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Älköön kukaan odottako, että seuraavassa esittäisin elegantteja talouspoliittisia ohjelmia tahi opastaisin yrittäjää kädestä pitäen hänen käyttäytymisessään. Talouspolitiikka Suomessa vaatii taitoa - usein se on
suorastaan taiteilua lähes mahdottomalla. Yritystoimintakaan ei ole
. perin yksinkertaista. Kummallekaan ei löydy selväpiirteisiä patenttiratkaisuja. Sen sijaan on nykyiselle asiaintilalle ominaista, että tarvitaan
ennen kaikkea talouspoliittisten toimenpiteiden y h d i s tel m i ä usein vaikeastikin saavutettavia. Talouspolitiikan sopusointu ja osuvuus
puolestaan luovat parhaat edellytykset yritystoiminnalle.
]ohdannoksi hahrp.ottelen hieman Suomen kansantaloudelle luonteenomaisia piirteitä viimeisten viidentoista vuoden ajalta.
Taloudellisen kasvun kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu
suunnilleen keskiryhmän yläpäähän. Tavaroiden ja palvelusten määrä
on lisääntynyt keskimäärin 3-3.5 % vuodessa asukasta kohti, ja useimmat yhteiskuntaryhmistä ovat saaneet hyvän osuuden kasvavasta
kakusta.
Tätä kansantalouden kasvuvauhtia ei sinänsä voi pitää huonona. Kun
kuitenkin sodanjälkeisen taloudellisen nousun lähtökohtana oli vain
puolittain teollistunut yhteiskunta, johon sisältyi paljon kasvumahdolliEsitelmän on ruotsin kielestä kääntänyt valtiot.lis.
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suuksia jo siitä syystä, että tuottavuudessa oli eri aloilla suuria eroja ja
että tuotannontekijät voivat siirtyä heikommin tuottavilta tuottoisammille aloille, ei tulosta voi pitää tyydyttävänä. Kansantalouden kokonaissäästäminen reaali-investointien muodossa on edelleen ollut melko
suurta. Jo näiden investointien normaalin tuoton olisi pitänyt aiheuttaa
uusia suuria tuottavuuden kohoamisia, varsinkin kun investoinnit puolustuslaitokseen ovat olleet suhteellisesti hyvin pienet. Lopuksi on vielä
pantava merkille, että metsäteollisuuden tuotteilla on ollut epätavallisen hyvät markkinat. Kun vielä muitakin seikkoja otetaan huomioon,
mm. väestön rakenteen suotui~a kehitys, tarjoutuu kuin itsestään johtopäätös, että Suomen taloudellinen kehitys on tosin ollut nopea, mutta
ei niin nopea kuin olisi saattanut odottaa. Mistä tämä saattaa johtua?
Vastaus ei ole yksiselitteinen ja yhteydet ovat komplisoidut. Silti on
yritettävä karkeasti yksinkertaistaen saada esiin Suomen kansantaloudessa havaittavien heikkouksien päälinjoja.
Tuotannontekijäin, lähinnä työvoiman, s i i r t y m i n e n vähemmän tuottavilta tuottavammille aloille on Suomessa ollut kovin hidasta
1950-luvulla. Alhaistuottoisessa maataloudessa ja sen sivuelinkeinoissa
elantonsa saavan väestön lukumäärä ei ole juuri laskenut. Liioin ei
teollisuudessa ole tapahtunut työvoiman siirtymistävahvimmille ja
tuottavimmille aloille. Tuotannontekijöiden uudelleen sijoittuminen ei
näin ollen ole ollut suinkaan ripeätä.
Alhaistuottoisten elinkeinojen, lähinnä maa talo u den, tarkastelu paljastaa ne syyt, joiden johdosta työvoima ja pääoma ovat kangistuneet paikoilleen. Maatalouden jäykkärakenteisuus on ollut osittain
alueellisten ja psykologisten seikkojen aiheuttamaa, osittain ovat myös
syynä olleet riittämättömät ammattikoulutusmahdollisuudet. Merkittävämpää on kuitenkin ollut se, että harjoitettu talouspolitiikka on edistänyt työvoim.an ja pääoman paikallaanpysymistä maataloudessa sekä
siihen liittyvässä alhaistuottoisessa pienmetsätaloudessa. Maatalouspolitiikka ei ole pakottanut eikä houkutellut rakennerationalisointiin, suurempiin viljelysyksiköihin. Samoin on tietöihin yms. perustuva työllisyyspolitiikka auttanut maatalouden päätoimisen väestön paikallaanpysymistä. Toisaalta on tällöin työvoiman tarjontahinta, ts. eri aloilla
maksettavat alkupalkat, jäänyt korkeammaksi kuin muutoin olisi ollut
laita, samalla kun maatalouteen jäljelle jääneiden olot vastaavasti eivät
ole kohentuneet. Täten on koko teollista kehitystä jarrutettu. Teolli-
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suutta ovat edelleen rasittaneet suuret maataloussubventiot. Se on täten
joutunut omalta osaltaan rahoittamaan työvoiman pitämisen maatalouden piirissä ja maksamaan täten työvoimasta, jota se ei ole käyttänytkään.
Tarkasteltakoon lähemmin tuottavia elinkeinoja. Ensimmäisenä
huomataan, että liikenneinvestoinnit eivät ole olleet erityisen suuria
juuri niillä aloilla, joilla niitä olisi eniten kaivattu. Enemmän olisi ollut
syytä sijoittaa satamiinjaliikkuvaan rautatiekalustoon sekä nimenomaan
etelä-Suomessa teihin. Teollisuusinvestoinnit ovat muihin elinkeinoihin
verrattuina vasta viime vuosina saavuttaneet sen laajuuden, mitä puoliteollistuneelta mutta kehityskelpoiselta maalta olisi odotettavissa. Ne
ovat lähinnä keskittyneet metsäteollisuuteen ja osaan metalliteollisuutta.
Uusien yritysten perustaminen on ollut melko vähäistä ja vain harvat niistä ovat päässeet nopeasti laajentumaan. Ns. toimialoittainen rationalisointi oli täten varsin vitkallista 1950-luvulla. Mainittakoon vielä
täydennykseksi, että teollisuuden jalostusarvo työntekijää kohti on miltei
läpi linjan ollut melko alhainen, olennaisesti alhaisempi kuin· Ruotsissa.
Ainoa poikkeus on metsäteollisuus. Usein on suomalaisten tuotteiden
jalostusaste vähäisempi, usein myös tuotantovälineistö pienempi. Niin
uusyritysten aliravitsemustila kuin jalostusarvojen vähäisyys ovat luon;..
nollisesti moniin tekijöihin johdettavissa, mutta haluaisin erityisesti korostaa paria seikkaa.
Alihankkijajärjestelmä on melko kehittymätöntä eikä erikoistumista
ole viety järin pitkälle. Kehityksen kantavina voimina eivät riittävässä
määrin ole olleet uudet markkinoita luovat tuotteet: sellaiset, jotka nojautuvat erityisiin keksin töihin tai konstruktioihin, tahi jotka jonkin
muun ominaispiirteen avulla olisivat voineet voittaa jalansijaa Suomen
ulkopuolella, erityisesti lännessä. Läheisesti tähän liittyen on huo-·
mattava, että suomalaisten tuotteiden myyntiä ei ole kylliksi pohjustettu määrätietoisella markkinointityöllä.
Kehityskulku käy yhä ymmärrettävämmäksi, kun reaaliedellytysten
rinnalla tarkastellaan muutamia luotto-olojen ominaispiirteitä. Osakkeiden, obligaatioiden ja pitkäaikaisen lainapääoman markkinat ovat
Suomessa kovin kehittymättömät. Riskiin uskaltautuvan vapaan yksityisen pääoman tarjonta on ollut minimaalista. Vanhemmilla ja jo vakiintuneilla suuryrityksillä on tässä suhteessa ollut paremmat mahdollisuudet saada pääomaa käyttöönsä. Kun myös arvopapereiden vaihdanta
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on jäänyt vähäiseksi, eivät pääom~markkinat ole pystyneet tarjoamaan
kaikkeansa taloudellisen kasvun edistämiseksi.
Sama jäykkyys on lyönyt leimansa myös pankkiluottomarkkinoihin.
Pankkien luotonannon liikkuvuus on kärsinyt siitä, että pääomamarkkinoiden mahdollisuudet siirtää käyttöönsä pankkiluottoja ovat olleet
perin rajoitetut. Pankit ovat näissä oloissa joutuneet aivan liiaksi pukeutumaan kiinnitysluottolaitoksen kaapuun, mikä on rajoittanut niiden
luotonannon joustavuutta, mm. juuri mahdollisuuksia antaa luottoa
uusiin hankkeisiin ja oikealla hetkellä. Pankit olivat lisäksi miltei kaiken
aikaa restriktiivisen rahapolitiikan puserruksessa, minkä suunnan puoles:..
taan sanelivat krooninen inflaatiopaine sekä huoli valuuttavarannosta.
Pankkien luotonantoon on täten säännöstely tekijä liittynyt normaalia
korostuneemmin.
Näissä oloissa ei yritystoiminnalla ja riskiin valmiilla pääomalla ole
juuri ollut mahdollisuutta tai aina haluakaan hakeutua tyystin u u s i 11 e
urille. Sellainen olisi edellyttänyt suotuisampaa maaperää uusien yritysten perustamiselle ja parempia pienyritysten ekspansiomahdollisuuksia, siinä missä vallitsevan käytännön voi sanoa suosineen vanhempia
yrittäjiä. Näin olisivat päässeet paremmin vaikuttamaan ne dynaamiset,
kehitystä kannustavat voimat, jotka aukovat uusia aloja, uusia tuotteita,
uusia markkinoita, edeltäjiensä sinänsä jo hyvin kyntämien vakojen
ulkopuolelle.
Myös muut tekijät ovat vaikeuttaneet pääoman ja yritystoiminnan
liikkuvuutta. Yritysverotuksella voi katsoa olleen tällaista vaikutusta,
sillä sitä voi tuskin pitää eri yrittäjäryhmien kannalta tasapuolisena.
Samaa on sanottava tähänastisesta liikevaihtoverojärjestelmästä, jonka
vallitessa uusien yritysten ja pienyritysten laajeneminen on ollut enemmän kiven takana kuin suuryritysten ekspansio.
Yhteenvetona onkin todettava, että Suomen taloudellista kehitystä
eniten kannustavat voimat ovat löydettävissä maan rajojen ulkopuolelta.
Metsäteollisuuden suuri laajeneminen on seurausta sen tuotteiden vilkkaasta kysynnästä länsimaissa. Metalliteollisuuden ekspansio on pohjautunut osittain metsäteollisuuteen osittain taas idänkaupan tilauksiin.
Näiden pääelinkeinojen kukoistus on puolestaan mahdollistanut muiden
teollisuudenalojen kasvun. Tärkeimpänä länsivaluuttojen hankkijana
metsäteollisuus on samalla kytkenyt Suomen kansainväliseen työnjakoon, mikä on ollut elintason kohoamisen perusedellytyksenä. Metalli-
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teollisuuden itävie;nti on samoin ollut merkityksellistä. Alan ;näinki;n
nopea ekspa;nsio olisi tuskin ollut mahdollista pelkästään lä;ntee;n suuntautuva;n vie;nni;n turvin.
Onha;n nyt toisaalta selvää, että taloudellisen kasvu;n sellaisessa pienessä maassa kuin Suomi on aina suuressa määrin pohjauduttava ulkomaista perua oleville virikkeille ottaen vielä huomioon metsäteollisuuden domi;noivan aseman. Sen tuotteilla oli hyvä ja ali;nomaa laajeneva
menekki ulkomailla. Olen joka tapauksessa saanut sen vaikutelman, että
ulkomainen kysyntä on peräti keskimääräistä e;nemmän suosinut Suomea
tässä suhteessa.
Koeta;n nyt luoda silmäykse;n etee;npäin ja hahmotella eri kehitysvaihtoehtoja sekä niihin sisältyviä kansantaloudellisia ongelmia.
Optimistisessa tulevaisuuden näkymässä ovat kehityslinjat osapuilleen samat kuin 1960-1uvun alussa. Teollisuusalueilla selvittäneen helposti työllisyyskysymyksistä. Metsäteollisuude;n menekki;näkymät sallivat
laajenneen tuota;ntokapasiteeti;n täyskäytö;n ja tutvaavat tyydyttävät
vientihinnat. Metalliteollisuus laajentaa yhä vie;ntiään Neuvostoliittoon
ja tunkeutuu tähänastista tehokkaammin myös länsimarkkinoille. Muu
teollisuus jatkaa sopeutumistaan 1950-luvu;n kove;ntuneisii;n kilpailuoloihin ja pääsee tuotannossaa;n suu;nnilleen samaan kasvuun kuin
1960-luvu;n alussa.
Näi;nkin suotuisaan vaihtoehtoon sisältyy oma problematiikkansa.
Maatalouden ylituota;nto ja liikakansoituspulmat säilyvät. Ellei teollisuuden ekspansiovauhti ;nykyisestään kiihdy, eivät kaupu;nkieli;nkei;not
kykene ottamaa;n vastaan kaikkea maataloudesta muuttavaa väkeä.
Vajaatyöllisyys tulee sen vuoksi säilymään o;ngelmana ja metsäteollisuuden laaje;ntuminen tulee auttamaan ratkaisua tähä;nastista vähemmä;n. Laajentumi;nen ei näet e;nää, vaikka raakapuu;n käyttö kasvaaki;n,
tule tode;n;näköisesti lisäämää;n metsätyövoiman kysyntää. Metsäteollisuus tulee po;n;nistelemaan ankarasti vähe;ntääkseen työvoiman käyttöä
juuri metsissä, varsinkin ku;n jalostustuotanto on jo ratio;nalisoitu niin
pitkälle, että työkustannukset raaka-aineen käsittelyssä ovat jalostukse;n
rinnalla jääneet suhteettoman korkeiksi.
Toinen pulma saattaa syntyä tuonnin voimakkaasta kasvusta. Tuloje;n nousu johtaa siihen, että suhteellisesti sangen suuri osa kysy;nnästä
kohdistuu tuontitavaroihi;n. Jopa suotuisienkin vie;ntikonju;nktuurien

98

ERIK DAHMEN

aikana voi täten syntyä maksutasevaikeuksia aina kun metsätuotteiden
kansainväliset suhdanteet tilapäisesti heilahtavat.
Toteutuakseen tämä verrattain optimistinen vaihtoehto edellyttää,
että kansainväliset taloudelliset' olot kehittyvät kohtuullisten suhdannevaihteluiden ja jokseenkin vapaan kansainvälisen kaupan sävyttämän
ekspansion puitteissa. Luonnollinen ehto on myös se, ettei Suomi jää
Euroopan suurmarkkinoiden tullimuurin taakse. Lisäksi Suomen oma
inflaatiopaine ei saa ylittää sen länsikaupan piiriin kuuluvissa maissa
valli tsevaa.
Vähemmän optimistinen vaihtoehto merkitsee, että metsäteollisuuden ajankohtaiset menekkipulmat eivät ole pelkkiä suhdannepulmia,
vaan paremminkin senkaltaisia kuin kansainvälisellä merenkululla ja
laivanrakennusteollisuudella on ollut 1950-luvun lopulta lähtien. Metalliteollisuuden kannalta pessimistinen vaihtoehto merkitsee, että viime
vuosien yritykset luoda uusia markkinoita länteen suurelta osin tyrehtyvät. Muut teollisuudenhaarat sopeutuvat verraten hitaasti muuttuneisiin ulkoisiin olosuhteisiin; niiden tuotannon kasvu pysyy yleensä
jotensakin pienenä tai taantuu. Maatalous lisää tuotantoaan entiseen
tapaan, mutta sen menekkimahdollisuudet huononevat suuresti. Ulkomaankaupan tasapainotuksen ongelma kärjistyy.
Ei ole tarpeen ratkaista, kumpaa vaihtoehdoista olisi pidettävä
todennäköisempänä, jotta ongelmia ja talouspolitiikan mahdollisuuksia
sitten voitaisiin pohtia juuri tämän vaihtoehdon kannalta. Pulmat ovat
nimittäin molemmissa tapauksissa jokseenkin samat, jos kohta vaikeusasteet erilaisia. Miltä suunnilta olisi ongelmien ratkaisuja etsittävä?
Tärkeintä olisi saada työvoimaa siirtymään nopeammin maataloudesta muihin elinkeinoihin, samalla kun maatalouteen jäävä väestö saa
paremman korvauksen työstään osittain toisensuuntaisen tuotannon
sekä toisaalta nykyistä suurempien tilojen ja etevämmin käytetyn pääoman ansiosta. Myös metsätyövoiman on vähennyttävä ja tuottavuuden noustava. Yhtiöiden omissa metsissä siihen tulee johtamaan silkka
pakonalaisuus, ja samaan suuntaan käynee kehitys myös valtion metsissä,
Suurimpana pulmana tulee olemaan vastaavan elintärkeän rationalisoinnin toteuttaminen pirstoutuneissa ja sopimattomasti palstoitetuissa
yksi tyismetsissä.
Työn menekin ja työllisyyden väheneminen maataloudessa ja metsissä on vain tulevaisuuden olennaisimpien muuttumisongelmien toi-

TALOUSPOLITIIKALLE JA YRITYSTOIMINNALLE ASETETTAVAT •• ,

99

nen puoli. Toisena on vapautuneen työvoiman työllistäminen tuottavampaan toimintaan muihin elinkeinoihin.
Työvoiman saaminen nykyistä maa- ja metsätaloutta tuottavampaan puuhaan on teollinen· ongelma. Se ei tarkoita, että kysymyksessä
olevasta työvoimasta suurin osa olisi työllistettävä teollisuuteen. Se
tarkoittaa sitä vastoin, että kehitystä kannustavien voimien on oltava
lähtöisin teollisuudesta, jotta kokonaistyöllisyys ja kansantulo nousisivat nopeasti. Suomessa vain lähinnä teollisuuden voi ajatella hankkivan
ulkomaan valuuttaa. Siksi sen kehityksen on mieluiten oltava kaiken
aikaa jonkin verran »johdossa». Ellei siinä onnistuta, kärsivät muut
alat helposti, ne kun näet ovat osittain riippuvia pääomahyödykkeiden
tuonnista. Sitä paitsi niiden ekspansion tuoma rahatulojen kasvu lisää muidenkin tuontitavaroiden kysyntää. Jollei tuontitavaroita kyetä
teollisuustuotteiden viennillä ostamaan, joudutaan helposti inflaatioon
ja tuonnin säännöstelyyn.
Teollisuuden kehitysongelmat on siis ratkaistava ennen muuta vientiteollisuudessa, jos taloudellisen kehityksen mielitään edistyvän lavealla
rintamalla nopeana muuttumisprosessina ja näkyvän nopeasti nousevana kansantulona. On kysyttävä, mille teollisuuden aloille vastuu vientisuunteisesta nopeasta ekspansiosta kuuluu.
On luonnollista arvioida ensiksi metsäteollisuuden mahdollisuudet
astua kehityksen johtoon. Sen tulevaisuuden näkymät osoittavat kuitenkin, ettei näin voi juuri odottaa käyvän. Syytä ei kannata hakea
kysynnästä, ts. metsätuotteiden maailmanmarkkinoiden kehityksestä.
Ei liioin raaka-ainepula aseta esteitä. Päinvastoin raaka-ainevarat sallivat
tuotantokyvyn edelleen kasvavan. On kuitenkin sangen epätodennäköistä, että enää yllettäisiin likimainkaan samaan viennin arvon nousuun kuin sodan jälkeen. Päivänselvää on myös, että metsäteollisuus ei
kykene työllistämään kovinkaan paljon nykyistä suurempaa työntekijämäärää, jos mieli pysyä kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla.
Metsäteollisuuteen en ole tässä lukenut puusepän- enkä huonekaluteollisuutta enempää kuin muitakaan puuta pitkälle jalostavia aloja,
jotka eivät kuulu selluloosa- ja paperiteollisuuteen. Niiden välitöntä merkitystä voidaan pitää verraten suurena pyrittäessä lisäämään työllisyyttä
tuottavuudeltaan hyvässä, 'vientiin tähtäävässä toiminnassa.
Monien pitkälle jalostettujen puutuotteiden markkinat ovat epäilemättä laajenemassa, mm. sellaisten, joita käytetään metalli- ja muovi-
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teollisuuden valmistamien kestävien kulutushyödykkeiden yhteydessä.
Maan rajojen sisä- ja ulkopuolella on paljon mahdollisuuksia luoda aivan
uusia tarpeita, kun tulot paraikaa kasvavat. Varsinkin korkealaatuisilla
erikoistuotteilla saattaa olla hyvät mahdollisuudet. On kuitenkin selvää,
että menestys tulee osaltaan riippumaan myös myynnin suun;nittelusta.
Etenkin vienti edellyttää aikaa vievää ja siten myös pääomia vaativaa
markkinointityötä ja myyntiorganisaatioiden luomista.
Arvioitaessa muiden teollisuuksie;n menestymisen mahdollisuuksia
vientituotannossa ei ole välttämätöntä rajoittua niihin, joilla jo on vientiä. Myös tähänastisen kotimarkkinateollisuuden voi ajatella muuttuvan vientivoittoiseksi. On sitäkin suurempi syy tutkia juuri tätä mahdollisuutta, kun kansantulon kasvu, elintason nousu ja kotimarkkinoiden
laatuvaatimukset saattavat kannustaa ja raivata tietä kohti kilpailukykyisten laatutuotteiden vientituotantoa.
Muutamat teollisuudenalat ovat kuitenkin sellaisia, että ne eivät
voi imeä paljonkaan työvoimaa tai luoda kilpailukykyistä vientituotantoa. Näihin kuuluvat e;nsinnäkin tekstiili- ja vaatetusteollisuus, nahka-,
kenkä- ja kumi teollisuus sekä joukko muita pieniä kulutustavaraa valmistavia aloja, jotka kauan ovat toimineet tullisuojan turvin. Muun
maailman kehitys viittaa siihen, että näiden alojen verrattain yksinkertaisten tuotteiden valmistus tulee tähänastista enemmän keskittymään
mm. merentakaisiin maihin, joissa työvoima on halpaa. Sen vuoksi o;n
välttämättä jatkettava ja tehostettava sitä ete;nkin tekstiili- ja vaatetusteollisuuden uudelleenjärjestelyä ja rationalisointia, joka pääsi vauhtiin
tuonnin liberalisoinnin jälkeen 1950-luvun lopulla. Tämän muuttumisprosessin voi hyvin otaksua lisäävän myös tiettyjen erikoistavaroiden ja
laatujen vientiä eikä vain tuotantoa. Merkkejä tästä on jo näkyvissä.
Näyttää kuitenkin melko varmalta, ettei kehityksellä tule olemaan sanottavaa vaikutusta enempää Suomen kokonaisvientiin kuin teollisuuden
työllisyyteen. Suomen tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien
lukumä:::irä tulee pikemminkin pienenemään kuin kasvamaan. Muut
tällaiset kulutustavarateollisuuden alat tulevat tuskin lisäämään työllisyyttä erityisemmin.
Elintarviketeollisuus tulee laajenemaan sekä tuotannoltaan että työllisyydeltään mm. siksi, että tehdasvalmisteiset elintarvikkeet paraikaa
voittavat alaa. Se tulee lisäksi olemaan paremmin turvassa ylivoimaiselta ulkomaiselta kilpailulta. Elintarviketeollisuuden tuotteita ei liioin
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uhkaa muotivirtausten aiheuttama tuonti yhtä herkästi kuin tekstiilitavaroita. Merkittävää tehdasvalmisteisten elintarvikkeiden vientiä ei
kuitenkaan kannattane ottaa lukuun. Siinäkin tapauksessa, että maatalous nopeasti rationalisoitaisiin, jäävät raaka-ainekustannukset verraten suuriksi. Tämä teollisuus näyttää imevän tulevaisuudessa jonkin
verran työvoimaa. Pysyvän kotimarkkinaluonteensa vuoksi se ei kuitenkaan voine laajentua siinä mitassa, että se välittömästi paljonkaan
auttaisi Suomen muuttumista pitkälle teollistuneeksi maaksi.
Muista teollisuusryhmistä kaivoksien, kemian teollisuuden ja metallien perusteollisuuden voi otaksua laajenevan merkittävästi uusien
löydösten ja teknillisten saavutusten ansiosta. Niiden voi olettaa lisäävän myös vientiään sekä korvaavan taloudellisesti terveellä tavalla
tuontia. Näinhän on jo viime vuosina käynyt. Niiden välittömät vaikutukset työllisyyteen sitä vastoin eivät voi olla suuret. Kemian teollisuus ja metallien perusteollisuus vaativat jo teknillisistä syistä sangen
vähän työvoimaa. Kaivosten kannattava vientituotanto edellyttää pitkälle viedyllä mekanisoinnilla aikaansaatua työn säästöä. Kansainvälisten metallimarkkinoiden näkymät eivät ennusta enempää lyhyellä
kuin pitkällä tähtäimellä sellaista hintakehitystä, että se kasvattaisi
voittomarginaaleja taikka soisi mahdollisuuksia laajaperäiseen kaivostoimintaan.
Niin hyvin tavara- kuin tuotantoinnovaatioita ajatellen saattaa terästehtailla olla sanottavansa tulevaisuudessa, vaikka niiden merkitys toistaiseksi on jäänyt pieneksi. Taloudellisen kehityksen mahdollisuudet
ovat kuitenkin käytännöllisesti ottaen kokonaan laadun varassa. Vaikka
laatuteräksen osalta päästäisiinkin vientimenestyksiin, jää ekspansio
todennäköisesti melko merkityksettömäksi niiden seikkojen kannalta,
joita olen pitänyt keskeisinä.
Todella suuret Suomen teollisuuden kehitysmahdollisuudet alkavat
kajastaa edettäessä laatuteräksestä kohti pitkälle kehitettyjä metalli-:tuotteita; sellaiset, jotka merkitsisivät pääsyä tätä nykyä epätaloudellisesti käytettyjen tuotannontekijöiden nopeaan ja toivottavaan uudelleenryhmittelyyn. Varsinainen metalliteollisuus muodostuu avainsanaksi.
Teknillinen kehitys ja tulojen yleinen nousu avaavat metallituotteille
alinomaa uusia markkinoita. Teollisuusmaat tosin kilpailevat ankarasti
keskenään nykyisillä markkinoilla ja nykyisissä tuotteissa, ja uusia ja
parempia tavaroita pyritään kiihkeästi tuomaan esiin. Yritykset, jotka
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tässä onnistuvat hyvin, voivat kohdata jopa sellaisen kysynnän kasvun,
että käy vaikeaksi sitä tyydyttää. Metalliteollisuuden yritysten menestys
saattaa täten kiihottaa taloudellista ekspansiota erittäin voimakkaasti,
ilman että ulkomaankaupan tasapaino uhkaisi järkkyä. Ne saattavat
tuoda jollekin alueelle tai maalle nopean kehityksen sitäkin helpommin, kun ne monesti suovat hyvät mahdollisuudet alihankkijoille ja ylipäänsä sellaisille metallialan yrityksille - olivatpa ne sitten pieniä tai
suuria - jotka tuottavat kehityksen edelläkävijälle koneita, laitteita ja
muita tarvikkeita. Minkään muun alan kerrannaisvaikutukset koko
kansan talouteen eivät vedä vertoja metalliteollisuudelle. Yleisen kehityksen kannalta monen muun alan vikana on, että ne joko eivät sanottavasti kykene lisäämään työllisyyttä tahi tekevät sen alalla, jonka tuottavuus ei ole kehuttava eikä valuuttatulojen hankintakyky suuri. Mainiokaan menestys ei usein johda sam a 11 a k e r t a asuureen työllisyysvaikutukseen, korkeaan tuottavuuteen ja hyviin vientituloihin.
Millä tahansa tuotteilla ei markkinoita kuitenkaan vallata. Alihankinnat suurille ulkomaisille yrityksille olisivat ehkä joskus käytännössä
mahdollisia, mutta tämän varaan ei kestävää kehitystä ajan mittaan
juuri voi jättää. Kehityksen on hyvin todennäköisesti perustuttava
u u s iin tavaroihin, uusiin valmistusmenetelmiin, uusiin tuotteisiin,
jotka entistä paremmin vastaavat tarvetta. Vain tällaisilla voi ajatella
olevan läpimurtokykyä maailmanmarkkinoilla. Jos Suomen inflatoriset
tendenssit ja niiden aiheuttamat nimelliskustannusten nousupyrkimykset osoittautuisivat yhä yhtä tavallisiksi kuin useimmissa kilpailijamaissa,
olisi sitäkin tähdellisempää suunnata ponnistukset erikoistuotteisiin,
joissa hinta ei useinkaan näyttele kovin ratkaisevaa osaa.
Tätä korkeajalosteiselle puu- ja metalliteollisuudelle antamaani strategista asemaa ajatellen on helppo osoittaa, minkä seikkojen olisi nykyisestä muututtava, jotta tavoitteita lähestyttäisiin. Varoja pitäisi uhrata
entistä enemmän, ei vain tutkimus- ja suunnitteluosastoihin sinänsä, vaan
myös niiden henkilöiden tähänastista parempaan palkkaukseen, jotka
tällaiseen työhön antautuvat.
Ei nyt eikä vastaisuudessa mikään teollisuustuote myy itse itseään,
oli se miten hyvä tahansa. Kaikki on markkinoitava tehokkaasti. Tämä
vaatii aikaa viepää organisointityötä ja paljon pääomaa. Määrätietoisesti on maailmanmarkkinoille pyrittävä szamaan kunnon myyjät ja
heille heidän strategisesti erittäin tärkeää tehtäväänsä vastaava asema
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ja palkka. Tässä suhteessa Suomen teollisuudella on paljon kiinnikirimistä. Tämän huomaa jo heti se, jolla on ollut tilaisuus tutustua maailmanmarkkinoiden olosuhteisiin ja muiden maiden vientiteollisuuksien
kilpailuun.
Tutkimus-, vah:nistus- ja myyntiportaan kiinteämpi yhteistyö ulkomaisen teollisuuden kanssa olisi monessa tapauksessa mahdollista ja tarpeen. Valitettavasti näyttävät niin maan teollisuus kuin yleinen mielipide asennoituvan tähän melko kielteisesti. Teollisuuden kiinteämmät
yhteydet länteen sekä rajojen yli käyvä yritysten ns. integraatio ovat
nimittäin todennäköisesti nopean ja kestävän kehityksen eräs ehto.
Tämän ei suinkaan tarvitse merkitä sitä,_ että ulkomaiset etupiirit hallitsisivat Suomen yrityksiä. Hedelmällisen yhteistyön ei tietenkään tarvitse - eikä se saakaan - katkaista metalliteollisuuden nykyisiä yhteyksiä itään. Itämarkkinat ovat vastaisuudessakin metalliteollisuuden
tuki ja turva monessa kohdin. Länsivienti ei kuitenkaan saa olla sellaista, että se kiinnostaa vain tilapäisesti, silloin kun itämarkkinoiden ja
kotimarkkinoiden kysyntä ei riitä tuotantokyvyn täyskäyttöön.
On pidettävä toivottomana yrityksenä päästä haluttuun teollisuuden
kehitykseen tullisuojan taikka peräti tuontisäännöstelyn turvin. Ne käsitykset, että tällainen suojautuminen ulkomaiselta kilpailulta loisi hyvät
edellytykset kehittää uusia, maailmanmarkkinoilla iskukykyisiä tuotteita, ovat todellisuudelle vieraita. Yritystason integraatiotarve tuo
tämän puolen asiasta vieläkin selvemmin esiin. Muistettakoon vielä,
että Suomen tarvitsema pääomantuonti voi tuskin toteutua tarvittavassa
laajuudessa, jollei tavarakauppa ole vapaata. Kaupankäynnin rajoitukset eivät nykyisin ole omiaan herättämään tarvittavaa luottamusta
ulkomailla.
Viimeiset huomautukset johtavatkin jo ajatukset talouspolitiikan
piiriin.
Edellytyksenä nopealle ja tehokkaalle teollistumiselle on, että kilpailu säilyy mahdollisimman vapaana jamaan rajat pidetään avoinna.
Tämä puolestaan vaatii mm. inflaatiopyrkimysten kurissapitoa. Tosin
voidaan otaksua inflaation jossain määrin etenevän myös muissa maissa,
kuitenkin hitaammin kuin 1940- ja 19S0-luvuilla. Pitkän päälle ei tällöin voi luottaa ns. myyjän markkinoihin. Niiden teollisuudenalojen,
joilla on vastuu Suomen läpimurrosta maailmanmarkkinoilla, asema
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valU vaikeutuu, ellei talouspolitiikka kykene taltuttamaan inflaatiota
vähintään samoihin puitteisiin kuin muissa maissa.
Eräs tärkeä kysymys on valtion asennoituminen työmarkkinoiden
palkanmuodostukseen. Onko suoranainen palkkasäännöstely tarpeen,.
jotta rahapalkkojen nousu ei riistäydy irti tuotannon ja tuontimahdollisuuksien suomista puitteista? Tätä niin tärkeätä kuin kiinnostavaa-·
kin kysymystä pohditaan teollisuusmaissa sekä tieteellisillä että talouspolitiikan forumeilla. Tässä en kuitenkaan syvenny itse kysymyksen
käsittelyyn, vaan esitän suoraan ne johtopäätökset, joihin olen osaltani.
päätynyt mm. sekä Ruotsissa että Suomessa saatujen kokemusten pe-·
rusteella.
Nykyaikaisessa täystyöllisyyden ylläpitoon tähtäävässä yhteiskunnassa ei rahan arvoa todennäköisesti saada pysymään täysin vakaana,_
puuttui valtio sitten välittömästi palkanmuodostukseen tahi ei. Suora-naisin palkka säännöstelytoimin, jotka vaativat myös tiettyä hintakontrollia, rahan arvo on tuskin vakautettavissa pitkällä tähtäyksellä. Kun
tilanne on suunnilleen sama kaikissa maissa, ei mikään niistä yksinään
joudu tästä sanottavammin kärsimään, niin kauan kuin hintatason nousupyrkimykset pysyvät kohtuullisina ja nousutahti ei ylitä ulkomaiden
nousutahtia. Jos työmarkkina- ja muilla etujärjestöillä on vähänkin
vastuuntuntoa kokonaistaloudellisesta kehityksestä, ei tämän sinänsä.
vaatimattoman tavoitteen saavuttamisen pitäisi olla ylivoimaista. Päävastuu on kuitenkin lankeava finanssi- ja raha politiikalle. Kokonais-·
kysynnän säätelyn ohella näillä on kyntämättömät sarkansa myös kan-santaloudellisen kokonaisyhtälön tarjontapuolella.
Alkaakseni finanssipolitiikan tärkeämmästä päästä, pitäisin erittäin
tähdellisenä nykyisen säästämistä suosivan verotusjärjestelmän säilyttämistä, jopa täydentämistä. Suomen kokeilut ovat olleet mielenkiintoisia
ja niistä saadut kokemukset näyttävät hyviltä. Mahdollisuuksia inves-·
tointeihin on täten helpotettu ja inflaatiopyrkimyksiä pystytty jarruttamaan. Koska investointitoiminnan on pysyttävä korkeana myös vastaisuudessa, eivätkä inflaatiohuolet näytä poistuvan, on säästämistä edel-·
leenkin suosittava. Pääomamarkkinoiden toimintakyky tällöin paranee,.
mikä on kehitystä kannustavan investointijakautuman eräs elinehto.,
Kuten edellä mainitsin, ei tämä jakautuma liene ollut kaikkein parhai:r;n-.
pia, mm. pääomamarkkinoiden kehnouden ja koko luotto-olojen vajaa-.
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Kuntoisuuden takia. Taustana tälle on ollut restriktiivisen rahapolitii.kan välttämättömyys.
Myös toinen asia liittyy investointien jakautumaan. Ei edes tarvitse
:suhtautua periaatteessa kielteisesti julkiseen yritystoimintaan huoma~
takseen, että valtion omiin investointeihin ovat usein vaikuttaneet aivan
liikaa lyhytnäköiset työllisyys- ynnä muut poliittiset seikat eivätkä kannattavuuslaskelmat - sellaiset, jotka toimisivat osviittana myös talou,delliselle kasvulle. Suhteellisen harvoihin suurprojekteihin on investoitu
'suuria summia, jotka todennäköisesti olisi voitu käyttää paremmin
muussa valtion toiminnassa. Tässä suhteessa kaivataan enemmän ja
järkevämpää suunnitelmallisuutta.
Hieman on myös puututtava veropolitiikkaan, suureen ja rajoiltaan
epämääräiseen kysymyskompleksiin. Tyydyn tässä muutamiin pintaviiltoihin.
Yritysverotus ei tunnu suurempia reformeja kaipaavan, mutta kuitenkin voidaan suositella tiettyjä alennuksia muiden pohjoismaiden
tasolle. Myös eräät pienemmät uudistukset olisivat tarpeen helpotta'maan yritysten muodostumista ja pienten yritysten kehitystä. Muutosten tulisi pikemminkin eliminoida nykyisten vero periaatteiden jossain
määrin pienyrityksiä diskriminoiva luonne kuin jatkaa nykyistä erityis'suosinnan suuntaa. Liikevaihtoverouudistuksella tulisi olla sama sisältö.
Sen suorittamatta jättäminen tähän mennessä tuntuu ulkopuolisesta
tarkkailijasta ihmeelliseltä.
Nopea taloudellinen kehitys ei nykyisen verorasituksen ja veronjakautuman vallitessa välttämättä edellyttäne tulo- ja omaisuusverotuksen läpikotaista uudistamista. Ei varsinkaan, mikäli säästämistä edelleen
suositaan tähänastisten jo menestyksellisiksi osoittautuneiden periaattei·den mukaisesti. Verot ovat tosin Suomessa raskaat, mutta eivät raskaammat kuin monessa muussa maassa tai yleensä puitetaloudessa,
jossa valtion tehtävät ovat monet. Lisäksi tulonjakoseikat rajoittavat
veropolitiikan liikkumavapautta.
Finanssipolitiikan yhteydessä haluaisin myös tarttua pariin näkökohtaan, jotka osittain ovat suhdannepoliittisia, mutta ositt~in liittyvät
'myös taloudelliseen kehitykseen.
Saattaisi olla varsin paikallaan sellainen lakisääteinen järjestelmä,
,että valtio keråisi noususuhdanteessa rahastoa, jota sitten huonoina
aikoina voitaisiin käyttää. Valtion taloudellisilla seikoilla on tosin vain
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toisarvoinen budjetti teknillinen merkitys. Varsinainen merkitys on valuuttavarannolla. Rahastoimalla markkoja noususuhdanteessa voidaan
nimittäin vaikuttaa kotimaiseen suhdannekuvaan ja sitä tietä kartuttaa
ulkomaisia valuuttoja. Kun vientisuhdanteet heikkenevät, piristää rahastosta saatavien varojen käyttö kotimaista suhdannetta. Rahaston supistuminen kuvastuu valuuttavaranpon supistumisena, mutta tässä tapauksessa siihen on varaa, jos valuuttoja on korkeasuhdanteen aikana runsaasti kartutettu.
Suhdannerahaston rinnalla olisi veronhuojennuksin voitava houkutella yritykset siirtämään korkeasuhdanteen aikana varoj a investointirahastoihin ja käyttämään niitä huonoina aikoina. Tarkoituksenmukaisinta on laatia sellainen järjestelmä, että siirrettäessä varoja rahastoon
niin yksityisten kuin pankkien likviditeetti kiristyy, ja päinvastoin varoja
rahastosta siirrettäessä. Menettelyn välillinen vaikutus luottomarkkinoihin voi joskus olla hyvinkin yhtä merkittävä kuin sen ehkä hieman
epävarma välitön vaikutus investointitoimintaap.
Muuan tähän liittyvä finanssipoliittinen toivomus on, että lievitettäisiin budjetin sidonnaisuutta taloudellisen kehityksen kannalta itse
asiassa mielivaltaiseen kalenterivuoteen. Monivuotiset suunnitelmat saattaisivat helpottaa finanssipolitiikan käyttöä suhdannepolitiikan välineenä, ei ainoastaan vähentämällä epämiellyttävien yllätysten vaaraa,
vaan parantamalla kykyä sopeutua suhdannevaiheisiin. Pitäisi esimerkiksi olla mahdollista suunnitella etukäteen, miten joidenkin menojen
sallitaan vaihdella suhdanteen ennalta arvaamatta muuttuessa. Budjetin
monivuotinen suunnittelu vähentäisi myös sitä haittaa, ettei eduskunnan meno- ja veropäätöksiä aina saada aikaan niin nopeasti kuin tehokas suhdannepolitiikka vaatisi. Olisi syytä laajentaa hallituksen mahdollisuuksia muuttaa menoja ja verotusta eduskunnan hyväksymän monivuotisen budjetin puitteissa. On vaikea osoittaa järkevää syytä siihen,
että juuri finanssipolitiikan olisi oltava niin kankea kuin se on, kun
kerran rahapoliittisiin toimiin voidaan totuttuun tapaan ryhtyä ilman
eduskunnan jokakertaista päätöstä.
Toinen finanssipolitiittinen parannus olisi se, että julkiseen talouteen sovellettaisiin järkevämpää kustannus- ja tuloslaskentaa. Kuten
muidenkin, on myös Suomen valtion budjetissa aivan liikaa niiden aikojen leimaa, joina suhdanne- tai kehityspoliittisia pyrkimyksiä ei ollut.
Muodollis-juridisia taikka hallinnollisia periaatteita on jäljellä turhan
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paljon. On vaikea saada käsitystä eri erien sisällöstä taikka selvittää, mitä
rahoilla saadaan aikaan.
Jos tarkoituksenmukaisen finanssipolitiikan edellytyksiä parannetaan,
helpotetaan samalla ra h a pol i t ii k a n urakkaa. Jos rahapolitiikalta vaaditaan finanssipolitiikan vaikutuksien torjumista, voi tehtävä
käydä ylivoimaiseksi. Jos finanssipolitiikka rasittaa kansantaloutta liikaa,
ei restl'iktiivinen rahapolitiikka kykene ajan oloon asiaa auttamaan.
Perusvaatimus on tietysti se, ettei finanssipolitiikka aiheuta sellaista
inflaatiopainetta, joka tekisi rahapoliittiset toimet taloudellisen kehityksen kannalta tehottomiksi taikka suorastaan vahingollisiksi. Lisäksi
valtion lainantarvetta ei saa päästää kerta kerran jälkeen - jopa yllättäen - niin suureksi, että keskuspankin on jotensakin pakko suunnata
koko kiristyspolitiikkansa jotain talouselämän lohkoa vastaan sekä ryhtyä sellaisiin epätavallisiin toimiin, kuin se välistä on ryhtynyt. Inflaatio
ehkä kyetään välttämään, mutta vain siihen hintaan, että talouselämän
koneistoon ajautuu paljon hidastavaa hiekkaa. Puhuessani epätavallisista toimista minulla on lähinnä mielessäni ne kaikenkarvaiset luotonannon säännöstelytoimenpiteet, jotka vaikeuttavat pääoman liikkuvuutta ja uusyritysten perustamista. Nimenomaan Suomessa, jossa
teollisen kehityksen ongelma on tietyssä mitassa erikoislaatuine,n, kuten
edellä jo olen antanut ymmärtää, on arveluttavaa,jos tällaiseen rahapolitiikkaan on pakko ryhtyä.
Varsinaisten finanssi- ja rahapoliittisten näkökohtien ohella esitän
vielä valikoiman sellaisia seikkoja, joita itse olen joutunut pitämään
tähdellisinä.
Huomioon ottaen asuntojen rakentamisen tärkeyden teollistumisen
kannalta tähänastinen asu n t 0 pol i t i i k k a tuntuu pääpiirteiltään oikealta. Joka tapauksessa se on ollut parempaa kuin ruotsalainen-tämä
ei silti vielä merkitse suositusta. Veronhuojennuksista juontuvaa kiihoketta on pidettävä erityisen onnistuneena, kun otetaan huomioon, että
sosiaalipolItiikan vaatima asumistaso on nostanut rakennuskustannukset kovin korkealle. Sen vuoksi eräät asuntojen uusista, vast'ikään voi·
maantulleista veronhuojenn ussäännöksistä tun tuvatkin kyseenalaisilta.
Eräs ala, jolla investoinnit varmasti ovat sangen tuottavia, on
työ n v ä 1 i t y s ja yleensä toiminta, jota Ruotsiss~ nimitetään a k t i iviseksi työmarkkinapoli tiikaksi. Hyvät tulokset ovat saavutettavissa verraten kohtuullisilla julkisten menojen lisäyksillä. Tehos-
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jos hintoihin, palkkoihin., tuontiin taikka asuntojen rakentamiseen puututaan välittömin säädöksin. Tällaisilta kehitystä jarruttavilta toimenpiteiltä vältytään parhaiten, jos talouspolitiikka on hyvin suunniteltua. Yksityisen yritystoiminnan ja koko taloudellisen kehityksen parhaat edellytykset luodaan hyvin suunnitellulla ja hyvin toteutetulla valtiovallan talouspolitiikalla eikä suinkaan sillä, että valtion asioihin puuttumi;nen koetetaan supistaa pienimpään mahdolliseen. Tämä on Suomen osalta enemmänkin kuin totta. Tähän asti Suomella on ollut taipumus elää yli varojensa, nimittäin todella käytettyjen varojen. Samaa;n
aikaan on maa kuitenkin elä;nyt alle varojensa, nimittäin niiden, joita
järkevän talouspolitiikan turvin olisi saatu käyttöön.

SUUNNITELMIA JA ODOTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT
TALOUDELLISESSA ENNUSTAMISESSA JA
ANALYYSISSA
Kirjoittanut
SEPPO LINDBLOM

Tässä artikkelissa käsitellään sitä periaatteellista keskustelua, jota
viime vuosina on runsain mitoin käyty perinteellisen tilasto aineiston
rinnalle kertyneistä ns. ex ante-tyyppisistä tiedoista taloussubjektien tulevaisuuden odotuksista ja suupnitelmista. 1 Yksityisiin kyselyihin tai kysely-·
menetelmiin ei tulla lähemmin puuttumaan. Sanottakoon kuitenkin,.
että pääpaino on investointitiedustelujen avulla saatujen ex ante-tietojen
käyttömahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Ajankohtaisen aiheen
artikkelin sisällön tällaiseen painotukseen on antanut Suomen Pankin
taloustieteellisen tutkimuslaitoksen toimesta vuoden 1962 syksyllä aloitettu maamme teollisuuden investointi suunnitelmien kartoittaminen.
Systemaattisten kysely tutkimusten etuna voidaan sanoa olevan, että
taloustieteilijöille on auennut tilaisuus niiden muuttujien tutkimiseen ja
mittaamiseen, jotka normaalin tilastonkeruun puitteissa jäävät miltei
täysin havaintojen ulkopuolelle. Nämä ovat ns. ex ante-muuttujia, jotka
karkeasti voidaan jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka koskevat talousyksiköiden suunnitelmia kontrollinsa alaisista muuttujistaan (plan, inten1 Laajaa aineistoa
tarjoavat aiheesta mm. seuraavat National Bureau of
Economic Research'in toimittamat kokoomateokset: Short- Term Economic Forecasting,
Printeton 1955; Problems of Capital F ormation, Princeton 1957; The Quality and Economic
Significance of Anticipations Data, Princeton 1960.
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tion, internal anticipation) sekä niihin, jotka koskevat talousyksiköiden
odotuksia ympäristömuuttujista (expectation, forecast, market/external anticipation), ts. muuttujista, jotka eivät ole näiden suoranaisen kontrollin
alaisia. Ex ante-käsitettä ei tämän terminologian mukaan ole ymmärrettävä temporaalisena, vaan se viittaa muuttujien erityiseen luonteeseen,
niiden sijaintiin kausaalisessa tapahtumaketjussa ex post-muuttujien
välissä. Niinpä puhuttaessa investoinneista ex post-muuttujana voidaan
tarkoittaa pääoma tavaroiden hankintoja jonain menneenä tai tulevana
ajankohtana ja puhuttaessa investointisuunnitelmista ex ante-muuttujana
voidaan yhtä hyvin tarkoittaa jonain menneenä kuin tulevana ajankohtana esiintyviä sijoitusaikomuksia.

Kysely tutkimusten tehtävät
Mitkä tekijät sitten ovat johtaneet kysely tutkimusten yleistymiseen ja
mihin niiden avulla saatuja ex ante-tietoja tarvitaan? Vastausta voidaan
lähteä etsimään vaikkapa päätöksentekoteorian ja ns. psykologisen
taloustieteen kaipaaman empiirisen materiaalin kasvaneesta tarpeesta.
Nimenomaan investointimuuttujan ollessa kyseessä vastaus on kuitenkin löydettävissä helposti yrittäjien investointikäyttäytymiseen ja sijoitustoiminnan vaihteluihin liittyvästä ilmeisestä tietämättömyydestä.
Epäilemättä investointifunktio on talouselämää koskevassa tarkastelussa
- tarkoitettiinpa tällä ekonometrista moniyhtälömallia tai vähemmän
teknillistä syyvaikutussuhteiden järjestelmää - osoittautu.nut tähänastisissa muodoissaan selityskyvyltään riittämättömäksi. Investoinnit ovat
avainasemassa niin suhdanne- kuin kasvatusanalyysissakin ja puutteellinen ymmärtämys sijoitustapahtumasta johtaa koko talouselämän ilmiöiden puutteelliseen selitykseen ja edelleen epävarmoihin arviointeihin
taloudellisen kehityksen vastaisesta suunnasta.
Jotta vältyttäisiin pitämästä kysely tutkimuksia tieteen viimeisenä
sanana - mihin syntiin valitettavan usein on sorruttu - ei ex ante·tietojen keruulle ole syytä asettaa niin kunnianhimoista tehtävää kuin
mainittujen puutteellisuuksien poistamista. Kysely tutkimusten tehtävät
voidaan paremminkin formuloida seuraavasti: niiden tehtävänä on
perinteellisen tilastomateriaalin apuvälineinä tutkimuksen havaintokenttää laajentamalla parantaa kykyämme ennustaa tulevaisuutta ja
syventää taloudellisten ilmiöiden analyysia. Tehtävien perättäinen jär-
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jestys ei ole tällöin sattumanvarainen. Ennustetehtävä on asetettu
ensimmäiseksi jo sen vuoksi, että monet talousyksiköiden suunnitelmista
ja odotuksista tietoja keräävät kyselymenetelmät on tarkoitettukin alkuaan pelkästään ennustevälineiksi. Kyselyä hoitavan tutkimuselimen
luonteesta riippuen on tuloksia voitu käyttää moniin tarkoituksiin:
talouspoliittisen suunnittelun apuvälineinä, tietyn muuttujan tai elinkeinonalan kehityksen ennusteina, lisämateriaalina kansantuloennusteissa tai suhdanneindikaattorin tapaisena kokonaistaloudellisena ennustevälineenä, joka on saattanut olla luonteeltaan vain kvalitatiivinen.
Analyysi, jonka kohteena ex ante-tiedot ovat olleet, onkin ollut suurimmalta osaltaan saadun aineiston ryhmittelyä ristiin rastiin yksityisten
vastaajien ja koko aggregaatin ennustekyvyn toteamiseksi. Varovaisesti arvioiden tulosten voidaan. sanoa olleen ennustemielessä lupaavia.
Kyselyjen toista tehtävää ajatellen ei tässä vaiheessa voida antaa yhtä
rohkaisevaa lausuntoa, vaan taloudellisia ilmiöitä koskevassa analyysissa
kyselyjen panos on nähtävä toistaiseksi vain potentiaalisena - näkökohta, josta jo sinänsä riidellään.
Vaikka seuraavassa kyselyjen tehtävien tarkastelu tapahtuu pääasiassa investointitiedustelujen pohjalta, katsauksen periaatteellinen
luonne aiheuttaa sen, että johtopäätökset ovat yleistettävissä usein ex
ante-tietoihin kokonaisuudessaan. Rajanvetoa kyselytutkimusten kahdenlaisten tehtävien välille voidaan myös pitää osittain keinotekoisena,
mutta se on tässä yhteydessä kuitenkin katsottu aiheelliseksi.

Ennustetehtävä
Milloin ex ante-tietoja - joko suunnitelmia tai odotuksia - käytetään jonkin talouselämän muuttujan suoranaisena ennusteena, on luonnostaan selvää, että tällaisen ennustamisen ei välttämättä tarvitse vaatia
ennusteen laatijalta korkeata talousteoreettista tietämystä tai ennustusteknillistä taitavuutta. Alkeellisimmassa muodossaan se on näet non
causal-ennustamista, ts. ennustamista ilman teoriaa, jolloin käyttäytymisolettamukset näyttelevät jolleivät mitään niin ainakin sivuosaa. Kiinnostus ja ennusteen käyttökelpoisuutta koskeva tarkastelu kohdistuu tällöin pelkästään kysymykseen, miten hyvin ennuste »pelaa», eli millaisia tarkkuuksia saavutetaan muihin menetelmiin verrattuna. Ensimmäinen vertailukohde on tietenkin ns. naiivi ennuste. Jos kyselyn tulok-

114

SEPPO LINDBLOM

set eivät ylitä suhteellisen yksinkertaisten ekstrapolointien ennustearvoa,
niiden käyttökelpoisuus ennustamisessa jää varsin vähäiseksi, joskin
niillä silti saattaa olla melkitystä analyysivälineenä.
Kun kyselyteitse kartoitettuja yrittäjien investointisuunnitelmia käytetään vastaisen investointiaktiviteetin suoranaisena ennusteena, ennus.;.
te tarkkuus riippuu siitä, miten tarkasti yrittäjien esim. vuodeksi eteenpäin suunnittelemat investoinnit vastaavat investointien lopullista kehitystä. Puuttumatta toistaiseksi siihen, oletetaanko jokaisen investointisuunnitelman rakentuvan periaatteessa olettamuksiin relevanttien tekijöiden tulevasta kehityksestä, on kuitenkin ilmeistä, että suunnitelluista
hankinnoista ainakin osa on sellaisia, joiden hankintaprosessi on käynnistetty niin pitkälle, että projektit tullaan viemään päätökseen riippumatta relevantin taloudellisen ympäristön muutoksista. Olennaista
investointi suunnitelmien kyvyssä ennustaa tulevaisuutta onkin, missä
määrin suunnitelmiin sisältyy harkinnanvaraisia sijoituskohteita ja
kuinka nopeasti uusien suunnitelmien synty johtaa uusiin hankintoihin
ja projektien alulle panoon. Sijoitustoiminnan pitkäjäntei..,yys sekä
suunnitelmien (tai yleensä yritysorganisaation) joustamattomuuden aste
vaikuttaa ensi kädessä siihen, kuinka suureksi suunnitteluvirhe, ts. suunnitelmien poikkeama todellisuudesta muodostuu. Mitkä ulkonaiset tekijät tämän ohella voivat vaikuttaa ennustekelpoisuutta vähentävään suunnitteluvirheeseen? Odottamattomat muutokset kysyntäolosuhteissa ovat
voineet johtaa siihen, että käsitykset lisäkapasiteetin tarpeesta osoittautuvat virheellisiksi. Tarjontaolosuhteiden väärinarviointi saattaa aiheuttaa paitsi muutoksia suunniteltujen hankintojen määrässä myös sen, että
investointien ajoitus poikkeaa suunnitellusta. Edelleen, kun investoinnit
usein tiedustellaan arvolukuina, vastaajan virheellinen arvio hintakehityksestä - tai tätä muuttujaa koskevan arvion puuttuminen - johtaa
investointien rahanmääräisen arvion virheellisyyteen.
Jos tietoja investointisuunnitelmista ja niiden toteutumisesta on käytettävissä usean vuoden ajalta, voidaan ex ante-tietojen ennustuskykyä parantaa aggregatiivisella tasolla tutkimalla, onko virhesuunnittelussa havaittavissa systemaattisuutta. Ainakin kokonaisen suhdannejakson pituinen aikaväli olisi tarpeen, jotta voitaisiin päätellä, onko
taloudellisen aktiviteetin tasolla merkitystä systemaattisessa yli- tai aliarvioinnissa. Eri suhdannevaiheissahan saattaa yrittäjien suunnitelmien
aikaperspektiivi vaihdella: laskusuhdanne saattaa vähentää talousyksi-
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kön kykyä ja halua etsiä uusia sijoituskohteita, tfjllaisen aktiviteetin
saattaessa olla nousukauden aikana huomattavasti suurempi. Olisi ehkä
pääteltävissä, että vuodeksi eteenpäin suunnitelluissa hankinnoissa ns.
harkinnanvaraisten projektien osuus olisi pienempi laskevan kuin kasvavan investointiaktiviteetin vallitessa. Jos kuitenkin kyselyn tehtävänä
on ennustaminen ilman selitystä, ei tutkijan tarvitse kuluttaa aikaansa
pohtimalla, mitkä yrittäjien suunnitteluprosessissa havaittavat yhtäläisyydet ja mitkä ulkoiset tekijät yhdessä tai erikseen ovat mahdollisesti
vaikuttaneet systemaattisen suunnitteluvirheen syntyyn. Pyrkimyksenä
on halutulla aggregatiivisella tasollakertoimen löytäminen,jolla suunnitelmia korjattaessa ennustuskyky paranee, ilman että sen välttämättä
tarvitsee perustua teoreettisille käyttäytymisolettamuksille. Korjauskerroinkin voi siis olla non causal luonteeltaan. 2 Investointien ennusteyhtälö saa näin muodon
1 = klI',
jossa (1) on toteutuneet investoinnit, (1') investointisuunnitelmat ja(kI ) korjauskerroin. Tätä yhtälöä voidaan käyttää paitsi investointien
ennusteena sellaisenaan myös koko talouselämää koskevassa ennusteessa
sijoittamalla se laajempaan kokonaistaloudelliseen ennustemalliin.

Investointien toteutumisfunktio
Edellä selostetun tapaisessa non causal-ennustamisessa ei voida eikä
ole tarpeen vetää johtopäätöksiä siitä, missä määrin esim. suunnitteluvirheen pienuuteen on vaikuttanut toisaalta yrittäjien haluttomuus luopua tehdyistä suunnitelmista ja toisaalta relevanttien ympäristömuuttujien vastaisen kehityksen oikea arvioInti. Investointisuunnitelmia koskevien tietojen ohella olisi kuitenkin tarpeen selvittää edelleen, kuinka
tarkasti yrittäjien odotukset relevantin ympäristön käyttäytymisestä ovat
vastanneet todellisuutta. Tällöin voitaisiin siirtyä jo osittain realistisille
käyttäytymisolettamuksille nojautuvaan ennustemenetelmään, jolloin
kävisi mahdolliseksi tehdä analyysia investointisuunnitelmien jäykkyydestä, ts. siitä, ovatko investoinnit tyydyttävästi selitettävissä yksinomaan
viivästetyillä muuttujilla. Tämä ei luonnollisestikaan olisi tarpeen, jos
2 Ks. FRANCO MODIGLIANI ja KALMAN J. COHEN The Role of Anticipations and Plans
in Economic Behavior and Their Use in Economic Analysis and Forecasting, Studies in Business
Expectations and Planning, Number 4, toimittanut Bureau ofEconomic and Business
Research of the University of Illinois, 1961, s. 90.
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suunnitelmat ymmärrettäisiin lähinnä ilmoitukseksi siitä, mJ.tä varmasti
tullaan tekemään tulevaisuudessa. Ennustettaessa on kuitenkin otettava
huomioon, että suunnitelman - perustui se pitkälle organisoituun budjettitekniikkaan tai vähemmän muodollisiin laskelmiin - tehtävä on
pikemminkin tulevaisuuden toimintoja koordinoiva kuin niitä määräävä. 3
Milloin ex ante-muuttujien analyyttinen merkitys tulee ke'skustelun
alaiseksi, tämä on välttämätön olettamus. Suunnitelmaa ei tällöin ymmärretä ilmoitukseksi mitä tehdään tulevaisuudessa, vaan se katsotaan
talousyksikön parhaiden käytettävissä olevien tietojen ja relevantteja
ympäristömuuttujia koskevien odotusten valossa tehdyksi päätökseksi
siitä, mitä tehdään, jolleivät ympäristönmuutokset (huomattavasti)
poikkea odotetusta kehityksestä. Suunnitelma on »best guess», joustava,
pohdinnan alainen ja altis muutoksille. Yrittäjän suunnittelufunktio
voidaan näin esittää suunnitelmien riippuvuutena lähtökohta tilanteesta, ts. muuttujista, jotka oletetaan suunnitteluvälillä annetuiksi sekä
relevanttien ympäristönmuuttujien odotuksista. Kun edelleen lähtökohtatilanteen oletetaan sisältyvän jo niihin suunnitelmiin, joita kyselyteitse yrittäjiltä saadaan, voidaan olettaa, että mitä enemmän odotukset ympäristömuuttujista poikkeavat näiden todellisesta kehityksestä,
sitä virheellisemmiksi osoittautuvat suunnitelmat: odotusvirheenja suunnitteluvirheen välillä oletetaan vallitsevan positiivisen korrelaation eli
1-

= k 2 (R - R') ja
1 = I' + k 2 (R-R'),

I'

joissa yhtälöissä (R') on relevantteja ympäristömuuttujia koskevat odotukset, (R) on näiden todellinen kehitys ja (k 2) osoittaa suunnitteluvirheen (1 - I') ja odotusvirheen (R - R') välistä riippuvuutta. Tästä
investointien ns. toteutumisfunktiosta4 (realization function) on helposti
havaittavissa, että se ei sellaisenaan sovi investointien ennustamiseen,
koska se sisältää (I):n lisäksi tuntemattoman muuttujan (R). Funktion
käyttömahdollisuuksia joko simultaaniseen ratkaisuun perustuvissa laajemmissa malleissa tai kansantulolaskelmien systemaattiseen hyväksikäyttöön nojautuvissa kokonaistaloudellisissa ennusteissa rajoittaa luonnollisesti jo odotuksia koskevien ex ante-tietojen niukkuus, mikä ainakin
3 Ks.
V. LEWIS BASSIE Recent Developements in Short- Term Economic Forecasting,
Short- Term Economic Forecasting, s. 15 sekä MODIGLIANI ja COHEN, mt. s. 25.

4

Ks.

MODIGLIANI

ja

COHEN,

mt. s. 91-94.
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toistaiseksi johtaisi varsin yksinkertaisiin käyttäytymisolettamuksiin.
Huoltotasetyyppisessä ennustamisessa toteutumisfunktion hyväksikäyttö
johtaisi työlääseen iterointiprosessiin.
Jos kuitenkin investointien kannalta releva;nttien ympäristömuuttujien odotuksista kyettäisiin kyselyme;netelmien kehittyessä saamaan tietoja laajemmassa mittakaavassa kuin nykyisin, en;nustaminen ex antemuuttujien avulla saisi jo analyyttisemman sävyn. Sitä voitaisiin kuitenkin kutsua MODIGLIANIn tapaan semi causal-ennustamiseksi, kausaliteeti;n puolinaisuuden johtuessa siitä, että odotusten muotoutuminen jää
selittämättä. Ku;n toteutumisfunktiosta johdetun investointien käyttäytymisyhtälö;n yleisemmänmuodon

1 = aI'

+ b (R -

R')

+c

parametrit olisivat estimoitavissa riittävän pitkält~ ajanjaksolta, voitaisiin
parametrien suuruude;n perusteella paitsi analysoida investointisuunnitelmien jäykkyyttä, tehdä myös joitakin talouspoliittisia johtopäätöksiä. 5
Olisi ;näet ensinnäkin pääteltävissä, missä määrin suunnitteluvaiheeseen
ehtinyttä investointiaktiviteettia enää voidaan tietyillä lyhyen tähtäykse;n talouspoliittisilla toimenpiteillä ohjata haluttuun suuntaan, ja toiseksi, miten investointeja kontrolloimaan tarkoitetut toimenpiteet olisi
ajoitettava.
Kaiken kaikkiaan kokemuksia ex ante-tietojen käyttömahdollisuuksista
käytä;nnän ennustamisessa ei ole riittävästi, jotta voitaisiin sanoa edes
jokseenkin lopullista niiden ennustekelpoisuudesta muihin menetelmiin verrattU;na. Suhdan;nekehitykse;n ennustamise;n kannalta on ollut
kuite;nkin mielenkiintoista havaita, että kU;n investointisuun;nitelmiin
perustuvissa non causal-e;nnusteissa muutoksen suunta on ylee;nsä ennustettu oikein, kää;nnekohtien ajoittaminen, mitä voidaan pitää suhdanneennusteissa yhtenä ydi;nkohtana, on tästä syystä saattanut helpottua mikäli nyt tällaisiin ennustuksiin on haluttu luottaa. Luottamusta on
voinut horjuttaa esimerkiksi se, että aggregatiivisen e;nnustetarkkuude;n
ei ole todettu johtuvan ensi sijassa yksittäisten vastaajien vähäisistä
suu;n;nitteluvirheistä, vaan pikemminki;n siitä, että erisuuruiset vastak..;,
kaismerkkiset virhearvioinnit ovat kumonneet toisensa, ts. »tietämättömyyksien summana syntyy tietämys». Mutta tarvitseeko tämän seikan
6 Ks. F. MODIGLIANI ja H. M. WEINGARTNER Forecasting Uses of Anticipatory Data
on Investment and Sales, The Quartely Journal of Economics, February 1958, s. 50.
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johtaa käsitykseen, että aggregatllvmen ennustuskyky on nam ollen
sattumanvaraista? Ei välttämättä, sillä kokonaistaloudellisessa ennustamisessa kiinnostuksen kohteena ovat suunnitelmiin vaikuttavat kokonaistaloudelliset tekijät, eivätkä yksityisen vastaajan kannalta tärkeät
erikoistekijät. Yksityisen sijoittajan suunnitelmat saattavat esimerkiksi
perustua paitsi tuotteiden kokonaismyynnin kehitykseen myös ao.
markkinaosuuden suhteelliseen muuttumiseen, jolloin suunnitteluvirhe
voi olla seurausta sekä tuotteiden kokonaiskysynnän että vastaisen markkinaosuuden suhteellisen suuruuden väärin arvioinnista. Kun markkinaosuuden todellinen suuruus käy yrittäjille uusien tietojen valossa ilmi,
tästä johtuva suunnitelmien korjaaminen saattaa johtaa toisaalla positiiviseen toisaalla negatiiviseen suunnitelmien poikkeamaan investointien lopullisesta kehityksestä. Samantapaisia vastakkaismerkkisiä virhearviointeja saattaa syntyä, jos yksittäiset investointisuunnitelmat ovat
perustuneet virheellisiin käsityksiin »rahoituskakun» vastaisesta viipaloinnista.
Mitä periaatteelliseen suhtautumiseen tulee, ei voitane kieltää,
etteikö syvän tieteellisesti asennoitunut kansantalousmies tuntisi oikeutettua vastenmielisyyttä ennustamista kohtaan, joka ei rakennu aukottoman teoreettisen ajattelun pohjalle. Toisaalta varsin yleinen nykyaikainen ennustemenetelmä, ns. edeltäjäaikasarjojen kerääminen, on
luonteeltaan usein siinä määrin mekaanista, ettei periaatteellinen ero
tämän ja puheena olleiden ennustemenetelmien välillä ole kovinkaan
suuri. Kummassakin tapauksessa käyttäytymisolettamukset saattavat
olla puutteellisia. Tarkasteltakoon edelleen tilannetta, jossa ex postmuuttujien kehitykseen nojautuva analyysi olettaa investointiaktiviteetissa seuraavana vuonna sanokaamme kymmenen prosentin lisäystä, samalla kun ex ante-tietoihin perustuva non causal-ennuste osoittaa aktiviteetissa samansuuruista heikkenemistä. Johtopäätöksenä saattaa ol1a, että
pelkästään taloudellisiin tekijöihin ja yrittäjien rationaaliseen käyttäytymiseen nojautuva analyysi ei ehkä ole ottanut huomioon sijoitusmarkkinoilla vallitsevia epävarmuustekijöitä, tai on ollut niistä täysin tietämätön. Analyysi on kyennyt kartoittamaan taloudelliset ilmiöt, muttei
yrittäjien asennoitumista niihin, ts. tekijöitä, jotka ovat pikemminkin
psykologisia kuin taloudellisia luonteeltaan. Syvällinen analyytikko ei ole
oikea tiedemies, jollei hän kriitillisesti tarkastele ennustustaan ex antetietojenkin valossa, jollei hän välillä poikkea kivikkoiselta polultaan tar-
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:kastelemaan, viekö se samaan suuntaan kuin kysely tutkimusten lavea
tie. Jos jätetään hänelle sanomatta, että investointisuunnitelmien takana
-on psykologisia voimia - käsite, joka ärsyttää useita - voidaan ainakin
todeta, että jotain siellä on, mitä hän ei, ole ottanut huomioon ja mille
hän ei löydä selitystä, mutta minkä silti voidaan odottaa tapahtuvan.
Milloin ennustaminen on pelkästään katsottava akateemiseksi sorminäppäryydeksi, käy täysin kielteinen asennoituminen ex ante-tietoihin
ymmärrettäväksi. Milloin siihen taas liittyy viitteiden antaminen esimerkiksi vastaisuudessa noudatettavalIe talouspolitiikalle, silloin hyvä
ennuste, joka perustuu selittämättömiin ilmiöihin, saattaa olla parempi
:kuin huono ennuste, joka perustuu teoriaan.

Analyyttinen tehtävä
Edellä on ex ante-tietojen käyttökelpoisuutta tarkasteltu yksinomaan
°käytännöllisillä, ennustetehtävään liittyvillä näkökohdilla. Kysely tutki:musten toinen tehtävä määriteltiin analyyttiseksi. Seuraavassa tarkastellaan millaisiin väitteisiin ex ante-tietojen kelpoisuus analyyttisena välineenä nojaa sekä millaisiin periaatteellisiin näkökohtien eroavaisuukesiin näiden väitteiden perusteleminen ja kritisoiminen johtaa.
Ensinnä on väitetty kysely tutkimusten analyyttisen merkityksen
olevan siinä, että tuomalla havaintojen kohteeksi koko kausaalisen ketjun, odotukset, suunnitelmat ja lopulliset toiminnat, ne syventävät ex
post-muuttujia koskevaa analyysia ja näin auttavat luomaan näiden
muuttujien välille entistä realistisempia käyttäytymisolettamuksia. Tässä
tehtävässä nähdään kysely tutkimusten merkitys perinteellisen analyysin
.apuvälineenä.
Toinen väite kuuluu, että ex post-muuttujien välisten yhteyksien kartoittaminen ei ole riittävää taloudellisten ilmiöiden kuvaamista. Toisin sanoen väitetään, että taloustieteen tutkimuksen kohde on ymmärretty väärin, jos kuvauksen kohteena ovat pelkästään ex post-muuttujat.
Tutkimuksen kohteena olevan muuttujan käyttäytymistä on sen sijaan
lähdettävä tarkastelemaan siten, että sen käyttäytymistä määrääviksi
tekijöiksi katsotaan odotukset relevanttien tekijöiden vastaisesta kehityksestä sekä suunnitelmat, mitkä perustuvat näihin odotuksiin. Oletettakoon investointien suunnittelufunktio seuraavaksi
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l' = a

+ bJR'

ja ns. toteutumisfunktio seuraavaksi

1-

l' = b 2 (R -

R').

Vain siinä tapauksessa että b 1 = b 2 , yhtälöiden ratkaisu johtaa pelkästään ex post-muuttujien väliseen riippuvuuteen. 6 Periaatteessa vain täl-·
löin perinteellinen kausaalitarkastelu hyväksytään.

Odotusten muotoutumisesta
Nyt on jo selvästi havaittavissa, että ensimmäinen ex ante-tietojen
analyyttista merkitystä koskeva erimielisyys on lähtöisin erilaisista käsityksistä odotusten muotoutumisesta. Onhan näet ilmeistä, ettei ex antemuuttujien tarkastelu ex post-muuttujien rinnalla tee analyysia entistä.
syvemmäksi, ellei kyetä selittämään miten odotukset muodostuvat ja
miten ne vaikuttavat päätöksiin ja ellei oleteta, että odotuksia ei voida.
selittää pelkästään menneiden tapahtumien nojalla. Yhtä selvää lienee,
että siinä vaiheessa kun odotusten muotoutumista näin ryhdytään selit-·
tämään, rajanveto toisaalta taloustieteen ja toisaalta psykologian ja mui-·
den yhteiskuntatieteiden välillä muodostuu entistä epäselvemmäksi. Ex
ante-muuttujia koskevassa analyysissa kiinnostuksen kohteena eivät näet
ole toiminnat sinänsä, vaan ne tilanteet, joissa epävarmuuden vallitessa
tehty suunnitelma otetaan uudelleen pohdinnan alaiseksi, ts. tutkimuksen
kohteena ei ole pelkästään miten tilanne muuttuu, vaan miten käy »psykologiselle mielentilalle», kun tilanne muuttuu tietyllä tavalla. 7 Epäile-·
mättä kyselymenetelmien yleistymiseen viime aikoina on ainakin osit-·
tain vaikuttanut taloudellista aktiviteettia kuvaavien ns. psykologisten
teorioiden kehittyminen. Psykologinen taloustiede on pyrkinyt korosta-·
maan, että esim. suhdannevaihteluja aikaansaavat sekä taloudelliset
että psykologiset voimat, jotka kummatkin voivat olla autonomisia
luonteeltaan. Taloudellisten vaihtelujen ymmärtämiseksi ei näin ollen
riitä pelkästään taloudellisten muuttujien ja niiden välisten yhteyk-·
sien kartoittaminen, vaan on kyettävä selittämään myös talousyksiköiden
käsitykset tapahtuneiden muutosten luonteesta. 8 Väite, että samanlaisen
Ks. H. THEIL Economic Forecasts and Policy, Amsterdam 1958, s. 18-22.
Ks. A. D. Roy The Empirical Testing 0/ Alternative Theories of Uncertainty, Uncertainty and Business Decisions, Liverpool 1957, s. 78 sekä BASSIE, mt. s. 12.
8 Ks. GEORGE KATONA Psychological Anarysis 0/ Economic Behavior, New York 1951.6
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taloudellisen ilmapiirin ei aina tarvitse aikaansaada samanlaisia taloudellisia reaktioita, johtaa siihen, että odotuksia taloudellisten muuttujie;ri vastaisesta kehityksestä ei voida johtaa pelkästään tapahtuneista
taloudellisista ilmiöistä. Odotusten muotoutumista tutkittaessa ollaan,
kuten edellä on jo viitattu, asennemittausten alueella.
Tarkasteltakoon seuraavassa parilla esimerkillä odotusten mittaamista toisaalta kysely tutkimusten ennustetehtävään ja toisaalta ~nalyyt
tiseen tehtävään liittyvän problematiikan valossa. Ennustettaessa investointiaktiviteettia vastaavien suunnitelmien avulla tarkastellaan, missä
määrin suunnitelmat aggregatiivisella tasolla poikkeavat kokonaisinvestoinneista. Tällöin muutaman suuren yrityksen investointisuunnitelmien - vaikkapa vain organisatorisesta jäykkyydestä johtuva - tarkkuus johtaa ennustetehtävän kannalta tyydyttäviin tuloksiin, vaikka
lukuisten pienten yritysten, joiden hankintojen paino kokonaisinvestoinneissa on mitätön, suunnitelmat olisivat saattaneet perustua täysin
virheellisiin odotuksiin ympäristömuuttujista. Analyyttisessä tarkastelussa jokainen yritys saa tavallaan saman painon, tarkastelun kohdistuessa kysymyksiin, kuinka suuri osa yrityksistä on erehtynyt yli- tai
aliarviointeihin, ja miksi liiallista optimismia tai pessimismiä on esiintynyt. Kun ennusteproseduurissa mittauksen validiteettia koskeva kysymys kuuluu, mittaavatko tulokset sitä, mitä tulee tapahtumaan, vastaava analyyttinen kysymys kuuluu, mittaavatko tulokset sitä, mitä vastaajat arvelevat tulevan tapahtumaan. 9
Psykologiselle talous teorialle vastakkaisten käsitysten mukaan odotusten ja muiden ex ante-muuHujien mukaan ottaminen analyysiin tuo
kausaaliketjuun vain tarpeettomia lisärenkaita. Toiminnot ovat tosin
seurausta osittain tulevaisuuden odotuksista, mutta odotukset muotoutuvat menneiden tapahtumien perusteella. Kärjistetysti esitettynä ja
pitämällä ns. taloudelliset ja psykologiset tekijät vielä toisistaan irrallisina ongelman ydin olisi seuraava: luoko optimismi talouselämään hyviä
aikoja vai päinvastoin? Tähän kysymykseen ei tietämyksen nykyisellä
tasolla voitane antaa objektiivista vastausta. Empiirisessä tutkimuksessa
perinteellinen kansantalousmies liikkuu sen sijaan selvästi vahvemmalla
jäällä. Hän on tietoinen, että taloudellisia tapahtumia - koska ne ovat
9 Ks. A. G. HARTin, F. MODIGLIANin ja GUY H. ORcuTTin yhteinen johdantokappale teoksessa The Quality and Economic Significance of Anticipations Data, s. 5-6.
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seurausta inhimillisistä toiminnoista - voidaan tarkastella sekä psykologisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Hän ei kiellä sijoitusmarkki-.
noiden psykologian keskeistä osaa suhdannevaihteluissa, mutta hän ei
ole halukas erottamaan psykologisia ja taloudellisia tekijöitä analyysissa
irrallisiksi elementeiksi. Monet taloustieteilijät näyttävät olevan valmiita väittämään, että kansantaloustieteen tulee rajoittua vain niidep
muuttujien kuvaamiseen, jotka voidaap katsoa tiukasti havaittaviksi~
Näin ollen, vaikka hyväksyttäisiin, että tiedot ex ante-muuttujista selveptäisivät ex post-muuttujia koskevaa analyysia, vaikka myö;nnettäisiin,.
että odotukset eivät olisi yksinomaan selitettävissä menneisyydellä, kielteinen asennoituminen ex ante-tietojen käyttökelpoisuuteen taloudellisessa analyysissa saattaa perustua niihin vaikeuksiin, joita syntyy itsenäisiä psykologisia elementtejä objektiivisesti mitattaessa ja määriteltäessä. 10
Kaikkien kysely tutkimusten analyyttisen merkityksen puolustajien
ei ole kuitenkaan tarvinnut osallistua edellä kuvattuun periaatteelliseen
keskusteluun, koska osa näistä on nähnyt ex ante-tietojen merkityksen
vai;n apuväli;neenä ex post-muuttujien käyttäytymistä koskevassa a;nalyysissä. Ei liene epäilystäkään, etteikö esimerkiksi investointisuunnitelmien jatkuva kerääminen ajan mittaan kykenisi valottamaan paitsi vastaista investointiaktiviteettia myöskin investointipäätösprosessia. Analyyttiselta kannalta on kuitenkin olennaista, että suunnitelmalla tällöi;n
ymmärretään todella joustavaa, harkin;nanvaraista ja muutettavissa olevaa päätöstä. Kun yrityksiltä kerätyillä investoi;ntisuunnitelmilla pyritään sekä ennustamaan tulevaisuutta että analysoimaan päätöksentekoa,
olisikin toivottavaa, että suunnitelmista kyettäisiin erottamaan se osa,
joka itse asiassa merkitsee jo lopullisen eli ex post-aktiviteetin aikaista
vaihetta.

Loppuhuomautuksia
Yleiset ex ante-tietojen käyttökelpoisuutta koskevat huomautukset
voidaan lopuksi täsmentää seuraaviksi. Milloin odotuksia ja suunnitelmia koskevien tietojen kyky ennustaa vastaista taloudellista kehitystä
on suhteellisen tyydyttävä muihin ennustemenetelmiin verrattuna, puutteellisellekin teorialle rakentuvan tulevaisuuden arvioinnin käyttökel10

Ks.

BASSIE,

mt. s. 10 sekä

KATONA,

mt. s. 274.
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poisuus saattaa olla ilmeinen. Näin voidaan väittää varsinkin silloin,
kun markkinatalous on saanut vastaanottaa eksogeenisia sysäyksiä, joiden kvantitatiivinen vaikutus käytettävissä olevan analyysivälineistön
avulla on vaikeasti etukäteen määritettävissä. Samoin, jos ex ante-tiedot
viittaavat taloussubjektien voimakkaisiin mielialanmuutoksiin, jotka eivät näytä olevan selitettävissä puhtaasti taloudellisilla muuttujilla, odotuksia ja suunnitelmia koskevan informaation valossa voidaan analyyttisiin ennusteisiin tehdä korjauksia. Ex ante-tietojen analyyttinen merkitys perinteellisen tutkimusvälineistön apuna on nähtävä toistaiseksi
potentiaalisena. Milloin ex ante-tietojen keruu katsotaan välttämättömyydeksi sen johdosta, että pelkästään ex post- muuttujien kuvaamista
ei pidetä riittävänä taloustieteen tutkimuskohteena, kysely tutkimusten
käyttökelpoisuus perustuu kahden ongelman ratkaisuun. Toinen liittyy
kysymykseen, ovatko odotukset endogeeninen vaiko eksogeeninen muuttuja, tai paremminkin, missä määrin odotukset ovat funktio tapahtuneista
taloudellisista ilmiöistä ja näiden ohella joistakin psykologisista asennetekijöistä. Toinen on luonteeltaan metodologinen. Jälkimmäiseen viitaten voidaan tässä yhteydessä toistaa HABERLERin sanoma parin vuosikymmenen takaa: »Expectations may almost be called non-operational
concepts. The only way of finding out something abou.t them would
be to question individual business men - a very questionable procedure».ll Tämän kysely tutkimusten merkitystä jossain määrin vähättelevän lausunnon sijoittamista artikkelin loppuun ei toki ole katsottava
artikkelin kirjoittajan subjektiiviseksi loppuponneksi, vaan se on valittu
siihen lähinnä formulointinsa ansiosta.
11 Ks. GOTTFRIED
1946, s. 252.

HABERLER

Prosperity and Depression, United Nations, 3. painos,
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MUUAN MONETAARINEN KOE

Taloustieteilijöille, joille ei ole suotu kontrolloitujen laboratoriokokeiden järjestämisen mahdollisuutta, tarjoavat Kanadan kokemukset
vuosilta 1950-1962 mitä mielenkiintoisinta empiiristä materiaalia vapaasti muuttuvista, vaihtelevista mutta tuetuista ja kiinteistä valuuttakursseista käydyssä teoreettisessa keskustelussa esitettyjen hypoteesien
testaamiseen. Kanada siirtyi vapaasti vaihtelevien valuuttakurssien järjestelmään syys- ja lokakuun vaihteessa vuonna 1950 ja luopui siitä
toukokuussa 1962. Tämä yli yhdentoista ja puolen vuoden pituinen
koeaika, joka on kyllin etäällä toisen maailmansodan häiriöistä ja käsittää useita suhdannevaiheita, jäsentyy helposti kokonaisuudeksi, jonka
kuluessa sekä Kanadan dollarin vaihtokurssi että Kanadan valuuttapolitiikka kokivat symmetrisen kehityksen.
Sodan päätyttyä Kanadan dollarin kurssi oli 0,90909 Yhdysvaltain
dollaria. Heinäkuussa 1946 se revalvoitiin »pariteettitasolle» Yhdysvaltain dollariin nähden eli vastaamaan yhtä D.S. dollaria. Tätä oli edeltänyt lyhyen ajan pääoman virtaaminen Kanadaan, mikä lisäsi maksutaseen jo muistakin syistä tuntuvaa ylijäämää. Vuonna 1947 maan valuuttavaranto pieneni uhkaavasti, mutta kasvoi jälleen suunnilleen entiselleen seuraavana vuonna. Vuonna 1949 devalvaatiot edustivat lontoolaista huippumuotia, eikä Kanadakaan halunnut olla vanhanaikainen: vaikkakaan Kanadan dollaria ei devalvoitu niin voimakkaasti kuin
puntaa, kurssi kuitenkin laskettiin takaisin 0,90909 D.S. dollariin. Devalvoinnin jälkeen alkoi Kanadan valuuttavaranto, joka vuoden 1949
kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana oli pysynyt vuonna 1948 saavutetulla korkealla tasolla, kasvaa vielä tästäkin. Vuoden 1950 puolivälissä Kanadan virallinen valuuttavaranto »täyttyi» Yhdysvaltain
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dollareista ja syyskuussa se alkoi suorastaan »vuotaa yli äyräittensä»,
mikäli rahapolitiikan hoitamisen mahdollisuuksia käytetään kriteerinä.
Tällä kertaa valuuttavarannon kasvu ei ollut jäljitettävissä vaihtotaseen eriin, vaan yksinomaan lyhyen ajan pääomanliikkeisiin, jotka
itse asiassa jopa huomattavasti ylittivät yhteenlasketun vaihtotaseen ja
pitkän ajan pääomataseen vajauksen vuoden 1950 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä voimakas lyhyen ajan pääoman virtaaminen Kanadaan
johtui siitä, että lyhytaikaisten arvopapereiden korkotuotto oli Kanadassa korkeampi kuin Yhdysvalloissa ja lisäksi ero oli jatkuvasti kasvamaan päin. Lisäksi toivottiin havittelevien pääomavoittojen realisoituvan, jos yleisesti odotettu Kanadan dollarin uusi revalvointi toteutettaisiin. 1
Kanadan rahaviranomaisten oli nopeasti tehtävä jokin ratkaisu.
Ostovoima- tai kustannuspariteettilaskelmien suorittaminen ei suinkaan
anna tulokseksi yksikäsitteistä ja kaikkia tyydyttävää uutta tasapainokurssia tai »normaalia» kurssia. Voimakas lyhyen ajan pääoman virtaaminen maahan oli jo suuresti vaikeuttanut Kanadan rahaviranomaisten yrityksiä supistaa kotimaista rahantarjontaa. Kiinteän kurssin säilyttämistä ja ulkoisen tasapainon saavuttamiseksi suoritettavaa koron
muutosta ei liioin pidetty kotimaisen rahan tarjonnan kannalta tyydyttävänä ratkaisuna. Osittain tästä syystä ja osittain siksi, ettei valuuttakurssin uudesta tasosta päästy yksimielisyyteen, päätettiin kokonaan
luopua kiinteästä valuuttakurssista. Ratkaisua pidettiin tosin aluksi
vain tilapäisenä ja tuskinpa monikaan vielä silloin aavisti, kuinka pitkäaikainen monetaarinen koe silloin pantiin alulle. Kanadan uuteen järjestelmään totuttiin kaikkialla kuitenkin niin hyvin, että vielä täydellisempi yllätys lienee useimmille ollut vuosi sitten tehty päinvastainen
päätös.
Siirryttäessä kiinteästä valuuttakurssista muuttuvaan siirtyy vertailevan analyysin polttopiste valuuttavarannon muutoksista valuuttakurssin muutoksiin samalla kun maan kansainvälisen likvidiyden ongelman tilalle tulee ulkomaankaupan vaihtosuhteen ongelma. Kuten kuviosta 1 nähdään, Kanadan dollarin kansainvälisen arvon kehitys on
koeperiodin aikana ollut silmiinpistävän symmetrinen. Asiaa karkeistaen voidaan kyseiset yksitoista ja puoli vuotta jakaa neljään kauteen:
Kurssin nousutrendi kesti kaksi vuotta eli syyskuusta 1950 vuoden 1952
kolmannelle neljännekselle. Tästä seurasi kaksi kurssikehityksen kannalta stabiilia kautta. Neljä vuotta eli vuoden 1956 kolmannelle neljännekselle kurssi vaihteli 1,02 D.S. dollarin molemmin puolin. Toista
stabiilia ajanjaksoa kesti viidettä vuotta, joiden aikana Kanadan dollari heilahteli 1,03 D .S~ dollarin molemmin puolin. Heinäkuussa 1961
1 PAUL WONNACOTT The Canadian Dollar 1948-1958, University of Toronto
Press 1960, s. 50 ja 55-59.
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Kuvio 1. Kanadan dollarin vaihtelevan valuuttakurssin keskimääräiset noteeraukset kuukausittain
New Torkissa v. 1950-1962.
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tehtiin päätös laskea Kanadan dollarin kurssi tarkemmin määrittelemättömälle diskonttotasolle Yhdysvaltain dollariin nähden 2 , mutta jo
sitä ennen oli alkanut kurssin laskutrendi, jota kesti vuoden 1962 toukokuuhun saakka. Valuuttansa uudesta pariarvosta 0,925 U.S. dollaria
Kanada sopi Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa 3. toukokuuta 1962.
Myöskin Kanadan valuuttapolitiikka kehittyi vuosina 1950-1962
symmetrisesti. Kiinteästä valuuttakurssista vapaasti vaihtelevaan ja siitä
takaisin rajoitetusti muuttuvaan tuettuun kurssiin ei siirrytty suoraan,
vaan eräänlaisen välimuodon kautta, jota voidaan kutsua vaikkapa
vaihtelevaksi mutta tuetuksi kurssiksi. Noin vuoden ajan kiinteästä kurssista luopumisen jälkeen Kanada suoritti näet interventioita valuuttamarkkinoille varsin tiheästi. Kanadan valuutantasausrahaston tukimyyntien ja -ostojen päätavoitteena on koko ajan ollut nimenomaan va2

Ks. jäljempänä s. 130.
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luuttavarannon vaihtelujen lieventäminen. Yleensä ei ole pyritty pienentämään valuuttakurssin värähtelyjen voimakkuutta jonkin normaaliksi katsotun tason kahden puolen, vaan interventioiden tarkoitus on
ollut siirtää itse tasoa ylös- tai alaspäin välittämättä niinkään kahden
ääripisteen välin pituudesta.
Niinpä esimerkiksi vuoden 1951 jälkimmäisen puoliskon ja vuoden
1952 alkupuoliskon aikana rahaviranomaisten interventiointensiteetti
vähitellen laimeni, kun valuuttavarannon katsottiin kasvaneen riittävästi, vaikka valuuttakurssi jatkoikin jyrkkää nousuaan. WONNAcoTTin3
suorittaman testin mukaan, jossa laskettiin perättäisten kuukausien viimeisen päivän välisten kurssien etumerkilliset erot ja verrattiin valuutantasausoperaatioiden keskimääräistä volyymia kurssin käännepisteiden jälkeisten kuukausien lukuun, Kanadan valuutantasausrahaston
luoma vastavoima on yleensä ollut voimakkaampaa välittömästi valuuttakurssin suunnanmuutoksen jälkeen kuin silloin, kun kurssi on
ehtinyt muuttua samaan suuntaan usean kuukauden ajan. Koeperiodin
viimeiset kuukaudet, jotka eivät olleet mukana Wonnacottin testissä,
ovat kuitenkin esimerkkinä täsmälleen päinvastaisesta käyttäytymisestä.
Vuoden 1952 alusta vuoden 1960 loppuun interventioita suoritet:.
tiin varsin vähän ja näiden yhdeksän vuoden aikana Kanadan dollarin
kurssin voidaan katsoa olleen todella vapaasti vaihteleva. Viimeiset puolitoista vuotta Kanadan muuttuvan valuuttakurssin historiassa olivat
taas voimakkaiden ja määrätietoisten interventioiden aikaa, joka ainakin
jälkiviisaan silmin voidaan tietysti tulkita välttämättömäksi siirtymävaiheeksi ennen lopullista paluuta valuuttarahaston ideologiaan.
Kanadan kokemuksia arvosteltaessa ei voitane juuri olla eri mieltä
siitä, että Kanadan dollarin kurssi on 011 ut hämmästyttävän vakaa
nimenomaan niiden yhdeksän vuoden ajan, jolloin interventioita ei
sanottavammin suoritettu. Vuosina 1952-1960 ei muutos neljänneksestä toiseen koskaan ylittänyt kahta prosenttia. 4 Niistä häiriöistä, joita
valuuttakurssien vaihteluista on ulkomaankaupalle pelätty aiheutuvan,
ei ainakaan Kanadan tapauksessa ole ollut pelkoa. Sitäkin hämmästyttävämpää tämä vakavuus on, kun ottaa huomioon, että Kanadan yhteenlaskettu vaihtotase ja pitkän ajan pääomatase on tuona aikana
osoittanut melkoisia heilahteluja puolelta toiselle: neljännesvuosilaskelmiin perustuvat sekä yli- että alijäämät ovat suurimmillaan nousseet
200 milj. dollariin. Edellä jo todettiin, ettei saavutettu kurssin stabiliteetin aste ole rahaviranomaisten interventioiden ansiota ja niinpä näyttääkin siltä, että lyhyen ajan pääomaliikkeiden kurssijousto on ollut
3 WONNACOTT mt. s. 122-124.
, WONNACOTT on viitannut selitykseksi jopa siihen historialliseen sattumaan, että
Kanadan rahayksiköllä on sama nimi kuin Yhdysvaltojen rahayksiköllä. Kun yleensä
katsotaan, että »dollari on aina dollari», on luottamus Kanadan dollariin ollut
omiaan vakaannuttamaan sen kurssia. Ks. mt. s. 130-131.
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varsin korkea. Sekä RHOMBERG 5 että SOHMEN 6 katsovat, että nimenomaan
havittelijoiden suorittamien pääomansiirtojen merkitys Kanadan dollarin ulkomaisen arvon vakavuudelle on ollut perusluonteinen. Näitä
havittelevia lyhyen ajan pääomanliikkeitä on suoritettu paljon, ja mikä tärkeintä - ne ovat koeperiodin viimeisiä kuukausia lukuun ottamatta olleet yleensä tasapainottavia.
Kysymys siitä, milloin havittelevat tai muut lyhyen ajan pääomanliikkeet ovat tasapainottavia, milloin eivät, on liian kompleksinen tässä
käsiteltäväksi. Tyydyttäköön vain parilla virkkeellä toteamaan, että
tämäntapaisen dynaamisen mallin tarkastelussa tasapainottavana pidetään sellaista pääomanliikettä, joka saa valuuttakurssin muuttumaan
kohti pitkäjännitteistä tasapainokurssia. On huomattava, että lukemattomat muut tekijät saattavat siirtää itse tasapainokurssia uudelle
tasolle, jonka ympärillä markkinakurssi jälleen alkaa värähdellä pyrkien kohti tätä uutta tasapainokurssia, mikäli havittelu on tasapainottavaa. 7 Tällaisen havittelun vaikutuksesta värähtelyjen ääriväli pienenee.
Jotta havittelijat voisivat toimia tasapainottavasti, on valuuttakurssin
muutosten oltava edes suunnilleen ennustettavissa. Havittelijoilla on toisin sanoen oltava oikea, vaikka pakostakin epätäydellinen ennakkotietämys, tai sitten heidän on institutionaalisen tuntemuksensa pohjalta
pystyttävä suorittamaan osapuilleen oikeaan osuvia arvauksia.
On tietysti vaikeata määritellä pitkäjännitteistä tasapainokurssia tai
normaalia kurssia. Tätä vaikeutta voidaan yrittää kiertää määrittelemällä esimerkiksi kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo tasapainokurssiksi ja pitämällä tasapainottavana sitten sellaista aktiviteettia, joka
nopeuttaa kurssin muutoksia kohti liukuvaa keskiarvoa. Hypoteesia
siitä, että vaihtelevien valuuttakurssien vallitessa lyhyen ajan (havittelumotiiviset) pääomanliikkeet ovat tasapainottavia, tukee osaltaan Wonnacottin suorittama toinen testi,8 jossa vuosineljänneksittäin verrattiin
tapahtuneita lyhyen ajan pääomanliikkeitä keskimääräisten kuukausinoteerausten poikkeamiin kahdentoista kuukauden liukuvasta keskiarvosta. Testi osoitti, että vuosina 1951-1958 lyhyen ajan pääomanliikkeet ovat olleet tasapainottavia kahdessa kolmanneksessa tutkituista
tapauksista.
On selvää, että päätös luopua kiinteästä valuuttakurssista huomattavasti lisäsi Kanadan rahapoliittista itsenäisyyttä ajankohtana, jolloin
rahapolitiikka yleisestikin oli jälleen heräämässä henkiin. Tietysti Kanadan rahamarkkinoiden riippuvuus naapurimaan rahamarkkinoista on
tavallista suurempi, koska naapurimaana on Yhdysvallat, mutta vaihte5 RUDOLF R. RHOMBERG Canada' s Foreign Exchange Market: A Quarterly Model,
International Monetary Fund StaffPapers, VoI. VII, No. 3, April1960, s. 439-441.
6 EGON SOHMEN Flexible Exchange Rates, Theory and Controversy, Chicago, 1961, s. 59.
7 SOHMEN, mt. 51-57.
8 WONNACOTT, mt. s. 128.
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leva valuuttakurssi tuntuu kuitenkin mahdollistaneen sellaisten korkoerojen aikaansaamisen, jotka ovat erittäin hyvin sopineet Kanadan
talouspoliittisiin tarpeisiin. Samalla on vältytty suurilta valuuttavarannon heilahteluilta, jotka ceteris paribus olisivat olleet väistämättömiä kiinteän kurssin vallitessa. Huomautettakoon kuitenkin, että tämäkään ei
enää pitänyt paikkaansa vaihtelevan kurssin viimeisinä aikoina.
Esimerkiksi vuonna 1952, kun hintojen nousU pyrki yhä jatkumaan
voimakkaana, Kanadan pitkäaikainen korko nousi, vaikka Yhdysvaltain
korkokehitys oli jo tasaantunut. Syntyvä korkoero ei silti houkutellut
lyhyen ajan pääomaa liiallisesti Kanadaan, koska Kanadan dollarin
kansainvälinen arvo jatkuvasti nousi. Vuosina 1954 ja 1955, jolloin työttömyys oli Kanadan ongelmana, korkoa voitiin laskea huomattavasti
enemmän kuin mitä Yhdysvaltojen koronmuutokset olisivat edellyttäneet. 9 Yleispiirteenä työllisyyden kannalta Wonnacott on kuitenkin
todennut, että vaihteleva valuuttakurssi on pikemmin monimutkaistanut kuin helpottanut tilannetta.1° Jotta valuuttakurssin muutokset vaikuttaisivat työllisyyttä lisäävästi, olisi a priori maan valuutan kansainvälisen arvon laskettava silloin, kun ilmenee työttömyyttä (jotta ulkomaan valuutassa ilmaistut vientihinnat laskisivat ja kotimaan rahayksiköissä lausutut tuontihinnat nousisivat muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina) ja noustava taas korkean työllisyyden aikoina. Kanadan
dollarin kansainvälinen arvo oli kuitenkin korkeimmillaan pahimpina
työttömyysvuosina 1954, 1957 ja 1959, joten valuuttakurssi on sinänsä
vain kärjistänyt työttömyysongelmaa. Vasta vuosina 1960 ja 1961, jolloin Kanadan dollarin kurssia tietoisesti pyrittiin laskemaan, on sen
muutos sopinut yhteen työllisyystavoitteiden kanssa.
Hintojen muutosten tasoittamisen kannalta valuuttakurssikoe on sen
sijaan antanut vakuuttavampia tuloksia. Ilmeisesti Kanadan valuuttakurssin tasapainotaso määräytyi 1950-luvulla ulkomaankaupan reaalitaloudellisten tekijäin vaikutuksesta heijastaen relevanteissa koti- ja
ulkomaisissa kysyntä- ja tarjontafunktioissa tapahtuneita siirtymiä ja
muutoksia. Lisäksi pitkäaikaisen kansainvälisen sijoitustoiminnan volyymi ja suunta vaikutti tähän tasapainotasoon. Kuten edellä on esitetty,
lyhyen ajan pääomanliikkeet vaimensivat heilahtellljen voimakkuutta.
Valuuttakurssin käyttäytyminen on hintatasoa vakaannuttava, jos se
nousee silloin, kun hintataso kotimaassa nousee voimakkaasti ja laskee
silloin, kun inflaatiopaine vähenee. (Kurssi on tällöin ajateltu noteerattavaksi kuvioissa 1 ja 2 esitetyllä tavalla ilmaisemalla yhden kotimaisen
valuuttayksikön arvo ulkomaisissa valuuttayksiköissä.) Valuutan kansainvälisen arvon nousulla voidaan inflaatioaikana estää ulkomaisten
9 R. E. ARTUS Canada Pegs its Dollar, The Banker, VoI. CXII, No. 436, June
1962, s. 363.
10 WONNACOTT, mt. s. 69-70.
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tuotteiden hintojen nousu kotimaassa ja ainakin sitä tietä hillitä kotimaisten hintojen kohoamista.
Otettakoon jälleen pari esimerkkiä. Valuuttakurssin kohoaminen
vuosina 1956 ja 1957 sattui samanaikaisesti voimakkaan kanadalaisen
inflaatiokauden kanssa ja sitä seurannut kurssin laskeminen vuosina 1957
ja 1958 myötäili inflaatiopaineen hellittämistä. Vuosien 1951 ja 1952
yhtaikaiseen valuuttakurssin ja hintojen nousuun viitattiin jo edellä.
Vaikka kaikki hintatason ja valuuttakurssin liikkeet eivät näin selvästi
puolustakaan muuttuvien valuuttakurssien järjestelmää, on yleispiirteenä kuitenkin todettava, että vuosina 1950-1959 nousivat sekä valuuttakurssi että hinnat. l l
Ilmeisesti juuri Kanadan dollarin vaihtokurssin työttömyyttä kärjistävä käyttäytyminen sai maan rahaviranomaiset muuttamaan valuuttapolitiikkaansa vuoden 1960 lopussa. Kasvaneen siirtolaistulvan vuoksi
nousi työttömien määrä huolestuttavasti vuodesta 1958 lähtien. Valuuttakurssi taas pyrki itsepintaisesti ylöspäin huolimatta siitä, että
vaihtotaseen vajaus jatkuvasti suureni, eikä pitkän ajan pääomanliikkeissäkään tapahtunut tähän suuntaan vaikuttavia rakennemuutoksia.
Tämä valuuttakurssin käyttäytyminen mitä suurimmassa määrin suhdanteita kärjistävästi aiheutui siitä, että Kanadan lyhyen ajan korko
nousi huomattavasti voimakkaammin kuin Yhdysvaltojen korko ja houkutteli jatkuvasti lyhyen ajan pääomaa Kanadaan.l 2 Ensimmäinen
merkki uudesta valuuttapolitiikasta, joka tähtäsi Kanadan dollarin kansainvälisen arvon alentamiseen ja siten maan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen, oli joulukuussa 1960 määrätty erikoisvero ulkomaille maksettaville koroille. Kanadan dollarin kurssi saatiinkin lasketuksi vuoden 1961 puoliväliin mennessä 0,97 D.S. dollariin suorittamalla
valuuttamarkkinoilla erittäin suuria Yhdysvaltojen dollareiden ostoja
lyhyen ajan pääoman virran vaikutusten neutraloimiseksi. 13
Vuoden 1962 alkupuolella painoivat laskun jatkumista odottavien
havittelijoiden Kanadan dollareiden myynnit kurssin 0,95 D.S. dollariin, mutta tämän tason säilyttäminen tukioperaatioilla rupesi yhtäkkiä
varsin jyrkästi pienentämään Kanadan valuuttavarantoa, joka oli pysynyt tasaisenajo vuosikymmenen ajan. Kanada katsoikin silloin parhaaksi
neuvotella valuuttarahaston kanssa uudesta pariarvosta, joksi sovittiin
0,925 D.S. dollaria. 14 Valuuttakurssi laski vielä toukokuun alkupäivinä
valuuttarahaston peruskirjan määräysten sallimaan alarajaansa eli 1 %
alle pariteetin (91,575 ja 93,425 D.S. dollaria ovat valuuttarahaston salWONNACOTT, mt. s. 67-69.
Lyhyen ajan koron suhdannepoliittisesti perverssi kehitys johtui vuorostaan
eraistä Bank of Canadan ajankohdaltaan epäonnistuneista lainaoperaatioista. Ks.
tarkemmin ARTUS, ma.s. 364-365.
13 Die neue kanadische Wechselkurspolitik, Neue Ziircher Zeitung, 28. 6. 1961.
14 The Financial Times 4. 5. 1962.
11

12
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Kuvio 2. Kanadan dollarin rajoitetusti muuttuvan tuetun valuuttakurssin keskimääräiset noteeraukset Päivittäin New Yorkissa v. 1962-1963.
U.S,$
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limien vaihtelujen ääripisteet), mutta kun lattian saavuttaminen lopetti
odotukset laskun jatkumisesta, loppuivat myös havittelevat pääomanliikkeet, jotka neljän kuukauden aikana olivat pienentäneet Kanadan
kulta- ja valuuttavarantoa 450 milj. dollaria eli yli 20 prosentilla.
Kuten kuviosta 2 nähdään, oli Kanadan dollarin kurssi alarajassaan
25. kesäkuuta 1962 asti, jolloin ilmoitettiin uudesta finanssipoliittisesta
ohjelmasta ja niistä toimista, joihin aiottiin ryhtyä Kanadan dollarin
ja valuuttavarannon vahvistamiseksi. Vaikka vuonna 1961 tavaravienti
ensi kerran yhdeksään vuoteen oli ylittänyt tavaratuonnin, oli vaihtotaseen vajaus pienentymisestään huolimatta yhä Kanadan ongelmana:.
Oli totuttu lisäksi siihen, että ulkomailta virtasi Kanadaan pääomaa
tuon vajauksen peittämiseksi. Kun vuoden 1962 alkupuolella pääoman
virta kääntyikin Kanadasta ulkomaille, johti vaihtotaseen vajaus luonnollisesti kulta- ja valuuttavarannon pienentymiseen.
Vakauttamisohjelmaan kuului tilapäinen vero tietyille tuontihyödykkeille, julkisten menojen supistaminen ja näiden yhteisvaikutuksena
budjetin alijäämän pienentäminen. Lisäksi päätettiin, ettei niitä Kanadan dollarimääräisiä varoja, jotka olivat kertyneet valuutanvakauttamisrahaston U.S. dollareiden myynneistä, käytettäisi muihin menoihin
kuin Kanadan valuuttavarannon kasvattamiseen. 15
Valuuttavarannon ja uuden parikurssin turvaamiseksi Kanada lisäksi
sopi Yhdysvaltojen Federal Reserve-järjestelmän kanssa 250 milj. dollarin suuruisesta valuutan edestakaiskaupasta16 ja Englannin kanssa 100
The Times 26. 6. 1962.
Edestakaiskaupan käsitteestä ks. KALEVI KAILASVUORI Määräaikaisvaluuttakurssien teoria ja keskuspankin määräaikaisvaluuttapolitiikka, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1962, nide 3, s. 250.
15

16
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milj. dollarin suuruisesta samanlaisesta liiketoimesta. Kansainvälisen
valuuttarahaston kanssa sovittiin 300 milj. dollarin suuruisesta valmiusluotosta17 ja Washingtonin Export-Import Bankin kanssa 400 milj. dollarin lainasta. Tämä yli yhden miljardin dollarin suuruinen luottojärjestely osoittaa vakuuttavasti tämän hetken kansainvälisen finanssipoliittisen yhteistyön tehokkuutta: lyhyen ajan pääomaa alkoi välittömästi
virrata Kanadaan ja Kanadan dollarin vaihtokurssi nousi nopeasti
uuden pariteettinsa yläpuolelle, missä se oli vielä vuoden kuluttua rajoitetusti muuttuvaan tuettuun kurssiin siirtymisen jälkeenkin.
Epäilemättä sekä vuoden 1950 että 1962 päätökset ovat olleet Kanadan yleisen talouspolitiikan kannalta hyvin perusteltuja ja oikeaan
aikaan suoritettuja valuuttapoliittisia siirtoja. Kanadan kokemukset
vaihtelevista valuuttakursseista ennen toista maailmansotaa yhdessä viimeisimmän periodin kanssa ovat varsin opettavia ja rohkaiseviakin,
vaikka tietysti on muistettava, että Kanadan talous on ilmeisesti tavallista sopivampi vaihtelevien valuuttakurssien järjestelmän toimimiselle.
Kun kysymyksessä on näet kansainvälisiä pääomanliikkeitä ajatellen
erittäin »avoin» talous, jonka finanssiliiketoimet ovat varsin suuria maan
valuuttavarannon kokoon nähden, on valuuttakurssin pitäminen ahtaiden rajojen välissä Kanadalle varmasti tavallista vaikeampaa ainakin
silloin, kun kansainväliset pääomanvirrat alkavat tulvia tai poiketa
totutuista uomistaan. Ilmeisesti Kanadan uusi parikurssi voikin muodostua pitkäikäiseksi vain, mikäli yleismaailmallinen finanssipoliittinen
stabiliteetti säilyy.
17 Valmiusluoton käsitteestä ks. KALEVI KAILASVUORI Kansainvälisen maksuvalmiuden ongelma ja Kansainvälinen valuuttarahasto, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, sarja A:25. Taloudellisia Selvityksiä 1962: II, s. 13.

EILA HANNI:

KOULUTUSPOLITIIKKA YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OSANA:
METODIKESKUSTELUA LÄNSI.EUROOPAN MAIDEN
KEHITYSARVIOISTA

Viime vuosina ovat kokonaistaloudellista analyysia suorittavat taloustieteilijät ja talouspoliitikot siirtyneet uuteen vaiheeseen yhden klassillisen tuotantotekijän - »työn» - analyysissa.
Sitä ennen oli keskustelu »työstä» liikkunut lähinnä työvoiman
käyttäasteessa sekä paIkoissa. Työvoima-analyysi oli osana resurssien
allokoinnin verrattain teoreettista tarkastelua, jossa päähuomio kiinnitettiin staattisten tasapainotilojen ehtojen määrittelemiseen ja poikkeamien paljastamiseen.
Talouspoliittisen ajattelun työntyessä esiin painopiste on siirtynyt
kehitysarvioihin. Tämä on tuonut mukanaan useita muutoksia: On
siirrytty pois puhtaan markkinataloudellisen ajattelun innoittamasta
palkkatason ja suhteellisten palkkojen analyysista,1 joka lisäksi useimmissa maissa vajavaisen työvoiman ammattikoulutus- ja ammatti luokittelutilastoinnin takia ei ole suonut yksityiskohtaisiksi kehitetyille teorioille tyydyttäviä todentamismahdollisuuksia. 2 On ryhdytty analysoi1 Tällöin suhteelliset palkat esiintyivät ennen kaikkea työvoiman kaiken moisten
siirtymien liikkeellepanevana voimana ja hypoteesina oli, että ne kaikissa työvoiman
dimensioissa sopivat sen suhteellisen tuottavuuden mitaksi.
2 Ehkäpä jonkinlaiseksi päätepisteeksi tämäntyyppisen analyysin empiirisille sovellutusyrityksille voitaisiin panna monumentaalinen The Evolution of Wage Structure,
(Yale University Press, New Haven, Conn., USA), jonka LLOYD G. REYNOLDS ja
CYNTHIA TAFT v. 1956 tuottivat. Tässä analysoitiin palkkarakenteen kehitystä viiden
erilaisen jakautuman pohjalta: ammatit, maantieteelliset alueet, teollisuusalat, yritykset ja viimein henkilöt. Joskin analyysi toi runsaasti lisävalaistusta palkkarakenteen ongelmaan, ei ainakaan toinen sen kirjoittajista voinut välttää tiettyä epätyydytyksen tunnetta koko suhteellisten palkkojen analyysin suhteen sen silloisessa vaiheessa: professori Reynolds siirtyi tämän jälkeen tutkimaan alikehittyneitä maita.
Alalla käytetyn teorian ja empiiristen tulosten yhteensopeutuvaisuuden mitaksi
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maan erityisesti työ voi m a n muu t 0 k s i a väestönkehityksen ja
työvoiman koulutustason pohjalta, kun aikaisemmin analyysin kohteena oli melkein yksinomaan työttömyysaste. Tuotantofunktion työpanosta on ryhdytty tarkemmin erittelemään työvoiman ammatti- ja
ammattikoulutusjakautumien puitteissa. Voidaan ehkä sanoa, että
»työtä» tarkastellaan jälleen3 kehittämiskelpoisena inhimillisenä pääomana, sen oltua välillä pitkän aikaa jalostusta kaipaamaton luonnonvara tuotantofunktiossa.
Taloudellisen kasvun edellytyksiä tutkittaessa on nimenomaan työvoimavarojen kehityksen ja koulutuksen merkitys käynyt yhä selvemmäksi. Voidaan poimia kosolti esimerkkejä eri maiden hallitusten kasvavasta kiinnostuksesta työvoiman koulutuskysymyksiin.OECD-maat
järjestivät syksyllä 1961 Washingtonissa laajan konferenssin, aiheena
taloudellinen kasvu ja koulutusinvestoinnit. Siellä mm. Yhdysvaltain
presidentin taloudellisen neuvonantajakomitean puheenjohtaja WALTER
w. HELLER toi julki maansa hallituksen suuren kiinnostuksen yritystä
kohtaan saada koulutussektorin tarkastelu sulautetuksi yleiseen taloudellisen kasvun edellytysten tarkasteluun. 4 Suurena positiivisena ilmiönä
hän piti sitä, että oli päästy kasvattajien ja taloustieteilijöiden yhteisiin
konferensseihin.
Edelleenkään ei silti voida kieltää, etteikö koulutuksen laajentamista
selvittelevien kasvattajien ja kouluviranomaisten sekä taloustieteilijöiden
ja talouspoliitikkojen välillä käytävissä keskusteluissa olisi tiettyä kaksijakoisuutta ja skitsofrenian leimaa. 5 Nämä kaksi ryhmää erilaisine taustoineen ja näköaloineen eivät vielä toistaiseksi tarpeeksi tunne kaikkia
»yhteisiä nimittäjiään».
Molemmat tietenkin arvostavat koulutusta. Koulunkäyntiä pidetään
hyveenä ja sen uskotaan auttavan uusia sukupolvia niiden suurien
ongelmien ratkaisemisessa, joissa aikaisemmat sukupolvet epäonnistuivat. Yksimielisiä ei sensijaan olla siitä, kuinka pitkälle yhteiskunnan
olisi itse kullekin koulunkäynti kustannettava.
voitaneen tämän jälkeen ottaa J. R. HIcKsin lausuma: »On ilmeistä, että suhteelliset palkat ovat aina melkoisessa määrin historiallisen kehityksen tulos; niiden ei
voida odottaa muodostuvan kovinkaan samankaltaisiksi sellaisten suhteellisten palkkojen kanssa, jotka takaisivat työvoiman jakautumisen tuotannollisesti tehokkaimmalla tavalla». (J. R. HICKS The Instability of Wages, Three Banks Review, Sept.
1956. Reprinted in J. R. HICKS' Essays in World Economics.)
3 Onhan asiasta jo lähes kolmesataa vuotta sitten kirjoittanut tunnettu englantilainen talousaritmeetikko Sir WILLIAM PETTY, joka arvioi mm. Englannin asukkaiden »hintoja» eri aikoina sekä suoritti vertailuja Irlantiin.
4 OECD, Policy Conference on Economic Growth and Investment in Education, Washington
16th-20th October, 1961. Part I. Summary Reports and Conclusions. Keynote
Speeches. s. 30.
S Samanlaista kaksijakoisuuttahan ilmeni vielä vuosikymmen tai pari aikaisemmin taloustieteen teoreetikkojen ja varsinaisten työvoiman tutkijoiden välillä.
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Kasvattajat ja kouluviranomaiset, niin kroonisesti kuin he ovatkin
varojen tarpeessa ja tämän ilman muuta myöntävät, eivät ole olleet halukkaita korostamaan koulutuksen panosta taloudellisessa kasvussa,
koska he pelkäävät, ehkäpä syystäkin, että aineelliset arvot ovat länsimaisessa yhteiskunnassa työntyneet jo liiaksikin etualalle.
Taloustieteilijät taas ovat osaltaan pitäneet koulutusta pitkän aikaa
lähinnä vain varsin kalliina kulutushyödykkeenä ja ovat vasta äskettäin
alkaneet ymmärtää koulutusmenojen luonnetta tuotantopoliittisina
investointeina. Vasta tällöin on koulutus varojen kysyjänä päässyt ottelemaan samassa sarjassa teiden, terästehtaiden ja voimalaitosten kanssa. 6
Näistä erilaisista lähtökohdista johtuu, että vaikka koulutus viime
,aikoina onkin kohotettu investointiteollisuudeksi, tarjotaan siihen kohdistuvien investointien suuruuden määrittämiseksi edelleen kahta eri
kysyntäfunktiota:
1) kaikille koulutusta haluaville olisi sitä tarjottava niin pitkälle kuin
heillä on kykyä käyttää sitä hyväkseen, ns. »sivistyksellinen lähestymistapa» (cultural approach)7
'2) koulutusinvestoinneissa, erityisesti investoinneissa ammattikoulutukseen, olisi ennen kaikkea pidettävä tavoitteena sen koulutetun työvoiman kysynnän tyydyttämistä, mitä tietty tuotantopoliittinen ohjelma edellyttää, ns. »työvoimapoliittinen lähestymistapa» (manpower
requirements approach) 7.
Vuonna 1961 laativat professorit SVENNILSON, EDDING ja ELVIN
edellä mainittua konferenssia varten selvityksen Euroopan koulutustavoitteista vuoteen 1970 mennessä. 8 Eri OECD-maiden talousohjelmiin
<m myös viime vuosina sisällytetty kvantitatiivisia arvioita koululaitoksen
laajentamiseksi molempien yllä esitettyjen kysyntäfunktioiden pohjalta
lähtien. Tällaisten kehitysarvioiden lähempi esittely luonee hieman
taustaa maassamme käytävälle keskustelulle koulutuspolitiikan asemasta kokonaisvaltaisen yhteiskuntapolitiikan kentässä.
Länsi-Euroopan koulutusintensiteetit ja koulutuskustannukset v. 1970

Selvityksen pohjana oleva malli on peräti yksinkertainen. Siinä voidaan erottaa toisaalta ennuste kouluakäyvien lukumääristä ja toisaalta
koulutuskustannuksista. Edellisen muodostavat ennusteet väestönkehityksestä nuorissa ikäluokissa sekä muutoksista ikäluokittaisissa koulutus6 Nyt on jo olemassa merkkejä siitä, että rahalaitokset pitäisivät opintorahoitusta
tuottavana sijoituskohteena.
7 OECD,
The Mediterranean Regional Project. Forecasting Educational Needs Jor
Economic and Social Development by HERBERT S. PARNES, 1962; s. 15.
8 OECD, Policy Conference on Economic Growth and Investment in Education. Part II.
Targets Jor Education in Europe in 1970, 1961.
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intensiteeteissä. 9 Jälkimmäinen taas koostuu seuraavista komponen-·
teista: opettajien palkat, opettajatiheydet eri oppilasikäluokissa ja yleiskustannukset suhteessa opettajien palkkoihin.
Mallin perusteella on laadittu ennusteet kouluakäyvien lukumääristä ikäluokissa 5-14, 15-19 ja 20-24 vuotta. Koulutustavoitteita
vuodelle 1970 asetettaessa on käytetty sekä »alhaista» että »korkeaa>~
vaihtoehtoa.
Kirjoittajat osoittavat, että heidän projisioimansa kehitysvaihtoehdot ovat yhdistelmiä ennusteesta ja talouspoliittisista suosituksista. Kehitelmiä voidaan heidän mielestään pitää malleina, jotka tulevat niin
lähelle todellisuutta kuin näin monien maiden koulujärjestelmistä saatavissa oleva varsin rajoitettu tieto sallii. Niin koko selvitys kuin nämä
ennusteetkin perustuvat siihen vakaumukseen ja olettamukseen, että
enemmän ja parempaa koulutusta yhä useammille ihmisille pidetään
toivottavana sellaisenaan ja että se samalla on eräs taloudellisen kasvun
tärkeimpiä tekijöitä. 1o
»Alhainen» tavoite ei kuitenkaan edellytä jäsenmailta mitään eri-tyisiä toimenpiteitä koulutuksen lisäämiseksi, vaan vaihtoehdoksi on
hyväksytty viime aikoina todetun kehityksen jatkuminen. Ainoastaan
sellaisissa maissa, joissa koulutusintensiteetit ovat samalla taloudellisella
tasolla olevien toisten maiden koulutusintensiteettejä alhaisemmat, odo-·
tetaan näiden kohoavan suhteellisesti nopeammin. Juoksevien koulutus-·
kustannusten oletetaan kokonaisuudessaan kohoavan keskimääräisen
reaalitulon kasvunopeudella ja oppilaiden lukumäärän opettajaa kohden
oletetaan säilyvän perusvuoden tasolla (v. 1958 tai lähin vuosi, jolta
tiedot ovat saatavissa).
»Korkea» vaihtoehto sen sijaan edellyttää eri maiden ryhtymistä ak-·
tiivisiin koulutuksen edistämistoimenpiteisiin ja tukemaan koulutustoi-·
mintaa kapasiteettinsa puitteissa, olivatpa heidän koulutusintensiteet-tinsä samalla taloudellisella tasolla olevien maiden intensiteettejä alhaisempia tai korkeampia. Ennusteessa otaksutaan, että lähinnä opettaja-kapasiteetti tulee asettamaan ylärajan koulutusintensiteettien kohottamiselle.
»Korkean» tavoitteen mukaisesti tulisivat alueen koulutusintensi-teetit muodostumaan seuraavanlaisiksi:l l
9 Koulutusintensiteettien (koulussa olevien osuus ikäluokasta) käyttämistä koulu-tustoiminnan laajuuden indikaattorina perustellaan lähinnä sillä, että oppilaiden
lukumäärän vertaileminen eri maiden erilaisissa oppilaitoksissa on erittäin hämmentävää - sekä käsitteiden että sisällön valikoima on liian laaja. UNESCOn määritel-määnkään mukainen luokittelu koulutustasoittain ei kykene tuottamaan riittävän
selväpiirteisiä tuloksia. (Ks. Manuel of Educational Statistics. UNESCO. 1961. First
Edition.)
10 OECD, Polley Conference ... , s. 82.
11 Kehitysarvio ei nykymuodossaankaan lepää erikoisen vankalla tilastollisella
pohjalla. Kirjoittajat paljastavat, että monissa tapauksissa on koulussa olevien luku_
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5-14 v.
1958 1970

%

0;0

83.3
95.0

OEEC
78.5
Pohjoiset maat12 94.0

15-19v.
5-24 v.
20-24 v.
1958 1970 1958 1970 1958 1970

0/0

0;0

17.6
20.6

3l.2
34.6

%

3.8
5.0

%

6.1
7.5

0;0

0;0

45.5
58.1

5l.5
58.0

Alla olevassa asetelmassa on esitetty kehitysarvio Suomen koulutusintensiteeteistä vuodesta 1955 vuoteen 1965.13
15-19 v.
1955 1965

0;0
22.9

%

37.2

20-24 v.
1955 1965

0;0

0;0

8.8

14.0

Pohjoistenkin maiden odotettavissa olevaan kehitykseen verrattuna
Suomelle ennustettu nousu, joka perustuu jo tiedossaoleviin kapasiteetin
laajennuksiin, vaikuttaa voimakkaalta. Onhan nimittäin otettava huomioon, että koulutusintensiteettien jo alunperin korkea taso, varsinkin
20-24-vuotiaiden ikäluokassa, asettaa omat rajoituksensa niiden jatkuvalle kohoamiselle.
»Korkean» tavoitteen mukaiset koulutusmenot puolestaan tulisivat
tällöin eri maissa kehittymään seuraavasti suhteessa bruttokansantuotteeseen:14
1958
1970
% bruttokansantuotteesta

OEEC ......................
Ruotsi ......................
Englanti ....................
Tanska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Norja ......................

3.21
4.14
3.67
3.01
3.67

3.37
4.69
4.74
3.87
4.44

Suomessa käytettiin varsinaiseen koulutukseen n. 3.5 % bruttokan'santuotteesta v. 1958. Mitään kehitysarvioita ei toistaiseksi ole käytettävissä.
perusajanjakson eri vuosille jouduttu valitsemaan kahdesta tai useammasta eri luvusta, jotka kaikki puolestaan ovat olleet virallista tilastoa. Vielä suurempia epätarkkuuksia on aiheutunut erittäin suuresta vaihtelusta opiskeluun käytettävien tuntien
lukumäärässä eri maissa ja eri oppilaitostyypeissä. Opiskelu on ennusteessa rajoitettu
kokopäiväopiskeluun, mikä aliarvioi siis niiden maiden koulutustoiminnan, joissa
osapäiväopiskelu on keskimääräistä yleisempää. (Mt. s. 61)
.
12 Tanska, Islanti, Irlanti, Norja, Ruotsi ja Englanti. Lähde: OECD, mt. s. 87.
13 AARNO NIINI ja ELISABETH ELFVENGREN Nuorten koulunkäyntimahdollisuudet ja
työmarkkinoille tulo vuosina 1955-1965. Valtakunnansuunnittelutoimiston julkaisusarja A:12. Helsinki 1962.
U OECD, mt. s. 93.
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Yllä esitetyssä OECD-maille yhteisesti laaditussa kehitysarviossa ei
lainkaan puututa siihen, minkälaatuista koulutusta näille 5-24-vuotiaille pitäisi antaa. Ei liioin pyritä esittämään arvioita lahjakkuusrajoituksiin perustuvista ikäluokittaisten koulutusintensiteettien maksimiarvoista. 15 Vaikuttaa siltä kuin kehitysarvion laatijat olisivat toistaiseksi
halunneet jättää työn edelläkuvattuun karkeaan muotoon odottaakseen
sitten eri maiden talouspoliittisten linjojen muokkautumista sen verran
täsmällisemmiksi, että yksityiskohtaisempi käsitys koulutuksen kysyntäfunktiosta kullekin erikseen voitaisiin muodostaa. Seuraavassa tarkastellaankin, millaisiin kysyntäfunktioihin muutamissa Länsi-Euroopan
maissa on päästy.

Koulutuksen kys..yntäfunktion muotoutuminen Ranskassa ja Italiassa
Mielenkiintoista kehitysilmiötä tällä alalla edustaa nimenomaan
Ranska. Maassa on laadittu talousohjelmia vuodesta 1946 lähtien, jolloin suunnittelukomitea perustettiin. Työvoimaennusteita on myös laadittu samasta ajasta lähtien, mutta koulutussektori on ollut ennusteissa
varsinaisesti mukana vasta vuodesta 1951 lähtien, jolloin perustettiin
Commission du PIan d'Equipment Scolaire, Universitaire, Scientifique
et Artistique. Ensi alkuun komitean tehtäväksi annettiin selvittää minkä
osan suunnitellusta kiinteästä pääomanmuodostuksesta koulupalvelusten tuottaminen tulisi vaatimaan; olihan valtion kustantama koulutus
eräs julkisen sektorin tärkeimpiä ja samalla eräs sen kalleimpia palveluksia. Komitean yhteistyön keskussuunnittelukomitean kanssa muodostuessa kiinteämmäksi kehitysarvioissa ruvettiin myös ottamaan huomioon eri elinkeinojen työvoima tarve ja koulutetun työvoiman tarpeen
koulutussuunnitelmille asettamat vaatimukset. 16
Koulutuskomitean puheenjohtaja RAYMOND POIGNANT korosti kuitenkin vielä v. 1961, että komitea laatii kaikki kehitysarvionsa lähtien
siitä traditionaalisesta ranskalaisesta liberaalisesta periaatteesta, että
lyseoissa ja yliopistoissa on oltava tilaa kaikille niille nuorille, jotka
haluavat näihin päästä. 17 Toisen maailmansodan jälkeen Ranskassa on
esiintynyt voimakasta pyrkimystä korkeamman koulutuksen hankkimiseen. Koulutusintensiteetit ovat kohonneet voimakkaasti. Analysoimalla tätä »spontaanista» koulutusintensiteettien kohoamista komitea
15 Ns. lahjakkuusreserveistä on OECD-maiden pii~isSä myös käyty keskusteluja.
Ks. esim. OECD, Ability and Educational Opportunity, 1961, ja mainitun teoksen kirjallisuusluettelo.
16 Policy Conference. Part IV. The Planning of Education in Relation to Economic
Growth. Report on France by Raymond Poignant, Rapporteur general de la
Commission de l'Equipement Scolaire, Universitaire et Sportif au Commissariat
General du Pian, s. 10.
17 Mt. s. 16.
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hänen mielestään voi laatia varsin luotettavia ennusteita. Vaikka väestökehitys ja koulutusintensiteettien »spontaaninen» kohoaminen yhdessä
todennäköisesti aikaansaavatkin lyseoiden oppilasmäärien kaksinkertaistumisen vuodesta 1956 vuoteen 1964 ja yliopistojen oppilasmäärien kaksinkertaistumisen vuodesta 1963 vuoteen 1969 eikä koulutuskapasiteetin
näin suuri lisääminen tule olemaan helppoa, niin komitean työtä hallitsee edelleen ranskalainen käsitys koulutuksen tehtävästä: mitään voimia
ei ole säästettävä sopeutettaessa koulutuskapasiteetti koulutuksen kysyntään. Kouluihin pääsyä ei ole supistettava nyt käytettävissä olevien
resurssien mukaiseksp8
Tällaista kulttuuripoliittista lähestymistapaa pitää Poignant myös
parhaana pitkän tähtäyksen taloudellisen kasvun edistämisessä.1 9 Vasta
sitten kun koulutettavien kokonaislukumäärä on näin »spontaanisesti»
annettu, on syytä selvittää taloudellisten tekijöiden osuus: ne saavat
määrätä, millaiseksi koulutettavien opintoaloittainen jakautuma olisi
saatava, jotta maan koulutetun työvoiman tarve tulisi tyydytetyksi.
Koska kuitenkin Ranskan talousohjelmat on yleensä laadittu vain
viisivuotiskausiksi ja opintoaloittaisten koulutusohjelmien laatiminen
edellyttää pitemmän tähtäyksen suunnittelua, on ymmärrettävää, että
työvoiman kysyntäennusteista ei ole saatu näille kaikkea tarpeellista
tukea. Vasta 1960/61, kun maan hallitus edellytti suunnittelukomitean
asettavan koulutuksen laajentamisen ensisijaisten tavoitteiden joukkoon
vuosien 1962-65 ohjelmassa, ryhdyttiin myös työvoiman kysyntäennusteita laatimaan koulutustasoittain pitemmällä tähtäyksellä.
Näissä ennusteissa lähdetään siitä, että eri sektorien tuotannon on sopeuduttava kulutuskysyntään ja että tämä sopeutuminen tapahtuu
pääasiassa siten, että työvoima siirtyy sektorilta toiselle tuotantomenetelmien samalla myös muuttuessa. Työvoiman kysynnän määrittämiseksi on siis ennustettava tuotannon rakenne ja tämä puolestaan edellyttää kulutusennusteita. 20
Työvoiman kysyntäfunktiot konstruoidaan alustavasti laatimalla eri
tuotantosektoreille ns. standardikäyriä, jotka koostuvat noin kymmenessä eri maassa viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana todetuista
työvoiman elinkeinojakautumista. Kysyntä saadaan joko ekstrapoloimalla eri sektoreille näin saatuja trendejä tai ottamalla tavoitteeksi tek18 Mt., s. 17. Tämä ei ole ainoastaan koulutus komitean puheenjohtajan perusnäkemys. Professori JEAN FOURASTIE, Ranskan suunnittelukomitean työvoimajaoston
puheenjohtaja, esitti samassa konferenssissa, että »pitkän tähtäyksen koulutussuunnitelmia laadittaessa on etusijalle asetettava inhimillisen kulttuurin peruspäämäärät;
työvoiman koulutus ei ole ainoa varteenotettava tekijä.» (Policy Conference, Part II,
s. 119).
19 Policy Conference, Part IV, s. 17.
20 JEAN FOURASTIE Employment Forecasting in France. Employment Forecasting by OECD,

1962, s. 61.
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nillisesti edistyneemmän maan sijainti standardikäyrällä. 21 Näitä ennusteita tarkennetaan sitten eri tuotantosektoreissa selvittelemällä aikaisempien vuosien työpanosta suhteessa tuotannon kehitykseen ja teknillisiin muutoksiin.
Työvoiman kysyntä koulutustasoittain pyritään estimoimaan liittämällä näihin sektorikohtaisiin tuotantofunktioihin myös ammattijakautuma ja arvioimalla itse kunkin ammatin vaatima ammattikoulutus
edessäolevina 10-15 vuotena. Koska tiedot työvoiman jakautumisesta
koulutustason mukaan eri ammateissa ja ammateittain eri elinkeinoissa
olivat verraten niukkoja, jouduttiin tästä syystä nojautumaan vain vuosille 1952-57 todetun trendin ekstrapoloimiseen. Tämä sisältää varsinkin koulutustason osalta kosolti heikkouksia, mm. 1950-luvulla mahdollisesti vallinneiden koulutetun työvoiman vajausten projisioimisen lähes
20 vuodeksi eteenpäin. Vaihtoehtoisesti onkin tästä syystä laskettu, millaiseksi muodostuisi työvoiman ammatti- ja ammattikoulutusrakenne,
jos työnantajat ilman erikoisen suuria taloudellisia uhrauksia voisivat
palkata niin korkean ammattitaidon omaavaa työvoimaa kuin he ylipäänsä tarvitsisivat, sekä toisaalta, millaiseksi työvoimarakenne v. 1975
todennäköisesti jäisi, jollei vanhempien ikäluokkien uudelleenkouluttamiseen ryhdyttäisi.
Näissä vaihtoehtoisissa ennusteissaan Ranska on jo päässyt verraten
lähelle Italian ennustemenetelmiä, varsinkin ns. SVIMEZ-projektin 22
puitteissa vuonna 1961 laadittuja työvoimaennusteita, jotka koostuvat
ennusteista ammatti- ja ammattikoulutusryhmittäin. 23
SVIMEZin ennuste koulutetun työvoiman tarpeesta perustuu ennusteisiin tuotannon kasvusta kolmessa sektorissa, maataloudessa, teollisuudessa ja palveluselinkeinoissa, sekä työvoiman kysynnästä näissä
jokaisessa ammattiryhmittäin. Tämä kysyntä on sitten puolestaan
muunnettu kysynnäksi koulutustasoittain.
Esittämällä tällä tavoin arvioita koulutetun työvoiman kysynnästä
SVIMEZ-projektin työryhmä ei teeskentele pystyvänsä selvittämään
maan kasvupotentiaalia. Sen pyrkimyksenä on vain muutamien sellaisten yksinkertaisten työhypoteesien esittäminen, joita välttämättä tarvitaan koulutetun työvoiman tulevaa tarvetta määriteltäessä, jotta jo nyt
voi taisiin aloittaa toimenpiteet tämän tarpeen tyydyttämiseksi. 24 Onhan
koulutuksen vaikutus koko työvoiman ammattirakenteeseen verraten
hidas. SVIMEZin arvion mukaan Italiassa tarvitaan ainakin 20 vuoden massiivinen koulutusohjelma, ennenkuin maan työvoima kokonaisuudessaan on nykyistä huomattavasti korkeatehoisempi ja erikoistunut.
Mt. s. 63.
Associazione per 10 sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.
23 SVIMEZ,
Trained Manpower Requirements for the Economic Development of Ita(y.
Targetsfor 1975. Roma 1961.
24 Mt. s. 2.
21

22
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Kuten työhypoteesi-nimitys jo panee arvailemaan, on SVIMEZprojektin työvoiman tarve-ennuste täynnä varsin rohkeita yksinkertaistuksia. Niinpä työvoiman kysyntää on lähdetty arvioimaan supistamalla laaja kansCJ,invälinen ammattiluokitus (ISCO) vain kuuteen ryhmään, joiden otaksutaan vastaavan modernien tuotantomenetelmien
mukaista funktionaalista työvoiman ammattiluokitusta. 25Luokittelu of).
seuraava:
yrittäjät ja johtajat
teknilliset toimihenkilöt
järje~telyhenkilökunta (co-ordinating staff)
työnjohtajat (superintendents)
amma tti taitoinen työvoima
p,mmattitaidoton työvoima
Mainituille ryhmille on laadittu kysyntäennuste vuodelle 1975 erikseen kunkin kolmen edellä mainitun tuotanto sektorin puitteissa. Tutkijat myöntävät, että tällainen on mahdollista vain turvautumalla melkoisessa määrin hypoteeseihin ja intuitiivisiin näkemyksiin. Osia ennusteesta kylläkin voidaan analyyttisesti perustella suorittamalla vertailuja
;nykytilanteeseen kehittyneimpien maiden vastaavissa sektoreissa ja oman
m4an nykyaikaisilla ja hyvin hoidetuilla teollisuudenaloilla, mutta esitettyjä lukuja on kuitenkin pidettävä lähinnä suuntaa-antavina.
Tästä edetään koulutetun työvoiman kysyntään etsimällä itse kullekin ammattiluokalle optimaalinen koulutustaso ja laskemalla millaiselle
määrälle on nykyisin jo käytettävissä olevan työvoiman lisäksi tällainen
ammattikoulutus annettava. Eri ammattien optimaalisen koulutustason
sisällyttäminen kysyntäfunktioon on laaditun ennusteen oleellisimpia
osia. Tekijät uskovat, että koulutuksen tehtävänä on varustaa yksilöt
sopiviksi tiettyjen ammattien edellyttämiin tehtäviin. Jollei optimaaliseen koulutustasoon jo nyt pyrittäisi, ammattikoulutuksen todellinen
kysyntä ei tulisi arvioiduksi läheskään riittävän korkeaksi. 26
Ennusteessa päädytään seuraaviin arvioihin työvoiman kysynnän
kehityksestä eri ammattiryhmissä: 27
Keskim. lisäys vuodessa
yrittäjät ja johtajat
teknilliset toimihenkilöt
järjestelyhenkilökunta
työnjohtajat
ammatti taitoinen työvoima
amrriattitaidoton työvoima
yhteensä
25
26
27

4

Mt. s. 32.
Mt. s. 57.
Mt. s. 88.

1951-59
3.6
6.0
2.4

3.7

%

1959-75
5.4
8.2

4.7

3.1

10.2
4.9
-5.8

1.2

0.8
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Työvoimaennusteiden tulevaisuudennäkymiä
Näyttää siltä, että ennusteet työvoiman kysynnästä eri ammateissa
ja eri koulutustasoilla ovat kasvamassa ulos lapsenkengistään, varsinkin
kun on rohkeasti siirrytty laajempiin puitteisiin. SVIMEZin jälkiä seuraten ovat kuusi Välimeren maata, Kreikka, Italia, Portugali, Espanja,
Turkki ja Jugoslavia, nyt lyöttäytyneet yhteen Välimeren alueprojektin
nimissä suorittaakseen arvioita koulutustarpeestaan sekä tämän edellyttämistä investoinneista pitkän tähtäyksen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tavoitteiden puitteissa. 28 ,
Tämän koulutusprojektin kehykset ovat jo muotoutuneet ja toteuttamiseen liittyvien ongelmien ratkaisuiksi on suosituksia olemassa. Nimenomaan metodologisiin ongelmiin on esitetty joukko vaihtoehtoja. 29
Periaatesuosituksia on tehty. Niinpä ensisijaiseksi kysyntäfunktion elementiksi on varsin vakuuttavin perustein esitetty tuotannollisessa toiminnassa tarvittavan ammattikoulutetun työvoiman tarvetta. Tarjontaennusteet laaditaan parhaiten siten, että ne perustuvat eri koulutustasoilta valmistuvien »virtoihin», opintosuunnittain eriteltyinä. Tähän liitetään aikaisemmin koulutettujen »varanto» ja poistetaan työmarkkinoiden ulkopuolelle todennäköisesti jäävät tai siirtyvät. Ammattiluokitus
ja ammattikoulutusluokitus esitetään pidettäväksi varsin karkeajakoisena SVIMEZ-projektin malliin - ISCO ammattiluokitus ehdotetaan
sovitettavaksi ainoastaan neljään karkeaan ryhmään. 30 Eri ammattien
koulutus tasossa pyritään määrittämään optimi koulutusajan pituuden
mukaan. 31
Millaiselta näyttää kuva muissa maissa? On todettava, että useimmissa Länsi-Euroopan maissa työvoiman kysyntää on ennustettu vain
tietyille suppeille koulutusryhmille, useimmiten teknillisille aloille tai eri
aka teemisille aloille. 32
Taloudellisessa suunnittelussa muutoin varsin pitkällä olevassa Hollannissa ennusteet koulutetun työvoiman tarpeesta on aloitettu akateemisesti koulutetusta työvoimasta ilman, että niitä on sidottu mihinkään
kokonaistaloudellisen kehityksen »master forecast'iin». 33
Myös Ruotsissa, jolla jo on useampi talousohjelma takanaan, ovat
28 OECD,
The Mediterranean Regional Project. Forecasting Educational Needs Jor
Economic and Social Development by HERBERT S. PARNES, S. 3.
29 Mt. luvut II-IV.
30 Ks. mt. Liite B.
31 Tähän on päädytty lähinnä siitä syystä, että vielä ei näytä olevan olemassa
sellaista maata, jolla olisi tilastoja työvoimasta ristitaulukoituina ammatin ja kaiken tyyppisen ammattikoulutuksen ja harjoittelun kanssa.
32 Ks. esim. OEEC, Forecasting Manpower Needs Jor the Age oJ Science. Sept. 1960.
Luku XVIII. Bibliography on Forecasting.
33 OECD, Seminar on Employment Forecasting. Report by P. DE WOLFF, Employment
Forecasting Techniques in the Netherlands, s. 93.
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ennusteet koulutetun työvoiman tarpeesta edelleen Hollannin tapaisia,
siitä huolimatta, että maahan v. 1~60 perustettiin erityinen toimisto Prognosinstitutet - työmarkkina hallituksen yhteyteen. Toimiston tehtävänä on jatkaa ja laajentaa sitä pitkän tähtäyksen ennustetyötä, jota
Universitetsutredningen ja Gymnasieutredningen olivat suorittaneet.
Näissä maissa on sen sijaan kulttuuripoliittisella linjalla edetty
Ranskaa ja Italiaa pitemmälle: on tehty selvityksiä nuorten koulunkäynti~ahdollisuuksista ja koulujen ulkopuolelle jäävistä lahjakkuusreserveistä. 34 Näyttääkin siltä kuin Ruotsissa ja Hollannissa, »hyvinvointivaltioissa», ei erikoisemmin pyritä kiirehtimään koulutuksen johtamista nimenomaan työmarkkinallisesti tarkoituksenmukaisimpiin uomiin mahdollisten kulttuuripyrkimysten ja sosiaalisten tasa-arvoisuuspyrkimysten kustannuksella.
34 OECD, Ability and Educational Opportunity. Papers by
alia. Dee. 1961.
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PÄIVIÖ RIIHINEN Sales of Newsprint in Finland 1949-1959. Nlodelsfor short
termforecasting. Acta forestalia fennica 74. Helsinki 1962. 72 s. + 11
liites. Väitöskirja~
Maat. ja metsät.lisensiaatti PÄIVIÖ RIIHINEN on metsäekonomian
työkentältä valinnut aiheekseen suhteellisen rajoitetun ja suppean,
mutta silti mielenkiintoisen tehtävän, sanomalehtipaperin kotimaisen
kysynnän selittämisen. Pyrkimykseksi on mainittu mahdollisimman selityskykyisen mallin laatiminen sekä tulevien myyntien ennustaminen.
Metodisesti tehtävä on johtanut lukuisten ongelmien pariin, joista erityisesti teorian ja empirian välisten yhteyksien selvittelyt ovat tuottaneet
tekijälle paljon vaivaa.
Tutkimuksen luonteesta johtuen on jouduttu tavanomaista enemmän
kiinnittämään huomiota malliteknillisiin kysymyksiin. Tekijä ei ole tyytynyt rutiininomaisiin ratkaisuihin, vaan on todellista tutkijanmieltä ja
taitoa osoittaen eritellyt tehtävänsä teoreettisia yhteyksiä.
Työn teoreettinen osa on selkeästi laadittu ja havainnollinen. Nuolikaaviota käyttäen on mahdollista nopeasti tutustua siihen mallirakennelmien joukkoon, jota myöhemmät empiiriset laskelmat käyttävät hyväkseen. Sivulla 23 esitettyä kaaviota tutkimusobjektin ja eräiden selittäväksi valittujen muuttujien välisistä vaikutussuhteista en kuitenkaan
pidä täysin perusteltuna ilmoitustariffien ja sanomalehtipaperin kysynnän välisen viivästyksen osalta.
Kaavioiden antamaa mallia täydennetään funktiotarkastelun avulla,
ottamalla mukaan uusia selittäviä muuttujia. Epäselväksi jää kuitenkin
tämän osan ja empiirisessä tutkimuksessa sovelletun mallin välinen
yhteys. Sovellettuja malleja ei nimittäin voi loogisesti johtaa teoreettisen osan funktiotarkastelun pohjalta.
Empiirisissä laskelmissa tarkastellaan pariakymmentä erilaista mallia, joista pieni osa on ns. differenssimalleja. Sanomalehtipaperin kysyntää selitetään niissä paperin hinnalla, tilausmaksuilla, ilmoitustila-
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maksuilla yms. joko kuluttajien tai lehtien talouteen liittyvillä muuttujilla. Mallit esitetään selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti kuvioin valaistuina. Laskettujen parametrien arvot ovat »järkeviä» useimmissa tapauksissa. Sanomalehtipaperin hintajouston korkea positiivinen arvo sen
sijaan herättää epäilyjä, joiden torjumiseksi ei esitetä riittäviä perusteluja.
Tutkimukseen liittyy ennuste ja sen osuvuuden tarkastelu vuoden
1960 myynnin osalta. Mallin osoittamasta selityskyvystä huolimatta
ennuste onnistui heikohkosti. Sen sijaan saman mallin rinnakkaismalli
(26a) olisi antanut erittäin hyvän tuloksen, mikä tekijältä on jäänyt
huomaamatta.
Tutkimukseen liittyy joukko lähdeaineistoa valaisevia taulukoita
sekä estimoitujen mallien systemaattinen luettelo, joten kaikki laskelmat
ovat kontrolloitavissa. Ainoa 1öytämäni virhe ellisyys liittyy edellä mainitun ennusteen keskivirheeseen, joka on tullut liian suureksi
.
Olen edellä kosketellut etupäässä niitä mainitsemisen arvoisia puutteita, johon tutkimus mielestäni on antanut aihetta. Positiivisiin puoliin
kuuluvat jo mainitun tutkimuksen suorittamistavan lisäksi teknillinen
osaaminen, aiheen valinnan ja rajoituksen esimerkillisyys nimenomaan
väitöskirjatyöksi, esityksen selkeys sekä ilman sopivia esikuvia suoritettu,
metsäekonomian alueella suhteellisen harvinaisella metodilla läpiviety
hallittu tutkimus.
PENTTI PÖYHÖNEN

GUNNAR FOUGSTEDT-HOLGER BERNDTSON-SIGVARD LINDSTÅHL Industrins storleksstruktur i Finland. Ekonomi och samhälle, Nr. 6, Helsingfors 1961. 147 s.
KAI PALMGREN Teollisuuden siJaintiJa rakenne Suomessa vuonna 1957; osa 1:
Teollisuus yhtenä kokonaisuutena; osa II: Teollisuuden eri toimialat. Valtakunnansuunnittelutoimistonjulkaisusarja A:9 ja A:10, Helsinki 1961
(1) ja 1962 (II). 128 + 261 s.
Nämä kolme arvosteltavaa kirjaa edustavat teollisuustilastoa ja sen
perusaineistoa uudelleenmuokkaamalla ja analysoimalla saatuja tutkimuksia, joiden tarkoituksena on läpileikkausselvitysten avulla yksityiskohtaisesti valaista teollisuutemme rakennetta ja sijaintia sekä suorittaa samalla myös kansainvälisiä vertailuja pohjoismaiden osalta.
Edellisessä kirjassa on tutkimusvuotena 1956 ja jälkimmäisissä vuosi
1957. Em. kirjat osoittavat, että runsassisältöistä virallista teollisuustilastoamme lähtökohtana pitäen voidaan Suomen teollisuudesta suorittaa erittäin valaisevia ja käyttökelpoisia tutkimuksia, varsinkin kun
käytetään runsaasti havainnollisia taulukoita, kuvioita ja kartakkeita.
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FOUGSTEDTin, BERNDTSONin ja LINDsTÅHLin yhteistutkimuksen pääpaino on teollisuuden suuruusrakenteen selvittämisessä, ja erityistä huomiota on kiinnitetty pienteollisuuteen, jolla ymmärretään alle 50 työntekijäin toimipaikkoja. Tutkimuksella on kolmiulotteinen luonne siinä
mielessä, että se tarkastelee yksityiskohtaisen toimialajaottelun pohjalla
teollisuuden toimialojen jakaantumista toimipaikkojen suuruuden ja
talousahieittaisen jaon perusteella. Tutkimuksessa on myös pyritty analysoimaan toimipaikkojen suuruuteen ja sijaintiin vaikuttaneita tekijöitä
eri toimialoilla.
Suuruusluokkajaottelun kriteereinä käytetään työntekijäin lukumäärää, osittain myös tuotannon bruttoarvoa. Tutkimuksessa todetaan
tehdasteollisuudessa pienteollisuuden työntekijäosuuden olevan suurin
N orj assa, jossa 37.7 % työn tekij öistä toimi alle 50 työn tekij ää käsi ttävissä toimipaikoissa. Tanskassa oli pienteollisuuden osuus 31.9 %, Ruotsissa 27.7 % ja Suomessa pienin, 24.9 %. Pienteollisuuden osuus vaihtelee huomattavasti eri toimialoilla, ja Suomessa ovat yleensä alimmat
osuudet. Poikkeuksena on kuitenkin mm. elintarviketeollisuus, joka Suomessa on huomattavasti pienteollisuusvaltaisempi kuin muissa pohjoismaissa.
Tarkasteltaessa toimipaikkojen suuruuteen vaikuttaneita tekijöitä
todetaan, että siihen vaikuttavat markkinoiden suuruus, mekanisointiaste ja raaka-aineiden sijainti ja suuruus. Teollistumisprosessi on
Suomessa alkanut muita pohjoismaita myöhemmin, joka on aiheuttanut toimipaikkojen rakentamisen mittasuhteiltaan suuremmaksi kuin
siinä tapauksessa, että teollistuminen olisi päässyt käyntiin aikaisemmassa vaiheessa. Suomessa ei näin ollen ole päässyt syntymään traditionaalista pienyrittäjäkuntaa, joka toimisi, niin kuin useassa maassa on
asianlaita, pääasiassa suuryritysten alihankkijoina.
Paitsi teollisuustilastoja lähteenä käyttäen on suoritettu toimialoittainen vertailu myös kunkin pohjoismaan viimeisen teollisuuden liikeyrityslaskennan tulosten perusteella, jotta saataisiin käsitys siitä, mikä
merkitys on alle 5 työntekijän yrityksillä, jotka käytännöllisesti katsoen
jäävät teollisuustilaston ulkopuolelle. Valitettavasti tiedot näiltä osin
ovat joka maan osalta peräisin ajalta yli·. 10 vuotta sitten, joten huomattavia rakennemuutoksia on saattanut tapahtua sen jälkeen.
Suomen osalta esitetään taulukko teollisuustilaston kattamasta teollisuudesta toimialoittain, jossa toimipaikat on yhdistetty yrityksiksi.
Teollisuudessa todetaan v. 1956 olleen 5 678 yritystä, jotka omistivat
yhteensä 7 265 toimipaikkaa. Näistä yrityksistä ovat kuitenkin monet
sellaisia, joiden päätoiminta on muu kuin teollisuus ja joiden selvittäminen erikseen olisi antanut paremman käsityksen teollisuutemme
rakenteesta. Tällaista selvitystä ei kuitenkaan voida suorittaa, ennen
kuin on olemassa täydellinen liikeyritysrekisteri. Taulussa Vb on graafisen teollisuuden pienimmässä suuruusluokassa pahanlaatuinen virhe,
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joka aiheuttaa mm. sen, että koko teollisuuden osalta saadaan alle 5
työntekijää käsittävissä yrityksissä melkein yhtä suuri tuotannon bruttoarvo kuin 6-10 työntekijää käsittävissä yrityksissä, vaikka jälkimmäisessä suuruusluokassa on työntekijöitä yli puolet enemmän.
Yhteistutkimuksessa on liitteessä esitetty lukuisia kartakkeita, jotka
havainnollistavat teollisuuden sijoittumista suuruusluokittain maamme
kuudelle toista eri talousalueelle. Koska Kai Palmgrenin tutkimusaiheena
on myös teollisuuden sijainti - joskin eri vuotta koskevana ja huomattavasti yksityiskohtaisempana - esitetään joitakin tutkimustuloksia sijaintikysymyksistä kummankin tutkimuksen osalta yhteisesti.
KAI PALMGRENin tutkimuksen tarkoituksena on poikkileikkausmenetelmän avulla valaista teollisuustoiminnan maantieteellistä sijaintia ja
toimialoittaista rakennetta Suomessa. Teollisuustoiminnan luontaiset
alueelliset edellytykset sekä talousmaantieteelliset perustekijät on jätetty
selvityksen ulkopuolelle. Tutkimus on alueittainen peruskartoitus, johon
on tarkoitus myöhemmin liittää kehitystarkastelu.
Ensimmäisessä osassa tarkastellaan koko teollisuutta pääpainon
kohdistuessa alueittaiseen vertailuun talousalueittain ja kuntakohtaisesti. Teollistuneisuus, jonka päämittana käytetään asukasta kohden
laskettua henkilökunnan lukumäärää ja jalostusarvoa, on myös selvityksen kohteena samoin kuin talousalueittainen suuruusrakenne. Kolmen neljäsosan Suomen teollisuudesta todetaan olevan sijoittuneen teollisuus-Suomeen, joka maamme kokonaispinta-alasta muodostaa ainoastaan viidenneksen ja väestöstä vain hieman enemmän kuin puolet.
Teollisuus-Suomi käsittää seuraavat 6 talousaluetta: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Häme, Tammermaa ja Kaakkois-Suomi.
Vähiten teollistunut talousalue on Ahvenanmaa.
Talousalueittaisessa suuruusrakennetarkastelussa todetaan mm., että
kaikilla talousalueilla pienteollisuuden toimipaikkojen - emo tavalla
määriteltyinä - prosenttinen osuus kaikista toimipaikoista on vähintäin 80 % Kaakkois-Suomea lukuunottamatta. Suurteollisuus on huomattavin Tammermaan ja Satakunnan talousalueilla.
Teollisuuden eri toimialojen sijaintia ja rakennetta tarkastelevassa
toisessa osassa on toimialaryhmittelyn perustana lähinnä ISIC:in 2-numeroinen toimialanimikkeistö. Alueellisesti tasaisemmin ovat sijoittuneet elintarviketeollisuus sekä huonekalu- ja rakennuspuusepänteollilisuus kulutushyödyketeollisuuden osalta. Tuotantohyödyketeollisuudessa, joka on maantieteellisesti huomattavasti vähemmän keskittynyttä
kuin kulutushyödyketeollisuus, edustavat puuteollisuus, paperiteollisuus, sähkö- yms. laitokset sekä savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus
muita maantieteellisesti tasaisemmin sijoittuneita toimialoja.
Mainittakoon tutkimustuloksista vielä, että teollisuuden toimialarakenteen todetaan olevan maan vähiten teollistuneissa osissa huomattavasti yksipuolisempi kuin teollisuustoiminnallaan kehittyneemmillä
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alueilla ja että ensiksi mainituilla alueilla kulutushyödyketeollisuuden
merkitys on silmiinpistävän vähäinen.
Kummassakin tutkimuksessa on saatu irti paljon tietoa teollisuutemme sijainnista ja rakenteesta. Ennen kaikkea alueellisista teollistumiskysymyksistä kiinnostuneille tutkimukset tarjoavat huomattavan
määrän detaljitietoutta, joiden hankkiminen omin neuvoin olisi suuren
työn takana. Kummassakin tutkimuksessa luvataan syventää analyysia
myöhemmillä tutkimuksilla. Kaiken kaikkiaan on tyydytyksellä todettava, että maastamme löytyy tutkijoita, jotka eivät pelkää tarttua suuritöisiin empiirisiin tutkimuksiin silläkään uhalla, että tällöin ei niin ole
aikaa syventyä teoreettisten kysymysten tarkasteluun. Talouselämän
rakenne- ja sijaintikysymyksiä tutkiville ovat ko. julkaisussa käytetyt
tutkimusmenetelmät ja -käsitteet suositeltavaa luettavaa.
TAUNO KALLINEN

GERARD DEBREU Theory of Value, An Axiomatic Analysis of EconomicEquilibrium. Cowles Foundation Monograph No 17. Wiley, New York
1959, XII + 114 p, $ 4.75.
The purpose of this book is that of giving a rigorous treatment of
two old problems of economic theory, first treated by L. WALRAS and
V. PARETO respectively. The problem handled by Walras is the existence
and the properties of a price system which makes compatible the actions
of consumers and producers in an economy. Pareto's problem is that of
characterizing the (Pareto-) optimal states of an economy.
Chapter 1 presents, in a very condensed form, all the mathematical
concepts and results used later in the work. From the point of view of
traditionai economics, it is remarkable that one does not find differentiable functions, but in their place convex sets and fixed point theoretns.
The concepts of comtnodities and prices are introduced in Chapter 2.
The most important commodities are goods at a given location and at
a given time. The same goods at two different points of time or at two
different locations are thus treated as two different commodities. Other
commodities are labour and other services. Money is not introduced:
It is already assumed at this stage that the number of commodities (and
therefore also the number ofpoints oftime and the number oflocations)
is finite; it is further assumed that all commodities are divisible. Chapter
3 treats the theory of production. Producers are assumed to maximize
profit with stated prices. It is also assumed that we do not have increasing
returns to scale or external economics. The implications of other assumptions (as for example the convexity of production possibility sets) are
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also studied in this chapter. In the same way, Chapter 4 studies the
theory of consumers. It is assumed that the consumer has preferences
and chooses his consumption so that no other possible consumption is
preferred. His opportunities are limited by the given prices and by
his wealth.
The problem of Walras is solved in Chapter 5. A theorem in section
5.7 gives sufficient conditions for the existence of an equilibrium price
system. It is assumed that the profit of the producers is distributed
among the consumers. Under some conditions, it is then proved that
there exists a price system such that the actions of all producers and
consumers will be compatible.
Pareto's problem is treated in Chapter 6. First, there are given the
conditions under which an economy has Pareto-optimum. The important relations between Pareto-optimal states and prices are then proved.
If there exists an equilibrium price system in the Walras sense, then the
resulting state of the economy is Pareto-optimal; and if we have a
Pareto-optimal state, then there exists a price system, such that the
production in the Pareto-optimal state maximizes profit, and such that
no consumer can through his buying achieve a cheaper and better
consumption with this price system as given.
Finally, in Chapter 7, the same results are given a new interpretation. The problems of equilibrium and Pareto-optimum are solved
in an economy where uncertain events determine the production sets
and the resources of the economy.
Many economists would regard the results in this book as old and
well-known. The importance of using mathematical methods and strict
mathematical standards to obtain old results is that the results are for
the first time really proved to be true (if they are true); and that it
may lead to a change in the mathematical tools used (e.g. from calculus
to convexity and fixed point theorems). As a result, we will usually
acquire more general and simpler theorems.
The only serious limitation of this book is that to most economists
it will appear too difficult to read. Chapter 1 will require some mathematical maturity, even if in principle it does not require any knowledge
of mathematics. The only satisfactory solution for an economist who
wishes to understand the book is of course to study enough mathematics.
It is also of great help to the reader first to study the introduction to the
same problems in the first essay in T. C. Koopman's »Three Essays on
the State of Economic Science».
KARL VIND

University of Copenhagen
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GARDNER ACKLEV Macroeconomic Theory. The Macmillan Company,
New York 1961. xv + 597 s. $ 6,-.
Makrota1oustieteen oppikirjatasoisia esityksiä heikentää usein liiallinen deskriptiivisyys tai yksipuolinen pitäytyminen tietyn koulukunnan
teorioihin. Opetettuani makroteoriaa usealla tasolla kolmessa eri koulussa Yhdysvalloissa olen nyt käyttänyt ACKLEvn teosta perusoppikirjana
makrotaloustieteen cum laude-Iuentosarjassa (kauppatieteen kandidaatin tutkintoa varten opiskeleville) Kauppakorkeakoulussa lukuvuonna
1962-63 ja voin pitää sitä parhaana käytettävissäni olleista oppikirjoista.
Ackleyn kirjaa ei rasita seikkaperäinen institutionaalinen johdanto
eikä vaikea matematiikka. Nämä seikat voidaankin aina esittää parhaiten luen noilla tai liittää ne ylimääräisiin kirjallisuusvaatimuksiin oppilaitten tason ja opettajan. taipumusten mukaan. Ackleyn vertaileva esitys uusklassillisesta, wickselliläisestä ja keynesiläisestä makroteoriasta on
pedagogisesti erinomaisen taitava. Ristiriidat on selvästi esitetty ja yhteenveto staattisella tasolla on mahdollisimman täydellinen. On myös
esitetty luottokorkoteorian tasapainottomuus ja siihen liittyvät vaikeudet rinnastaa sitä maksuvalmiusarvostusteoriaan.
Lukija voinee parhaiten tutustua teoksen sisällykseen ja sen käyttökelpoisuuteen opetustehtävissä luentosarjani jäsennyksen perusteella,
johon Ackleyn teoksen luvut sisältyvät seuraavasti:
Johdanto; luku 1
Rahalaitokset; Ackley ei käsittele
Uusklassillinen makrotaloustiede; luvut 5-8
Luottokorkoteoria ja maksuvalmiusarvostus ; luku 9
Kansantulolaskenta ; luvut 2--4
Kulutus, säästäminen ja tulokerroin; luvut 10-12
Finanssipolitiikka ja tulokerroin ; luku 13
Staattisten teorioitten yhteenveto; luvut 14-15
Inflaatio; luku 16
Sijoitustoiminta ja suhdannevaihtelut; luvut 17 & 20
Taloudellinen kasvu; luvut 18-19
Politiikan koordinointi ja ajoitus; Ackley ei käsittele
Kansainvälinen kauppa; Ackley ei käsittele
Ackleyn teoksen heikkouksina pitäisin seuraavia kohtia:
1. Käytetyt symbolit ovat joskus epätavallisia; esim. tulovelositeetti

= C. 2. Kirjan lopussa sijaitsevia dynamiikkaa käsitteleviä lukuja on
huomattavasti supistettu, nähtävästi sivuluvun alentamiseksi. Sen sijaan
olisi ollut varaa tiivistää kansantulolaskentaa ja kulutusfunktiota käsitteleviä lukuja, jotka ovat helpommin täydennettävissä luentojen ja muun
kirjallisuuden avulla. Lisäksi, yrittäessään vähentää investointi- ja
kasvuteorioitten vaikeutta, Ackley on muokannut sanallisen esityksensä
melko kansantajuiseksi ja samalla melko mitäänsanomattomaksi,
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ilman yhteyttä varsinaisiin malleihin. 3. Kehitetty malli koskee yksin·omaan suljettua taloutta. Mikäli sivujen määrä oli tärkeä tekijä, olisi
,ehkä ollut hedelmällisintä korvata muutenkin hieman epäonnistuneet
taloudellista kasvua käsittelevät luvut staattisella avoimen talouden analyysilla ja kirjoittaa kokonaan uusi kirja makrodynamiikasta, josta on
edelleen kelvollisen oppikirjan puute.
REIJO

G.

AHO

.ALAN S. MANNE Economic Anarysis for Business Decisions. McGraw-Hill
Book Company, New York 1961. 177 s. Sh 54/-.
Ekonomistin tehtävä ja asema liikeyrityksessä lienee ollut jossakin
määrin epämääräinen. Hän on ollut ehkä yrityksessä se henkilö, joka
laatii yrityksen johtoa varten ennusteita kokonaistaloudellisesta tilanteesta, tai hänen tehtäväkseen on jätetty toimia yrityksen tehokkuuseksperttinä jne. Sodan jälkeen nimenomaan mikroteorian piirissä tapahtuneen nopean kehityksen ansiosta näyttää ekonomistin rooli liikeyritykses~
sä kuitenkin vähin erin täsmentyvän. ALAN S. MANNEn mielestä ekonomistin tehtäväksi voidaan nykyään katsoa seuraava: määritellämahdollisimman selvästi yrityksen toimintavaihtoehdot, kaventaa niin paljon
:kuin mahdollista tätä vaihtoehtojen kenttää sekä osoittaa, missä määrin
yrityksen erillisten tavoitteiden välillä on olemassa ristiriitaisuuksia.
Mannen kirjoittaman oppikirjan verraten vähäiseen sivumäärään on
mahtunut yllättävän runsaasti materiaalia modernista talousanalyytti;sesta tekniikasta, jonka avulla voidaan analysoida liikeyrityksen sisäisiä
toimintoja. Pääosa teosta on omistettu lineaariselle ohjelmoinnille.
'Tekijä on pyrkinyt tietoisesti supistamaan käytettävän matematiikan
.mahdollisimman vähäiseksi, ja hän on mielestäni onnistunut tässä hyvin.
Teos on jokaisen ekonomistin luettavissa.
Aluksi lukija tutustutetaan varsin perusteellisesti ns. simplex-menetelmään. Tämän hyödyllisen tekniikan avulla voidaan askel askeleelta
.lähestyä yrityksen optimaalista toimintavaihtoehtoa. Pedagogisesti ansiokkaalla tavalla lukija johdatetaan useiden käytännön esimerkkien
-valossa soveltamaan tätä tekniikkaa, ja vasta sen jälkeen esitetään menetelmän teoria yhteenvetona. Abstraktinen käsite »varjohinta» (duaalimuuttuja) selvitetään jo ensimmäisen esimerkin yhteydessä.
Integer-ohjelmointia tarvitaan, kun tehtävänä on ratkaista »joko tai»tyyppisiä ongelmia. Integer-ohjelmointia on sovellettava esimerkiksi
.sellaisessa tapauksessa, jolloin lehtoyhtiön on päätettävä yhden tai kah,den erikoisen lentokoneen käytöstä jollakin lentolinjalla eikä liikennetarpeen mukainen esimerkiksi 1 'l2 samaa tyyppiä olevan koneen käyttö
-ole mahdollinen. Näitä kysymyksiä käsitellään teoksen kahdessa luvussa;
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R. E. GOMORYp ehdottama yleinep mepetelmä integer-ohjelmoinpip
ongelmien käsittelemiseksi On esityksen perustapa.
Varastojen tarkkailua, dypaamista ohjelmointia sekä informaatioteoriaa käsitellään kolmessa viimeisessä luvussa. Ne ovat edeltäviä lukuja
jonkin verran vaikeampia, sillä pe edellyttävät todepnäköisyysteoriap
sekä integraalikalkyylin eräiden peruskäsitteidep tUntemusta.
Economic Anarysis for Business Decision on hyvä johdatus nykyaikaisep
mikroteorian sovellutuksiin. Pedagoginep esitystapa sekä runsaat harjoitusesimerkit tekevät teoksesta käyttökelpoisen oppikirjan.

J. J.

PAUNIO

PAUL G. HOFFMAN World Without Want. Harper & Row, New York and
Evapstop 1962, 144 s. $ 3.50.
YK:n erityisrahastop tunnettu toimitusjohtaja PAUL G. HOFFMAN
vetoaa esiteltävässä teoksessa ihmiskunnan etuoikeutettujen vähemmistööp. Tällä häp tarkoittaa niitä suhteellisep harvoja kansoja, jotka
osaavat lukea, joilla on ollut kupnon ateria muutamap viimeksi kulu-peen tunpin aikana, joilla op lämmin asunto ja riittävät vaatteet ja
jotka saattavat pähdä lastepsa kasvavap aikuisiksi. Hoffmap pyrkii 1epnokkaalla ja sytyttävällä tyylillään kertomaan tälle ihmiskunnan vähemmistölle siitä, mitep epemmistön elämän täyttää pälkä, köyhyys, tietä-mättömyys ja krooniset sairaudet.
Mielipiteet alkavat muuttua. Kehityksensä varhaisvaiheissa olevien
maiden kansat ovat kokepeet ps. yltyviep odotustep vallapkumouksen;.
kohtaloon alistumisen sijalle ovat tulleet vaatimukset tilapteen pikaisesta muuttamisesta. Teollistuneissa maissa op samaan aikaap herätty
havaitsemaap, että lähetyssaarnaajameptaliteetip ja huopop omantup-pon saneleman alrriujen jakamisen sijalle on saatava kopstruktiivisempi
kehityspolitiikka. Aletaan tajuta, että kehityksensä varhaisvaiheessa olevien maiden kasvupolitiikan tukemipep on teollistupeidenkip maiden
kasvun kannalta toivottavaa ja poliittisen stabiliteetin saavuttamiseksi
välttämätöntä. Osoituksepa tästä muuttuneesta näkemyksestä op, että_
YK:n yleiskokous vuonna 1961 julisti »YK:n kehityksen vuosikymmenen» alkaneeksi.
Kolmapnessa luvussa Hoffman käy eräiden kimarakutsuilla ja turis-tiretkueilla yleisesti esitettyjep perustelemattomien väitteiden kimppuun.
Niinpä uskomukset alkuasukkaiden onnellisuudesta, valkoihoistep älylli-sestä ylemmyydestä, kolonialismin kiroista ja/tai autuudesta, itsenäisyydestä kasvun riittävänä edellytyksepä sekä lämpötilan ja sademäärän_
vaikutuksesta yleiseen yrittäjyyteep joutuvat kritiikin kohteeksi.
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Jatkuvan taloudellisen kasvun aikaansaaminen kehityksensä varhaisvaiheissa olevissa maissa edellyttää, että perinnäisissä tavoissa ja tottumuksissa saadaan aikaan perusteellisia muutoksia. Pelko tuotantotek.niikan muuttamiseen liittyvistä vaaroista voidaan voittaa usein vain
näyttämällä ja opettamalla. Kehitysavun tarjoaman tekniikan tulisi
lisäksi olla oikeassa suhteessa työvoiman koulutustasoon ja suhteelliseen
runsauteen. Monia kehitysavun piirissä tapahtuneita epäonnistumisia
-olisi voitu välttää, jos toiminta olisi tapahtunut järkevästi muotoillun
suunnitelman puitteissa.
Itsenäisyytensä alkuvuosia elävissä ja nopeaa taloudellista kehitystä
vaativissa maissa on taipumus asettaa luku- ja kirjoitustaito etusijalle
tavoitteiden joukossa. Koska poliitikkojen on joskus myös lunastettava
vaalilupauksiaan, on esimerkiksi Afrikassa taipumus hajoittaa koulutukseen käytettävissä olevat varat kansanopetuksen kohentamiseen, sen
sijaan että usein saattaisi olla tarkoituksenmukaisempaa ja teollistumisprosessin kannalta tähdellisempää huolehtia ammattikasvatuksen saa.neen »iskujoukon» aikaansaamisesta. Hoffman kertoo, että useissa
latinalaisen Amerikan maissa nuoriso haluaa tulla juristiksi, mutta kammoaa insinööriksi opiskelua. Eräissä maissa kirjoitus- ja lukutaidon oppiminen taas merkitsee, että asianomainen lopettaa kokonaan työnteon
»sivistyneelle» miehelle sopimattomana toimintana. Tuskin myöskään
koristeellisen yliopistorakennuksen rakentaminen ja opetuksen aloittaminen filosofian, uskonnon tai muiden kaunotieteiden oppiarvojen saavuttamiseksi voidaan olettaa vastaavan kehityksensä varhaisvaiheissa
olevien maiden kasvun tarpeita.
Uudet lääkkeet ja YK:n toiminta ovat alentaneet kuolleisuutta.
Koska syntyvyys ei ole vastaavasti supistunut, on seurauksena ollut
maailman väkiluvun nopea lisääntyminen. Olemme onnistuneet pelastamaan yhä suuremman prosentin vastasyntyneistä näkemään nälkää!
Miten kauan tätä voi jatkua ? Mitkä ovat tämän räjähdyksenomaisen
väestönkasvun rajat? Paljonko maapallo voi elättää asukkaita? Nämä
kysymykset ovat kiistan kohteina. Sen sijaan aletaan olla yksimielisiä
siitä, että kehityksensä varhaisvaiheissa olevissa maissa väestön kasvu
on ollut liian nopea suhteessa kansantulon kasvuun. Esimerkkinä mainitaan Assuanin pato, joka valmistuttuaan lisää Egyptin viljantuotantoa
45 prosentilla, ts. niin paljon kuin väestön ennakoitu kasvukin on. Onkin
sanottu, että eräiden maiden on juostava pysyäkseen paikallaan. Ongelma perhesuunnittelusta, teknillisen avun antamisesta syntyvyyden säännöstelemiseksi ja uusien halpojen ehkäisykeinojen käytäntöönottamisesta
on enemmän kuin kiireellinen.
Tie kumulatiiviseen kasvuun on usein osoittautunut kivikkoiseksi.
Kiinan ja Intian esimerkit osoittavat, miten teollistaminen maatalouden
tuottavuuden kohottamisen kustannuksella on kompastunut leivän
puutteeseen teollisuuskeskuksissa. Automaattisista unelmatehtaista saa-

154

KIRJALLISUUTTA

dut kokemukset ovat puolestaan opettaneet kasvusuunnittelun merkityksen ja tekniikan valinnan tärkeyden.
Koska kehityksensä varhaisvaiheissa olevien maiden taloudellinen
kasvu liittyy läheisesti näiden maiden mahdollisuuksiin hankkia valuuttatuloja, on viime vuosina kiinnitetty huomiota etenkin perusraakaaineiden alenevaan hintakehitykseen. On todettu, että kyseiset maat
ovat menettäneet hintojen alenemisen vuoksi enemmän kuin ne ovat
saaneet kehitysapua. Mutta lisäksi eräiden perusraaka-aineiksi luettujen
hyödykkeiden osalta teollistuneet maat ovat luoneet finanssitullien~
tuontirajoitusten ja yleensä kulutusta supistavien toimenpiteiden verkoston, mikä on osaltaan lisännyt kehitysavun tarvetta.
YK:n erityisrahaston toimitusjohtajana Hoffman luonnollisesti kiinnittää erityistä huomiota ns. pre-investment-toimintaan, ts. luonnonvarojen tutkimiseen ja tieteellis-teknilliseen esivalmisteluun, ennen kuin
ryhdytään laajamittaisiin investointeihin. Esimerkkinä lupaavista tuloksista esitetään Libya.
Solidaarisuuden tunne on maailmassa lisääntynyt, mikäli näin voidaan päätellä eräistä talouspoliittisista suuntaviivoista. Kansallisella
tasolla tämä on tullut esille sosiaalisen turvallisuuden lisääntymisenä ja
tulonjakopolitiikkana. Kansainvälisissä puitteissa tästä ovat osoituksena
sellaiset järjestöt kuin IBRD, IDA, IFC, TAP ja Special Fund, jotka
toisiaan täydentäen pyrkivät saamaan aikaan nopeaa taloudellista kehitystä maailmassa.
Ne tulokset, joihin noin sadassa kehityksensä varhaisvaiheissa olevassa maassa päästiin 1950-luvun kuluessa, eivät suinkaan olleet kehuttavia. Hoffman arvioi kansantulon per capita nousseen vain noin yhdellä
dollarilla vuodessa. Mitkä ovat olleet päävirheet harjoitetussa kehitysapupolitiikassa ? Ensinnäkin· näkemys kehitysavun »hyväntekeväisyysluonteesta» on jarruttanut tarvittavien pääomien keräämistä verotuksen avulla,ja tällä näkemyksellä on ollut haitallinen vaikutus myös saajamaiden oma-aloitteisuuteen. Toiseksi kehityksensä varhaisvaiheissa olevissa maissa ei aina ole haluttu tunnustaa, että niiden itsensä on kannettava päävastuu sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestään. Kolmanneksi 1950-luvun aikana voimavaroja usein tuhlattiin sen vuoksi, että
Yhdysvalloissa suhtautuminen suunnitteluun oli negatiivinen. Hoffman
toteaakin, että sen mikä katsottiin hyväksi yrityspolitiikaksi, katsottiin
olevan kiellettyä hallitusten ollessa kysymyksessä. Neljänneksi kehitysavun tulokset ovat olleet odotettuja heikompia sen vuoksi, ettei kehitysapua ole liitetty pitkän tähtäyksen ohjelmiin, vaan se on tapahtunut
usein vuodesta toiseen tapahtuvana sattumanvaraisena varojen myöntämisenä. Lisäksi kehitysaputoiminta on kärsinyt siitä, että suurvallat
ovat käyttäneet sitä aseena kylmässä sodassa liittolaisten ostamiseksi,
ystävien hankkimiseksi ja mielipiteisiin vaikuttamiseksi.
Mitkä ovat pitkän tähtäyksen näkymät? YK:n kehityksen vuosikym-
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menen tavoitteena on viiden prosentin suuruinen vuotuinen kansantulon kasvu, mikä antaisi mahdollisuuden per capita-tulojen kasvuun 3 %:lla
vuodessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin toisaalta maailmankaupan jatkuvaa laajenemista ja toisaalta kehitysavun tuntuvaa
lisääntymistä. Hoffman mainitsee, että vuosien 1963-1969 aikana kehitysavun olisi noustava yhteensä 56 mrd dollariin, jotta asetetuista tavoitteista voitaisiin pitää kiinni. Huomattava osa tästä summasta olisi
lisäksi annettava halpakorkoisina pitkäaikaisina lainoina ns. infrastruktuurin kehittämiseen. Kuitenkin 1960-luku tulee olemaan vasta ensimmäinen YK:n kehityksen vuosikymmen ja, mikäli kehitys jatkuu seuraavina vuosikymmeninä ripeästi, vuonna 2000 olemme ehkä päässeet
tilanteeseen, jossa meillä on »a world without want».
Paul G. Hoffman on kirjoittanut teoksen, jonka lukeminen vie parisen tuntia, mutta joka antaa aiheen pitkällisiin mietiskelyihin. Teos on
miellyttävällä tavalla kirjoitettu saarna, jonka ääressä toivoisi monen
viettävän hiljaisen hetken.
TIMO HELELÄ

INGENIÖRSVETENSKAPSAKADEMIENS AUTOMATIONSKOMMITTEE (IVA),

Automationen ur teknisk och social synpunkt. Stockholm 1961. 313 s. Rkr 30,-.

Tuotantoprosessin automaatiovaihetta tuskin voidaan yksiselitteisesti erottaa siitä teknillistymiskehityksestä, joka alkoi teollisesta vallankumouksesta. Jo tähän kehitysvaiheeseen sisältyi tiettyä automatisointia,
ilman että sille olisi haluttu antaa erityinen nimi. Kun automaatiotermi, joka ensi kerran lienee painetussa sanassa esiintynyt American
Machinist'issa v. 1948, on toisen maailmansodan jälkeen tullut voimakkaasti esille, voidaan tämän katsoa johtuvan siitä, että teknillisen kehityksen päätepiste - täysin automatisoitu tuotantolaitos tai toimisto on, lähinnä elektroniikan voimakkaan kehityksen seurauksena, tullut näköpiiriin toteutettavissa olevana mahdollisuutena. On luonnollista, että automaatioon pyrkivällä teknillistymiskehityksellä, jonka on
ennustettu muodostuvan hyvin nopeaksi, saattaa olla sellaisia yrityksiä,
sen henkilökuntaa ja koko yhteiskuntaakin koskevia vaikutuksia, jotka
poikkeavat aikaisemmista teknillistymiskehityksestä saaduista kokemuksista. Tässä mielessä onkin ymmärrettävissä se tutkijoiden mielenkiinto,
jota aihetta kohtaan on ilmaantunut lähinnä niissä maissa, joissa automaatio on saanut jalansijaa. Esimerkkinä tästä voitaisiin mainita mm.
Deutsches Industrieinstitut'in yli kahdensadan monistesivun laajuinen
luettelo automaatiota koskevista kirjoina tai aikakauslehtiartikkeleina
julkaistuista tutkimuksista ja selvityksistä.
Tähän kirjallisuuden runsauteen tutustumatta - mikä harrastelijalIe olisikin ylivoimainen tehtävä - on uskallettua väittää, että
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tässä esitettävänä oleva komiteatyönä suoritettu tutkimus olisi yleisesti ottaen ainutlaatuinen ja asiasta kaiken sanova. Meille suomalaisille
se sen sijaan saattaa olla merkittävä lähde silloin, kun täällä joskus aletaan aihetta tosissaan tutkia. Onhan se suoritettu maassa, jonka olosuhteet monessa mielessä muistuttavat omiamme.
Puuttumatta lähemmin tutkimuksen siihen puoleen, joka käsittelee
automaation eri tuotantomuotoihin soveltamisessa ilmenneitä teknillisiä pulmakysymyksiä, keskitytään tässä vain muutamien tutkimuksessa
esilletulleiden, kannattavuuteen ja työvoimaan liittyvien näkökohtien
esittelyyn.
Kannattavuuteen liittyviä näkökohtia selvitellessään komitea lähtee
siitä itsestään selvästä tosiasiasta, että automatisoinnin samoin kuin
kaikki muutkin teknilliset uudistukset määrää niiden kannattavuus, so.
investointien antama nettotuotto. Tämän laskemiseksi esitetään seuraava kaava:

1M = koneinvestoinnit
AM = verotuksen kvväksytty poisto (%) m vuosina
S = veroprosentti
Z = investoinnin taloudellinen elinikä
Ö = vuosi tuloksen lisäys, vakio tai muuttuva
X = tuottoprosentti veronmaksamisen jälkeen
Kaikki prosenttiluvut ilmaistaan desimaalilukuina.
Käytännössä on kuitenkin vaikeaa ratkaista X, varsinkin jos koneisiin suoritettujen investointien lisäksi joudutaan investoimaan samanaikaisesti myös rakennuksiin ja vaihto-omaisuuteen. Tällöin on yksinkertaisempaa määritellä etukäteen investoinnista toivottu minimituotto,
jolla korvataan X. Tämän jälkeen kaavan molemmat puolet sidotaan
kvoottiin (q), josta tulee investoinnin kannattavuuden mitta siten, että
jos q = 1 tulee minimituottoehto täytetyksi, jos q < 1 se ei tule täytetyksi
ja jos q > 1, minimituottoehto tulee ylitetyksi.
Vaikka kaavaan tarvittavat arvot olisivatkin täsmällisiä ja oikeita,
ei kaava sittenkään pysty poistamaan sormenpäätuntumaan perustuvan
arvioinnin tarvetta mitattaessa tulevaa kannattavuutta nimenomaan
automatisoinnin edellytyksenä. Automatisointiin ryhtyminen hän ei riipu
yksinomaan kaavan mukaan lasketusta nettotuotosta vaan myöskin
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siitä, miten tämä tuotto suhtautuu ei-automatisointia merkitsevän uuden
ko;neinvestoinnin antamaan tuottoon. Ja tätä suhdetta tuskin voidaan
arvioida muutoin kuin sormenpäätuPtumalla. Helpointa se lienee silloin
kun vanha kope on jo niin kulunut, että sen uudistamiseen olisi joka
tapauksessa ryhdyttävä. Yhtä arvionvarainen on myös automatisoinnin
aiheuttaman tuotteen laadup parantamisen vaikutus suhteelliseen nettotuottoon. Komitean mielestä päätösten tekoa varten riittävän tarkkojen
arviointien suorittaminen ei kuitenkaan ole ylivoimaista ruotsalaisille
yrityksille.
Työvoimaan liittyviä näkökohtia selvittämään asetti komitea alakomitean ja sep tutkimuksen tulokset on julkaistu ei aipoastaan päämietinpössä vaan myöskin erillisenä (Automationen och arbetskraften, PArådets meddelande nr 25, Stockholm 1961).
Selvittelyn kohteiksi ovat tällöin joutuneet mm. automaation vaikutukset eräisiin keskeisiin työvoima ryhmiin , so. teknilliseen ja hallippolliseen johtohenkilöstöön, käyttöhenkilöstöön sekä ylläpitohenkilöstöön,
automaation aiheuttamat työllisyyspulmat, työaikaan liittyvät kysymykset, eräät koulutusnäkökohdat sekä tietyt sosiaaliset, psykologiset ja
lääketieteelliset pulmat.
Lähinnä teollisuutta ajatellen automaatio, kuten teknillinep kehitys
yleensäkin, lisää toimihenkilöihip luettavan työvoimaryhmän osuutta
koko työvoimasta. Erityisesti lisää automaatio suunnittelu- ja valmistelutehtäviep piirissä toimivan korkean teknillisen sivistyksen saaneen henkilökunnan tarvetta. Kun tästä ollaan varsin yksimielisiä, eivät käsitykset ole yhtä varmoja työnjohtajien aseman muutoksista automaation
yhteydessä. Aina toiseen maailmansotaan astihan katsottiin yleisesti
työpjohtajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi mahdollisimman hyvät teknilliset tiedot ja taidot. Sodan jälkeen käsitykset muuttuivat sikäli, että
näiden ominaisuuksien ohella alettiin yhtä tärkeinä korostaa taitoa
käsitellä alaisia ja tulla toimeen heidän kanssaan. Automaation aiheuttamasta tuotantoprosessin muutoksesta päättelee komitea loogillisesti, että
vaatimukset viimeksi mainitussa suhteessa tulevat jäämään automaatiossa taka-alalle teknillisten ominaisuuksien korostuessa. Loogillista
tämä on siksi, että työnjohtajat tulevat välttämättömästi sidotuksi kasvaviin suupnittelu- ja kontrollitehtäviip sekä siksi, että heidän alaistensa
lukumäärä suhteellisesti vähenee. Normaalin teknillistymiskehityksen
tapaan varsinaiseenjalostustoimintaan osallistuvien työntekijöiden tarvehan vähepee näiden tehtävien muuttuessa nimenomaap automaation
vallitessa suureksi osaksi koneenhoitajien ja valvojien tehtäviksi. Nämä
puolestaan muodostuvat useissa tapauksissa rutiininomaisiksi vaatien
vain kapeapohjaista erikoisammattitaitoa. Edellä sanottu ei koske kuitenkaan korjaus- ja huoltohenkilökuntaa, vaap sen määrä ja sille asetettavat ammattitaitovaatimukset tulevat automaatioon siirryttäessä voimakkaasti kasvamaan. On tosin myös esitetty arvioita siitä, että auto-
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maation yleistyessä voidaan aikanaan varaosat tuottaa niin halvalla,
ettei niiden korjaus kan.nata, mikä luonnollisesti vähentäisi tämän työvoimaryhmän kasvutarvetta.
Kun edellä olevasta tehdään johtopäätöksiä ammattikoulutustarvetta ajatellen voidaan todeta, että automaatio edellyttää korkeammalta teknilliseltä koulutukselta sekä laajuutta että syvyyttä. Työntekijäasteisen koulutustarpeen sanelee taas lähinnä korjaus- ja ylläpitohenkilöstölle välttämätön monipuolinen ammattitaito. Mahdollisimman laajaalaista ja monipuolista perusammattikoulutusta vaatii myös se, että automaation mahdollisesti vapauttama työvoima voitaisiin tällöin helposti
ja nopeasti jatkokouluttaa uusiin tehtäviin joko samassa tai toisessa työpaikassa. Tähänastiset kokemukset ovat nimittäin osoittaneet, ettei
automaation aiheuttamat työvoimapulmat niinkään paljon koske työttömyyttä kuin yleensä uskotaan, vaan ennen muuta valmiutta sopeutua
kysynnän vaihteluihin sekä ammatillisessa että alueellisessa mielessä.
Tämä vaatii sekä yritysten että yhteiskunnan lisääntyvää koulutusta ja
jatkokoulutusta koskevia toimenpiteitä, mutta myös nopeaa työnvälitysjärjestelmää. Perimmäisenä tarkoituksena näillä toimenpiteillä on luonnollisesti helpottaa työntekijäin sopeutumisvaikeuksia, jotka ovat suureksi osaksi psyykkisiä ja esiintyvät voimakkaimpina vanhimman ja osatyökykyisen työvoiman keskuudessa.
Komitean esittämistä näkökohdista monet ovat tunnettuja tavanomaiseen teknillistymiskehitykseen liittyvinä. Automaatiossa nämä kehityspiirteet kuitenkin voimistuvat. Ehkä mietintö ei tässä suhteessa niin
kovin paljon uutta tarjoakaan. Komitean puitteissa tapahtunut yhteistoiminta käytännön miesten ja eri aloja edustavien tutkijoiden kesken
on kuitenkin varteenotettava esimerkki missä maassa tahansa.
LEO PAUKKUNEN

SUMMARY
Prohlems of the near future for Finnish economic policy and
enterprise

By Professor

ERIK DAHMEN,

Handelshögskolan i Stockholm

This article presents the opinions and findings of Professor DAHMEN,
who has made a thorough study of the Finnish economy with the aim
of clarifying its weak and strong points, and of evaluating coming
demands with respect to economic policy.
In a comparison of national incomes, Finland ranks among the
first in· the middle income group. The per capita growth rate of the
economy has been 3-3.5 per cent per annum. As Finland was no more
than semi-industrialized just after the war, and productivity displayed
a wide range of variations among different trades, the rate of growth
is not very impressive. The reason for this is that the economic change,
the transfer of factors of production to trades of higher productivity,
has been very slow. Too much labour and capital has been maintained
in agriculture, to the detriment of the productivity there, and to the
detriment of other trades which have to pay heavy subsidies to agriculture. Investments in transport equipment have not been optimal.
Specialization and sub-contracting have not been driven very far.
The capital market has not functioned efficiently, and the mobility
of floating capital has not been great. As a result, new enterprises have
been initiated only with difficulty, with favour being given to the older,
more firmly established firms.
The driving forces of the economic expansion have largely come
from abroad, in the form of a brisk demand for the products of the
wood and paper industry, and the Soviet demand for metal goods.
Various alternatives can be put forward for future foreign demand
for Finnish goods. It may maintain the level achieved at the beginning
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of the 60's. If a more pessimlst!c view is taken, the Finnish export
industries can run into a long-term stagnation phase. The problems
will be the same, even though different in degree. Agriculture will have
its overproduction and overpopulation. Expansion in forestry will not
solve the unemployment problem, as forestry will resort to further
mechaniza tion.
Economic growth will primarily depend on the export industry,
which must always be »a step ahead» of the others. It must also be
capable of absorbing labour and have a high productivity.
Some industries, such as those concerned with textile and food
production, can rightaway be singled out as being incapable of meeting
all these requirements simultaneously. Forestry will not absorb enough
labour, neither will the mining, chemical or metallurgical industries,
although they will help to increase exports and to replace imports. It is
only in the more highly qualified metal industry with its more advanced
level of processing that prospects for expansion can be found. Even
here, a boom can be built up only on innovations, on new products,
on new methods. Improvements in marketing methods are also necessary.
Cooperation across the borders would be needed.
Fiscal and monetary policy build up the framework within which
the entrepreneur operates. For favourable results, free competition must
be ensured, and domestic inflation kept in check.
The present income tax system which favours savings should be
maintained, even extended. Corporate taxation should be stripped of
its discriminatory traits against new and small firms, as should purchase tax. Publie investments should be based upon more rational
calculations. Fiscal policy should be more long-term in its planning,
with more elbowroom for short-term flexibility. The labour market
policy is also in need of revision - educational facilities should be
extended, and aid given to those who wish to change location or trade.
In agriculture, the cultivated area should be cut down, or at least
not be increased. This would be necessary also from the viewpoint of
the requirements to be met by forestry; in this field of activity, support
should be given to rationalization.
In economic poliey, a great deal of attention should be paid to
long-term rational planning, in relation to alternative development
programmes. Policy coordination is an absolute prerequisite. This is
possible only if the study of economic and social phenomena is put on
a regular and systematic basis.
Planning the fiscal policy is not incompatible with a market economy.
Rather the opposite is true: a poorly planned fiscal poliey, or one not
planned at all, can entail difficulties to be mastered only by direct
publie control. Only now would the two be incompatible.
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Finland has a tendency to live beyond its means, that is, those
resources taken into use. At the same time, it can be said that the
country has under-utilized its resources - those that exist, and that
some other economic policy would have called forth.

Information on plans and expectations and, its utility in economic
forecasting and analysis.

By

SEPPO LINDBLOM,

M.Pol.

The problem involved in this connexion is in need of discussion now
that the Bank of Finland has initiated a survey study of the investment
plans of Finnish industry. The utility of ex ante information on plans and
expectations is examined on the basis of the material available through
different investment surveys, and in the light of theoretical discussion.
It can be said in favour of systematic survey studies that economic
analysis can now be extended even to those variables that lie almost
outside the data provided for by the traditionai statistical approach.
These are anticipatory variables, which can be divided into two groups:
internal expectations, i.e. plans which firms have with respect to the
variables they can control, and external anticipations, which concern
the environment. The purpose of a survey study can be characterized as
follows: that of forecasting economic activity, and of deepening the
analysis of enonomic phenomena, by extension of the field of data, and
thus supplementing ordinary statistical material.
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K. V. Hoppu Viljatulli, miten arvosteltava
OSKARI AUTERE Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen
YRJÖ HARVIA Tonttiäyrin kysymys kaupungeissamme
K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
YRJÖ HARVIA Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudistamisesta
HUGO RAUTAPÄÄ Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta
PAAVO KORPISAARI Suomen rahan arvon aleneminen
PAAVO KORPISAARI Rahaolojemme uudistaminen
Y. O. RUUTH Valtio tieteellisistä opinnoista Suomessa
YRJÖ HARVIA Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
LAURA HARMAJA Nykyajan kulutuspolitiikan tehtävistä
MAX SERING Maailmansodan taloudelliset ja yhteiskunnalliset
seuraukset
K. V. Hoppu Setelirahoitus
KYÖSTI HAATAJA Maa- ja maanvuokrapolitiikkamme vaiheita
yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa
E. NEVANLINNA Taloudellisia välttämättömyyksiä
OSK. GROUNDSTROEM Suomen virallinen maataloustilasto
KYÖSTI JÄRVINEN Suomen valtion talous
BR. SUVIRANTA Valtionrautateiden tulo talous

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan ja Kansantaloudellisen Aikakauskirjan vanhempia vuosikertoja ja
niteitä saadaan Yhdistyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta (os. Helsinki, Korkeavuorenk. 21. Sosiaalinen tutkimustoimisto, puh. 6623 05).
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Yli 50 aikakauslehteä

on suorittanut valintansa} niiden oma painotaIo on
Sanoma Osakeyhtiö}
graafinen laitos} joka edullisin ehdoin
pystyy antamaan kaikille
painatustöille mahdollisimman edustavan asun.
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maksatte
nimikirjoituksellanne
kun Teillä on
YHDYSPANKIN
shekkivihko
Yhdyspankin shekki on kätevä joka tilanteen
maksuväline. Teidän ei tarvitse ~nää olla riippuvainen käteisvaroista - voitte maksaa kai kki
ostoksenne, laskunne ja muut maksunne Yhdyspankin shekillä. Shekkitili Yhdyspankissa antaa
Teille varmuutta, joustavuuttaja maksuvai mi utta.

Shekkitilin
tiliotteet
Shekkitilin haltija saa halutessaan tai määräajoin pankista
tiliotteen, josta il menevät tilitapahtu mat ja saldomerkinnät.
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