn vähimmäislaajuuteen. Tämän »sikiöasteen» jälkeen on aika siirtyä kasvatustullisuojeluun, jonka vaikutusta
alan kotimaisen tuotannon kehittämiseksi voidaan vielä tehostaa veromyönnytysten ym. tukitoimenpiteiden avulla. Hirschman, kuten kai
yleensä muutkin alikehittyneiden maiden oloja silmälläpitävät kasvuteoreetikot, uskoo ehdottomasti tällaisen huolenpidon kansantaloudelliseen
kannattavuuteen. Täytynee myöntää, että vieläpä hänen kehitysparadoksillaan: maat pyrkivät kehittämään komparatiivisen edun tuontiartikkeleissaan, on tietty oikeutuksensa. l\1aamme konepajateollisuus tarjoaa tästä sopivan esimerkin.
Edelliset viitteet riittänevät jo osoittamaan, että Hirschmanin teoksen
viisaus on varsin epäsovinnaista. Kirja antaa kosolti uusia herätteitä ja
sen nostattama vilkas keskustelu on hyvin ymmärrettävissä. Eräissä vastakkainasetteluissa voidaan panna merkille tahallista polemisuuden
sävyä, jonka tarkoituksena on oman kontribuution tähdentäminen. Esim.
Nurksen ja Hirschmanin teoreettiset kehitelmät voidaan sovittaa yhteisen katon alle, edellisen analyysin tarkastelukulmana voidaan pitää pitkän tähtäimen kehitysperspektiiviä, jälkimmäinen puolestaan keskittyy
lyhyempien osajaksojen sik-sak -sarjoihin ja niiden puitteissa esiintyviin
operaatiomahdollisuuksiin. Joka tapauksessa Hirschmanin teos edustaa
uutta aluevaltausta taloudellisen kasvun tutkimuksessa. On ilmeistä, että
siinä esitettyjä ideoita, jotka kaikki eivät ole tietenkään Hirschmanin
keksimiä, tullaan kokeilemaan käytännössä sekä myös kehittelemään
uusia strategiamuunnelmia eri maiden erikoisoloja silmällä pitäen. Kuka
muuten ryhtyy pohtimaan Suomen taloudellisen kasvun strategiaa?
Omat panos-tuotos -suhteemme ja erikoislaatuiset kauppaolomme takaayat sen, että kysymyksen eri vaihtoehtojen teoreettisessa selvittelyssä
omintakeisuudelle jää runsaasti tilaa.
Auvo Kiiskinen
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BJERVE, Planning in Norway 1947-1956, Contributions to ECOnornic Analysis, North-Holland Publishing Company, Amsterdam
1959, xx + 383 s.

, Arvosteltavan kirjan tekijä P. J. Bjerve on mies, joka tietää, mistä hän
kirjoittaa. Tällä hetkellä Bjerve on nimittäin Norjan finanssiministeri,
mutta hän on joutunut osallistumaan Norjan kansanbuäjettityön jokaiseen vaiheeseen. Hän on palvellut Norjan tilast01,lisen päatoimiston kan'santulo-osastolla, Frischin työtoverina OslOn yliopiston kansantaloustieteellisen. laitoksen laatiessa" ek6sirk-kuvaukseen perustuvaakansantalouden ki:rjanpitojärjestelmää, finanssiministeriön kansanbudjettikomitean
sihteerinä ja vihdoin Norjan tilastollisen' päätoimiston ylijohtajana.
Kuten kirjan 'käsittelemästä ajanjaksosta voi jo päätellä, eisiiriä kesl<ustella Norjan kansanbudjettityön viimeisimmästä kehitysvaiheesta. Esipuheen mukaan oleellinen osa työstä:' on tehty Bjerven valmistellessa
Stanfordin yliopiston vierailevana professorina pitämiääil .luentojavuosina 1954-1955. Nimenomaan metodologisessa mielessä kirja ei sisällä
uusinta tietoa länsimaisten talousjärjestelmien talousohjelrhieIl laadinnassa. Sen sijaan talousohjelmien laatimisen logiikka, tavallisimpien ja
pääasiallisesti tietämättömyyteen perustuvien vastaväitteiden kumoaminen ja Norjan vuotuisten kansanbudjettien sekä pitkän ajan talousohjelmien toteutumisen jälkikäteen' tapahtuva tarkastelu lienee arvokkainta
koko teoksessa. Metodologisessa mielessä on apulaisprofessori Leif Johansenin samassa North-Holland Publishing Companyn sarjassa äskettäin
julkaisema teosl ehdottomasti arvosteltavaa teosta antavampi.
Bjerven kirja jakaantuu kymmeneen lukuun, joista ensimmäisessä esitetään yleiskatsaus Norjan talouselämään viimeksi kuluneen kahden kymmenen vuoden aikana, toisessa talousohjelmien laatimisen metodi ja proseduuri, kolmannessa kansanbudjettien ja kansantulolaskennan jälkikäteen havaittavissa oleva ero, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja
seitsemännessä yksityiskohtaisesti tuotanto- ja kulutusennusteet, vienti-,
tuonti- ja investointisuunnitelmat sekä rakennusohjelmat.Kirjan kaksi
viimeistä lukua ovat jälleen retrospektiivisia, sillä niissä tarkastellaan
varojen ohjauspolitiikan tavoitteita Norjassa tutkimuskaudella sekä
vihdoin tehdään tiliä kansanbudjettityön tarpeellisuudesta.
Se talousjärjestelmä, johon talousohjelmat soveltuvat, on Bjerven
mukaan sekajärjestelmä, jossa pääosa tuotannosta, investoinneista ja
kulutuksesta tapahtuu yksityisessä sektorissa, ja nimenomaan vapaan
markkinamekanismin hinnanmuodostuksen ohjaamana. Ratkaisevaa on
kuitenkin sekatalousjärjestelmissä julkisen sektorin suuruus. Sekatalousjärjestelmissä julkinen sektori harjoittaa aktiivista talouspolitiikkaa ja se
antaa koko kansantaloudelle tietoisia (tai mahdollisesti melko epäselvästi ja ristiriitaisesti tiedostettuja) tavoitteita. Mitä ensinnäkin Norjan
1) A Multisectoral. Study of Economic Growth. Amsterdam 1960.
5
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julkisen sektorin suuruuteen tulee, niin Bjerven mukaan v. 1951 julkisen
sektorin (julkinen toiminta, jlllkiset liikeyritykset, julkiset osakeyhtiöt)
osuus bruttokansantuotteesta oli 16 %-ja:btuttöinvestoinnista 22 %.1)
Voidaan siis sanoa, että Norjan talouselämää dominoi. melko suuressa
määrin julkinen sektori. Tämän sekajärjestelmän erottaa itäeurooppalaistyyppisestä su~nnitelmataloudesta mm. se, että suunnitelmatalouden
maissa tuotanto- ja investointipäätökset tehdään keskitetysti ja kulutuksen määrää sekä suuntausta voidaan ohjata miltei täydellisesti. Hypoteettisesta täysin vapaan markkinatalouden talousjärjestelmästä sekajärjestelmä eroaa taas siinä suhteessa, että julkinen sektori noudattaa (tai
ainakin pahimmassa tapauksessa yrittää noudattaa) tiettyihin tavoitteisiin pyrkivää talouspolitiikkaa. Täysin vapaaseen markkinatalouteen
perustuvassa talousjärjestelmässä ei tietenkään ole - jo määritelmän
mukaan - yhtään talousyksikköä, joka sellaisenaan ja· samanaikaisesti
pyrkisi joihinkin tiettyihin koko kansantalouden kannalta tärkeisiin
tavotteisiin, kuten esimerkiksi korkeaan työllisyyteen, nopeaan kasvuvauhtiin, maksutaseen tasapainoon, vakaaseen rahanarvon ja tulojen
tietynlaiseen jakautumiseen (tavallisimmin tulojen suhteellisen tasaiseen
jakautu~iseen) .
Itäeurooppalaisen järjestelmän piirissä ennustetek~iikkaa ja näin
ollen talousohjelma on pääpiirteittäin yksinkertainen. Tästä maksettava
hinta on kuitenkin suuri. Ammatinvalinnan, kulutuksen ja yrittämisen
vapaus on suuressa määrin rajoitettu. Jos ao. maalla on kansantuotteeseen verrattuna suhteellisen vaatimaton ulkomaankauppa, kuten esimerkiksi Neuvostoliitossa, suunnitelma on samalla myös ennuste. Sen
ainoat rajoittavat ehdot ovat luonteeltaan teknologisia ja erehdykset johtuvat joko organisaation puutteellisuudesta tai virheellisistä teknologiaa
koskevista olettamuksista.
Hypoteettisessa vapaassa markkinataloudessa taas eimusteongelma
on myös suhteellisen yksinkertainen. Talouselämän kulku riippuu joukosta sellaisia tekijöitä, joihin mikään kotimainen talousyksikkö ei- voi
vaikuttaa, esim. ulkomaisesta maan vientituotteiden kysynnästä (olettaen,
että ko. maan osuus maailmanmarkkinoilla on suhteellisen pieni), tuontitavaroidenmaailmanmarkkinahinnoista ja väestön kasvusta. Nämä ulkoiset tekijät, daatat, vaikuttavat tuotantoon, tulonmuodostukseen, tulojen käyttöön, hintoihin jne. kotimaassa. Daatoista lähtien ja esimerkiksi
historiallisia eri tuotteiden kysyntä- ja tuontialttiuksia, hintajoustoja,
investointialttiuksia jne. hyväksi käyttäen voidaan laatia melko onnistuneitakin- ennusteita. Jos ennusteiden mukaan työllisyys on vajaa, kas1 Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Suomessa v.1957 oli vastaavalla tavalla
määritellyn julkisen sektorino.suus bruttokansantuotteesta 21 % (0. E. NUTAMO,
Suomen kansantulo 1957-1960, Tilastokatsauksia 1960:9) ja 29 % bruttoinvestoinneista
(AIMO LOUKO-JUHANI RISTIMÄKI, Julkisen sektorin kiinteän päääoman muodostus vuonna
1957, Tilastokatsauksia 1959: 1). Allekirjoittaneen käytettävissä ei ole ollut vertauskelpoisia lukuja täsmälleen samalta vuodelta kuin Norjassa.
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vqt.ahti hidas, rahanarvo muutuva, maksutase tasapainoton tms., ei
hypoteettisessa vapaan markkinatalouden yhteiskunnassa voi kukaan tehdä mitään asian hyväksi, jolleivät kansalaiset spontaanisti muuta taloudellisen käyttäytymisen muotojaan, esim. siten, että tulo- tai hintajoustot
muuttuvat. Tällaista hypoteettista vapaan markkinatalouden maailmaa
ei ole koskaan ollut, vaan todellisissa kansantalouksissa on aina esim.
keskuspankki, joka pyrkii huolehtimaan maksutaseen tasapainosta tai
vakaasta rahanarvosta tahi valtio, joka pyrkii harjoittamaan enemmän
tai vähemmän aktiivista työllisyys- tai tulonjakopolitiikkaa. Tällaisissa
yhteiskunnissa e n n u s tee t 0 v a t a i n a 0 h j e 1 m a 1 u 0 n t e is i a. Julkisen vallan toimenpiteet vaikuttavat yksityisen sektorin taloudelliseen toimintaan, ts. yksityisen sektorin tuotanto-, tulonkäyttä-,
investointi- ym. -päätökset 0 v a t toi sen 1 a i s i aku i n neo 1 is i v a t 0 11 e e t i 1 m a n j u 1 k i sen v a 11 a n toi m i n t a a. Eduskunnan, hallituksen, keskuspankin jne. päätökset eivät ole yleensä ennustettavissa, kuten eivät muutkaan vastaavan kokoisten pienryhmien päätökset. Tästä syystä sekatalouksissa ennusteet ovat vaihtoehtoisia, ne
ilmoittavat: tätä tulee tapahtumaan tuotannolle, tuonnille, viennille,
kulutukselle, investoinnille, säästämiselle, työllisyydelle, tulqjenjakautumiselle, jos julkisen sektorin päätöksentekijät soveltavat vaihtoehtoisia talouspolitiikan välineitä ja vaihtoehtoisilla tavoilla. Vastaavasti
ne ovat ohjelmia, joissa todetaan, että julkisen sektorin päätöksiä tekevien
elinten olisi käytettävä tiettyjä talouspolitiikan välineitä ja tietyllä
tavalla, jos ne haluavat saavuttaa samanaikaisesti tietyt tavoitteet tuotannon tasossa, tuonnissa ja viennissä, investoinnissa tai kulutuksessa.
Ymmärtääkseni juuri jälkimäinen toiminta merkitsee sitä, mistä mm.
Suomessa puhutaan varsin paljon palturia, .nimittäin toimintaedellytysten luomisessa yksityiselle yritteliäisyydelle. Ohjelman ei välttämättä
tarvitse suinkaan miellyttää koko yksityistä talousyksikköjen muodosta;.
maa väestöä, sillä demokraattisessa maassa on ja täytyy ollakin ainakin
nyanssieroja kasvun, työllisyyden, rahanarvon vakavuuden, maksutaseen tasapainon ja varsinkin tulonjaon tavoitteissa.
Jos edellä oleva ajatuksenkulku hyväksytään, on myös jokseenkin
selvä, etteivät ohjelmat ole välttämättä t 0 t e utu via e n n u s t ei t a. Toteutunut tapahtuma ja ennakoitu tapahtuma eroavat toisistaanjokseenkin varmasti. Syyt ovat kahdenlaisia: 1) poliittiset harhat ja
2) metodiset virheet. Poliittisia harhoja syntyy, jos julkisen sektorin
tavoitteet tai niiden tärkeysjärjestys on ollut toisenlainen kuin ennusteen
laatijat ovat olettaneet. Tässä tapauksessa julkisen sektorin olisi tietenkin
turhaa noudattaa suositeltua ohjelmaa, koska se tähtää julkisen sektorin
kannalta epärelevanttien tai epärelevantisti painotettujen tavoitteiden
toteuttamiseen. Toisena syynä voi olla se, että julkisen sektorin päätöksentekijöiden tavoitteet ovat tosin olleet ne, mita ohjelman laatijat ovat
olettaneet, mutta syystä tai toisesta julkinen sektori ei voi tai halua sovel-
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taa suositeltuja talouspolitiikan välineitä. Tällöin on tietenkin turha
odottaa, että tulos olisi ennustettu, jos tuloksen saavuttamiseen käyte':
tään toisia »työkaluja» ja/tai näitä toisella tavalla, kuin niiden käyttöä
ortsuositeltu. Poliittisten harhojen suhteen ekonomistin omatunto on
puhdas. Rän ei ole voinut ammattinsa harjoittajana enempää.
Metodiset virheet voivat johtua niin ikään kahdesta syystä. Toisaalta
daattojen, so.kansantalouden ulkopuolisten tapahtumien, ennusteet voi~
vat olla virheellisiä. Tämä on täysin mahdollista, sillä väestöennusteet
eivät ole eksakteja, ulkomaisen kysynnän ja maailmanmarkkinahintojen
ennusteet saattavat myös kansaivälisten järjestöjen tekeminä olla virheellisiäjne.Toisena mahdollisuutena on taas se, että ennusteiden tekijä on
arvioinut väärin yksityisen· sektorin taloudellisen käyttäytymisen; ts.
tulojouston, kulutusalttiuden, investointihalukkuuden, teknologisten
suhteiden jne. ekonometriset estimaatit ovat harhaisia. Näissä tapauksissa ekonomistin on vakavasti syytä tarkistaa tilastollisia menetelmiään
ja ennustetekniikkansa perusteita. Harhan aiheuttajana on tietenkin
myös se mahdollisuus, että hallinnollinen tilasto, johon perustuen erilaiset joustavuudet on laskettu, on ollut virheellistä. Häpeää tästä ei kanna
tietenkään ekonomisti, vaan hallinnollisen tilaston tuottajat, so. tilastovirastot.
Edellä mainituista syistä Bjerve korostaa sitä, että jokainen ennuste
tai ohjelma on vain »välituote», jonka parantamiseen ja täydentämiseen
on aina syytä.
Bjerven esittämä kansanbudjettimalli on melko yksinkertainen ja
hyvin aggregoitu Keynesin malli. Allekirjoittaneen käsityksen mukaan se
malli,jonka avulla Norjan kansanbudjetit ovat otsikossa mainittuina vuosina valmistetut, on huomattavasti alkeellisempi kuin esimerkiksi Suomessa prof. Saaren puheenjohdolla toimineen Talousohjelmakomitean
käyttämä malli!. Hieman varsinaista kansanbudjettimallia kehittyneempi
on ns. Amundsenin malli, mutta senkin vertailu Suomessa käytettyyn malliin johtaa allekirjoittaneen käsityksen mukaan myös emo tulokseen.
Aivan asia erikseen on Norjan nykyinen kansanbudjetoimistekniikka,
johon Bjerve on tyytynyt vain viittaamaan.
Kirjan viimeisessä luvussa Bjerve on ottanut vastatakseen seuraaviin
usein toistuviin ja samalla myös aiheellisiin talousohjelmien mahdollisuuksia epäileviin kysymyksiin. Onko kansanbudjettien laadinta tärkeä
väline talouspolitiikassa? Onko ohjelman tekeminen hyödyllistä, koska
ohjelmat vanhenevat nopeasti? Merkitsevätkö kansanbudjetinja kansantulotilaston väliset erot välttämättä huonoa ennustetekniikkaa tai politiikkaa? Onko kansanbudjetti tehokas väline politiikan muotoilemisessa?
Ovatko parannukset nykyiseen kansanbudjettiteknikkaan mahdollisia?
Tarvitaanko yksityiskohtaisia kansanbudjetteja? Onko kansanbudjetti
1) ks. esim. TALOUSOHJELMAKOMITEAN OSAMIETINTÖ
Komiteamietintö N:o

9-1960,

s.

30-32.

II, Tuotantopoliittinen ohjelma,
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hyödyllinen hallinnollisena ohjeena? Edistääkö kansanbudjetti parlamentin vaikutusta talouspolitiikkaan? Vaikuttaako kansanbudjetti julki~
sen talouden ulkopuoliseen käyttäytymiseen? Onko kansanbudjetti
julkaistava? Onko kansanbudjetti hyödyllinen ilman suoraa kontrollia?
Tarvitaanko laajaa ja nopeasti julkaisukelpoista taloudellista tilastointia?
Ovatko tärkeimmät sodan jälkeiset taloudelliset tavoitteet saavutetut?
Edellä olevasta esityksestä jo voidaan lukea vastaukset muutamiin
yllä esitettyihin kysymyksiin. Tälle arvostelulle varatun tilan puitteissa ei Bjerven antamia vastauksia kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin voida kuitenkaan esitellä. Koska Suomessa käyty keskustelu talousohjelmien menetelmistä, hyödyllisyydestä ja yleensä suo t a v u udes t a, on miltei yksinomaan sivunnut vain viimeksimainittua kohtaa,
toivoisin asiasta kiinnostuneiden ja vakavaan keskusteluun pyrkivien
lukevan Bjerven kirjan. Mielestäni Bjerve on kirjoittanut hyvän kirjan,
joskin se osittain on jo jossain määrin vanhentunut. Pääasiaan, mitä on
taloudellisten ohjelmien laatiminen, miksi niitä olisi syytä tehdä ja miten ne on Norjassa tehty, kirja antaa varsin tyhjentävän vastauksen.
Jussi Linnamo

JAN TINBERGEN, The Design of Development, The Economic Development
Institute, International Bank for Reconstruction and Development,
The John Hopkins Press, Baltimore 1958, 99 s.
Esiteltävä kirja on yhteenveto hollantilaisen professorin Jan Tinbergenin vuonna 1955 Kansainvälisen jälleenrakennuspankin kehitysmaiden
talouspolitiikka hoitaville viranomaisille ylläpitämässä »Kehitysinstituutissa» esittämistä luennoista. Tietyssä mielessä Tinbergen on tässä kirjassaan joutunut kertaamaan suunnilleen samoja asioita, mutta kansanoamaisemmin esitettynä, kuin suuressa kokoomateoksessaan »Economic
Policy: Principles and Design», Am'3terdam 1956.1 Kirja on tarkoitettu kuitenkin toisenlaiselle lukijakunnalle kuin emo kirja, ja varsinkin sen liitteessä on melko paljon sellaista lisäanalyysia, jota kokoomateokseen ei
lainkaan sisäl tyn yt.
Kirjassaan Tinbergen käsittelee seuraavia kysymyksiä: kasvupolitiikan perusteita, ohjelmoinnin oleellisia piirteitä, suunnitelmien arviointia sekä menetelmiä, joilla voidaan yksityisten investointia tutkia,
arvioida ja edistää. Kirjan päähuomio on tietenkin kohdistettu kehitysmaille oleelliseen kysymykseen, miten taloudellisen kasvun ohjelma laaditaan ja miten se toteutetaan. Ohjelman laatimisessa Tinbergen korostaa erityisesti ohjelmoinnin välttämöttömyyttä. Ohjelmaa ei siis voi .laatia toivomuslistana, vaan ohjelman on oltava sisäisesti looginen. Tämä
1

Esitelty Kansan taloudellisessa Aikakauskirjassa n:o 2/1957.
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voidaan taas toteuttaa käyttäämllä (jotain) kansantalouden kirjanpito.,.
järjestelmää ohjelman puitteiden laatimiseen. Koska kansantalouden
kirjanpitojärjestelmä sisältää vain taseyhtälöitä, .on kehitysmaissakin
välttämättä ohjelmaansa varten saatava myös psykologisia käyttäytymismalleja, teknologisia yhtälöitä ja institutionaalisia yhtälöitä. Näiden
maiden alkeellinen tilastolaiws ei kuitenkaan anna riittävää materiaalia parametrien estimoimiseksi; Teknologisissa yhtälöissä ovat parametrien arvot ainakin likimääräisellä tarkkuudella saatavissa kehittyneistä maista, psykologisiin yhtälöihin voidaan käyttää mm. muiden
kehittyneimpien maiden historiallisia arvoja. Institutionaalisten yhtälöiden parametrit ovat talouspoliittisissa malleissa juuri ratkaistavia.
Tinbergen on tietenkin realistinaja myös kehitysmaiden olosuhteista
laajoja kokemuksia omaavana ekonomistina valmis myöntämään, että
maissa, joissa tilastolaitos on heikosti kehittynyt tai joissa tilastolaitosta
ei lainkaan ole, ohjelmien laatiminen on jo~seenkin epävarmalla pohjalla. Muuta vaihtoehtoista keinoa ei kuitenkaan ole olemassa. Looginen
ohjelma, jonka parametrit ovat joissakin realistisIssa rajoissa estimoituja,
on ehdottomasti käyttökelpoisempi kuin ohjelma, joka ei ole loogisesti
ehjä tai perustuu vain heikosti perusteltuihin tulonjakotavoitteisiin.
Suomessa usein esitetty väite, että kvantitatiiviset talousohjelmat ovat
kiviä sillä tiellä, joka vie, jos ei nyt suorastaan helvettiin, niin ainakin sen
esikartanoihin eli sosialisoituun yhteiskuntaan, kilpistyy tätä kirjaa
lukiessa kahteen tosiseikkaan. Kirjan on ensinnäkin kustantanut Kansainvälinen jälleenrakennuspankki, joka nimenomaan pyrkii kehittämään
vapaan markkinatalouden maita ja siten, että ne säilyttävät talousjärjestelmänsä. Toiseksi Tinbergen itse korostaa, että talouspolitiikan
eräänä tavoitteena on toimintaedellytysten luominen yksityiselle yrittelijäisyydeUe.-Vi-im~ksimainit-tu· ei kuitenkaan- sisäJJäsitä, että talouspolitiikkaa olisi yleensä hoidettava minkä hyvänsä yksityisen tuottajan esittämien ja mitä hyvänsä käsittävien toivomusten mukaisesti. Talouspolitiikan välineiden käyttöä on tarkasteltava kaikkien tavoitteiden kannalta
samanaikaisesti. Tämä taas ei ole mahdollista, jollei talouspolitiikan
muotoilussa ole käytettävissä kvantitatiivistä mallia. Jokaisella julkisen
vallan toimenpiteellä on paitsi suoranaisia vaikutuksia myös joukko epäsuoria vaikutuksia. Jälkimäisistäei .ole mitään mahdollisuuksia saada
selkoa, jollei talouspolitiikan jarjoittajalla ole kvantitatiivisesti muotoii,..
tavissa olevaa vaihtoehtoismallia käytettävissään.
Liitteet, jotka lienevät mielenkiintoisimmat ammattikansantaloustieteilijälle, käsittelevät pääomakerrointa, kehitysmaiden perustavaa
laatua olevaa epätasapainoa työn ja pääoman. markkinahintojen välillä
sekä ns. kirjanpitohintoja, kansantuotetestia ja liikenneinvestointien
osuutta kokonaisinvestonneista.
Nimenomaan kansantuotetesti on merkittävä yritys antaa operationaalista sisältöä maallikkojen kovin hartaasti käyttämälle käsitteelle
»kansantaloudellisesti hyödyllinen».
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Tinbergen on kirjoittanut kirjan erittäin helppotajuiseksi .. Siinä ei ole
käytetty esimerkiksi lainkaan matematiikkaa. Tinbergen ei pyri tyrkyt.:.
tämään käsityksiään. Edellä olevat huomautukset olen esittänyt siinä
toivossa, että edes joku niistä suomalaisista kansantaloudellisista kysymyksiä harrastavasta lukijasta, jotka tuntevat voittamatonta epäluuloa
taloudellisten kvantitatiivisten ohjelmien laatimista kohtaan, ottaisi
asiakseen perehtyä siihen, mitä nykyaikaisen länsimaisen talouspolitiikan
teorian luoja ja huomattava nimi on kysymyksestä .todella sanonut.
Kirja sopii epäilevän asianharrastajan käteen, mutta ammattikansantaloustieteilijä saa siitä myös joukon hyödyllisiä oivalluksia.

Jussi Linnamo

JOHN KENNETH GALBRAITH, The Libetal Hour, Hamish Hamilton; London
1960. 192 s.
Uusimmassa esseekokoelmassaan, jonka pohjana ovat eräs lueIitosarja ja aikaisemmat pikku kirjoitelmat, Galbraith jatkaa myyttien repimistä ja rumpujen lyömistä uuden aikakauden alkamiseksi Amerikassa.
Johtavat ajatukset ovat samoja kuin yhteiskunnallisessa ohjelmanjulistuksessa »The Affluent Society» (arvosteltu Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa N:o 3, 1960), mutta suosikkiteeseille on etsitty uusia sovellutuskenttiä. Edeltäjänsä tavoin kirja vetoaa enemmän lukijansa subjektiiviseen maailmankatsomukseen kuin tilastollisesti havaittavissa oleviin
ilmiöihin; lukija joko pitää kirjasta tai ei pidä siitä. Mainos- ja PRmiehiä voi ärsyttää sävy jolla pyhiä arvoja revitään alas ja saatetaan
ivalle alttiiksi.
.
Rauhanomaisen rinnakkaiselon kilpailun päämäärät ja keinot saavat
osakseen »modernin» analyysin. Jotkut käsittävät Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton rinnakkaiselon tuotantohaasteena, jossa kumpikin puoli pyrkii kaikilla aloilla tuottamaan, e lleJ:l1.män kuin toinen. Palkinto myönnetään suurimmasta kansantuotteen kasvuvauhdista. Kilpailun osanottajat ja erotuomarit ovat tilastomiehiä. - »A small but flourishing industry is now devoted to proving statistically that the Russians' growth
isn't what it is cracked up to be. Its Mike Todd is Mr. Col~;n Clark, The
Australian and Oxford economist, who all but establishea. that Russia
is going backward.» (s. 21). Taloudellisen kasvun merkitys on kuitenkin
Yhdysvalloille aivan erilainen kuin Neuvostoliitolle. Jälkimmäiselle on
nopea teollistuminen ja sen sallima aineellisen elintason kohoaminen
tärkeä monesta syystä, joista eräs on »esikuvavaikutus», demonstration
ejJect. Yhdysvaltain korkea keskimääräinen hyvinvointi taas on kaikkialla tunnettu; se onjo saanut osakseen ansaitsemansa ihailun, kateuden
ja kritiikin. Sen kohoaminen, kansantuotteella mitattuna, ei lisää rat-
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kaisevasti maan nauttimaa mainetta. Enemmän on saavutettavissa korjaamalla niitä epäkohtia ja takapajuisuuksia,. joista vapaa talousjärjestelmä ei ole pystynyt huolehtimaan tai ei ole. sitä halunnut. Tällaisia ovat
esim. asutuskeskusten epäjärjestysja asemakaavallinen suunnitelmattomuus;- julkisten järjestyspalvelusten, kuten puhtaanapidon,vesihuollon
ja Jiikennejärjestelyjen riittämättömyys ja koordinoinnin tarve; jo kroonisena esiintyvä työttömyys; alityöllisyysalueet eli »köyhyyspesäkkeet»;
nykyis:een teknikkaan nähdenJiian suuri puolustusbudjetti. - Kun vielä
»tiedon tason» kohottamiseen myönnetään lisää määrärahoja ja alikehittyneille maille annetaan apua niiden omien intressien mukaisesti,
ilma!! ehtoja, ollaankin jo melko lähellä Kennedyn ohjelmia.
Ohjelman menestyksellinen suoritus vaatii enemmän keskitettyä päätöksentekoa kuin ennen: - » ... we must not assume that because the
Soviets have a planned society and we, in general, do not, our rules
preclude a planned response to Soviet initiatives. There is a dangerous
tendency tO" irnagine that' faith in a free society means faith that it will
accomplish everything that is needful without effort or direction. Or at
most, incantation is all that is required. . .. most of the things which
effective competition requires will also require effective government
leadership.» (s.28).
Inflaatiota käsittelevässä luvussa Galbraithilla on jälleen tilaisuus
todistaa,' että s~n tavanomaiset hoitokeinot - kun korkea ja tasainen
työllisyys on samanaikainen päämäärä - eivät yleensä vastaa tarkoitustaan; ne ovat teoreettisesti oikeita ideaalisessa täydellisen kilpailun yhteiskunnassa,. josta nyky-Amerikka on jo hyvin kaukana. Sitten kun
loitsu,_' rukous tai maanittelu eivät enää auta, on strategisissa kohdin
turvauduttava hinta- ja palkkaliikkeen »ohjaamiseen». Muutoin jäävät
voimakkaiden ammattiyhdistysten ja suuryhtiöiden taistelukustannukset
säästäjäin ja kuluttajain maksettaviksi.
Social nostalgia on eräs muoto menneisyyden ihannointia. Käsintehtyyn tuotteeseen liittyy tietty sädekehä ja ennakkosuopea esteettinen
suhtautuminen. Persoonattoman tehdasrakennuksen, joka edustaa nyky..;
aikaa ja tehokkuutta, rinnalle idealisoituu kuva ahkerasta matonkutoja.:.
perheestä. Valvova silmä ei ole säälimättömäntyönjohtajan vaan oikea~
tnielisen isän. - Samanlaisen nostalgian kohteena voi olla, paitsi omavaraineri ja jumalaapelkääväinen perhe-maatilatalous, myös kansainvälisen kaupankäynnin entinen kultakantaan ja vapaisiin pääoman-,
liikkeisiin perustuva vaihtojärjestelmä. Tämän koti-ikävän eri ilmentyrnillä on kaksi yhteistä piirrettä. Toisaalta saatetaan - menneitä
»hyviä» aikoja muistellen -:- unohtaa niihin liittyvätepämiellyttävät
seikat:- »In Kashmir, which in the brilliance and variety ofits products
is one ofthe world's-last great'centres ofhousehold industry, children of
eight orten spend twelve or fourteenhours a day at the wracking labour
ofthehandloont.» (s. 128) -Joskus taas oletetaan tämänhetkinen, ihan-
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nekuvasta poikkeava tila vain väliaikaiseksi, josta olot aikanaan »normalisoituvat». Ajateltakoon pääomamarkkinoita, joilla hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen investointi- ja avustusohjelmilla on suuri osuus;
palautuuko pääomanliikkeiden vapaus milloinkaan »ennalleen» tässä
nousevan nationalismin, hiipivän sosialismin ja vaihtolämpöisen sotatilan maailmassa?
Edellä on referoitu vain muutamaa kirjan eri otsikoista. Sellaiset
luvut kuin »Economics and art», »The build-up and the publie man» ja
»Was Ford a fraud?» ovat harmitonta mutta opettavaista iltalukemista.
Kirjan viimeinen osa »The nostalgic farmer» on suorastaan romanttinen.
Mestarillinen tyyli ja hyväntahtoinen iva tekevät kiljasta nautinnolla
luettavan. Esimerkkien pitkälle viety yksinkertaistaminen ja kärjistys
saattavat hiertää tunnontarkan lukijan kantapäätä.

Henri

J.

Vartiainen

SUMMARY
The structure and tasks of communal econom y

By Teuvo Aura, Chief General Manager
The author finds it characteristic of the last few decades that the
tasks of general government have increased greatly, in consequence of
which also the public sector of the economy has swelled. The share of the
communes in official financing varies in different countries according to
their historical development. In Finland local authorities have for a
long time carried a full third of the total public expenditure, the State
two thirds.
The economic activity of the communes is limited by law. Narrow
bounds are set to their financial targets and the choice of the means of
attaining them. Their economy has to be managed to the best advantage
at as low costs as possible. This calls for systematic management within
the bounds not only of the annual budget, but also oflong-term plans. At
least can investments and their financing be planned, and carried out
according to pIan. This is necessary also .considering the total balance
of the economy. Domestic investments are an important means of
smoothing out the changes in employment caused by cyclical fluctuations, and State and communal investments in particular should be used
as regulators of income formation and employment.
The interests of the commlines and their inhabitants demand.communal economy to be planned for as long periods as possible, because this
makes a stable tax rate possible~A long-term investment pIan ·offers the
communes the best chances of carefully estimating the importance and
urgency ·orthe various projects, and the possibilities ··of'realisihf(tliem.
An example is offered by the city of HdsinKiwhehas-:positlve experiences
of investment planning.
Various funds also act as economic stabilisers in the communes. In
the periods when ordinary income annually exceeds reasonable expenditure and when in a way there is a surplus, all or part of it is sayed for
le ss favourable times. Well managed communes act according to this
principle.
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The article gives an account based on statistics of the movement in
the expenditure of the communes since the war. An enormous rise is
found to have been caused by the new tasks which the State has delegated to the communes and which severely try their finances especially
in times of depression. A new and sensible division of tasks should be
accomplished between State and communes. The State should undertake
all such tasks which have to be organised in the same way in the whole
country and which serve all citizens in the same proportion. The communes again should retain those which demand special attention to be
paid .to local conditions and local requirements. The clearance of the
communal sphere of action from the additional tasks originating in the
exceptional post-war conditions would help to stabilise the finances of
the commune.

The objectives and means of the -restrictive practices·legislation

By Jouko Paakkanen, M.Sc. (Econ.)

•

There has been discussion on revlsmg and extending the current
legislation on restrictive business practices in Finland enforced since
1958. In many cases, however, the discussion has been more emotional
than analytical. The a.uthor believes that the problems involved in
regulating competition are far too intricate for a mere dislike of »monopoly» to be capable of guiding to a rational legislation and application. On the generallevel the policy in the field of competition should
safeguard the functioning ofthe basic institutions ofthe market economy,
while at he same time giving instructions that are detailed enough for
the application of the legislation in the diverse actual cases. The wide
span between these tasks can be bridged, if at all, only through a discussion of the functions of competition in the economy and the .concrete
objectives of the policy.
Competition.has. . both socialandreconomic functians. Its principal
economic functions arethepromotion of the efficiency in the use of
resources and thegrowthoFtFansf01~mation of the economy. The use
of these objectives as direct criteria in drafting and enforcinga policy
of competition is complicated, however, because of the scant knowledge of the influence of different market structures and business behaviour patterns on economic growth. And although economic theory can
offer better criteria as regards the interrelation of competition and
economic efficiency, the relative weights that should be given to these
two objectives in situations where they conflict (as they may) give rise to
difficulties. One way to circumvent them would be to aim directly
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at the regulation of certain specified practices that are held to restrict
competition without any attempt. to evaluate the influence of various
practices upon efficiency and growth. But often it is not easy to distinguish »artifical» restrictions from business methods that belong »naturally» to monopolistic competition. Accordingly,it seems hardly
necessary to define the word »restrictive» without dealing with the
economic consequences of different business practices and without
eva1uating them. An additional prob1em for this eva1uation is created
by an occasiona1 conflict between the short- and long-run objectives of
the poliey.

Ali- attempt to measure excess-demand and cost-push

By Timo Helelä, Lie. pol.
In the conditions of fuU emp10yment prevailing after World War II,
price movements have been a much discussed topic. The theorists have
resorted to the concept of excess-demand in explaining the rise in prices,
whereas the men of practice have been attracted by the wage-price
spiral approach. 8earch for something to blame rather than a study of
the actual inflation process has been characteristic of the discussion.
Exogenous factors have been deliberated rathel' than the interdependence of the endogenous variables involved in the models.
Current interest in combination with the difficulty of making empirical investigations has made the discussion particularly spirited. The
»experiments» of A. W. Phillips, Paul A. Samuelson and Robert Solow,
however, are inspiring in this respect. An attempt has here been made to
establish, on the basis of Finnish data, the quantitative relationship
prevailing between excess-demand and the rise in prices.
The seasonally adjusted ratio between the number ofapp1ications
for work and the number of vacancies in industry (8) was used as an
indicator of the excess-demand. The quarterly changes in the wholesale
prices of industrial products (6. P) were chosen as the price index. For
1958-1960 figures available of the unemployment in per cent of the
labour force (T) made it possible to interpret the results a1so in more
familiar terms.
In the calculations the prices were presumed to be downwards
rigid. As in Phillips' study, a curvilinear regression equation wastherefore fitted to the observed data (Figure 1). Experiments with some
other equations (see equations 3. l.-3. 3.) showed that the best result
was yielded by (y+a) = b (x-d)c; a = l.0 and d = 0.69. The multiple correlation coefficient was so small (R = 0.77), however, that the
result has no direct significance in forecasting.
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Because forecasting is one of the most important tasks of economists,
the second part of the article pays attention to the prediction of
short-run fluctuations in prices. The inflationary-gap calculations in
vogue in Sweden after World War II can only be used in forecasting the
average price level for one year and, as prices may fluctuate very
quickly, they do not give enough footing for economic policy planning.
Better results could apparently be achieved with the aid of models
consisting of a set of equations, such as the ones Ball, Hazlewood and
Klein have tried to construct for the United Kingdom on a quaterly
baris.
However, as no similar models ha ve so falr been built for Finland,
much rougher methods must be employed. The fluctuations in prices
have been approached from the cost aspect. In other words, an attempt
has been made to secure quantitative data for the purposes ofa qualitative analysis. Cost-push calculations have been made on a' quartely
basis chiefly for industry. Figure 2 A shows the quarterly changes in the
prime costs of industry in 1954-1960, weighted together on the basis
of input-output table data. Figure 2 B gives the corresponging percentage chänges in the wholesale prices of industrial products. The difference between these series, shown in Figure 2 A-B, thus represents the
price drift. The problem of lags is also dealt with in this article.

KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1960
Vuosi 1960 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen kannalta normaali
toimintavuosi, jonka pääpaino keskittyi kokouksiin niiden yhteydessä
pidettyine esitelmineen. Kertomusvuoden aikana on yhdistyksellä ollut
kaikkiaan 7 kokousta, joista 3 kevätkaudella ja 4 syyskaudella. Kokoukset
on perinteellistä tapaa noudattaen pidetty Tieteellisten Seurain talossa,
ja niiden kulusta mainittakoon seuraavaa:
Tammikuun 29 päivänä esitelmöi prof. Mikko Tamminen »Kirjaviisaudesta, käytännöstä, poliittisista realiteeteista ja yleisestä edusta».
Maaliskuun 29 päivänä piti ylijohtaja Niilo Eerola esitelmän, jonka
otsikkona oli »Kartellilain soveltaminen Suomessa».
Huhtikuun 26 päivänä pidetyssä kokouksessa esitelmöi valtiot. tri
Weijo Wainio »Inflaatiostaja sen torjunnasta».
Syyskauden kokoussarjan aloitti lokakuun 7 päivänä valtiovarainministeri Wiljam Sarja la tavanmukaisella, budjettiesitystä sekä sen kansantaloudellista ja talouspoliittista tehtävää valaisevalla esitelmällä.
Lokakuun 11 päivänä esitelmöi prof. Erich Schneider saksaksi aiheesta
»Theoretische und operationelle Wirtschaftstheor ie».
Marraskuun 15 päivänä piti kauppat.maist. Kari Castren esitelmän
»Tuotannon keskittyminen Suomessa».
Syyskauden viimeinen kokous pidettiin joulukuun 9 päivänä, jolloin
pääjohtaja Teuvo Aura esitelmöi aiheesta »Kunnallistalous julkisen talouden osana».
Osanotto yhdistyksen kokouksiin oli verraten runsasta. Osanottajamäärä on pöytäkirjojen mukaan ollut vuoden aikana keskimäärin 38 ja
esitelmien johdosta on yleensä käytetty lukuisia puheenvuoroja.
Yhdistyksen julkaisutoiminta on kertomusvuonna jatkunut tavanmukaiseen tapaan. Sarjaan Kansantaloudellisia tutkimuksia on vuoden
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1960 aikanf hyväksytty otettavaksi osana XXIV prof. Ilmari Koveron
tutkimus »Tulojen uudelleenjaosta», joka ilmestyi joulukuussa.
Kansantaloudellinen Aikakauskirja on ilmestynyt neljänä niteenä.
Aikakauskirjan päätoimittajana on ollut fil.tri Reino Rossi, toimitussihteerinä valtiot.lis. Erkki Laatto sekä toimituskunnan muina jäseninä prof.
Veikko Halme, prof. Lauri O. af Heurlin, prof. Matti Leppo, valtiot.tri J. J.
Paunio, kansleri Br. Suviranta, prof. Mikko Tamminen ja prof. A. E. Tudeer.
Painatuksen ja jakelun on hoitanut Sanoma Oy.
Vuoden 1960 aikana on yhdistykseen hyväksytty kaikkiaan 21 uutta
jäsentä. Nämä ovat valtiot.maist. Olli Aulanko, ylijohtaja Niilo Eerola,
valtiot.kand. Osmo Forssell, kauppat.maist. Jouko Hauvonen, valtiot.
maist. Eero Heikkonen, kauppat.maist. Tauno Kallinen, valtiot.kand.
Viljo Koponen, valtiot.kand. Pertti Kukkonen, valtiot.tri Vesa Laakkonen, valtiot.kand. Teuvo Lindström, yhteiskuntat.lis. Jussi Linnamo,
valtiot.maist. Aimo Louko, valtiot.maist. Georg Luther, valtiot.maist.
Airi Mäenpää, .ekon. Aimo Paloluorna, valtiot.maist. Pentti Seppälä,
kauppat.maist. Martti Särkisilta, pankinjohtaja Erik Witting, M.A.
JoukoJ. Voutilainen, valtiot.kand. Teuvo Vuorela ja valtiot.kand. Matti
Väyrynen.
Kun yhdistyksen jäsenistä kertomusvuonna oli kuollut 15 ja eronnut
8 poistuman ollessa näinollen yhteensä 23, oli jäsenmäärä vuoden päättyessä 714.
Yhdistyksen esimiehenä on vuonna 1960 toiminut prof. Mikko Tamminen, varaesimiehenä pääjohtaja Teuvo Aura sekä johtokunnan muina jäseninä prof. Lauri O. af Heurlin, fil.tri T. Junnila, kansleri Br. Suvirantaja
prof. A. E. Tudeer. Sihteerinä on ollut valtiot.tri Raimo Ilaskivi sekä taloudenhoitajana yliaktuaari Ilmari Teijula. Yhdistyksen edustajina vuoden
1961 Pohjoismaista kansantalouskokousta valmistelevaan yhteistyökomiteaan ovat kuuluneet pääjohtaja Aura, professori af Heurlin ja tri
Ilaskivi. Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet kauppat.tri Fedi Vaivio
ja valtiot.tri Pentti Viita.
Helsingissä joulukuun 31 päivänä 1960.
Raimo Ilaskivi

Jäsenyys
kannattaa
Tänään elämme korkean elintason aikaa. Olemme
saaneet monet automaattiset koneet avuksemrne,
vapaa-aikamme ja mukavuutemme on lisääntynyt.
Kehitystä on osaltaan edistänyt tehokas ja tehtäviensä
tasalla oleva jakelukauppa, jonka hyväksi osuuskauppaliike on työskennellyt kehityksen kärjessä kulkien.
Sen olemassaolo on osaltaan vaikuttanut koko talouselämämme myönteiseen kehitykseen.
Osuusliikkeidemme jäsenkunta muodostuu yli puolesta miljoonasta aktiivisesta jäsenestä. Myymälöiden
luku on kohonnut lähes neljään ja puoleen tuhqnteen
ja vuosittainen liikevaihto n.100 miljardiin. Ylijäämänpalautuksina jaettiin viime vuonna 616 milj. markkaa.

Tapaamme

osuusl

kkeessä

KULUTUSOSUUSKUNTIEN KESKUSLIITTO (KK) r. y.

@

Onko elärnänne arpapeliä?
Turvattu, onnellinen elämä -vai IIa
tulevaisuuden huolia-se on tavoittelemisen arvoinen, eikö niin?

Jakakaa Tekin vastuunne per-

Ja - se on helposti tavoitettavissa!
Nopeimmin Te saavutatte sen henkivakuutuksen avulla; tämän tien
ovat jo sadat tuhannet suomalaiset
kodit valinneet.

kanssa.

heen tulevaisuudesta maan suurimman

henkivakuutusyhtiön

SUOMI-YHTIO
MAAN SUURIN HENKIVAKUUTUSLAITOS

LUO
TYYLIKKYYTTÄ

RYHTI-valiopaidoille on tunnusomaista tyylikäs leikkaus, ensiluokkainen kangas ja huolellinen työ, ne
ovat helpot pestä ja siliävät kuivuessaan.

RYHTI

YLLÄ

ISOK

KELPAA

KYLLÄ

Nykyaikaista pank ki tekniikkaa

Nykyaikainen pankkitekniikka merkitsee parempaa pankkipalvelua. Arvopapereiden ja -esineiden säilyttäminen kotona ei ole koskaan ehdottoman turvallista. Siksi Yhdyspankki on varannut asiakkaittensa käyttöön tulenkestävissä holveissaan tallelokeroita, joita on

vuokrattavissa useimmissa Yhdyspankin
konttoreissa; Lokerot on varustettu kaksoisiukolla, toisen lukon avain on pankin,
toisen avain vuokraajan hallussa, ja
molemmat tarvitaan yhtäaikaa lokeron
avaamiseksi. Vuokrat vaihtelevat lokeron koosta riippuen 300-5.000:- vuodessa.

YHDYSPANKKI
Helsinki 1961 -

Sanoma Osakeyhtiö

