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Taloustilastojen kysyntä ja tarjonta

l

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen
kokouksessa joulukuun 30 päivänä 1963 piti

EINO H. LAURILA
Tämän esitelmän otsikosta haluaisin aluksi mainita, että se kahdestakin
syystä saattaa ilmaista tarkastelukenttäni liian suppeana. Ensiksi sitä,
mitä seuraavassa tullaan sanomaan taloustilastosta, usein voidaan hyvin
soveltaa myös muuhun yhteiskuntatilastoon. Toiseksi uskoisin, että se
taloustilaston käsite, joka minulla on mielessäni, on tavanomaista laajempi. Jos asianlaita todella on näin, on esityksen lähtökohdaksi tarkasteltava eräitä taloustilaston ulottuvuutta koskevia kysymyksiä; niitä
ovat ensiksi tutkimusalue, toiseksi tutkimusvaihee~ ja kolmanneksi
tutkimusperspektiivi.
Vaikka tiedetäänkin, että tieteiden rajat eivät ole ehdottOrriia, olisi
mielestäni kuitenkin .korostettava tarvetta laaj en taa taloustilaston perin...
näistä tutkimusaluetta. Sitä olisi laajennettava koskemaan myös eräitä
teknologisia, psykologisia ja sosiologisia ilmiöitä. Vastaavasti tietenkin
myös kansantaloustieteessä tutkittavien ilmiöiden piiri laajentuisi. Tutkimusvaiheista voisi tilaston kannalta sanoa, että ne aikaisemmin mutta osaksi vielä nykyisinkin - rajoittuivat taloustilastossa pelkkään
hallinnollisen aineiston taulukointiin. Jos nyt kuitenkin lähdetään tieteellisen tutkimuksen eri vaiheista, jotka ulottuvat teorian muodostamisesta teorian empiiriseen todentamiseen saakka, voidaan tilastolle
tutkimusprosessissa luontevasti varata tuntuvasti laajempi ja tärkeämpi
oSa. Taloustilaston organisatorinen itsenäisyys omine metodikokoelmi...
neen ja omine tietovarastoineen on vain seuraus käytännöllisestä
työnjaosta, johon on päädytty lähinnä tutkittavien ilmiöiden luonteesta
johtuen. Taloustilasto on elimellinen osa koko taloustutkimuksesta, ja
sen tehtävänä on hankkia asianmukaista aineistoa tutkimuksen muodostamien teorioiden todentamiseksi. Näin ollen tuntuisi tutkimuksen kan1.· Esitel mässä käsiteltiin lähinnä taloustilastojen kysyntää, taloustilastojen tarjonnan tilastoteknillisine kysymyksiii~en - jäädessä' vähemmälle huomiolle.:
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nalta hedelmälliseltä, että taloustilastoa laajennettaisiin toisaalta niin,
että se havaintoaineistoa koskevien käsitteidensä, määritelmiensä ja
luokittelujensa puolesta vetäytyisi lähemmäksi teorian muodostusta ja
toisaalta niin, että se havaintoaineiston artalysoinnissa etenisi pitemmälle
teorioiden todentamista kohti. Taloustilaston tutkimusperspektiiviä koskeva maininta tarkoittaa ex post - ja ex ante- tilastojen välistä eroa.
Perinnäisestihän tilaston piiriin on kuulunut - ellei oteta huomioon
väestöprognooseja - vain sen havainnoiminen, mikä on »ollutta ja
mennyttä». Näin käsittää asian myös nykyinen tilastolainsäädäntömme,
ja siihen viittaa itse tilasto-sanakin. Kun nyt kuitenkin kansantalousmiehet joutuvat tekemään entistä enemmän ennusteita, ja kun pidetään
mielessä taloustilaston ja muun taloustutkimuksen välinen läheinen
yhteys, on ilmeisesti taloustilaston laajentaminen myös ex ante-selvittelyjen suuntaan otettava vakavasti harkittavaksi.
Esittämilläni näkökohdilla oli tarkoitus selvittää, miksi taloustilastoa
sekä metodiensa että aineistonsa kannalta voidaan tarkastella tuntuvasti
laajemmasta näkökulmasta kuin tavallisesti. Ehkä vastapainoksi on
samalla mainittava, että tarkastelu tässä kohdistuu lähinnä viralliseen
tilastoon, joskin myös muu talous tilasto on tarpeellisissa kohdissa yritetty
pitää mielessä.
,
Se mitä edellä esitettiin talous tilaston laajuudesta tai oikeammin sen
laajentamisesta, koskee pikemminkin tilastojärjestelmän tulevaa kehittämistä kuin tilastojärjestelmän nykytilaa. Tietyn ajankohdan tilastojärjestelmä on tulos monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tärkein
tilastotietotuotannon rakenteeseen ja sen kehitykseen vaikuttava yleistekijä on kuitenkin - kysyntäpuolella - se, minkälaisena yhteiskunta
näkee tilastotietojen tarpeen, sekä - tarjontapuolella - se, millä metodeilla ja tekniikalla tätä tarvetta on pyritty täyttämään. Yhteiskunnan
koko informaatiotuotanto on jo monessa maassa valtavien tutkimus- .
koneistojen avulla saatu kasvamaan niin suureksi, että on väitetty, ettei
sen kaikkia tuloksia enää pystytä käyttämään hyväksi. Näin ollen voitaisiin myös kysyä, onko tilastollistakin informaatiota jo liian paljon.
Arveluun, että tilastoja olisi liikaa, voi taloustilastoja ajateltaessa tuskin
olla mitään perusteita. Päinvastoin joudutaan miltei päivittäin toteamaan, että ainakin. sitä. ~nform'aatiota, mitä ns .. käyttäytymistieteet ja
niihin liittyen yhteiskuntatilasto tuottavat, kysytään huomattavasti
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enemmän kuin voidaan tarjota. Lisäksi on tässä yhteydessä huomattava,
että tilastotietojen liikatuotantoa estää se, että tilasto ei ole mikään
itsetarkoitus, vaan että sen kehitys niin laatunsa kuin paljoutensa puolesta melko kiinteästi liittyy yhteiskunnan eri aloilla tapahtuneeseen
kehitykseen. Tämä on nähty hyvin selvästi ns. sosialistisen talouden
maissa, joissa tilastoilla suunnitelmien välttämättömänä perus- ja tarkistusaineistona on niin keskeinen ja tärkeä merkitys, että se hyvin
huomattavasti poikkeaa aikaisemmasta. Ns. vapaan talouden maista on
totuus kuitenkin se, että niissä on vuosisatoja tultu toimeen miltei kokonaan ilman varsinaisia tilastoja. Näin ollen on syytä esitellä yksityiskohtaisesti niitä tekijöitä, jotka niin suuresti ovat lisänneet tilastotietojen
kysyntää.
Virallisen tilaston ja julkisen hallinnon välillä on vanhastaan ollut
kiinteä yhteys. Tilaston aineisto muodostui hallinnollisten toimenpiteiden
tuloksena, ja tilasto palveli näin ollen lähinnä ao. hallinnon alaa. Näissä
oloissa eri tilastot kehittyivät melko irrallisina, eivätkä ne siten tietenkään voineet muodostaa mitään tasapainoista ja johdonmukaista yleisjärjestelmää. Vielä jatkuvastikin virallinen tilasto on sUlJresti riippuvainen niistä päämääristä, joihin julkisessa hallinnossa pyritään, ja niistä
tehtävistä, joita nämä päämäärät julkiselle hallinnolle asettavat. Huoleti
voitaneenkin väittää, että julkisen hallinnon tehtävien hyvin huomattava
laajentuminen on viime vuosina ollut tärkein syy uusien tilastonalojen
syntymiselle ja koko tilastojärjestelmän muotoutumiselle. Julkisen hallinnon uusista tehtävistä ovat virallisen tilaston kannalta ilmeisesti
tärkeimmät ne, jotka koskevat talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Tilastojärjestelmän kehitykseen on tieteellinen tutkimus vaikuttanut kahtakin
tietä. Toisaalta kvantitatiivisen tutkimussuunnan yleistyminen yhteiskuntatieteissä on lisännyt tilastotietojen kysyntää, ja toisaalta tilastotieteen uudet saavutukset ovat lisänneet tilastotietotuotannossa tarvittavien välineiden määrää ja tehokkuutta. Myös elinkeinoelämä ja sen
järjestöt ovat vaikuttaneet virallisen tilaston kehitykseen kahdella tavalla; nim. toisaalta suurentuneella tilastotietojen kysynnällään, ja
toisaalta lisääntyneellä alttiudellaan antaatitietoja yleisiä tilastoja varten.
Ilmeisesti myös yksityisten järjestöjen ja' yksityisten kansalaistenkin
muuttunut asenne tilastoa kohtaan on tekijä, jota ei tässä yhteydessä
sovi unohtaa. Ehkei tämä muuttunut asenne vielä ole merkki yleisen

tila~totietouden

kovin &uuresta kohentl,lmisesta, mutta joka tapauksessa
~~r~nlllerkinnyt~melkoista työllisyyden lisäystä hinta- ja palkkatilastojen
1~(,ttijQi.11e. Kaiken kaikkiaan on viime vuosina tapahtunut virallisen
tilaston kehitys ja viralliselle tilastolle asetetut uudet vaatimukset nähtäv:ä
~oko yhteiskunnan kehityksen valossa. Yhteiskuntaelämän koneisto on
~uodostunut hyvin monimutkaiseksi; se kaipaa siten entistä enemmän
sellaista kuvausta ja selitystä, jota yhteiskuntatilasto ja siihen nojautuva
yhteiskuntatutkimus voivat antaa.
Koskettelin edellä neljää tilastotietojen käyttäjäryhmää, nim. julkista
hallintoa, tieteellistä tutkimusta, elinkeinoelämää ja sen järjestöjä sekä
yksityisiä kansalaisia ja heidän järjestöjään. Näistä käyttäjäryhmistä on
tietenkin julkisella hallinnoila varsin keskeinen asema taloustilastojen
kysynnässä. Jos julkinen hallinto tässä aluksi samaistetaan valtion
hallinnon kanssa, on heti todettava, että valtio puuttuu nykyisin aivan
toisella 'tavalla yhteiskuntaelämän kulkuun kuin' sanokaamme vielä
25 vuotta sitten. Keskimääräistä vielä huomattavasti enemmänkin on
tämä asioihin puuttuminen lisääntynyt taloudellisella alalla. Edellä jo
mainittiin ,ns. sosialistisen talouden maista, että niissä selvästi näkyy,
miten läheisessä riippuvuussuhteessa taloussysteemi ja taloustilastosysteemi ovat keskenään, ja miten suuresti tilastotietojen kysyntä on
kasvanut noissa maissa, joissa suunnittelu on kaiken perustana. Eräät ns.
kehitysmaat tarjoavat toisen esimerkin siitä, miten alulle pantu taloudellinen ja sosiaalinen suunnittelu on tavattomasti lisännyt tilastojen
kysyntää. Kehittyneiden maiden talouspolitiikan· tavoitteina mainitaan
usein kansantulon jatkuva kasvu, tasainen työllisyys, vakaa kotimainen
hintataso ja ulkomainen maksuvalmius. Jo.keskusteleminen näistä ja
IIlahdollisista muistakin tavoitteista sekä. sopiminen eri tavoitteiden
t;i,:r;keysjärjestyksestä edellyttää varsin paljon taloudellista informaatiota.
Edelleen keskustelu niistä keinoista, joita on käytettävissä tavoitteisiin
pyrittäessä, edellyttää yksityiskohtaista informaatiota kansantalouden
rakenteesta sekä kansantaloudessa vallitsevista riippuvuussuhteista.' Talous~ilasto olisi kehitettäväseUaiseksi, että se omalta osaltaan voisi olla
entistä parempana .apuna täJlaista informaatiota tuotettaessa.MahdollisUl,l:dettähän ovat myös, kansantaloudellisen. tutkimuksen puolella viime
vU9§ina jatkuvasti parantuneet, kun ekonometrisen' tutkimusmetodin
sov~ltaniinen ,.on !isään tYP-yt.' .' -Myös . tietokoneiden käyttöönotto on
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parantanut tilannetta. Pitäisi siis ollamahdollista:saadå talöuS"pöli::'
tiikalle tosiasioihin nojautuva perusta. Nykyisin onkin jovanhan.L
aikaista turvautua talouspolitiikassa-uskoon ja luuloon; olivatpa: nariia
sitten miten väkeviä ja lujia tahansa.
·Myös· ns. vapaan talouden maissa on vIime vuosina tullut-tavak-si
laatia kansantalouden kehittämistä koskevia suunnitelmia, joskaan näitä
suunnitelnlia ei ole tarkoitettu sitoviksi ohjelmiksi:niin kuin sosialistisen
talouden maissa. Näitä suunnitelmia varten tarvitaan joka tapauksessa
suuri määrä kansantalo~tta koskevia tietoja, olipa sitten kysymys -hyvin
lyhyen tai varsin pitkän ajanjakson suunnitelmasta. Näin ollen suunni~
telmien teko helposti paljastaa aukot kansantaloudellisessa informaa:'"
tiossa. Tämä todettiin meillä jo talousohjelmakomitean· mietintöä laadittaessa. Tietenkin ripeästi kehittyneen kansantulotutkimuksen tulok~
sista on suunnitelmia laadittaessa suurta apua, mutta- valitettavasti
kansantalouden tilinpidossa on vielä melkoisia puutteita, eikä· se siten
tarjoa kaikkea sitä informaatiota, mitä siltä kysytään. Toisaaltanäm-a
puutteet koskevat nykyistä tilinpitojärjestelmää ja sen mukaisen tilas~
tollisen kuvauksen täydellisyyttä ja tarkkuutta, toisaalta nykyistä laajempaa integroitua tilinpitojärjestelmää, johon kuuluisi myös kuvaus
finanssivirroista ja varallisuuskannoista. Eri maissa - ja myös meillä tehdään jatkuvasti paljon työtä kansantalouden tilinpitojärjestelmien
kehittämiseksi sellaisiksi, että ne tilastollisen informaation suhteen
vastaisivat niille talouspolitiikan ja taloustutkimuksen taholta asetettavia
vaatimuksia. Myös kansainvälinen yhteistyö on tällä alalla taas kerran
saatettu hyvään vauhtiin.
Nykyisten kansantalouden tilinpitojärjestelmien kannalta ei ole sa.;.
nottavastikaan periaatteellisia vaikeuksia toteuttaa pari uudistusta,
joista talouspoliittisille päätösten teoille olisi paljon hyötyä. Toinen
uudistus koskee kansantulotilastoa vuotta lyhyemmältä ajalta, lähinna
neljännesvuosittain, toinen alueellista kansantulotilastoa. Meillä on jo
päästy varsin pitkälle neljännesvuosittaisessa kansantulotilastossa, ja
myöskin on tämän tilaston tuloksia viime aikoina saatettu julkisuuteen.
Tämä tilasto kaipaisi kuitenkin täydennyksekseen eräiden kausitilastojen
- sekä kuukausi- että neljännesvuositilastojen - parantamista ja eräiden
taloudellisia odotuksia koskevien tilastojen aikaansaamista, jotta sitä
informaatiota, jota suhdanneselvittelyjä varten kysytään, olisi riittävästi
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saatavissa. Alueellisesta kansantulotilastosta on syytä mainita, että sen
tarve on kyllä Tilastollisessa päätoimistossa .tunnettu ja kovasti on odotettu sen lisääntyvää kysyntää. Itse asiassa tämä tilasto, ainakin periaatteessa, on ollut työohjelmassa jo vuodesta 1957 lähtien. Kiireellisempien tehtävien vuoksi ei kuitenkaan ole päästy konkreettisiin tuloksiin. Mainittakoon, että tästä syystä päätoimisto onkin pyytänyt määrärahoja alueellisen kansantulotilaston aikaansaamiseksi. Määrärahoja ei
vielä ole saatu, vaikka tuntuisi siltä, ettei johdonmukaista alueiden
kehittämispolitiikkaa voida rakentaa ilman yhdenmukaisia aluetilastoja.
Valitettavasti tässäkin asiassa ainakin tilastojen kehittämismielessä
tullaan heräämään kovin myöhään.
Talouspoliittisen suunnittelun yhteydessä joudutaan virallisen tilaston
kannalta koskettelemaan kahta varsin tärkeätä seikkaa. Toinen on se,
miten pitkälle tilastovirasto voi n1ennä taloudellisessa analyysissa, ja
toinen se, miten tilastoviraston on suhtauduttava ennusteisiin. Edellytyksenä tietenkin on, mikä kai on tosiasia, että yhteiskunnan taholta on
hyvin paljon näihin seikkoihin liittyvää kysyntää.
Tilastovirastojen suorittamasta taloudellisesta analyysista voisi lähtökohdaksi todeta, että kansainvälinen käytäntö on tässä suhteessa varsin
vaihteleva. Niinpä Ranskassa virallinen tilasto ja itse kvantitatiivinen
kansantaloudellinen tutkimus on organisoitu saman katon alle. Myös
eräissä kehitysmaissa kansantaloudellinen tutkimus on virallisen tilaston,
lähinnä tietenkin kansantulo tilaston yhteydessä. Kaikissa maissa ovat
yhteydet virallisen tilaston sekä kansantaloudellisen ja muun taloudellisen
tutkimuksen välillä luonnostaan läheiset, ja luulisipa melkoisella varmuudella voitavan sanoa, että tilastovirastojen toiminnassa on vielä
aivan viime aikoinakin tapahtunut tuntuvaa laajentumista taloudellisen
analyysin ja yleensäkin taloudellisen tutkimuksen suuntaan. Tilastotietotuotannolle ja taloudelliselle tutkimukselle on yhteistä, että niiden
yhteiskunnallinen hyöty, käyttääkseni epätieteeJlistä termiä, riippuu siitä
uskosta, joka niiden metodien ja tulosten objektivisuuteen on olemassa.
Muutenhan niitä ei pidetä tärkeinä eikä päätöstentekoon soveltuvan
informaation lähteinä. Tältä kannalta taloudellinen tutkimus sopii
myös käytännössä tilastoviraston yhteyteen, mikäli ei muuta järjestelyä
katsota tarkoi tuksenmukaisemmaksi. Periaatteellisel ta kannaltahan asia
on niin, että taloustilasto on elimellinen osa muuta taloustutkimusta ;
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tosin se seikka, että kaikki tosiasiat eivät ole kvantitatiivisia, voi hiukan
muuttaa asiaa.
Taloudellisen tilanteen analyysin harjoittajana tilastovirasto on toisenlaisessa asemassa. Analyysia on usein vaikea ~rottaa talouspoliittisten
toimenpiteiden kritiikistä, ja tällaista tilastotoimintaan kuulunlatonta
kritiikkiä on tilastoviraston visusti vältettävä. Muutenhan se voisi joutua
poliittisiin väittelyihin ja ehkäpä leimatuksi jonkin poliittisen tai taloudellisen ryhmän etujen ajajaksi.
Se tilastoviraston toiminnan ehdoton objektiivisuus, johon edellä
viittasin, on edelleen pidettävä mielessä, kun tarkastellaan sitä tilastopalvelusten kysyntää, joka liittyy jatkuvasti yleistyviin suunnitelmiin ja
ennusteisiin. Perinnäisestihän viralliseen tilastoon on kuulunut, kuten jo
todettiin, vain jo tapahtuneen kuvaus. Väestöprognoosit tosin muodostavat hyvin tärkeän poikkeuksen, mutta se johtuu osaksi siitä, että ainakin
aikaisemmin väestötilasto ja väestötutkimus olivat kutakuinkin sama
asia. Vielä nytkin on talouselämää koskeviin ennusteisiin suhtauduttava
jonkin verran eri lailla kuin väestö- ja muita yhteiskunnallisia ilmiöitä
koskeviin ennusteisiin. Tämä johtuu mm. ennustemetodien ja käytettävien olettamusten erilaisuudesta eri aloilla. Ilmeisesti ei talouselämää
koskevia ennusteita ja suunnitelmia pidä sinänsä ottaa varsinaisen
tilastoviraston hoidettavaksi. Mutta tämä ei estä sitä, etteikö pitäisi
pyrkiä siihen, että taloustilaston panos perusaineiston hankkijana ennusteille ja suunnitelmille entisestään tehostuisi. Tämä tehostuminen on
tärkeätä jo siksi, että ennusteiden ja suunnitelmien laatijat välttäisivät
sellaisten ekonometristen mallien käyttöä, joita varten ei koskaan voida
hankkia empiiristä aineistoa, ja siksi, että tilastomiehet paremmin oivaltaisivat, mitä menneisyyttä koskevia perussarjoja ja riippuvuussuhteita
heiltä ennusteita varten odotetaan.
Se mitä edellä on valtion kannalta sanottu taloustilaston ja talouspolitiikan suhteesta, soveltuu monilta osin myös kuntiin ja useampia
kuntia käsittäviin alueisiin. Suurimmat kunnat - varsinkin suurimmat
kaupungit - ovat sikäli erikoisasemassa, että niiden kannattaa ylläpitää
omaa tilastoviranomaista, johon kunnan koko tilastotoimi keskittyy.
Nämä tilastoviranomaiset voivat hyvin huolehtia koko sen tilastotietokysynnän tyydyttämisestä, joka välittömästi liittyy alueen säännölliseen
kunnallishallinnolliseen toimintaan, mutta myös osasta sitä kysyntää,
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joka tarkoittaa aluekohtaisen informaation saamista alueen eräiden
taloudellisen ja sosiaalisen elämän alojen kehittämiseksi. Kunnilla ja
varsinkin useita kuntia käsittävillä liitoilla on nyt myös huomattava
kansantulotilastotietojen tarve, kun aluekohtaisten suunnitelmien laatiminen on tullut muotiin. Työn ja kustannusten kannalta olisi käytännöllistä ja eri alueiden suunnitelmien yhdenmukaisuuden kannalta jopa
hyvin tärkeätä, että tällainen kysyntätyydytetään valtakunnallisesta
keskuksesta käsin.
Edellä on paljon puhuttu siitä talous tilastollisesta informaatiosta,
jota kysytään ja yritetään tarjota talouspoliittisia päätöksentekoja varten.
Tästä syystä on ehkä korostettava, että vaikka julkisella hallinnolla .olisi
talouspolitiikkaansa varten käytettävissään kaikkikin adekvaatti taloustilastollinen ja muu taloudellinen informatio, ei se kuitenkaan ole mikään tae valtion talouspolitiikan onnistumisesta. Mutta sanoisin, että
välttämätön ehto talouspolitiikalle tällaisen informaation olemassa olo on.
Jos tarkastellaan tieteellistä tutkimusta taloustilastollisten tietojen
kysyjänä, on ensiksi toistettava huomio kvantitatiivisen tutkimuksen
yleistymisestä viime vuosina. Kvantitatiivisen yhteiskuntatutkimuksen
päätavoite on tietenkin sama kuin yhteiskuntatilastonkin, eikä se ilman
tilastoa tulisi mitenkään toimeenkaan. Se pyrkii hankkimaan mielekästä
informaatiota yhteiskuntapoliittisia päätöksentekoja varten. Nimenomaan kansantaloudellisessa tutkimuksessa tällä suunnalla on ollut
monipuolista kosketusta virallisen tilaston kanssa. Ehkä tämä tulee
parhaiten näkyviin kansantalouden tilinpitojärjestelmien rakentamimisessa ja kehittämisessä. On huomattava, että näillä järjestelmillä ei
ole toteutettu vain taloustilastojen primäärinen tehtävä hankkia empiiristä aineistoa mm. tieteellisiä tutkimuksia varten. Ne ovat myös jo
nykytasollaankin kaikissa maissa olleet perustana johdonmukaisen ja
täydellisen perustietojen keräyksen järjestämisessä ja siten koko taloustilastojärjestelmän luomisessa. Tämä johtuu siitä, että kaikki taloudelliset
ilmiöt rekisteröidään kansantalouden tilinpitojärjestelmissä ja kullakin
ilmiöllä on järjestelmässä oma paikkansa. Kun nämä järjestelmät lisäksi
läheisesti liittyvät taloudelliseen tutkimukseen, on myös asianmukaisten
käsitteiden ja määritelmien sekä luokittelujen standardisoiminen koko
taloustilastossa niiden pohjalta entistä helpompaa.
Mainitsin tämän esityksen alussa eräistä kansantaloustieteen perin-
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näisen tutkim.uskentän laajentamisista ja- esimerkkinä tutkimuskohteista
olivat teknologiset, psykologiset ja sosiologiset ilmiöt. Tässähän ei ole
mitään uutta; mutta puuhaillessani kansantalouden kasvua selittävien
mallien rakentelussa on tämä laajennus jatkuvasti pysynyt mielessäni.
Tässä voi hyvin olla puuttumatta niihin metodi- ym. seikkoihin,
jotka tällöin kansantaloustieteen kannalta tulevat ratkottaviksi. Taloustilaston kannalta tämä olisi mielenkiintoinen laajennus, eikä vain asetettavien kysymyksien, vaan myös vastaajajoukon ja käytettävien tiedustelumenetelmien suhteen.
Tieteellisestä tutkimuksesta edelleen jatkaen olisi vielä mainittava,
että kun yhteiskuntatieteet ilmoittavat viralliselle tilastolle »mitä on
mitattava», ilmoittaa tilastotiede sille puolestaan »miten on mitattava».
Tältä osin tilastotiede paremminkin liittyy tilastotietotuotannon tarjontapuoleen ; se voi antaa huomattavaa apua tilastojärjestelmän tarkkuuden
ja tehokkuuden lisäämiseksi.
Taloustilastojen kysyntä yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen
taholta on varsinkin aivan viime aikoina lisääntynyt ainakin yhtä
paljon kuin valtion taholta. Elinkeinoelämä on joskus -meilläkin ilmaissut tyytymättömyytensä tarjolla olevia taloustilastoja kohtaan.
Tämä on tietysti ikävää tilastomiesten kannalta eikä ikävää lievennä
paljoakaan se, että tilastomiesten tyytymättömyyden kohteet ovat kutakuinkin samat. Luulisi elinkeinoelämän tarvitsevan tilastotietoja lähinnä
suunnitelmiaan ja ennusteitaan varten, jotka voivat kohdistua joko
varsin lyhyeen aikaväliin tai varsin pitkäänkin ajanjaksoon. Suunnitelmiaan varten joutuu liikeyritys tekemään päätöksiä esim. tuotantoohjelman, kapasiteettivarauksen, varastopolitiikan sekä hinta- ja nlarkkinointipolitiikan osalta. Sen olisi kaiken aikaa oltava selvillä talouselämän
yleisestä kehityssuunnasta ja voitava arvostella oman yrityksensä toimintaa muihin saman alan yrityksiin verrattuna. Kaikki tällaiset tarpeet
edellyttävät ilmeisesti suurta taloustilastojen kysyntää, tietenkin edellyttäen samalla, ettei toimita uskon ja luulon varassa. Elinkeinoelämä
odottaa, että tilastoja saataisiin nopeammin, että ne olisivat entistä
yksityiskohtaisempia, ja että eri tilastoissa olisi yhdenmukaisuutta käsitteisiin, määritelmiin ja luokitteluihin nähden.
Lisäksi kaivataan aivan uusia tilastoja lähinnä suhdanneanalyyseja
varten. Näitä tilastoja tai oikeammin tiedusteluja ovat mm. ne, jotka
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koskevat aikomuksia, asenteita ja motivaatioita. (Esim. yrityksien investointisuunnitelmat ja kotitalouksien ostosuunnitelmat) . Nämä tiedustelut
.ovat jo alussa mainitsemiani ex ante-tilastoja. Ne eivät perinnäisesti
kuulu tilastovirastojen ohjelmaan, vaan niitä ovat hoidelleet - sikäli
kuin niitä yleensä on tehty - taloudelliset tutkimuslaitokset, lähinnä
yksityiset tutkimuslaitokset. Jos kysyntä tällaisilla tiedusteluilla saataviin
tietoihin nähden huomattavasti li~ääntyy, niin kuin on odotettavissa, on
tietenkin paikallaan, että virallinen tilasto ottaa jonkin näistä tiedusteluista hoitaakseen, kun talous tilaston ala todennäköisesti muutenkin
laajenee. Tähän on virallisella tilastolla eräässä suhteessa paremmat
mahdollisuudet kuin muilla. Otannan pohjana on melko täydellinen
kehikko. Tiedusteluissa ei tietenkään voida nojautua tiedonantopakkoon,
vaan on turvauduttava vapaaehtoisuuteen.
Elinkeinoelämän taholta on joskus moitittu tilastoviranomaisia siitä,
että nämä eivät lainkaan mainosta tuotteitaan. Täytyy kai tunnustaa,
että tässä on paljon perää. Jos kuitenkin mainonnalla tarkoitetaan vain
tilastotietojen käyttäjien opastusta valitsemaan senlaatuisia tietoja, joita
he kulloinkin tarvitsevat, jos sillä edelleen tarkoitetaan yhteiskunnan
tilasto tietouden kohentamista tilaston tarkoitusperien ymmärtämiseksi,
niin on puhetta toiminnasta,jota tapahtuujoka päivä,joskaan ei sU,urella
meluIla. Mutta parantamisen varaa on vielä hyvin paljon. Elinkeinoelämän ja virallisen tilaston suhteet ovat Suomessa käsittääkseni yleensä
olleet erittäin hyvät, ja niin tulee asiantilan ollakin. Itse asiassahan nämä
suhteet - toisaalta elinkeinoelämän neuvotteluoikeus ja toisaalta sen
tiedonantovelvollisuus - ovat laissa säädetyt. Tällaista lakimääräistä
järjestelyä arvokkaammat ovat kuitenkin ne neuvottelut elinkeinoelämän
ja virallisen tilaston välillä, jotka vapaaehtoisuuden pohjalta johtavat
tärkeisiin taloustilaston parannuksiin. Toisaalta on valitettavaa, että
eräitä sellaisia tilastoja varten ei elinkeinoelämä ole katsonut voivansa
antaa tietoja, jotka ilmeisesti olisivat sen itsensäkin kannalta hyvin
tärkeitä. Vuoden 1964 alussa alkaa meillä pyöriä liikeyrityslaskenta.
Sen suorittamista ovat kaikki tärkeimmät elinkeinoelämän järjestöt
suositelleet. Ilmeisesti tämän laskennan tuloksena saadaankin paljon
tietoja, joita liikeyritykset voivat käyttää hyväksi varsinkin markkinointikysymyksissä.
Yksityisten henkilöiden ja yksityisten järjestöjen - niihin luettuina
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kaikki palkansaajien järjestöt - taloustilaston kysyntä kohdistunee
lähinnä palkka-, hinta- ja työllisyystilastoihin. Ilmeisesti kuitenkin
muihinkin tilastotietoihin tunnetaan kiinnostusta, koskapa niitä melko
paljon tarjoillaan lehdistön, radion ja television välityksellä.
Meillä ei kansainvälinen taloudellinen yhteistyö ole paljoakaan lisännyt
taloustilastojen kysyntää. Mainitusta syystä johtuneesta kysynnän lisäyksestä ovat muuten parhaana esimerkkinä Euroopan Talousyhteisön
maat, joilla on monenlaista yhteistoimintaa myös virallisen tilaston
alalla. Päinvastoin meillä esim. se, että me emme ole kuuluneet Euroopan
taloudellisen yhteistoiminnan järjestöön, ainakin joitakin vuosia sitten
jarrutti kansantulotilaston kehittämistä. Tuolta järjestöltä lähti näet
monia tiukkoja määräyksiä jäsenmaiden hallituksille sellaisista tilaston
parannuksista, joita meillä normaalia budjettitietä oli miltei mahdotonta
saada aikaan.
Edellä on pyritty käsittelemään - tosin varsin ylimalkaisesti - sitä
taloustilastojen kysyntää, jota eri käyttäjäryhmien taholta on ajateltavissa. Edellisen jatkoksi olisi esitettävä eräitä yhteisiä näkökohtia, jotka
olisi otettava huomioon tilasto-ohjelmia tehtäessä ja sen mukaista
tilastotuotantoa suunniteltaessa. Ensinnäkin olisi suotavaa, että tilastojärjestelmä koskisi kaikkia taloudelliseen toimintaan osallistuvia sekä
kaikkia taloudellisen toiminnan kohteita. Käytännössä olisi tällöin mentävä niin joustavaan järjestelmään, että eräissä vähäpätöisissä kohdissa
tyydyttäisiin tiettyyn minimiohjelmaan. Joka tapauksessa olisi tällöin
perustettava eräitä aivan uusia tilastoja. Toisena aivan yleisenä näkökohtana voisi olla usein lausuttu toivomus tilastotietojen saannin nopeuttamisesta, toivomus, joka on täysin paikallaan jo senkin takia, että voidaan osoittaa tilaston arvon alenevan sitä enemmän, mitä kauemmin sen
laatiminen kestää. Annetulla laajuus-, tarkkuus- ja analysointitasolla
voidaan tietyn tilaston valmistusnopeutta lisätä kiinnittämällä entistä
suurempaa huomiota pullonkaulojen löytämiseen niistä eri tuotantovaiheista, joista tilaston laatiminen koostuu. Eräs tällainen tuotantovaihe
on konekäsittely, johon nähden saattaa muodostua jonotusta, kun useat
tilastot koskevat samaa kalenterivuotta ja alkuaineistot tulevat konekäsittelykuntoon suunnilleen samanaikaisesti. Tietokoneiden lisääntyvä
käyttö voi tältä osin olla hyvä ratkaisu. Eräs yleinen näkökohta tilastojen
kysynnän ja tarjonnan kannalta on edelleen'se, että tilastotietojen on 01-
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tava luotettavia. Kerätyn alkuaineiston on vastattava sitä »todellisuutta~»,
jota informaation 'kysyntä edellyttää, mutta toisaalta on myös »lopputuotteen», tilastotietojen, vastattava kerättyä alkuaineistoa. Myös luotettavuuden parantamiseen tähtäävä tilastotuotannon laatukontroUi
voinee tuntuvastitehostua tietokoneiden käytöllä. Eräänä yleisenä
piirteenä taloustilastojen kysynnässä on se; että halutaan yhä yksityis;.,
kohtaisempia tietoja, halutaan lisää disaggregointimahdollisuu-ksia.Tämä halu voi liittyä yhtä hyvin alueelliseen kuin ajalliseen ja asialliseen
disaggregointiin. Tähän liittyen voisi vielä mainita varsinäisen spesiaali'kysynnän, »räätälintyötä» olevien tilastotietojen kysynnän. Edellä jo
mainittiin, että tilastotyö aikoinaan oli - ja on osaksi vieläkin - pelkkää
taulukointia. Samalla myös suositeltiin tilastotyön tuntuvaa laajentamista. Itse asiassa tilastotaulua on pidettävä vain puolivalmiina tuotteena.
Tilaston käyttäjälle on tärkeätä, että aineistoa analysoidaan niin pit...
källe, että tulos vastaa hänen kysyntäänsä siinä mielessä, että hän voi
tuloksesta vetää ne johtopäätökset, jotka ovat relevantteja hänen ongelmiensa kannalta.
Virallisessa tilastossa olisi pyrittävä siihen, että eri tilastoissa käytetään
yhdenmukaisia käsitteitä, määritelmiä ja luokitteluja, sillä muuten
tilaston käyttäjä voi hämmentyä. Tämän mitä tärkeimmän - ja myös
kansainvälisissä suosituksissa toivotun - parannuksen aikaansaaminen
tuottaa kuitenkin meillä vaikeuksia hajanaisen tilastojärjestelmämme
takia.
Tilastojärjestelmässä olisi tietenkin pyrittävä myös siihen, että kaikki
tilastotiedot löytävät käyttäjänsä, mieluummin ilman suurta mainoskampanjaa. Ilmeistä on, että eri käyttäjäryhmillä on sellaistakin talous ..
tilastojen tyydyttämätöntä kysyntää, jota hyvin voitaisiin tyydyttää jo
olemassa olevilla tiedoilla, kunhan vain käyttäjät olisivat asiasta selvillä.
Tilastollisessa päätoimistossa onkin suunniteltu eräänlaisen virallisen
tilaston oppaan julkaisemista.
Tilastoviranomaisten on, kuten ehkä edellä esitetystäkin on selvinnyt,
tarkoin seurattava tilastotietotarpeen ja sitä vastaavan tilastotietojen
kysynnän kehittymistä yhteiskunnassa. Heidän on myös kysynnästä
lähtien pyrittävä tulkitsemaan, mitä konkreettisia tilastotietoja kysyntä
todella tarkoittaa. Tässä tulkinnassa saattavat eri tilastovirastot toimintaalastaan riippuen olla eri mieltä. Niinpä voidaan ajatella, että Tilastolli-
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nen päätoimisto ~ yleisiä näkökohtia edustaen - on· eri mieltä maataloustilaston toivotusta sisällöstä kuin maataloustilastotoimisto - lähinnä
maataloudellisia näkökohtia edustaen. Samoin voitaisiin ajatella, että
Sosiaalinen tutkimustoimisto on päätoimiston kanssa eri mieltä kotitaloustiedustelujen toivotusta sisällöstä. Sosiaalinen tutkimustoimisto on
korostanut vuodeksi 1965 suunnitellun kotitaloustiedustelun tarpeellisuutta elinkustannusindeksin painojen tarkistamiseksi. Päätoimisto ehkä
puolestaan korostaisisitä, että mainitussa kotitaloustiedustelussa olisi
pantava yhtä suuri painotulojenja tulonsiirtojen selvittelylle kuin tulojen
käytön eli kulutuksen ja säästämisen selvittelylle. Elinkustannusindeksin
painot ovat sitä paitsi, ellei pyritä eri väestöryhmien elinkustannusindekseihin, konstruoitavissa kansantulo tutkimuksiin liittyvien vuosittaisten
tavara- ja palvelusvirtaselvitysten avulla. Taloustilastojen kehittämisen
kannalta on tietenkin joka tapauksessa tärkeintä se, että sekä Sosiaalinen
tutkimus toimisto . että Tilastollinen päätoimisto pitävät kotitaloustiedustelujen suorittamista hyvin tärkeänä.
Kun kosketellaan tilastojärjestelmän puutteellisuuksia, esitetään usein
vain, pelkkänä luettelona· ne tilastot, joihin kaivataan parannusta tai
jotka kokonaan puuttuvat. Jos lähdetään eri käyttäjäryhmien tilastotietotarpeesta ja otetaan huomioon myös vaatimukset tilastojen nopeuteen,~
luotettavuuteen, yksityiskohtaisuuteen ja analysointiasteeseen nähden,
päädyttäisiin luultavasti varsin pitkään luetteloon. Edellä mainittiin jo
eräistä kansantulotilaston puutteellisuuksista (lähinnä siihen liittyvien
~nanssivirta~ ja varallisuuskantatil~stojen puuttumisesta). Tuotantbtilastojen puutteista voisi yleisesti sanoa, että eräistä sektoreista - esim.
käsityöstä - tilastot kokonaan puuttuvat, mutta lisäksi on korostettava,
että vain harvassa tuotantotilastossa on toteutettu se jo varsin vanha
YK:n tilastotoimiston suositus, että tuotantotilastosta olisi käytävä
selville ao. elinkeinon nettotuotoksen arvo eli siis kansantuoteosuus.
Tuotantotilastojen yhteydessä voisi vielä mainita, että valtion finanssitilasto . on meillä varsin puutteellinen. Tulotilastoista olisi sanottava,
että meidän olisi saatava yhdenmukainenkuva eri väestöryhmienja eri
alueiden tulotasoista sekä ansaittujenettä käytettävissä olevien tulojen
osalta, ja että~lkkatil~stoja, olisi edelleenkin laajennettava ja syven-,
nettäyä.Viimeksimainitun parannuksen. tekee hyvin tärkeäksi se,että
palkkatilastojen;,JIl~rkitys .tulon~akotaistelussa on entisestään, kasvanut
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ja että ns. ansiotaso tilastoa on alettu käyttää talouspoliittisena instrumenttina yhteyksissä,joihin se monikäsitteisyytensä takia ei ilmeisestikään
sovi. Tulonkäyttötilastojen parannusehdotuksiin on kauan kuulunut
varastotilastojen aikaansaaminen sekä vuosittaisten investoin ti tied ustel u.jen suorittaminen. Tähän liittyy myös säännöllisen neljännes- tai puolivuosittaisen investointisuunnitelmia koskevan tiedustelun toimeenpano.
Myös eri sektoreita koskeva säästämistilasto kuuluu tähän ryhmään.
Taloustilastoihin laskisin tässä yhteydessä koulutustilastot, joiden uudistaminen onkin jo jonkin aikaa ollut vireillä. Erillisenä tilastona mainitsisin lopuksi säännöllisen polttoainetilaston.
Kun ajattelee edellä esitettyjä taloustilaston puutteita, haluaisi
mielellään itselleen selvittää, mistä tämä puutteellisuus johtuu. Ehkä
tässä toistaiseksi tyydymme vain pariin banaaliin toteamukseen; kaikista
kehittämispyrkimyksistä hqolimatta. maailmassa on vielä monia puutteita, ja tilastonkin kehittämiseen tarvitaan riittävästi rahaa, hyvin
koulutettua työvoimaa ja paljon aikaa.
Tilaston kehittäminen on tietenkin jo mainituista syistä suuresti
riippuvainen siitä tärkeysjärjestyksestä, joka sille annetaan yhteiskunnan
kehittämissuunnitelmien ohjelmassa. Viittasin jo edellä tilaston muuttuneeseen~,T ja parantuneeseen asemaan. Ilmeisesti ei kuitenkaan vielä varsinkaan meillä - täysin ymmärretä sitä suurta muutosta, joka todella
jo on tapahtunut tai jota on edelleen tapahtumassa. Varmaan tässä on
havaittavissa ns. nopean sosiaalisen muutoksen kitkaa.
Joka tapauksessa sellaiset virallisen tilaston kehittämistarpeet, joita
edellä on kosketeltu, korostavat tilastomiesten tehtävien tärkeyttä,
mutta samalla myös heidän vastuutaan. Taloustilaston kehittämistä
voidaan tuskin toteuttaa tasapainoisesti, yhteiskunnan eri tietotarpeet
asianmukaisesti huomioon ottaen, muuten kuin jonkinlaisen yleissuunnitelman puitteissa. Tässä suunnitelmassa olisivat kehittämiskohteet tärkeysjärjestyksessä. Suunnitelman tulisi olla joustava, jotta siinä voitaisiin
ottaa huomioon tietojen tarpeessa tapahtuvat muutokset ja jotta sillä
edistettäisiin uusien metodien ja parantuneen tekniikan käytäntöön
ottoa. Suunnitelmissa olisi jotenkin yritettävä ottaa myös huomioon
ne .tietojen tarpeet, jotka tulevat todella aktuelldksi vasta melko kaukaisessa tulevaisuudessa. Olemme aikaisemmin tehneet paljon virheitä,
.kun· olemme sitoneet tilastojärjestelmän liiaksi nykyisyyteen. Paljon
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sellaista tilastoa on jäänyt laatimatta, paljon sellaista alkuaineistoa ke-·
räämättä, josta myöhemmin olisi ollut hyvin suurta hyötyä. Tilastotietoja olisi tuotettava myös varastoon tulevia aikoja varten.
Kuten jo alussa mainittiin, tässä ei puututa niihin moniin seikkoihin,_
jotka on otettava huomioon järjestettäessä sitä tilastotietotuotantoa,
jolla yhteiskunnan tietojen kysyntä pyritään tyydyttämään. Ehkä olisi
kuitenkin lopuksi syytä korostaa, että kehittämissuunnitelmia toteutettaessa eivät tilapäistekijät saisi vaikuttaa asiaan. Tällaisia tilapäis-,
tekijöitä voivat olla esim. eri virkamiesten erilainen taito hankkia määrärahoja, ministerien erilainen vaikutusvalta ja intressiryhmien erilainen
voimakkuus. Meikäläisissä oloissa on tähän kiinnitettävä erityistä huomiota. Meillähän on vielä varsin vanhanaikainen tilastojärjestelmä
virallisen tilaston nykytehtäviin verraten. Ainoana maana pohjoismaissa,
on meillä voimassa hajanainen tilastojärjestelmä ; näin ollen tilastotoimen yhten~inen kehittäminen mahdoUisirnman tehokkaan tilasto-·
tuotannon aikaansaamiseksi kohtaa meillä sellaisiakin vaikeuksia, joista
voidaan välttyä keskitetyn tilastoj ärj estelmän maissa. Varsinkaan niin~
tuiki tärkeätä tilastojen koordinointikysymystä ei ole helppo ratkaista.

Palkkojen nousun vaikutus hintoihin
J.J. PAUNIO

Pystyykö voimakas ammattijärjestö kohottamaan työntekijöiden ansioita
kautta koko kansantalouden? Ja miten tähän tavoitteeseen tähtäävä
palkkojen korotus heijastuu hinnoissa ja työllisyydessä? Ongelma on
vanha, mutta silti yhä avoin. Tosin kysymys on näin esitettynä siksi
yleisessä muodossa, ettei siihen ole syytäkään odottaa selvää yksisisältöistä vastausta. Sen vuoksi ei tässä esityksessä havitella mitään »yleistä»
teoriaa, vaan tyydytään analysoimaan ongelmaa puhtaasti teoreettisesti
varsin yksinkertaisen mallin avulla, jonka rakenneosat ovat melkeinpä
poikkeuksetta sopusoinnussa perinteellisen teorian .kanssa. Metodista
toteaisin, että malli on staattinenja että analyysi on näin ollen komparatiivis-staa ttinen.
Kyseessä on suljettu talous. Analyysin pääpaino on hyödykemarkkinoiden puolella, joilla vallitsee täydellinen kilpailu. Palkka on mallin
kannalta eksogeeninen. Työ on ainoa muuttuva tuotannontekijä, jolloin
tuotantofunktio voidaan esittää muodossa
(1)

q

=

q (n),

jossa q = tuotannon volyymi aikayksikössä l ja n = työllisyys. Jos w =
(annettu) palkka työllisyysyksikköä kohti ja me = rajakustannukset,
nnn
(2)

me

Vi

=

q'(n).

Kun malli lähinnä kohdistuu hyödykemarkkinoihin, niin voidaan merkitä, että q' (n) = q' [q-l(q)] = g(q). Edellyttäen yrittäjien pyrkivän
maksimoimaan voittonsa saadaan hinnalle p yhtälö
(3)

p

w

=

g(q).

1. Virtamuuttujat ilmaistaan aina aikayksikössä; tätä täsmennystä ei toisteta enää myöhemmin.
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Kansantulo, jota merkitään y:llä, on
(4)

Y = pq.

Koska esitetyn olettamuksen mukaan työ on ainoa muuttuva tuotannon
tekijä, niin palkkatulot, joita merkitään yw:llä, ovat
(5)

Tällöin pääomatulot, joita merkitään Yk:lla, ovat
q

(6)

Yk = pq -

fg~) dq.
o

Edellä esitettyä valaistaan kuviossa l. Kun tuotannon volyymi on Q
ja vastaava hinta p, on kansantulo suorakulmio o QAJ> , palkkatulot
ovat rajakustannuskäyrän MCl:n alapuolella oleva alue OQAlBl ja
pääomatulot rajakustannuskäyrän yläpuolelle jäävä alue AlB1P.
Kun mallia on konstruoitu näin pitkälle, on varsin helppoa määritellä
täsnlällisesti tutkimusongelma. Palkankorotus lllerkitsee rajakustannusten
kohoamista (yhtälö (2) ) ja siis kuviossa 1 käyrän siirtYlllistä ylöspäin
MC 2-asemaan. Partiaalisesti eli yrittäjien kannalta katsottuna ja edellyttäen, ettei lllitään muuta tapahdu, palkankorotus johtaisi tuotannon supistumiseen Ql :een. Lopullinen uusi tasapainotilanne, jonka johtaminen on tämän tutkimuksen pääongelma, riippuu kuitenkin myös siitä,
miten kysyntä reagoi palkankorotukseen ja siihen partiaalisesti,ja näin
ollen ainakin potentiaalisesti, liittyvään tuotannonja työllisyyden supistumiseen. Erityisesti on huomattava, että lllallin puitteissa tarjoutuu mahdollisuus selvittää tulonjaossa palkankorotusten seurauksena tapahtuvan
muutoksen vaikutus kulutus- ja investointikysyntään. Tulonjako on
kuvion 1 mukaan näet ilmeisesti toinen tuotannon ollessa Ql (pääoma:- .
tulot A 2B2 P ja palkkatulot OQlA 2B2 ) kuin täystyöllisyystasolla Q (ks.
edellistä kappaletta).
Täystyöllisyyden oletetaan va'Ilitsevan lähtökohtatilanteessa. Kuviossa
1 tämä merkitsee, että rajakustannuskäyrät oletetaan vertikaalisiksi
täystyöllisyys tuotannon tasolla (Q).
Tulonjaon vaikutusta koskevaa analyysia voidaan huomattavasti
2

J.J.
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Q,

yksinkertaistaa seuraavan todistuksen avulla, joka suoritetaan ennen
mallin lopul\ista konstruointia. Kuvioon 2, on piirretty kaksi rajakustannuskäyrää MC! ja MC 2, jotka eroavat toisistaan palkan osalta.
Tarkoituksena on osoittaa, että tietyllä tuotannon tasolla tasapainotilanteissa, joissa rajakustannukset ovat erisuuruiset palkasta johtuen,
tulonjako pääomatulojen ja palkkatulojen välillä (edellä esitetyllä tavalla
määriteltynä) Qn Sqma. Toisin sanoen, tulonjako on muuttumaton hinnan ollessa jok~ p! tai P 2 •
Jos
(7: 1)

(7:2)

w+~w

mC2 =

q'(n)

,

nnn
(7:3)

~w

mc2 ,.-,. mc! = - - .
q'(n)

Mikäli merkitään, että

,

w"

q (n) = f(q) ~
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llUll

(7:5)

rnc2=

!J.w
f(q) + ----=- f(q).
w

Tällöin saadaan tulojen suhteeksi hintatason ollessa PI
q

f

YI- f(q) dq
(7:6)

y!.~=

Ywl

=-~-1

0

q

q

Jf(q) dq

Jf(q) dq

o

o

ja hintatason ollessa P2

(7:7)

Yk2
Yw2

Y2~

1

[f(q) + {ff(q)] dq

J [f(q) + ~ f(q)] dq
o

q

1.

(1 + ~)[ f(q) dq

Kun YI = Pl J' a toisaalta P2 = W + !J.w. W = 1 + !J.W niin siioittamalla
Y2 P2
PI
q'(n)' q'(n)
w'
:J
YI ja
Yhtälöön (7:7) Y2:n tilalle P2.
PI

(7:8)

Yk2 =
Yw2

P2 y
PI l
q

J

P2 f(q) dq
Plo

(1 + ~W):n
tilalle P2 saadaan, että
w
-PI

YI

1=

q

-1,

Jf(q) dq
0

eli

(7:9)

Ykl = Yk2
Ywl Yw2

Käsittely helpottuu tämän todistuksen avulla sikäli, että tulonjakovaikutuksen osalta voidaan kysyntää ja tuotantoa analysoida, palkankorotuksesta huolimatta, yhteen rajakustannusfunktioon pitäytyen.
Kuviossa 1 on palkankorotuksen aiheuttama uusi potentiaalinen tuotannon, volyymi QI' Todistuksen nojalla voidaan tulonjaon vaikutusta
siirryttäessä Q:sta QI:een analysoida ,hinnan
(ja siis MCI-käyrän)
mukaan ja »unohtaa» P..;hinta ja MC 2-käyrä.

i\

92

J. J. PAUNIO
3.

.Me
ftC

-+------------------~~

o

Jos hyväksytään melko yleisesti omaksuttu käsitys, että tuotannon
supistuessa tulonjako muuttuu palkkatulojen hyväksi ja pääomatulojen
vahingoksi, on rajakustannusfunktio saatettava sellaiseen muotoon,
että se vastaa tätä olettamusta.
Tässä käytetyn mallin rajakustannusfunktio (yhtälö 3) on aggregaattifunktio, joka voidaan ajatella muodostuneeksi kuviossa 3 havainnolliste tulla tavalla yksittäisten yritysten rajakustannusfunktioista. Mallin
rajakustannusfunktion voidaan olettaa olevan muotoa f'> 0 ja f" > 0. 2
Näiden yleisten ominaisuuksien perusteella ei vielä voida todistaa, että
rajakustannusfunktio tosiaan jakaa kansantulon oletetulla tavalla. Jos
rajakustannusfunktiolle annetaan eksplisiittinen parabelin muoto, on
todistus suoritettavissa. Siis
(8: 1)

(q

~

0; me =.0, kun q < 0).

On siis todistettava - mikäli merkitään, että A(q)
yhtälöä (7:4) )
(8:2)

A' (q)

qqf(q)

=

f f(q) dq
o

> o.

Tämän epäyhtälön vasemmalla puolella oleva lauseke

.
(8:3)

A' (q) ==

If('1) dq ['1 f'(q) + f(q)]- [f(ql]'- '1
o_ _---~-----

[[f(q) dqr .
2. Vastaavan rajatuottavuusfunktion g:n derivaatat g' < 0 ja g" <

o.

-

että (ks.
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Sijoittamalla yhtälö (8: 1) ylläolevan lausekkeen osoittajaan voidaan
todeta, että se on positiivinen,3 ts. epäyhtälö (8:2) on voimassa.
Kansantulon käyttö jakaantuu seuraavasti:
y = i + (y-s)

(9:1)

eli että
(9:2)

s

= i.

Näissä yhtälöissä i = investointien arvo ja s = säästämisen arvo.
Tavanomaisesti olettaen, että kapitalistien rajasäästöalttius on suurempi kuin työntekijöiden rajasäästöalttius edellisen tulonsaajaryhmän korkeampien per capita tulojen ansiosta, voidaan säästämisfunktio kirjoittaa
muoWo~
(10)

jossa'YJ = rajasäästöalttius ja fL = kulutuksen arvo, kun y = o.
Jälki-keynesiläisittäin ajatellen5 voidaan investointien olettaa olevan
raj atehokkuusfunktion välityksellä koron funktio, mikä lisäksi oletetaan
Iin eaariseksi, ts.
(11:1)

.

p-a

1 =

-0'

jossa p = rajatehokkuus ja' a sekä 0 ovat parametreja. Riippuvuussuhteen
suuntaa voidaan perustella Kalecki'n esittämällä »lisääntyvän marginaalisen riskin» periaatteella6 makrokäyttäytymiseen sovellettuna. Kun
korkotaso on annettu, määräytyy myös investointien arvo. Kuvioon 4
on piirretty olettamusten mukainen p-funktio, jonka arvo on a, kun
i = O. Korkotason ollessa p ovat investoinnit i.
Kun tässä investointifunktiossa on kysymys niinkin subjektiivisesta
tekijästä kuin investointihalukkuudesta, tuntuu ilmeiseltä, että siihen

3. Sijoittamalla
= or;, ~q2

saadaan:

(~

q3

+ ~q) . 2or; q2 + (~

q3

+ ~q) (or; q2 + ~ ) - (or; q2 + b) 2 . q

(> 0).

= "Y)w Yw-!-Lw ja Sk = "Y)k Yk - !-Lk; Todennäköisesti!-Lw <!-Lk per capita säästämisfunktioiden
osalta.
5. Ks. BJÖRN THALBERG A Keynesian Model Extended by Explicit Demand and Supply Functions for
lnvestment Goods, Stockholm 1962, s. 11.
6. M. KALECKI Essays in the Theory of Economic Fluctuations, London 1939, s. 98-102; ks. myös
THALBERG mt. s. 12.
4. Sw
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vaikuttaa vallitseva suhdannetilanneja nimenomaan kulloinenkin voittojen taso sekä mahdollisesti se, miten täydessä käytössä tuotantokapasiteetti (kiinteä pääoma) on. Näiden tekijöiden oletetaan vaikuttavan
investointifunktiossa a:n välityksellä siirtämällä p-funktio lähemmäksi
tai kauemmaksi origosta (ks. kuviota 4). Sen riippuvuus näistä tekijöistä
määritellään seuraavasti:

jossa .&-funktiolla ilmaistaan kapasiteetin käyttöasteen vaikutusta ja
Rk:lla voittoa. Voitto virtaa kokonaisuudessaan, kuten on oletettu,
kapitalisteille eli yhtälön (6) perusteella
q

pq -

(11 :3)

Rk =

Ig~) dq
_0

~·K
g(q)

jossa K = pääomakanta muuttumattomin hinnoin, joten nimittäjä
ilmaisee pääom'akannan arvon vallitseviin hintoihin.
Kuta vajaanlmassa käytössä pääomakapasiteetti on sitä vähäiselnmäksi voidaan olettaa yrittäjien halukkuus investoida ja päinvastoin.
Tässä ei suinkaan tarkoiteta kapasiteetilla teknillistä maksimikäyttöä
vastaavaa tuotannon tasoa, vaan volyymia, jonka ylittäminen aiheuttaa
yritysten keskimääräisten kokonaiskustannusten kohoamisen. Tämä
ylitys saanee näet yrittäjät harkitsemaan kannattavuusmielessä ole-
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massa olevan pääomakapasiteetin laajentamista. Kun lähtökohtana on
täystyöllisyys eli siis työllisyyden aikaansaama eräänlainen teknillinen
kapasiteettikatto, ei voida ilman muuta olettaa täystyöllisyyden vastaavan taloudellista tuotannon kapasiteettia. Tällä: seikalla ei tässä
yhteydessä ole ratkaisevaa merkitystä, joten lähtökohtana on vaIn,
että
>(11 :4)
qopt < q,

jossa qopt = tuotannon kapasiteetti ja q = taystyöllisyystuotanto. Niin
kuin yhtälö (11 :2) on esitetty, vaikuttaa kapasiteetin käyttöaste a-funktion kulmakertoimeen. Seuraava funktio kuvaa tätä vaikutussuhdetta.
(11 :5)

.&

=:s. +~ (q -

qopJ

edellyttäen, että .&> O.
Sijoittamalla yhtälöt (11 :3) Ja (11 :5) yhtälöön (11 :2) ja edelleen
yhtälöön (11: 1), kirjoitettuna muotoon a ~

P,

sekä olettaen korkotaso

annetuksi saadaan investointifunktio

(11 :6)

joka on voimassa, kun investoinnit ovat ei-negatiiviset. Merkillepantavaa
tässä investointifunktiossa on, että investoinnit sen mukaan supistuvat
nollaan jo q:n positiivisilla arvoilla.
Esitettäköön malli uudelleen sijoittamalla myös mallin yhtälöihin
eksplisiittinen rajakustannusfunktio. Koko malli on seuraava:
(1)

q = q (n)

(II) mc= IXq2 + ~
(III) p=mc
(IV) Y = (cx q2 + ~) .q
q

(V)

Yw =

f (IX q2 + ~) dq
0

q

(VI)

Yk = (IX q2

+ ~) .q -

f (cx q2 + ~) dq
0
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(VII)

s

=

'YJk «(X q2

+~). q

- ('YJk-'YJw)

f «(Xq2 +~) dq-fL
o

(VIII)
(IX)

s

= 1

Malli jakaantuu mikro-osaan [yhtälöt (1) - (111)], jonka tasapainoyhtälö on yhtälö (111) ja makro-osaan [yhtälöt (IV) - (IX)], jonka
tasapainoyhtälö on yhtälö (IX). Makroyhtälöistä (VII) ja (VIII) on
syytä todeta, että vaikka investoinnit ja säästäminen oletettiin nimellisten
muuttujien funktioiksi, niin yhtälöissä esiintyy selittävänä muuttujana
yksinomaan tuotannon volyymi.
Muistutettakoon mieliin, että tämän mallin avulla on tarkoitus analysoida autonomisen palkankorotuksen vaikutuksia hintoihin ja tuotantoon. Mutta yhtälöissä (7: 1) ---: (7 :9) esitetyn todistuksen perusteella voidaan palkankorotuksen vaikutusta - joka mallissa tosin ilmenee rajakustannusfunktion (yhtälö II) siirtymisenä mutta jota ei silti tarvitse ottaa
huomioon i- ja s-funktioiden yhteydessä - johdatella paloittelemalla
mallia varsin yksinkertaisella ja samalla ongelman kannalta mielekkäällä
tavalla tarvitsenlatta ratkaista samanaikaisesti koko yhdeksän tuntemattoman ja yhdeksän yhtälön yleistä tasapainojärjestelmää. Mallin
makroyhtälöillä (VII) ja (VIII) sekä tasapainoyhtälöllä (IX) deter!llinoituu näet tuotannon volyymi (useat tasapainot mahdollisia), joten
voidaan kysyä, miten palkankorotuksen aiheuttama mikroyhtälöiden
(II) ja (111) mukainen ja siis kuvitelluksi katsottava tuotannon supistuminen vaikuttaa varsinaisesti i- ja s-funktioiden välityksellä determinoituvaan tuotannon volyymiin. On toisin sanoen kysymys näiden funktioiden muodosta ja asemasta lähtökohtatilanteessa sekä sitä alhaisemmilla tuotannon tasoilla.
Derivoimalla säästämisfunktio saadaan
(12 : 1)

(12:2)

ds -- (2 'YJk
dq

+ 'YJw) (X q 2 + 'YJw ~
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Voidaan välittömästi todeta, että molemmat derivaatat ovat positiivisia.
Derivoimalla investointifunkti07 saadaan
(12:3)

di
dq

=

2 cx 2 cxy;q5 + (& - y; qoPt) cx q4 + 4 ~y; q3 + 3 (s. -:- y; qoPt) ~ q2
3aK
(cxq 2 + ~)2

2cx
3 aK (cx q 2 +

(12:4)

~)4

[ 2 cx3 y; q8 + 8 cx2 ~y; q6
- 2

(& -

y; qopJ cx2 ~ q5 + 18 cx ~2 y; q4

+ 4 (&- y; qoPt) cx ~2 q3 + 12 ~3 y; q2
+ 6 (s. - y;qopJ ~3 qJ
Näistä yhtälöistä havaitaan, että lausekkeen (s. - y; qopt) etu merkillä on
ratkaiseva vaikutus investointifunktion derivaattojen etumerkkeihin.
Sen vuoksi eritellään hiukan lähemmin &-funktiota.
Jos &= 1 eikä kapasiteetin ylikäytön oletetajohtavan kuin korkeintaan kaksinkertaisiin voitto-odotuksiin, niin
(13: 1)

-1 ~ y; (q - qoPt) ~ 1.

Jos y; cq - qoPt) = 1', niin (q = täystyöllisyystuotanto)
(13:2)

y; =

1
,
q -qoPt

joten
(13:3)

Kun voidaan hyvällä syyllä olettaa, että q < 2 qopu niin tämän perusteella
(13:4)

.&- y; qopt <

O.

Epäyhtälön (13:4) nojalla
(14:1)

di > 0
dq < '

kun
( 14:2)

2 cx y; q5 + 4 ~ y; q3 > I
cx q4 + 3 ~q2 <

:& _ .1.
'i'

I
qopt .
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'On ilmeistä, että q:n kasvaessa nollasta
mutta koska i < 0, kun q
(14:3)

:~ saattaa olla negatiivinen,

= 0, niin relevantilla välillä

di
dq> 0,

sillä epäyhtälön vasen puoli8 on ilmeisesti q:n kasvava funktio.
Epäyhtälön (13:4) perusteella saadaan myös, että
(14:4)

d2 i >
--'-=0
dq2 <

riippuen siitä, onko
(14:5)

Toisen derivaatan kohdalla voidaan todeta, että q:n kasvaessa nollasta
d2 •

dq~ saattaa olla positiivinen. Mutta koska riittävän suurilla q:n arvoilla

epäyhtälön (14:5) vasen puoli muuttuu negatiiviseksi,jolloin epäyhtälön
suunta muuttuu, niin voidaan vain päätellä, että investointien ollessa
d2 •

positiivisia dq~ on joko positiivinen tai aluksi negatiivinen ja vastajonkin
q:n arvon jälkeen positiivinen.
Palkankorotuksen aiheuttama välitön potentiaalinen tuotannon supistuminen saadaan seuraavan yhtälön avulla

jossa p on lähtökohtatilanteen hintataso. Tarkastellaan nyt tätä potentiaalista tuotannon volyymia qP ja lähtökohdan tuotannon volyymia i- ja
s-funktioiden valossa.
2
2
ds
di. d s
d i
M er1. Dl etetaan, etta.. 1··a h to.. k0 h·1
tatl anteessa dcl
> dq
Ja d 2 > d 2'
q

q

kitään toista tuotannon tasapainotasoa qm:llä (ks. kuvioita 5a ja 5b).
Jos qP > qm, niin q on edelleen tuotannon tasapainotila. Jos qP = qm,
niin qm on uusi tasapaino ja jos qP < qm, niin tuotanto on kumulatiivis esti aleneva.
·d
k···
(2~q2+4(3)tjJ
8 . S e VOI aan lrJOlttaa muotoon
2
3Q
cx q + tJ

•

q.
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2. 01 etetaan, etta..

ds
dq

K un

di
dq'

=

...

2

d s
d 2
q
..

.

2

>

d i
d 2
q

(kUVIOt
. 6a Ja
. 6b) , nnn
..
d2 i

d2 S

-

tuotanto alenee kumulatnvIsestl. SIlloIn kun d q 2 > dq on q edelleen
d2

'

tasapainotilanne (kuvio 6c; ei välttämättä, jos dq~ muuttuu negatiiviseksi).
d

di

3. Oletetaan, että d~ < dq' Tällöin qm on uusi tasapainotilanne aino.

.

.

d2 i
q

d2 S
q

•

••

•

astaan sIllOIn, JOs -d2 > -d2 (kUVIO 7). Muuten tuotanto on kulumatnvI,

sesti aleneva.
Tämän erittelyn perusteella voimme todeta, että kun lähtökohtatilanne on stabiili eikä palkankorotus ole suhteeton (qP <: qm), niin
täystyöllisyys säilyy, ja hintataso kohoaa yhtälön
(15:2)

p

=

((X q2

mukaisesti ja siis ~

+~)
=

(1 +

~W)
W

w;~w.

Tulonjako säilyy tällöin muuttumat-

tomana yhtälöissä (7: 1) - (7 :9) esitetyn todistuksen perusteella.
Ei-stabiileissa tapauksissa9 malli ei anna täsmällistä vastausta; sen
perusteella voidaan vain todeta, että hintataso laskee.
Eräissä tilanteissa saattaa tuotanto asettua alhaisemmalle tasolle
(stabiilin tilanteen muuttuessa ei-stabiiliksi ja päinvastoin), jolloin hintataso on
(15:3)

p=((X(qm)2+~)

(1 +

~W).
W

Tällöinp ~ p riippuen tuotannon supistuksen suuruudesta. Vastaava
tulonjako saadaan lasketuksi yhtälöiden (V) ja (VI) avulla.
Investointi- ja säästämisfunktiot oli konstruoitu siten, että tuotannon
alentuessa tulonjaon muuttuminen yhtäältä vähentää investointihalukkuutta ja toisaalta kohottaa kulutusalttiutta, ja lisäksi myös tuotannon
vajaakäyttöisyyden kasvu heikentää investointihalukkuutta. On luultavaa, että kuluttajat reagoivat nopeammin tulojensa muutoksiin kuin
investoijat suhdannetilanteeseen investointisuunnitelmien suhteellisen
pitkäjännitteisyyden vuoksi. Sen vuoksi olen taipuvainen pitämään
kuvioissa 5a, 5b, ja 6c esitettyjä stabiileja tilanteita todennäköisimpinä.
9. Mukaan lukien myös hyvin voimakkaan palkankorotuksen aikaansaama ei-stabiliteetti.
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Tällöin voidaan vastata alussa esitettyyn kysymykseen seuraavasti
(mallin 'puitteissa): Palkankorotuksella saadaan aikaan työntekijöiden
nimellisten tulojen kohoaminen reaalitulojen pysyessä muuttumattomina, sillä hinnat nousevat samass(;t suhteessa kuin palkat. lo Sillöin kokonaiskysyntäkäyrä on vertikaalin en . kuten Dl-käyrä kuviossa 8 (liittyy'
kuvioon 1).
.
Mitä herkemmin investoijat reagoivat suhdannedlanteen muutoksiin
ja mitä suurempia palkankorotukset ovat, sitä todennäköisempää on,
että tuotanto ja työllisyys supist~vat ja että loppujen lopuksi myös hinnat
alenevat. Kuvioon 8 on piirretty eräitä mahdollisia kysyntäkäyriä
D 2, D a ja D 4 , joista viimemainittu edustaa»mahdottomuutta».
Kvalitatiivisen analyysin avulla ei päästä etenemään pitemmälle
esitetyn mallin puitteissa. Tietenkin malli voitaisiin muuntaa dynaamiseksi, mikä teknillisest~ on yksinkertainen tehtävä, mutta sitä vaikeampi
tehtävä on säilyttäa mallin mielekkyys taloudellisessa mielessä. Mallia
voidaan li~äksi laajentaa moneen suuntaan sisällyttämällä siihen mm.
monetäärisiä tekijöitä. En kuitenkaan ryhdy esittämään tavaksi tullutta
selvitystä laajennus mahdollisuuksista, koska ne muutenkin ovat ilmeisiä.
- Jätän suorittamatta tämän kumarruksen realismille.
10. Full-cost periaatteen mukainen lopputulos marginalistisen analyysin välinein.

Katsauksia
Eero Tuomainen: NÄKÖKOHTIA NEUVOSTOLIITON
HINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖSTÄ JA
TEORIASTA

Neuvostoliitoll~ samoin kuin muillekin
telmillä. Jo vanhaa, neljännesvuosisataista
sosialistimaille on ollut tyypillistä keskite- perua olevien KANToRovITsin varjohintotyn johdon voimakas pyrkimys taloudelli- jen soveltamismahdollisuuksia sekä yleenseen kasvuun. Tuotantohyödykkeistä on säkin viivalliseen ohjelmointiin liittyviä
ollut asetettujen tavoitteiden puitteissa kysymyksiä on pohdittu lukuisissa matejatkuva puute, ja niiden niukkuudesta maattisten menetelmien käyttömahdollijohtuen tuotantovoimia on ensisijaisesti suuksia -käsittelevissä talou~ti~t~ilijöiden
suunnattu raaka-aineita ja"--pääom~ta;'a'2 - kokouksissa.
roita tuottaviin sektoreihin. »Myyjien
Hinnanmuodostuksen metodologisten
markkinat» ovat olleet ominaisia koko ongelmien käsittely on Neuvostoliiton tajärjestelmälle. Kun kuitenkin kulutus- loudellisessa keskustelussa lähtenyt yleenkysynnän tyydyttäminen on taloudellisen sä toteamuksesta, että kansantaloudellisen
toiminnan perimmäisenä tavoitteena ja suunnittelun hyvyys ja siitä johtuva taloujatkuva kulutustason 'nostaminen katso- dellisen toiminnan tulos riippuu hyvin
taan välttämättömäksi, tarvittaisiin hinta- vahvasti »hinnanmuodostuksen täydellijärjestelmä, joka painottaisi tuotanto- ja syyden asteesta», mikä se sitten lieneekin~
kulutushyödykkeiden kysynnän ja tarjon- Joka tapauksessa hinnanmuodostusmekanan sekä kuluttajien preferenssejä tyydyt- nismin kehitt-ämistä pidetään eräänä tärtäväksi että kasvupyrkimystä vahvista- keänä ehtona tuotannon suunnittelumetovaksi. Neuvostoliitossa on pidetty tärke- dologian kehittämiselle.
änä löytää nimenomaan sellainen hintaAkateemikko NEMTSINOV1 käsittelee hinjärjestelmä, joka auttaa tuotantovoimien nanmuodostusta erottamalla siinä kolme
sijoitteluongelmien ratkaisemista.
vaihetta: arvon muodostumisen, sen
Vuonna 1956 alkoi Neuvostoliiton ta- muutokset sekä hinnan ja arvon eron.
lousmiesten kesken suuri väittely arvo- Työn arv-oteori~I\ mukaan hinta määräy.:.
teorian ja hinnanmuodostuksen asemästa. tyy elävän työn ja akkumuloituneen työn
Sen jälkeen jatkuvasti vireästi käydyssä, kustannuksista. Kuitenkaan luotu arvo ei
joskaan ei tuloksiltaan järin lihavassa riipu työn intensiteetistä vaikkakin hinta
keskustelussa on yleensä nojauduttu riippuu siitä. Toteutunut arvo on kiinmarxilaiseen työn arvoteoriaan, mutta on teästi sidottu työn sijoitteluun niin, että
myös yritetty ,ratkaista hinnanllluodostus-ongelma .' dogmatismia . karttaviiI'a mene1. V oprosy Ekonomiki 12, 1963.
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otollisissa olosuhteissa luodaan suurempi
määrä arvoja kuin huonoissa olosuhteissa.
Kuitenkin työn intensiteetin ollessa sama,
molemmilla on sama työarvo. Näin hinnan ja työskentelyolosuhteiden määrittämän »valmistushinnan» (sebestoimost)
ero on kansantalouden korkotuottoa. Yleinen arvo ja hinta sekä kustannukset 2 voidaan määritellä vain kokonaistaloudellisella tasolla. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista paneutua Nemtsinovin esittämän
mallikehitelmän hienouksiin, nlUtta keskeistä on se, että hyödykeryhmienja yksityisten hyödykkeiden arvojen ajatellaan
syntyvän välttämättömän työn, lisätyön
ja luotujen arvoelementtien summana.
Mikäli hinta määritellään keskimääräisten
kustannusten perusteella, mitään voittoa
ei voi syntyä,ja arvojen ja hintojen summa
on yhtä suuri. Arvo saa konkreettisen
merkityksens~., vastakokonaistaloudellisella tasolla. Kun siirrytään disaggregoituihin ryhmiin ja yksityisiin tuotteisiin,
voidaan havaita hintojen eroavan arvosta.
Tämä koskee nimenomaan kulutushyödykkeitä. Hintojen ja arvojen erilaistamisen tarve johtuu ennen kaikkea jokaiseen,
tavararyhmään kohdistuvasta kysynnästä
sekä tuotteiden sosiaalisesta tarpeellisuudesta.
Käytännössä hinnat pyritään tavallisesti määräämään siten, että ne perustuvat
ko. tuotetta valmistavien yritysten etukäteen suunniteltuihin keskimääräisiin
tuotantokustannuksiin. Paitsi keskimääräisiä tuotantokustannuksia sisältyy hintoihin myös voitto, joka on noin 3-5 %
2,. »Sebestoimost» voitaneen myös ~ääntää
»ominaisarvoksi» tai yleisesti »kustannuksiksi».
Se sisältää palkat ja muut työtulot, raaka- ja
apu aineet, poistokustannukset ja eräät yleiskustannukset.

1O~

nettoliikevaihdosta. Voiton käyttö on.
melkein samanlainen kuin kapitalistisessa_
järjestelmässä ; osan yritys käyttää harkintansa mukaan, etupäässä sisäiseen ra-hoitukseen ja osa tuloutetaan valtiolle.
Markkinoilla on havaittavissa kolmehintojen luokkaa:
1. Yritysten välituotteiden tukkuhinnat,..
jotka ovat hintoja, joilla yritykset:
siirtävät tavaroita toisilleen. Nämä .
muodostuvat suunnitelluista keski-määräiskustannuksista ja säädetystä_
voi ttornarginaalista.
2. Teollisuuden lopputuotteiden tukku-hinnat, joihin on lisätty myös liikevaihtovero niistä tavaroista, joista seon säädetty perittäväksi.
3. Jälleenmyyntihinnat, jotka syntyvät::
kun teollisuuden tukkuhintoihin lisätä~n jakelukustannukset ja niistä' ;ä-=
hennetään hintaviranomaisten määrittämät subventiot, joiden suuruus..,
määräytyy tuotteiden sosiaalisen tar--peellisuuden mukaan.
Kuten edellä mainittiin, tuotantokus-tannuksiin sisältyvät tuotannontekijätu--loina vain työkustannukset. Koska käsit-teistöstä puuttuvat muut tuotannontekijä-·
tulot, työn arvoteoria soveltuu huonosti.
eri tyisolosuh teisiin. Puolalainen OSKAR._
LANGE 3 on tosin joskus huomauttanut",
että Engelsiä ja Marxia voidaan modernisti tulkita siten, että pääomatavaroita_
lisätään kunnes pääoman nettorajatuotta-vuus on nolla, ja juuri niin tehdään~osia--
listitaloudessa. Pääoman bruttorajatuotta-.
vuus on nollaa suurempi, koska poisto-.
kustannukset (eli akkumulöituneen tYÖn_
kustannukset) ovat positiivisia. Tällainen.
huomautus sisältää sen, että marginalisti-3. On the Economic Theory af Socialism, Minneapolis 1948, ed. B. LIPPINCOTT, s. 133;
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sella käsitteellä vahvistetaan marxilaista
teoriaa.
Marginalistinen tarkastelu on yleensä
'sivuutettu kokonaistaloudellisessa hinnanmuodostuskeskustelussa, mutta käytännössä sitä sovellettaneen alkutuotantoon,
kuten metsätalouteen ja kaivannaisteolli:suuteen sekä öljyn ja 'metallien jalostukseen, suuren hukkautumisen pysäyttämi:seksi. Lisäksi yrityksen johdon voi odottaa
soveltavan marginalistista laskentatapaa .
. Tuotantonormithan tulevat ylhäältäpäin
ja yritysten odotetaan minimoivan kustannukset. Kuitenkin määrällisen normin
ylittäminen on sallittua, ja' tuntuu luonnolliselta, että pystyessään ylittämään
normin yritys tuottaa niin paljon, että
rajakustannuksetja hinta ovat yhtä suuret.
Yrityksen'johdolla on ainakin teoreettinen mahdollisuus vaikuttaa hinnanmuo-dostukseen ehdottamalla uusien tuotteiden
hintoja tai vanhoja hintoja muutettaviksi.
Käytännössä vanhojen hintojen muuttaminen saattaa olla vaikeata, sillä ex ante
laadittuja »hintalistoja» korjataan melko
harvoin. Tästä mainittakoOn esimerkkinä,
·että 1950-luvulla tukkuhintojen yleisiä
tarkistuksia oli vain kaksi, nimittäin vuosina 1952 ja 1955.
On . syytä tarkastella Neuvostoliiton
hintajärjestelmän . ominaispiirteitä hintojen rationaalisuuden kannalta. MORRIS
BORNSTEIN 4 on tutkinut hintojen rationaalisuutta seuraavi~n vaihtoehtoisten kriteeTien mukaan:
a) Vapaan
markkinakäyttäytymisen
ka u tta määräytyvä t hinna t ova t
rationaalisia.
b) Niukkuushinnat, ts. hinnat jotka
4. MORRIS BORNSTEIN Soviet Price Sjstem, The
American Economic Review, March 1962.

saattavat kysynnän ja tarjonrian
tasapainoon, ovat rationaalisia.
c) Rationaalisia ova t kaikki sellaiset
hinnat, jotka pystyvät tehokkaasti
täyttämään niille asetetut tehtävät.
Tehtävät voivat liittyä tuotannontekijöidensijoitteluun, yrityksenjohdon
kontrolliin, tulonjaköon tai muihin
y hteiskun ta polii ttisiin tavoi ttelsnn.
'Bornsteinin ensimmäisen kriteerin mukaan Neuvostoliiton hinnat eivät ole
rationaalisia.
Toisen kriteerin mukaan Neuvostoliiton
hintajärjestelmää voi sanoa osittain rationaaliseksi. Niinpä vähittäismyyntihintoja
voi tanee:p. pitää likimain tämän kriteerin
täyttävinä, mutta sen sijaan tukku hinnat
eivät ole nitionaalisia, sillä tuotantonormithan sanelevat tärkeimpien tuotantohyödykkeiden määrällisen käytön eikä
hinnoilla ole mitään merkitystä kysynnän
ja tarjonnan tasapainottajana. Vaikka
yksittäisten hyödykkeiden tasolla hinta
erotettaisiinkin hyödykkeen työ arvosta
niin, että' se låhenisi niukkuushintaa, on
mahdotonta päästä yhtä lähelle niukkuusarvoa jokaisen tuotteen kohdalla, ja tämä
taas saa aikaan epäsuhteen eri hyödykkeidenvälillä. Hintalistojen olemassaolo on
myös omiaan jäykistämään hinnanmuodostusta.
Kolmannen kriteerin mukaista rationaali~mutta tutkittaessa on tarkasteltava
. eri hintakategorioita. Teollisuuden tukku. hinnat täyttävät edellä mainituista tehtä. vistä ainakin ylhäältäpäin: suoritetun
yrityksen johdon valvonnan, sillä niitähän
voidaan käyttää tavoitteiden saavuttamisasteiden määrittelyssä. Koska niitä muutetaan melko harvoin, ne soveltuvat yhtä
hyvin peräkkäistenajanjaksojen kuin S(:lman alan yritystenkin vertailuun. Tämän
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lisäksi tukkuhinnat toteuttavat myös tilinpidollisen tehtävän, sillä paitsi sitä, että
tuotantosuunnitelmissa määritellään tuotettavat määrät ja tärkeimmät tavaratyypit, voidaan tavoitteet myös ilmaista
arvosuureina,jolloin laskelmissa käytetään
hintalistojen mukaisia hintoja. Näitä
hintoja käytetään ja voidaan järkevästi
käyttää vain juoksevaa tuotantoa koskevissa suunnitelmissa, mutta niitä ei sellaisenaan voida käyttää investointikohteita
valittaessa.
Ehkä tärkeimpänä nykyisen jäykän
hintajärjestelmän etuna on pidetty sitä,
että hintalistat antavat yrityksen johdolle lujan laskentaperustan tehokkaalle
tuotannolle, ko~ka panosten ja tuotoksen
yksikköhinnat tunnetaan etukäteen. Osoituksena tästä on, että välittömästi tukkuhintojen tarkistuksen jälkeen yritysten
voitot ovat likimain etukäteen lasketun
suuruisia, mutta alkavat sen jälkeen
tasaisesti kasvaa, koska annetun hintarakennelman etuja pystytään yhä laajemrpin käyttämään hyväksi. Tukkuhintojen
rakenteen muutosten avulla pystytään
myös yritysten tuotantoa suuntaamaan
korkeampaa laatua ja niukkoja tuotteita
suosivaksi sekä vähemmän niukkoja, ts.
runsaampia panoksia käyttäväksi. Juuri
tällaisissa tuotantopoliittisissa toimenpiteissäjouduttaneen luopumaan dogmaattisuudesta ja asettamaan ni~kkuuskäsitteet
työn arvo teorian edelle. Hinnat palvelevat
siis kiihokkeina pyrittäessä määrättyyn
tuotantotavoitteeseen. Suunnittelijan ongelmana on löytää kulloinkin sellaiset
hinnat, että niiden kiihokevaikutus takaa
sekä määrällisen tavoitteen saavuttamisen
että harmonian kökonaissuunnitel,rnan
puitteissa.
Investoin tisuunni telmia
tehdessään
3
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suunnittelijoiden täytyy suurelta osalta
luopua markkinahintojen käytöstä. Jos
julkinen valta muodostaisi lukuisten tarpeiden yhdistelmänä itselleen jonkinlaisen
preferenssifunktion, olisi teknillis-taloudellisin perustein valittava optimaalinen
tapa sen toteuttamiseksi. Optimaalinen
tapa voidaan, tehokkaan hintajärjestelmän puuttuessa, valita vain iterointiprosessin avulla hylkäämällä määrällisesti
suurempia vaatimuksia asettavat tuotantotavat. Kahden vaihtoehtoisjoukon yhteismitaton osa voidaan konvergoida työpanokseksi (= yhteiskunnallisesti välttämättömäksi työksi), jolloin vertailua voidaan suorittaa. Vertaamalla optimisuunnitelmaa lähimpiin vaihtoehtoihin on
monissa tapauksissa mahdollista määritellä substituutiosuhteet, ja näitä suhteita
käyttämällä voidaan määrätä laskennalliset hinnat, jotka s~pivat julkisen vallan
preferenssifunktioon. Laskennallisten hintojen täytyy sisältää myös vuokrat ja
korot, jotta ne kuvastaisivat valtion preferenssejä luonnonvarojen käyttöön ja tuotantoaikaan nähden. 5
Edellä on melko hajanaisesti käsitelty
tarkasteltavaa hintajärjestelmää ja on
syytä paneutua hinnanmuodostuksen metodologisiin ongelmiin hieman lähemmin.
On mielenkiintoista tarkastella nimenomaan sellaisia teoreettisia järjestelmiä,
jotka eivät vielä liene käytössä, mutta
joita voidaan ajatella sovellettavaksi hintoj en määräämiseen suunnitelmataloudessa. Eräs ~unnetuimpia Neuvostoliitossa
esitetyistä. teoreettisista suunnittelumetodeista on Kantorovitsin ohjelmointimalli,
jonka keskeisinä elementteinä ovat »objek5.Ks.esim. JAN D~~.wNOVSKI The Economic
Theory oj Socialism: A Suggestionjor Reconsideration,
The Journai of Political Economy, August 1961.
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tiivis esti määritellyt arvostukset» eli varjohinnat. Voidaksemme saada kuvaa edellä
mainituista laskennallisista hinnoista ja
nimenomaan Kantorovitsin varjohintojen
systeemistä6 ajatellaan m tuotantoyksikön
muodostamaa taloutta, joka tuottaa n erilaista hyödyketyyppiä. Jokaisena ajanjaksona näillä tuotantoyksiköillä on määrätty kapasiteetti jokaista tuotetta kohden.
Talousyksikön tuottaman hyödykkeen
osuus kapasiteettituotoksesta on yhtä suuri
kuin sen tuottamiseen käytetyn ajan osuus
h .kokonaistuotantoajasta. Kunkin hyödykkeen tavoitemäärää merkitään suunnitelmassa = kj'
Merkitään annetun aikavälin kapasiteettia matriisilla,

=

[aij] , (i

1, ... , m ; j

=

1, ... , n),

jonka alkioina ovat ei-negatiiviset kapasiteettiluvut a ij > O. Positiivisten tavoitteiden sarjaa merkitään kj> 0 (j = 1, ... , n).
On löydettävä ei-negatiivisten lukujen
muodostama suunnitelma

7t = [hijJ, (i = 1, ... , ID: ; j = 1, ... n) ,
jonka ominaisuus, ~j hij ::::: 1, kertoo että
tuotantoyksiköt voivat toimia joko täystahi vajaakapasiteetilla.
Kun määritellään tuotteen kokonaistuotan to suunnitelmassa teknillisellä suhteella,
Xj

= ~i

a ij h ij

,

(j

==

1, ... , n),

on tehtävänä löytää maksimi arvo lausekkeelle
~

(7t) =

min x 7t / kj.
1 :::;:j :::;: n j

6. L. V.

MatematitJeskijemetody
organizatsii i planirovanija proizvodstva. Leningrad
1939. Tässä seurataan WARDin esitystä Kantorovich
on Economic Calculations, The Journal of Politieal
Eeonomy, Dee. 1960.
KANTOROVITS,

Tämän lausekkeen oikea puoli edustaa
eri tavoitteiden suhteellisia saavuttamisasteita ja muodollisesti ne voivat saada
mitä positiivisia arvoja tahansa, mutta
tavoitetta ei saavuteta, jos suhde on pienempi kuin 1. Suunnitelmakokonaisuus
ei voi toteutua, ellei yksityisiä tavoitteita
saavuteta ja huonoin tavoitesaavutus
määrittelee suunnitelman saavutustason.
Jokaisessa sellaisessa yksittäisessä tapauksessa, jossa tuotteen teknillisesti määräytyvä määrä x"! on suurempi kuin suunJ

nitelmaan sisältyvä tavoitemäärä kj, tapahtuu tuotantovoimien tuhlausta. Tehtävää voidaan siis tarkastella sellaisen
suunnitelman hakemisena, että sen jokaisen tavoitteen suhteellisella minimisaavuttamisella on korkein arvo kaikkien mahdollisten suunnitelmien joukossa. Vapaammin sanoen, maksimoitaessa suunnitelmaa samalla minimoidaan ristiriidat
sen sisäisessä harmoniassa.
Pyrittäessä optimoimaan suunnitelma
on tuotantovoimien tuhlaus v~ltettävä.
On löydettävä hintajärjestelmä,joka ottaa
huomioon tuotantohyödykkeiden niukkuuden, ja suunnitelma, joka on tässä
hintajärjestelmässä optimaalinen. Edellä,
määrällisin suurein kuvaillun suunnitelman optimaalisuuden välttämätön ja riittävä ehto on, että on olemassa hintavektori C = (CI' •••• , cn ), joka toteuttaa neljä
ehtoa. Ensimmäinen ehto määrittelee
hintavektorin alkiot eli varjohinnat einegatiivisiksi suureiksi:

1. cj

~

O.

Jos ajatellaan määrättyä tuotantoyksikköä, niin sen tuotoksen arvon on varjohinnoissa lausuttuna oltava maksimi ja
kaikkien kysymykseen tulevien kapasiteettituotosten arvojen on oltava yhtä
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suuria. Samoin eri tuotteiden arvojen
suhteiden on varjohinnoissa lausuttuna
oltava yhtä suuret kuin niihin käytettyjen
työaika osuuksien suhteet. Merkitään tätä
ehtoa:
2.

Cj

aij

=

max

ctait~di,

1 :s:t:s:n
(j,t= 1, .... ,n)
kaikille niille alkioille i ja j, joille h ij > O.
Jos yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan
n = 2, niin varjohintojen suhde C1 !C 2 ilmoittaa tuotettavien tavaroiden välisen
rajatran,sformaatiosuhteen.
Koska suunnitelman saavutustaso määräytyy sekä yksityisten tavoitteiden saavuttamisesta että rakenteen eheydestä, on
tarpeetonta ylittää jotakin tavoitetta yksinään. Tästä seuraa, että sellainen tuote,
joka yksin ylittää osuutensa tuotantosuunnitelmassa, lakkaa olemasta niukka ja sen
varjohinta on nolla. Merkitään ehtoa,
3. cj

=

0, jos xj

>

kj

[.L

(n).

Ehtolausekkeen vasemmalla puolella on
teknillisesti määräytyvä tuotos ja oikealla
puolella on tuotteen tavoitemäärän kj ja
maksimoi tavan suunnitelman eli skaalamuuttujan [.L (n) tulo.
Lopuksi voidaan merkitä ehto täyskapasiteetille,

Varjohintojen ainoana tehtävänä on
täydentää nykyistä hintajärjestelmää tuotantovoimien sijoittelupäätöksissä. Ne eivät esiinny konkreettisina markkinoilla
sen enempää kulutus- kuin tuotantohyödykkeidenkään vaihdannassa. Niidenhyödyllisyys on siinä, että sijoitettuna eri
suunnitelmaehdotuksiin ne kertovat, mikä
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niistä on optimi. Varjohinnat lähenevät
rajattomasti työn arvoteorian mukaan
määriteltyjä hintoja mitä lähemmäs »Langen ihmettä» pääoman nollanettorajatuottavuudesta tullaan.
Johtaessaan avoimen staattisen panostuotos-systeemin oman perusongelmansa
erikoistapauksena Kantorovits huomauttaa, että Dmitrief Leontiefin malli
edustaa riittämätöntä approksimaatiota
todellisista tuotanto-oloista. Se ei ota
huomioon määrätyn sektorin mahdollista
monituotteista yhteistuotantoa tai määrätyn tuotteen vaihtoehtoisia tuottamisprosesseja, lisäksi se käsittelee työtä ainoana
niukkana panoksena. Näistä seikoista ja
panos-tuotos-mallin yleensä korkeasta
aggregointiasteestajohtuen Kantorovits ei
pitänyt sitä käyttökelpoisena arvo-ongelmien ratkaisuissa.
Kuitenkin aivan viime aikoina on
Neuvostoliiton talous- ja tilastojulkaisuissa
ollut kirjoituksia, joissa on käsitelty arvoja hintaongelmien ratkaisumahdollisuuksia sektorien välisen »työpanostaulukon»
avulla. 7 Täysin panos-tuotos-taulukon kaltaisen työpanostaulukon elementtinä on
sektorin i sektorille j antama panos ilmaistuna työpanosyksiköissä. Tuotteiden yksikköarvojen laskemista varten voidaan
työpanostaulukon alkiota v ij pitää hintaja määräkomponentin tulona. Tuotantosuunnitelma määrittelee määrät Xij' mutta
yksikköhinnat ovat tuntemattomia. Ongelma voidaan ratkaista siten, että tuotteiden hinta lasketaan jakamalla arvoalkiot v ij määräalkioilla xij' Saadut hinta7. Näistä ovat kirjoittaneet mm. M. EIDELaikakauskirjoissa Vestnik Statistiki No 9~
1963 ja Sotsia1istitseskij trud No 2, 1963,jossa on
esitetty 83 sektorin työpanostaulukko sekä A.
IVANOV, Vestnik Statistiki No 2, 1963.
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suhteet toteuttavat yhtälOiden järjestelmän kun siihen sijoitetaan mikä tahansa
yksi hinta. Peräkkäisten approksimaatioiden avulla hinta saadaan sellaiseksi, että
arvoalkioiden kaksisuuntainen summa
~i ~j Vij on yhtä suuri kuin työpanos.
Työpanostaulukko ei tuo vanhaan järjestelmään opillisesti mitään uutta. Tästä
johtuu, etteivät näin määritellyt hinnat
ota huomioon hyödykkeiden niukkuutta
mikäli taulukon alkioihin ei sisällytetä
laskennallisia pääomapanoksia. Ilmeisesti
nykyinen (työn arvoteoriaan perustuva)

markkinahintajärjestelmä säilyy ennallaan
samalla kun myös markkinahintojen ja
laskennallisten hintojen ero säilyy. Ulkopuolisen on mahdotonta sanoa, miten
markkinahintoja muutetaan investointiohjelmiin ja projektianalyyseihin sopiviksi; otetaanko korkokustannukset täysimääräisinä huomioon, sovelletaanko Kantorovitsin varjohintoja vaiko joitakin muita menetelmiä? Joka tapauksessa hinnanmuodostuksen metodologiset ongelmat
ovat jatkuvasti esillä Neuvostoliitossa käytävässä taloudellisessa keskustelussa.

Henri

J.

Vartiainen:

VALTIONTALOUTTA KAUKAA
JA LÄHELTÄ

Keskustelua kehitysmaista ja kehittyneistä
1. teollisuusmaista on käyty lähes kaksikymmentä vuotta. Uusien valtioiden synty, kansainvälinen taloudellinen yhteistoiminta sekä maailmanjärjestöjen aktiivinen toiminta pitävät yllä ajankohtaisuuden sanomaa yhä edelleen. Keskustelussa
on asioita pyritty selventämään ainakin
kolmelta kannalta: a) on esitetty joukko
kriteerejä, joiden perusteella maita voidaan jakaa kehittyneisiin, puolikehitys- ja
kehitysmaihin; b) on jouduttu tunnustamaan kehitysmaiden kypsistä talouksista
aika tavalla poikkeavat päämäärät; c)
edellisen mukana on myös talouselämän
suunni telmallisuus joutunut päivänvaloon,
ansaiten hyväksymyksen jopa monien
laissez:faire-ekonomistienkin keskuudessa.
Tuoretta satoa brittiläisen imperiumin
piiristä on A. R. PREsTin teos Pub lie
Finanee in Underdeveloped Countries1 - hieman vanhahtava nimi, sillä nykyisinhän
sanomme Developing Countries. Vastoin
mahtavaa niemään Pub lie Finanee kirja
keskittyy melko kapeasti pelkkiin verotuskysymyksiin, vertaillen erilaisia veronkannon ja veronhelpotuksen vaihtoehtoja
ja kiinnittäen huomiota verottajaa kohtaaviin, kehitysmaille luonteenomaisiin
vaikeuksiin.
1. Weidenfeld and Nicolson, London 1962.
164 s.

Kehi tysmaan määritelmän pääkri teereitä Prestillä ovat korkea työvoima/pääoma-suhde, riippuvuus jostain primäärituotannosta sekä suuri määrä toimeentulominimin rajoilla elävää, omavaraista
maataloutta. Lisäkriteereitä ovat valtion
menojen kasvu kansantuloa nopeammin
sekä näiden menojen tietyntyyppinen
jakautuma, nimittäin sellainen, että pääomamenojen osuus on kehitysmaissa korkeampi kuin teollisuusmaissa. Vuosilta
1957-59 Prest esittää pääomamenojen
osuuden teollisuusmaissa keskimäärin 5.8
prosentiksi, kehitysmaissa 23.2 prosentiksi.
Vastaava luku Suomesta on 19.5 prosenttia, mutta niinpä Suomi onkin monessa
suhteessa kehitysmaa.
Hypoteesi valtion - tai julkisten, miten
milloinkin - menojen kansantuloa nopeammasta kasvusta ei tietenkään ole pelkkien kehitysmaiden tunnusmerkki, vaan
sen voi katsoa pätevän korkeammillakin
tulotasoilla. JEFFREY G. W-ILLIAMSON tutki
tuonnoin poikkileikkauksena 1950-luvulta
julkisen talouden osuutta eri vaurausasteella olevissa maissa. 2 Sijoittaen havaintonsa regressioyhtälöön hän sai julkisen
talouden osuuden »joustoksi» per eapita2. JEFFREY G. WILLIAMSON Publie Expenditure
and Revenue: An International Comparison, The
Manchester School of Economic and Social
Studies, January 1961.
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kansantuloon nähden 1.26 menoilla ja
1.29 tuloilla mitattuna. (1.00 merkitsisi,
että siirryttäessä köyhemmistä rikkaisiin
maihin julkinen .osuus pysyy samana).
Julkisen sektorin paisuminen
A priori voidaan kysyä talousteorialta,
onko syytä odottaa positiivista korrelaatiota julkisen sektorin osuuden ja per capita-kansantulon välillä, ts. onko julkisen
sektorin osuus sitä suurempi mitä korkeamman kansantulon maa on kyseessä?
Vastaus ei ole yksiselitteinen, koska julkinen sektori sisältää niin erilaisia komponentteja.
1. Jos asiaa. katsotaan ensinnäkin pääomamenojen näkökulmasta, tulee aivan
päinvastainen johtopäätös lähinnä mieleen. Kehitysmaissa on nimenomaan kulkuyhteyksiin, sähköistämiseen, maanparannukseen ja sosiaaliseen rakennustoimintaan liittyvien perusinvestointien tarve
suuri. Teollisuusmaissa on tämä pohja jo
aiemmin luotu. Tätä tukee myös edellä
mainittu toteamus, että pääomamenojen
osuus valtion menoista on teollisuusmaissa
huomattavasti pienempi kuin kehitysmaissa. Tämän perusteella voitaisiin väittää, että ainakin julkisten pääomamenojen
kasvu saattaa suhteellisesti heiketä maan
va urastuessa.
Todettakoon kuitenkin heti päälle var~ituksena,
että tämä kehittyneisyyskriteeri soveltuu parhaiten poikkileikkaukseen tältä hetkeltä eikä yhden maan
kehitykseen köyhästä rikkaaksi. Toisin
sanoen, tarkastellessamme kaikkia maita
1950-luvun lopulta tai 1960-luvun alkuvuosilta, huomaamme, että pääomamenojen osuus tosiaan on suurempi kehitysmaissa. Jos sen sijaan katsomme vaikkapa
Suomen valtiontalouden kehitystä 1930-

luvulta nykyhetkeen, ei paaomamenojen
osuus valtion menoista pienenekään hypoteesin mukaisesti maan vaurastuessa. 1930luvulla pulakauden jälkeen pääomamenojen (lainojen kuoletuksia lukuunottamatta) osuus valtion menoista oli keskimäärin
19 0/0' Sodan jälkeen osuus nousi tasaisesti
huippulukuun 28 % ja pysyi keskimäärin
tällä tasolla vuosina 1956-60, pieneten
vasta tästä eteenpäin. 1950-luvun jälkipuoliskoa voisi tämän mukaisesti pitää
kautena, jonka aikana investointien perustavin tarve saatiin tyydytetyksi ja jonka
jälkeen kasvun painopiste siirtyi kulutusja tulonsiirtomenojen puolelle.
ajassa
Selitys näiden vertailujen pitkin tai poikin - eroavuudelle piilee
siinä, että talouspolitiikan tavoitteet ovat
ajassa muuttuneet. Käsitys budjettipolitiikan päämääristä oli 1930-luvun Suomessa toinen kuin 1960-luvun Suomessa;
sen sijaan 1960-luvun niin Suomessa,
Yhdysvalloissa kuin Nigeriassakin vallitsee
suunnilleen sama käsitys taloudellisen
kasvun edistämisen suotavuudesta. Tämä
ajatuksen ykseys johtaa siihen, että investointimenoja on suhteellisesti runsaammin
siellä missä tarvekin on suurempi eli
kehi tysmaissa.
2. Julkisia kulutusmenoja voidaan tuotannon kannalta pitää julkisen sektorin
tuottamien ja tarjoamien palvelusten indikaattorina. Voitaneen olla yhtä mieltä
siitä, että tuottavuuden nousu - teknillisessä mielessä - on hidasta julkisessa
sektorissa, kuten yleensäkin palveluselinkeinoissa. 3 Jos julkisten palvelusten määrä
on jonkinlainen kokonaistuotannon funktio, tämä merkitsee niiden suhteellisen
3. Ks. esim. JOHN W. KENDRICK Productivity
Trends in the United States, N.B.E.R., New York
1961, mm. Appendix K.
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osuuden kasvua maan vaurastuessa, kun
keskimääräistä alhaisempi tuottavuuden
lisäys ei kompensoi palkkakustannusten
kasvua. Samaten voidaan esittää, että
pääomakannan kasvaessa työvoima käy
suhteellisesti niukemmaksi ja kalliimmaksi
tuotannont~kijäksi, ja julkiset palvelukset
ovat tuotantorakenteeltaan nimenomaan
työvaltaisia .
3. Tulonsiirtomenojen sekä yleisemmin
yh teiskunnallisten hyvinvointiohjelmien
osalta on todettava, että kasvupaine on
nykyoloissa erittäin suuri. Sosiaalisen turvan vaatimukset ja kaupunkilaistuvan
asutuksen levitessään tuomat lisäkustannukset sälytetään julkiselle vallalle; ne
korvaavat perhe- ja kyläyhteisön keskinäisen avustustoiminnan, talkoo- ja naapuriavut. Pihakaivojen tilalle möyritään
vesijohtoverkostot. Korrelaatiota onkin
ehdotettu sosiaalisen ja poliittisen »edistyksellisyyden», progressiveness, välille. 4 Eri
maiden historialliseen kehitykseen sopivaksi johtopäätökseksi tämä väittämä ei
silti kelvanne, sillä nykyisin monet hyvinkin alikehittyneet maat seuraavat suoraan
Venäjän tai muun Euroopan modernin
uunnitel~atalouden antamaa »demonstration effect'iä» eivätkä tyydy takapajuisella tulotasollaan jäämään myös sosiaalisesti takapajuisiksi. Onkin toisaalta selvää,
että mikään »taloustieteellinen» julkisen
talouden kehityksen teoria ei voi vaatia
itselleen yleispätevyyttä sekä ajassa että
tämän hetken poikkileikkauksena, sillä
4. WILLIAMSON artikkelissaan sekä hänen siteerauksensa mukaan myös PAUL A. BARAN pyrkivät
yhdistämään tämän edistyksellisyyden RosTowin
taloudellisen kasvun malliin, sen »take-off»-kauteen. Tämä näyttää kaukaa haetulta tuelta,
sillä take-off sentään yleensä keskittyi viime
vuosisadan puolelle.
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kunkin maan ja aikakauden poliittiset
olosuhteet ovat sentään ratkaisevia.
Edellisen perusteella tekisi mieli väittää,
että valtiontalouttaja yleensä finanssipolitiikkaa kohtaavat vaikeudet ovat nykyisin
kehitysmaissa suurempia kuin teollisuusmaissa. Korkean kansantulon maassa on
valtion menojen ja verotulojen kasvu
suunnilleen samanaikaisen ja erittäin pitkän evoluution tulos. Kun uusia tulonsiirto- ja kehitysohjelmia on hiivitetty
valtiontalouteen, on varat näiden kattamiseen suurelta osin saatu verojen tuoton
tavallisen kasvun tietä; vain osaksi on
lisärahoituksen tarve täytynyt tyydyttää
veroperusteita nostamalla. Entä kehitysmaat: niihin voidaan nyt oikopäätä hyvinvointivaltiolta lainata valtion menoja
lisäävät, sosiaaliset ja taloudellista kasvua
edistävät ohjelmat, mutta verotuspohjaa
ei samalla tavoin käy siirtäminen. Jos
pääo~a maan väestöstä on toimeentulominimin rajoilla elävää, itseään varten
tuottavaa omavaraista maanviljelysasujamistoa, tuottaa jo sen verollepano aikamoisia hankaluuksia, eikä siltä saatavien
verotulojen voi luottaa paljoakaan kasvavan vuodesta toiseen. Verottajalle on
hankalaa, jos suuri osa kansantaloutta
toimii vielä raha talouden ulkopuolella,
sillä on vaikeampi välttyä mielivaltaisuudelta luontaistuotteiden kuin rahatulojen
verotuksessa. 5 Edelleen voi vastikään itsenäisyytensä saavuttanut valtio joutua
lyhyen ajan sisällä perusteellise&ti uusimaan verotusjärjestelmänsä, jos aikaisempi siirtomaaverotus saa hylkäävän tuo5. PRES'I' kertoo, kuinka maatalouden verotusta Nigeriassa järjestäessään verottajan on
otettava huomioon, että käyvä mittayksikkö
mudu voidaan tulkita ainakin kolmellatoista eri
tavalla.
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mion; verottajilta vaaditaan näissä oloissa
paljon ekonomistin ymmärrystä.

Verotuksen rakenteesta
Käsitellessään verotulojen jakautumista
välittömien ja välillisten verojen kesken
Prest joutuu toteamaan sen tilastoistakin
vääjäämättömästi ilmikäyvän seikan, että
välittömien verojen osuus kaikista verotuloista on kehitysmaissa huomattavasti
pienempi kuin teollisuusmaissa. Välilliset
verot (usein voidaan puhua myös kulutusveroista) ovat yleensä helpompia ja
huomaamattomampia koota, niiden verotuspohjina olevat konkreettiset hyödykkeet eivät vältä verottajan silmää. Jos
lisäksi tulonjakautuma ja omistussuhteet
ovat epätasaisia, niin talouspolitiikasta
päättävät - usein juuri varakkaat pllnt sälyttävät mielellään veroinsidenssin koko kansan harteille välillisten,
myös välttämättömyystarvikkeisiin kohdistuvan verotuksen muodossa.
Prest luokittelee kehitysmaiksi kaikki
ne maat, joissa välittömien tulo- ja omaisuusverojen osuus verotuloista on vähemmän kuin 20 %. Suomi joutuu tämän
mukaan varakkaampaan ryhmään; meillä
oli tämä osuus valtion verotuloista viime
vuonna 23 0/0. Jos otetaan mukaan myös
kunnanvero ja lasketaan osuus koko julkisen sektorin verotuloista, kohoaa osuus
viime vuosilta 40 %:n tienoille.
Miltä näyttää nyt historiallisessa perspektiivissä - tästä hetkestä sekä taakseettä eteenpäin - olettamus, että välittömien verojen merkitys kasvaa kansantulon noustessa?6 Aivan aikojen alusta ei
6. Jako välittömiin ja välillisiin veroihin on
selvä vain teoriassa. Kriteerinä on nimittäin se,
että välittömässä verotuksessa veron rasitus jou-

tätä hypoteesia kannata lähteä haeskelemaan. Mutta tuoreemmalta historian
ajalta se käy yksiin monien tilastotietojen
kanssa. J akakaamme selvyyden vuoksi
tämä kasvu ikäänkuin kolmen voimakomponentin aikaansaannokseksi.
Ensinnäkin puhtaasti »taloudellinen»
kehitys, jota verottajan näkökulmasta
voisi myös kutsua »edistykseksi»: vaihdan ta- ja rahatalouden kehittyessä on
käynyt helpommaksi, ja monien veronmaksajaryhmien osalta ensi kädessä mahdolliseksi, ryhtyä verottamaan rahatuloja.
Veron kan taminen rahamääräisenä on
edelleen merkinnyt kruunun toiminnan
rationalisointia, sillä viljana, voina ja
kapahaukina sisään saatu veron tuotto oli
varmaan vaikeampi käsitellä ja disponoida
kuin raha. Kun myös veronkantajan tekniikka on samalla kehittynyt - kun esimerkiksi kiinteää omaisuutta on ryhdytty
taksoittamaan yhdenmukaisin perustein
ja kun arvopaperiomaisuudelle on muodostunut markkina-arvo, on välittömän
verotuksen kanto välillisen rinnalla helpottunut.
Toinen selitys löytyy poliittisten olojen
ja yhteiskunnallisen ajattelutavan kehi-

tuu samalla ja lopullisesti veronmaksajan kannettavaksi (tulovero), mutta välil1isessä verotuksessa veronmaksaja siirtää rasituksen toisen
kannettavaksi (liikevaihtoveron maksaa kuluttaja). Käytännössä rasituksen siirtoa tapahtuu
osittain molemmissa ryhmissä. Esim. pinta-alan
mukainen maaverotus muuttuu välilliseksi, jos
maanviljelijä pystyy siirtämään veron tuotteidensa myyntihintaan, mutta jää välittömäksi, jos hän
elää omavaraistaloutta. - Käytännön kriteeriksi
voimII).e paremmin ottaa seuraavan: välillinen
vero kohdistuu tietyn hyödykkeen valmistamiseen, tuontiin, vientiin tai myyntiin tahi finanssi·
liiketoimeen, välitön vero taas yksityisen tai
yhteisön tuloihin ja varallisuuteen.
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tyksestä. Osa rälssiaatelistoa joutui giljotiiniin ja loput veroluetteloihin, yhteiskunnan päätöksenteko demokratisoitui.
Yhä yleisemmin hyväksyttiin periaate,
että suurten tulojen omistajan on maksettava enemmän veroa kuin pienituloisen, sekä absoluuttisesti että suhteessa
tuloihinsa. Tämä on se jalo motiivi, millä
ensin proportionaalista ja sitten' progressiivista tuloverotusta on perusteltu.
Aivan proosallinen ja kolmas syy on
kuitenkin tämän taustana - yksinkertaisesti valtion kasvava varaintarve. Yleinen ilmiö oli verorasituksen kasvu kummankin maailmansodan aikana ja jääminen korotetulle - ja edelleen kasvavalle
- tasolle sodan jälkeen. Jos kerran välillisiä veroja jo oli, pyrki veronkantaja aidan
yli matalasta kohdasta ja lisäsi välittömiä
veroja.
Suomessa oli vielä vuosisadan vaihteen
tienoilla välittömien verojen (maaverot,
henkirahat ja käräjäkapat) osuus valtion
verotuloista vain noin 9-13 %. 1920- ja
1930-luvuille tultaessa osuus olijo kasvanut
yli 20 %:n, aivan esittämämme kehityshypoteesin mukaisesti. Sotavuosina osuus
ylitti jo 40 0/0' ja 1950-luvulla se oli keskimäärin 24 % trendin ollessa hitaasti
.. aleneva. Sodan aikana oli tuloja mitä
verottaa mutta ei tavaroita, sodan jälkeen
liikevaihtovero taas osoittautui tehokkaaksi haaviksi. Kuluvana vuonna välittömien verojen osuus näyttää taas nousevan korkealle.
Lieneekin niin, että välittömien verojen
osuuden kasvu eri maissa on tunnusomaista vain tietylle kehitysvaiheelle, jonka
aikana kansa ja sen tulonmuodostus
saadaan tehokkaasti rekisteröidyksi veroluetteloihin. Sen jälkeen osuus vakiintuu,
ja jos jotain muutosta on odotettavissa,
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rilln tämän hetken tendenssien mukaan
on teollisuusmaissa odotettavissa pikemminkin välittömien verojen suhteellista
laskua kuin nousua. Viime aikojen talouspolii ttiset toimen pi teet ja keskus tel u t tuloveron alentamisesta tai kulutusverojen
nostamisesta mm. Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Englannissa, Neuvostoliitossa, Ranskassa ja Tanskassa viittaavat tähän suuntaan. Erilaisia motiiv:eja voidaan esittää;
suhdanteita elvytetään alentamalla tuloveroa, ja toisaalta lisäprosentteja on poliittisesti mukavampaa säätää välillisiin
veroihin - käyhän viimeksi mainittu sitä
paitsi esim. Suomessa päinsä usein pelkästään valtioneuvoston päätöksin. Pitemmän tähtäyksen kehityslinjojen pinnanalaisina selityksinä ainakin teollisuusmaissa näkisin puolestani seuraavat: a)
Tulonjaon demokratisoituminen on jo
ehtinyt niin pitkälle, että sosiaaliset vaatimukset tulojen uudelleen jaosta ja progt
ressiivisen verotuksen nostamisesta eivä
enää kaiu yhtä kiihkeinä kuin ennen. b,
Kulutusveroilie on modernissa finanssi)
politiikassa myönnetty useita tehtäviäyhtäältä suhdannepoliittisia, toisaalta kulutustapoja ohjailevia.

Tuloverot
Prest selvittelee asiallisesti yksityisten henkilöiden tuloverotusta ja verotusnormeja
kehitysmaissa. Kehittyneisyyden merkkinä
on se, montako prosenttia väestöstä kuuluu
veronmaksajiin: kun Jamaicassa tai Englannin Guianassa vain 2-3 % väestöstä
joutuu verotilastoihin, on vastaava luku
Englannissa: ja Yhdysvalloissa 30-40 %,
Suomessa runsaat 20 %.
Tulon määrittely ja oikeudenmukainen
taksoitus näyttävät olevan veroviranomaisten päähuolena kehitysmaissa. Millä
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perusteilla määrätään vero omavaraisille, veroprosentin korkeus ei saisi vaikuttaa
markkina- ja rahatalouden ulkopuolelle haitallisesti työnhaluun. Pohjimmiltaan
jääville pienviljelyksille, pensastolaisille tässä on kysymys tulo- ja substituutiotahi lahjusten ottajille? Pannaanko pien- vaikutuksista. Veron korotus tekee veronviljelijän kotituotanto verolle markkina- maksajan köyhemmäksi (tulovaikutus ) ,
hinnoin vai omakustannushinnoin? Prest niin että hänen on ponnisteltava entistä
näkyy kallistuvan edellisen vaihtoehdon ankarammin pitääkseen yllä entisen elinpuoleen, opportunity cost-periaatteeseen no- tasonsa. Toisaalta se tekee vapaa-ajan
jautuen; lieneekö todellinen syy se, että tahi jonkin verotuksen ulkopuolelle jäänäin saadaan farmari maksamaan ,enem- . vän ehkä pimeänkin askareen suhteellimän veroja?7
sesti edullisemmaksi (su bsti tu u tiovaiku tus )
Toinen argumentointi koskee tuloveron ja siten houkuttelee vähentämään veronja »menoveron», expenditure tax, vertailua. alaista työponnistusta. Tällä seikalla on
Jälkimmäisessä verotuspohjan muodosta- oma kantavuutensa maassa, jossa veronvat ainoastaan verovelvollisen kulutusme- maksaja voi esim. siirtyä erakoksi tai
not, ja se suosii siis säästämistoimintaa. rosvoksi viidakkoon. Jos veronkantaja
Menoverojärjestelmä kuuluu otetun käyt- onnistuu tukkimaan tällaisia pakoteitä,
töön Intiassa ja Ceylonilla (ylempiä tulo- jää alhaisella tulotasolla verorasituksen
luokkia koskevana), mutta sen soveltuvuu- tulovaiku tus fyysisesti hyvin ratkaisevaksi;
desta ei vielä johtopäätöksiä ole tehtävänä. pysyäkseen vain hengissä veronkantajan
Teoreettisia malleja voidaan konstruoida, käynnin jälkeen veronmaksajan on lisätjoista käy ilmi menoveron vaikutus nykyi- tävä työponnistustaan, kuten Saarijärven
seen ja tulevaan kulutukseen ja säästämi- Paavokin teki hallan käytyä. Karmea
seen sekä työnhaluun, mutta lopputule- kuva on rivien välistä luettavissa. Ylemmat jäävät parametrien arvoista eh- millä tulotasoilla (ja korkeamman per
maissa)
kerrotaan
dollisiksi. Vaikeuksia näyttää tuottavan capita-kansantulon
säästämisen ja kulutusmenojen moraali- substituutiovaikutuksen taas voimistuvan
nen rajanveto: katsotaanko lasten koulut- ja tappavan työn halua, koska progressio
taminen, talon rakentaminen tai kilpa- syö tehokkaasti tuloja. Tähän en liiemmälti usko, koska paremmissa oloissa työnhevosen ostaminen säästämiseksi?
Prest muistaa myös huomauttaa siitä haluun vaikuttavat jo niin monet muut
verokantaa koskevasta rajoituksesta, että dynaamiset karriääriseikat että ei pelkkä
verotus pääse yritteliäisyyttä nujertamaan.
Lausun tämän kuitenkin vain puoliääneen
7. Suomen kansantulolaskennassa hinnoitelniin kauan kuin nykyinen lisäveromme on
laan omaan käyttöön tarkoitettu
tuotanto
voimassa.
»tuottajan hintaan», johon useimmiten ei sisälly
Yhtiöiden verorasitus on Prestin mukuljetuskustannuksia markkinoille. Prestinjärjestelmässä ei oteta huomioon kauppaporrasta,
kaan kehitysmaissa nousemassa. Tämä on
vaan markkinahinnan katsotaan määräytyvän
poliittisesti vaivaton tie ja vaikuttaa vätorilla tuottajan ja ostajan kesken. Prest käsittelee
hemmän henkilökohtaiselta loukkaukselta
edelleen tuotannon kansantuloarvoa samalla
kuin
yksityisten henkilöiden tulovero on
verotusarvona ; meillähän nämä kaksi lasketaan
kajoaminen. Itsenäistyneet maat pystyvät
täysin eri perustein.
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jo verottamaan ulkomaistenkin yhtiöiden
tuloja.
Tässä suhteessa on Suomi mitä aidoimmin kehitysmaa. Onhan yhtiöveromme
(siis pelkästään valtionvero) noussut sotaa
edeltäneestä 15-20 %:n tasosta 38-50
%:n tasolle. Korotukset ovat olleet väliaikaisia, mutta toistuessaan ne ovat saaneet uuden pohjanoteerauksen luonteen.
Meidän ei tarvitse pelätä sitä hypoteettista
ylärajaa, jonka ylitys Prestin mukaan voi
häätää varsinkin ulkomaisten omistamat
yhtiöt pois maasta, jolleivät ne saa aikaan
vallankumousta sitä ennen. Missä taas
taloudellisen kestokyvyn asettama yläraja
on, sitä on vaikea sanoa. Ulkomaiden kanssa kilpailevilla tuotannonaloilla kilpailukyvyn säilyttäminen voi asettaa verorasitukselle ylärajan ; sen sijaan kilpailulta suojassa oleva kotimarkkinateollisuus pystyy
aina siirtämään osan rasitusta kuluttajille.
Kulutusverot

Prest kohdistaa päähuomion tuonti- ja
vienti tulleihin, hinnan tasa usj ärj estelmiin
sekä valmiste- ja liikevaihtoveroihin. Samassa yhteydessä hän käsittelee myös
muutamien julkisten palvelusten hinnanmuodostusta (Publie utilities).
Tullit ovat usein kehitysmaiden tärkein
tulonlähde, esim. Ghanassa ja Ceylonilla
50-60 %. Yllättävää on havaita, kuinka
paljon vientitullejakin eräissä maissa saatetaan kantaa. Ne soveltuvat maihin, joilla
on jonkinlainen monopoliasema alallaan,
jolloin vero voidaan siirtää -suurelta osin
ulkomaiden maksettavaksi.
Hinnantasausrahastot, joiden tulisi tasoittaa vientituloja hyvien ja huonojen
vuosien kesken, saavat Prestiltä heikon
mainesanan. Hänen mielestään rahastot
usein käsittävät tehtävänsä väärin ja
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keräävät VUOSIen mittaan itselleen aikamoisia ylijäämiä, jolloin niistä tuleekin
verottajia vailla laillisia valtuuksia. Niinpä
Sierra Leonen markkinointirahasto kokosi
1950-luvulla aika' ajoin ylijäämiä, jotka
nousivat 3-5 prosenttiin kansantulosta
(meillä tätä vastaisi siis 600-1000 milj.
nmk). Ainoa tuote jonka vienti tänä aikana kasvoi odotusten mukaisesti oli kahvi,
mutta sen vientikulkikin rahaston ulkopuolella.
»Tukku- vai vähittäisportaan liikevaihtovero?» kysyy Prest, päätyen suosittelemaan edellistä käytännöllisistä syistä.
Hän perustelee väitettään, että »there
are some formidable obstacles in the
way ofretail sales taxation ... » mm. sillä,
että »even in the UK it has not yet been
considered practicable to place the purchase tax on a retail basis». Hän ei käsittele
lainkaan sitä meillä niin tunnettua argumenttia, että aikaisempi tukkuporrasveromme asetti sellaiset (suur)firmat, joilla
oli mahdollisuus käyttää yhtymän sisäisiä
siirtohintoja veronalaisessa myynmssa,
edullisempaan asemaan kuin pienyrittäjät.
Tukkuporrasveron haitoiksi Prest laskee seuraavat: a) se laskennallinen harmi,
että vähittäiskaupan marginaalista johtuen vero muodostuu erilaiseksi eri tuotteissa, b) veroon muutoksia tehtäessä
vähittäiskauppias joko kärsii tappiota tai
kerää ylimääräistä voittoa varastossaan
olevista tavaroista, c) »devilish complications», jos tuottaja sattuu myymään
suoraan vähittäiskauppiaalle tai jos muutoin tukkuhintaa ei voida määritellä.
b- ja c-kohtien johdosta olisi varmaan aiheellista lähettää pari virkamiestä opintomatkalle Suomeen, tutustumaan niin liikevaihtoveron palautusjärjestelmään kuin
kaikenkattavien lakipykälien sanamuotoi-
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hin. Suomi onkin aika kehittynyt maa, dessaan kuluttajanhintoihin. Ainoa muukoska se on taasen siirtynyt vähittäispor- ' tos olisi se, että korkeammalle verolle
taan verotukseen.
joutuneen hyödykkeen menekki laskisi
On silti selvää, että kehitysmaissa liike- alhaisemmalle tasolle. Ajattelen tässä selvaihtoverottajan on tyydyttävä paljon laisia maita, joissa sekä kasvu- että valuutvaa tima ttomampiin kompromisseihin kuin tasyistä kysynnän rakenteeseen puuttumiSuomessa. Kovin primitiivisissä oloissa ei nen katsotaan välttämättömäksi. Investämä kysymys ole niin tärkeäkään, koska tointitavarat olisivat verottomia, tavallisilliikevaihtoverolla koottava tuotto vielä la kulutushyödykkeillä olisi tietty vero, ja
jäisi vähäpätöiseksi tullien ja alkoholi- ylellisyysluonteisella tai muutoin pahekverojen rinnalla.
suttavilla tavaroilla olisi korkea vero. OliPrest ei ota kantaa siihen, tuleeko han Englanninkin liikevaih toverossa vielä
ihanneliikevaihtoveron olla yleinen ja vuoteen 1958 asti yhdeksän verokantaa,
kaikkiin hyödykkeisiin samalla prosen- alkaen 90 prosentista ja päättyen nollaan.
tilla kohdistuva. Yleisyyttähän on perus- (Nyt niitä on enää nelj ä. )
teltu sillä jo Adam Smithin lanseeraaOikeaoppinen vastaus näihin ihmettemalla motolla, että veron tulee olla vaiku- lyihin on tietenkin seuraava: ei monia
tuksiltaan neutraali.
veroprosentteja, ne tekevät järjestelmän
Hallituksen esityksessä nykyiseksi liike- monimutkaiseksi ja aiheuttavat tulkintavaihtoverolaiksemme oli mm. seuraava vaikeuksia ja veronkiertoyrityksiä. Invesperustelu: » ... liikevaihtoverojärjestelmä toin ti toiminnan rohkaiseminen voidaan
ei saa vaikuttaa talouselämän kilpailuolo- järjestää muun kuin liikevaihtoveron avulsuhteisiin eikä kohtuuttomassa määrin la, ja ylellisyyskategoriaa taas ei voida
rasittaa tuotannollisen toiminnan laajen- objektiivisesti määritellä. Hyvä on, perustumista . .. verotuksen tulee kohdistua teltakoon (ja erittäin vahvasti) yhden ja
koko siihen hintaan, minkä tavaran käyt- saman veroprosentin käyttöä käytännöllitäjäjoutuu siitä maksamaan ja ... verotus sillä näkökohdilla, mutta ei sillä, että
on periaatteessa ulotettava kaikkiin tava- veron jostain teleologisesta syystä pitää
roihin.» Tämä neutraliteetti on sopu- olla sama kaikille tuotteille.
soinnussa kuluttajan valinnanvapauden
kanssa, sillä se ei muuta hyödykevalikoiSosiaalipolitiikkaa
man suhteellisia hintoja. Neutraliteetti
tarkoittaa tässä sekä kaikkien tuottajien että Luvun »Grants, subsidies and other
kaikkien tuotteiden yhdenmukaista koh- allowances» pääsisällön muodostaa verottajan näkemys siitä, minkälainen lapsitelua.
Menettäisikö vero nyt oleellisesti puo- perheiden asema on tuloverotuksessa oleva
lueettomuuden luonnettaan, jos sen sallit- lapsettomien tai yksinäisten rinnalla.
Jos näkökulma olisi pelkästään tulon
taisiin diskriminoida eri tuotteiden välillä?
Saman alan tuottajat olisivat edelleen ansainnan, ei erityisjärjestelyjä kaivattaisi
yhdenvertaisia, ja samoin eri alojenkin - »itsepähän päättävät lapsensa hanktuottajat sillä olettamuksella, että vero kia». Jos taas katsotaan, että tietty elintaso
joka tapauksessa siirretään kokonaisuu- on pyrittävä turvaamaan jokaiselle per-
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heenjäsenelle, on tämä otettava verotuksessa lapsivähennyksinä (tai lapsilisiä maksamalla) huomioon. Argumenttina voisi
olla, että eihän lapsi itse voinut päättää
maailmaan tulostaan. Käytännöllisistä
järjestelyistä yksimielisyyteen pääseminen
olisi varmaan hyvin vaikeaa, jollei sattuisi
niin onnellisesti, että useimmissa maissa
asia on jo joll~in tapaa järjestetty, samoin
kuin on yleisesti tunnustettua, että elatusvelvollisuudesta täytyy jotain verohelpotusta saada.
Entä jos veropolitiikassa tulee ottaa
huomioon myös tiettyjä väestöpoliittisia
päämääriä? Pitkälle kehittyneissä maissa
tämä ei vielä muuta argumenttien suuntaa. Kun syntyneisyys on aUe 20 promillen
ja väestön kasvu kuolleisuuden huomioon
ottaen 1-1.5 promillea, voidaan veropolitiikka järjestää neutraaliksi väestönkasvuun nähden tai parhaimmillaan sitä
suosivaksi, kuten Ranskassa. Samaa asiaa
palvelee meillä vaatimattomassa määrin lapsilisien porrastus.
Miten on sitten maissa, joissa väestön
vuotuinen lisäys on 3-4 %:n luokkaa ja
entisillekin leipää niukalti? Sosiaalipoliittiset ja talouspoliittiset näkökohdat joutuvat ilmiriitaan: edellisten mukaan olisivat
monilapsiset perheet eniten tuen tarpeessa,
jälkimmäisten mukaan tällainen veropolitiikka edistäisi jo muutoinkin liiallista
väestön kasvua.
Yhtä hyvin Prest kuin hänen tuekseen
siteeraamansa professorit TITMUSS ja
MEADE (Mauritius: A Case Stud'y in Jvlalthusian Economics, EconomicJournal, September 1961) näyttävät kallistuvan mielipiteeseen, että vero tukea ei tulisi myöntää
useammasta kuin kolmesta lapsesta ja
että äitien· ansiotyötätulisi.kaikin tavoin
rohkaista,jotta'he-eivät.olisi kotona lapsia
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synnyttämässä. Perhekasvatus jää tällä
ajatuslinjalla nurkkaan, kun tosi talousmiehet ovat asialla, ja loogisina päätepisteihanteina kuultavat tuotannolliset kansankommuuni t.
Ristiriita sosiaalisten ja tuotannollisten
näkökohtien välillä tuntuu pienemmältä,
jos tulonsiirtopolitiikkaa ajatellaan kahdessa muussa mielessä: a) monilapsisen
(ja usein vähävaraisen) väestöryhmän
kulutuskysynnän ylläpitäjänä, b) nuori
sukupolvi käsitetään nimenomaan potentiaaliseksi tuotantovoimaksi eikä vain
leivänsyöjäksi. On yhteiskunnalle rikkaudeksi antaa heille kaikki mahdollinen
tuki; jos heitä on liikaa, ei sen vuoksi olisi
rangaistava jo olemassa olevia lapsia,
vaan olisi aivan muulla väestöpolitiikalla
koetettava hillitä väestön tulevaa liikakasvua.
Tuntuukin väliin siltä, että rajoitettuihin puitteisiin pitäytyvässa kirjassa otetaan herkästi kantoja laajoihin periaatteellisiin kysymyksiin, joilla on kovin
monta puolta. Kun väestöpolitiikkaa ratkaistaan teoksessa, joka käsittelee parhaita
veronkoontitapoja ja verosta myönnettäviä vähennyksiä, on tulos paikoin kalvasta
ja hirtehistä; on kuin kansakunnan tulevaisuudesta pääteltäisiin kunnan verojohtajan virkahuoneessa.
Työnantajan
sosiaali turvamaksuista
Prest aivan oikein huomauttaa, että niitä
ei kehitysmaissa saisi sitoa työntekijöiden
lukumäärään, koska tämä kannustaa työnantajia siirtymään konevoimaan vaikka
nimenomaan ihmistyövoimasta on runsautta. Luonnollisempåa OIIkin sitoa rnaksujollaintapaa (työntekijän tai työnantajan) tuloon. Voitaisiin myös ehdottaa
regressiivistä työnantajan maksua: mitä
enemmän hän ottaa väkeä palvelukseensa,
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sitä pienempi olisi hänen suorittamansa
sosiaalimaksu per capita- tämä lienee
poliittinen mahdottomuus. Tahi työnantajan painajaista: sosiaalimaksu (eli
uusi vero) prosenttina ;kaikista kustannuksista, olivat ne- sitten työvoimaa, koneita tai raaka-aineita.

Rahoituskysymyksiä
Yritystoimintaa ja mmenomaan Investointeja tukevassa tulonsiirtopolitiikassa
Prest käsittelee kolmea tapausta: a) Lisätyt poisto-oikeudet, b) »Investment subsidies», jolloin investoivalle firmalle myönnetään jokin kertakaikkinen ja lopullinen
alennus verosta, ja c) uusien yrityste:r;t
verovapaus. a-kohdassa on kysymys
veronmaksun lykkäyksestä, sillä lisättyjä
poisto-oikeuksia nyt vastaavat tietenkin
tulevaisuudessa pienemmät poistot ja siten
suurempi vero, mutta jälkimmäisissä on
kysymys kertakaikkisen vero edun myöntämisestä.
Sekä lisätyt poisto-oikeudet että investointien veronalennukset, joita voimme
yhteisesti nimittää investointitueksi, ovat
yhteydessä investointitoiminnan laajuuteen. Sen sijaan verovapausedun suuruus
riippuu yrityksen voitoista. Tämän kriteerin perusteella Prest näyttää kallistuvan
edellisen vaihtoehdon kannalle, jos kerran
tukea yleensä on myönnettävä. Investointitoiminta ja sen kohteiden suotavuus on
helposti valvottavissa, ja investointi tukea
voidaan käyttää strategisena s~hdanne
politiikan välineenä, mihin taas aloittelevien firmojen verovapaus huonosti soveltuu. Sen osalta voisi pikemminkin väittää
päinvastaista, sillä juuri nousukauden ai-kanahan- uusien yritysten synty ripeytyy,
ja tällöin verovapaus yhä kiihdyttää suh-

danteen kuumenemista. Investointituen
myöntämiseen voidaan edelleen liittää
työllisyys ehto, jotta projektit myös edistäisivät työllisyyttä. Tämähän on meillä
ollut käytäntö lisättyjen poisto-oikeuksien
suhteen.
Uusien yritysten verovapaus on nähdäkseni paremmin puolustettavissa rajoitetummissa puitteissa,· nimittäin alueellisena elinkeinokiihokkeena, kuten meillä
Pohjois-Suomen veronhuojennus. J 08 nimittäin alue on muutoin teollisuuden
synnylle epäedullinen - yleensä kehittymätön, pitkät kulkuyhteydet, harva asutus - voidaan ajatella, että pelkkä investointien rohkaiseminen ei riitä; firman
täytyy saada myös hengähdysaikaa tasapainottaakseen käyttökustannuksensa ja
tulonsa. Tällainen alueellisesti rajoitettu
veronhuojennus tuskin pääsee tuottamaan
suhdannepoliittisia häiriöitä, ja sen edut
ovat ilmeiset tuotannontekijäin toivotussa
allokoinnissa.
Loppuosa Prestin kirjasta käsittelee
valtion velkaa, lainsäädännöllisiä ja budjettiteknillisiä kysymyksiä sekä liittovaltion
ja osavaltioiden suhdetta. Lukija joutuu
toteamaan, kuinka brittiläiseen kansainyhteisöön kuuluminen on finanssimielessä
ollut eduksi nyttemmin itsenäistyneille
maille. Paljonkin anglosaksisten rahamarkkinoiden liikkuvuudesta on isäntien
vaihduttua jäänyt jäljelle. Kuulemma
Ghanassa ja Nigeriassa onjo ryhdytty harjoittamaan avomarkkinaoperaatiota vaI.:.
tionvekseleillä. Olisimmehan Suomessa
tästä aika tavallajäljessä,jollemme tulkitse
veronmaksuobligaatioita tavallaan lyhytaikaisten Treasury Bill'ien vastineiksi.
Edellä esitetyistä lisäkommenteista huolimatta on todettava, että Prest on kir-
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joittanut hyvän kirjan ajankohtaisista
asioista. Monet pikku yksityiskohdat kehitysmaille ominaisista ongelmista lisäävät
teoksen luettavuutta. Nimi tosin oli väärin
valittu, sillä sen perusteella olisi aikaisemman Pub lie Finanee-teoksen kirjoittajalta
odottanut valtiontalouden käsittelyä kokonaisuutena, ei voittopuolisesti veromiehen
näkökulmasta.
Loppujen lopuksi. tulee mieleen, että
Publie Finaneenpulmakysymykset ovat
monilta periaatteiltaan aivan samanlaisia
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eri vaurausasteen maissa - Ghanassa,
Suomessa tai Yhdysvalloissa. Minkälaiseksi taas fiskaalikoneisto kussakin maassa
muodostuu, on enemmän historiallisen,
kirj an pidollisen j a lainsäädännöllisen kehityksen kuin talousteorian neuvojen tulosta. Silti olisi kotimaisia ongelmia pohdit-·
taessa useinkin syytä muistaa, että samo-ja kysymyksiä on jo ruodittu ja ratkottu
ympäri maailman, joten ideoiden vaihdosta ja varoittavista tai seurattavista eSImerkeistä ei ole puutetta.

Kirj allisuu tta

LAURI HEIKINHEIMO Metsätyömiesten ansio~
taso. Ennakkoselostus. Folia Forestalia 1,
Metsäntutkimuslaitos, Helsinki 1963. 55 s.
Metsätyömisten palkat ovat aina rnuutaman vuoden väliajoin joutuneet poliittisen mielenkiinnon kohteeksi. Kun näin
tapahtui vuoden 1961 alkupuolella, ~dus
kunta esitti toivomuksen Valtioneuvostolle,
että se tutkituttaisi, onko metsä-ja uittotyöntekijäin ansiotaso jäänyt jälkeen elinkustannusten noususta ja muilla aloilla
maksettavista palkoista. Eräiden välivaiheiden jälkeen tutkimuksen suorittaminen
annettiin Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian osaston tehtäväksi lokakuussa 1962. Tämän tutkimuksen tuloksista
valmistui sen suunnittelijan ja johtajan
prof. HEIKINHEIMon kirjoittama ennakkoselostus viime vuoden lopulla. Selostus julkaistiin Metsäntutkimuslaitoksen
uudessa julkaisusarjassa, jonka aloittamisesta laitokselle on syytä antaa täysi
tunnustus. Julkaisusarjan tarkoituksena
.on nimittäin saattaa tutkimustuloksia entistä tuoreempina julkisuuteen, mikä osaltaan auttaa metsän tutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden »ajan tasalla
pysymistä».
Tarkasteltava tutkimus jakaantuu viiteen pääosaan. Ensimmäisessä esitetään
tiivistettynä tärkeimmät menetelmää ja

käsitteitä koskevat tiedot sekä tutkimustulokset. Toisessa osassa kuvataan tutkimuksen kohteena ollutta työntekijäryhmää. Kolmannessa määritellään käsitteet
ja asetetaan itse tehtävä. Neljännessä
osassa esitetään tutkimusmenetelmä ja
viidennessä tulokset.
Tutkimuksen »ensisijaiseksi päämääräksi asetettiin määrittää metsä- ja uittotyöntekijäin vuositulo ja vuosiansio». Ne laskettiin otantamenetelmällä kerättyjen tietojen avulla. Näyte poimittiin kahden
vuoden takaisesta perusjoukosta ja siihen
tuli 1036 miestä, joista kuitenkin 400
osoittautui sellaisiksi, jotka eivät enää
tutkimusajanjaksolla tehneet metsätöitä.
Kun vielä niistä, joilta saatiin tiedot jouduttiin poistamaan lähes 10 prosenttia,
ennen kuin saatiin selville kelvollisten
tietojen antajain lukumäärä, jää lukijalle
epäily tulosten luotettavuudesta. Siihen
ei kuitenkaan ole aihetta eräiden tulosten
kohdalla esitettyjen keskivirhetietojen perusteella. Lisäksi ns. tukiaineiston tiedot
ovat otantatutkimuksen tulosten kanssa
yhdenmukaisia. Niinpä tutkimuksessa voidaankin katsoa kiistattomasti tulleen osoitetuksi, että metsätyömiesten ansiotaso on
alhaisempi kuin työntekijäin ansiotaso
eräillä (vertailukohteina olivat puu- ja
metalli teollisuus) teollisuusaloilla ja korkeampi kuin maataloudessa.
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Huomioon ottaen tutkimuksen teettäjän
on tiivistelmäosan esittäminen ensimmäi~
senä ollut varmasti paikallaan. Tiivistel~
mästä voi nimittäin saada käsityksen koko
tutkimuksesta, kunhan vain tuntee peruskäsitteet ja ko. vertailujen ongelmat. Niiden tuntemus ei kuitenkaan liene kovin
yleistä siitä päätellen, missä muodoissa
maassamme »ansiotasokeskustelut~> tavallisesti käydään. Niinpä opetukselliselta kannalta olisikin ollut paikallaan
viitata eräissä tiivistelmän kohdissa varsinaiseen tekstiin, jossa asiat on mainittu
täsmällisemmin. Seuraavassa esitetään
eräitä ansiotasovertailujen yhteydessä
usein unohdettuja seikkoja, joista tärkeimmät ovat kuitenkin tässä tutkimuksessa
saaneet asianmukaisen käsittelyn.
Metsätyöntekijäin ansioita on verrattu
,eräiden muiden työntekijäryhmien ansioihin koko maan keskiarvolukujen avulla,
jotka viimeksi mainitutkin on laskettu
metsätyöntekijäin lukumäärän alueellisen
jakautuman painoja käyttäen. Tästä on
maininta tiivistelmäosassa ao. kohdassa
(»metsätyömiesten alue painoin laskettuna»). Sanonta lienee riittävä vain ekonomistille ja tilastomiehelle.
Varsin tavallista on ollut verrata palk~
kojenkehitystä elinkustannusten kehitykseen eri elinkeinoissakin elinkustannusindeksin tai kuluttajan hintaindeksin avulla
ilman erityistä kritiikkiä. Tarkasteltavassa
selvityksessä on myös menetelty näin,
mutta ao. kohdassa on huomautettu, ettei
ko. indeksi ilmeisesti osoita yhtä hyvin
sekä kaupunkiväestön että maaseutuväestön elinkustannusten kehitystä. Tämä
periaatteellisesti tärkeä huomautus olisi
ansainnut tulla esitetyksi myös tiivistelmässä.
Metsätyöntekijäin ansiotason kehitystä
4
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on verrattu yleisen ansiotason kehitykseen,
kuten tavallisesti, ao. indeksien avulla.
Huomattakoon kuitenkin metsätyön tekijäin ansiotason vaikuttavan yleiseen ansiotasoon. Näin ollen kehityseroavuuksia
osoitettaessa olisi ollut paikallaan erottaa
viimeksi mainitusta metsätyöntekijäin ansioiden vaikutus. Kehitysvertailun yhteydessä olisi metsätyöntekijäin ansiotasoindeksin laskemistavan tunteva lukija
odottanut edes huomautus ta ko. elinkeinon työntekijäin ansiotietojen harhaisesta
keräystavasta ja eräiden laskelmiin tarvittavien tietojen puuttumisesta. (Tuntuu
nimittäin melko oudolta, että metsätyöntekijäin ansiotasoindeksi saa olla heikkojen
perustilastojen varassa, kun sillä kuitenkin
on merkittävä paino yleisessä ansiotasoindeksissä, jolla puolestaan on keskeinen
asema talouspolitiikassa.)
Muuten asialliseen tutkimusselostukseenon mie1estänijäänyt pieni »kauneusvirhe», kun tiivistelmässä esitetään: »Metsätyömiesten ansio-ja tulotason laskelmissa
... ei ole voitu erikseen laskea niitä
kustannuksia, jotka aiheutuvat seuraavista
seikoista: 1. Metsätyössä hakkuu- ja
ajotyö on erittäin raskasta urakkatyötä,
jossa ravinnon ja vaatteiden kulutus on
poikkeuksellisen suuri. . .. » - Tällaisen
seikan huomioon ottaminen ei tietääkseni
ole mahdollista missään työntekijäryhmässä nykyisten tilastojen puitteissa.
Eräänä tutkimuksen välituotteena syntyivät tiedot moottorisahan käyttökustannuksista. Niiden määrittämistä varten
kerättiin tiedot yli 300 mieheltä. Tulokset
osoittavat kustannusten (pääoma- ja käyttökustannukset yhteensä) olleeIl moottorisahamiehen bruttoansioista noin 25 prosenttia sekä .vuoden 1962 loppupuolella
että vuoden 1963 ensimmäisellä puoliskol-
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la. Muistettakoon kuitenkin moottorisahamiehelle myönnettävä 40 prosentin suuruinen vähennys bruttoansiosta verotettavaa tuloa laskettaessa. Tämä olisi voinut
tulla myöskin mainituksi, varsinkin kun
laskelmiin käytettiin laajahkoa aineistoa,
mikä osaltaan takasi tulosten luotettavuuden. Tutkimuksen mukaan on moottorisahamiehen ansio noin 1oprosenttia kaarisahamiehen ansiota suurempi.
Edellä on mainittu ne seikat, jotka
olisivat mielestäni ansainneet yksityiskohtaisemman käsittelyn lähinnä tuloksien
käyttäjiä opettavina. Tosin tekijä voi perustella esitystapaansa toimeksiantoon

vedoten, jossa pyydetyt asiat ovat kyllä
tulleet selvitetyiksi. Varovaisuus eräiden
johtopäätösten (esim. moottorisahakustannukset) tekemisessä on ilmeisesti johtunut asian poliittisesta »tulenarkuudesta». Tutkimuksesta jää lukijalle kuitenkin myönteinen yleiskuva, joskin niukkasanainen esitystapa ja runsas numeroaineisto vaativat häneltä tavallista enemmän sitkeyttä teokseen tutustuessaan.
Toivoa vain sopii, ettei tuota sitkeyttä
puuttuisi ansiotasovertailujen kanssa tekemisiin joutuvilta henkilöiltä,· joille tutkimuksella ainakin menetelm~n kannalta
olisi varteenotettavaa tarjottavaa.
HEIKKI J. KUNNAs

Measurement in Economics. Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory
of l' ehuda Grunfeld. By CARL F. CHRIST
and others. Stanford University Press,
Stanford, California 1963. XIV + 319 s.
$ 10.00.

rusolemukseltaan Grunfeld oli empiirikko,
jolla oli varsin optimistinen käsitys tutkimuksen mahdollisuuksista. Hän ei milloinkaan halunnut myöntää, että jokin taloudellinen ilmiö ei olisi mitattavissa.
Kirjan artikkelit on ryhmitelty neljään
jaksoon: kulutuksen teoriaa ja mittaamista koskeviin, tuotannon teoriaa ja mittaamista koskeviin, rahataloudellisten ilmiöiden teoriaa ja mittaamista koskeviin sekä ekonometrisia metodikysymyksiä koskeviin. Allekirjoittanut koettaa seuraavassa suppeasti selostaa kirjan tutkimusten sisältöä. Valitettavasti
rajoitettu lukeneisuuteni ei juuri anna
mahdollisuutta suorittaa vertailuja muihin
tutkimuksiin eikä arvostella kirjan artikkelien kontribuutioarvoa.
Kahdessa ensimmäisessä kirjoituksessa,
joiden tekijöinä ovat MILTON FRIEDMAN
ja NISSAN LIVIATAN, käsitellään edellisen
käytäntöön ottamaa, kulutuksen teoriassa

Kirja on kahdentoista tunnetun taloustieteilijän ja ekonometrikon julkaisema
teos YEHUDA GRUNFELDin muistoksi, ja se
käsittää artikkeleita taloustieteen eri aloilta. Grunfeld, joka kuoli hukkumalla 30
vuoden ikäisenä, ennätti antaa panoksensa
monen taloustieteen haaran kehitykseen.
Hän tutki yritysten investointikäyttäytymistä, resurssien optimaalista allokointia
liikenteen piirissä sekä ekonometrisiä menetelmiä. Kesken jääneessä tutkimuksessaan hän pyrki konstruoimaan Israelin
henkistä pääomaa mittaavan aikasarjan,
jota olisi voitu käyttää selittäjänä empiiristä tuotantofunktiota estimoitaessa. Pe-
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keskeistä pysyväistulon hypoteesia. Friedman on artikkelissaan vVindfalls, the »Horizon», and Related Concepts testannut hypoteesia, että pysyväistulo voidaan käsittää
subjektiivisen korkokannan ja varallisuuden tuloksi, jolloin viimeksi mainittu puolestaan on käsitettävä inhimillisten ja eiinhimillisten varojen tulevien, nykyhetkeen diskontattujen tuottojen arvoksi.
Hänen käyttämänsä empiirinen aineisto
viittaa siihen suuntaan, että subjektiivinen
korkokanta ei USA:n oloissa olennaisesti
poikkeaisi arvosta 0.33, mikä vastaa 3
vuoden keskimääräistä suunnitteluhorisonttia .. Liviatan esittää eräitä huomautuksia Friedmanin mallia ja testituloksia
vastaan väittäen niiden olevan keskenään
ristiriidassa.
JACOB MINCER toteaa artikkelissaan
~Iarket Prices, Opportunity Costs, and lncome
Fffects, että puutteellisesti määriteltyjen
hintasarjojen käyttö voi johtaa kulutusfunktioiden parametrien harhaisiin estimaatteihin. Moniin kulutuspäätöksiin vaikuttavat nimittäin myyjälle maksetun
varsinaisen hinnan lisäksi eräät kuluttajan
yksilölliset lisäkustannukset. Jotta kysyntäfunktio olisi täysin määritelty, on näihin
liittyvä työn, pääoman ja ajan menekki
jotenkin hinnoitettava. Jos nämä näkymättömät hintakomponentitjätetään huomioon ottamatta, johtaa se kysyntäfunktion parametrien yli- tai aliarviointiin.
DON PATINKIN tarkastelee kirjoituksessaan Demand Curves and Consumer' s Surplus
kirjallisuudessa esiintyvien kysyntäkäyrien, erityisesti Marshallin käyrän ja muiden, välisiä yhteyksiä ja kuluttajan ylijäämän käsitettä sekä sen common sensemerkitystä. Teknillisesti tutkimus lisää
vähän näiden kysymysten teoriaan; se on
kuitenkin omiaan selventämään käsitteitä.
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ZVI GRILICHES tarkastelee artikkelisssaan
Capital Stock in Investment ~Function, Some
Problems of Concept and lvleasurement, miten
pääoman käsite olisi määriteltävä ja miten
pääomaa olisi mitattava investointifunktioita konstruoitaessa. Hänen tuloksensa
viittaavat siihen, että bruttoinvestointien
tehokas selitys saattaa vaatia kahden eri
pääomamitan soveltamista, nimittäin
pääoman määrän tai koneiden luvun mittaa sopeutustoimenpiteiden selittämistä
varten ja pääoman arvon mittaa reinves:..
tointien selittämistä varten. Nämä kaksi
muuttujaa näyttävät vaikuttavan bruttoinvestointeihin vastakkaisiin suuntiin.
Toisessa tuotantoa koskevassa artikkelissa Estimation of Pr-oduction and Behavioral
Functions from a Combined Cross-Secti~n and
Time-Series Data Y AIR MUNDLAK tarkastelee eräitä pääasiassa Cobb-Douglas-tyyppisiä tuotanto- ja käyttäytymisfunktioita
koskevia estimointiongelmia esittäen neljä
eri menetelmää tuotantofunktion parametrien tarkentuvien estimaattien arvioimista varten. Useimmat näistä edellyttävät toistuvia havaintoja poikkileikkausnäytteen eri yrityksistä.
Kolmannessa tuotantoteorian piiriin
kuuluvassa tutkimuksessa Returns to Scale in
Electricity Supply MARC N ERLOVE testaa
poikkileikkausaineiston avulla hypoteesia,
että sähkövoimayrityksen tuotannon määrää ja sen suorittamia tuotannontekijäin
korvauksia voidaan pitää eksogeenisina
tekijöinä ja että yritys pyrkii annetun
tuotoksen kustannusten minimointiin niissä rajoissa,jotka tuotantofunktio ja panostekijöiden hinnat määräävät. Tulokset
osoittavat, että yrityksen tasolla tuotot
lisääntyvät nopeammin kuin tuotannon
määrä, mutta tämä kasvunopeuksien ero
on suurilla yrityksillä huomattavasti pie-
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nempi kuin on aikaisemmin otaksuttu. televät ekonometrisia menetelmiä. Ne
ovat LEo A. GOODMANin Tests Based on the
Rahataloudelli~ista ilmiöistä on kirjassa
kaksi tutkimusta. CARL F. CHRIST pyrkii Movement$ in-and the Comovements between
artikkelissaan Interest Rates and Porifolio m-Dependent Time Series, LESTER G. TELSelection among Liquid Assets in the U. S. sERin Least-Squares Estimates of Transition
neljän en partiaalimallin puitteissa Probabilities ja H. THEILin On the Specificaselittämään käteistalletusten ja peittävyy- tion qf Multivariate Relations among Survey
deltääJ;l eri tavalla määriteltyjen kaikkien Data. Kaksi ensiksi mainittua liittyy stolikvidien varojen suhteen vaihteluita eri- kastisten prosessien teoriaan. Viimeisessä
laisilla korko- ym. tekijöillä. ARNOLD C. taas pyritään kehittämään menetelmä,
HARBERGER tutkii kirjoituksessaan The . jonka avulla voitaisiin haastattelumeneDynamics of Inflation in Chile kvantit<;ttiivi- telmää käyttäen saaduista vastauksista
sen aineiston avulla niitä syitä, jotka ovat päätellä, onko niiden takana ehkä monen
johtaneet hintatason voimakkaaseen ko- muuttujan käyttäytymisrelaatioita.
Yhteenvetona kirjan artikkeleista voihoamiseen Chilessä vuoden. 1913 jälkeen.
Selitettäviksi muuttujiksi hän on valinnut daan todeta, että Grilichesin, N erloven,
hintatason pääkoJ;Ilponenttien muutosno- Christin ja Harbergerin tutkimukset, joipeudet ja selittäjinä hän konstruoimissaan hin allekirjoittanut mieltyi eniten, ovat
partiaalimalleissa on käyttänyt reaalitulo- lähes puhtaasti empiirisiä sekä varsin
jen muutosnopeutta, rahan tarjonnan selkeästi esitettyjä, Mundlakin, Goodmamuutosnopeutta viimeisen ja sitä edeltä- nin, Telserinja Theilin artikkelit käsitteleneen vuoden aikana, hintatason kahden vät suhteellisen .y;aikeasti omaksuttavia
edellisen vuoden muutosnopeuksien muu- menetelmäkysymyksiä, Pa tinkinin artiktosta sekä minimipalkkojen muutosno- keli on puhtaasti teoreettinen ja loput
peutta viimeksi kuluneen vuoden aikana. artikkelit voidaan ehkä luonnehtia puolitKirjan kolme viimeistä artikkelia !<äsit- tain teoreettisiksi, puolittain empiirisiksi.
JUKKA 1. WALLENIUS

Structural Interdependence and Economic Development. Edited by TIBOR BARNA. Proceedingsof an International conference on
input-output techniques, ,Geneva, September 1961. MacMillan & Co. Ltd.,
London 1963. 365 s. sh. 63/-.

Tässä kirjassa, jonka TIBOR BARNA on
toimittanut WILLIAM 1. ABRAHAMin ja
ZOLTAN· KENEssEvn avustamana, julkaistaan valikoima Genevessä pidetyssä, kolmannessa panos-tuotos-tutkimusta käsitel-

leessä kansainvälisessä kokouksessa pidettyjä esitelmiä. (Edelliset kokoukset pidettiin v. 1950 Driebergenissä Hollannissa ja
v. 1954 Valennassa Italiassa.) - Harvar<d
Economic Research ProJect järjesti tämän
kokouksen yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristön kanssa ja siihen osallistui noin 250 kansantalous- ja tilastotieteen tutkijaa 40 eri maasta. Julkaistaviksi
valittujen esitelmien kirjoittajat ovat panos-tuotos-tutkimuksen etevimpiä edustajia Länsi- ja Itä-Euroopassa, Yhdysval-
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loissa, Etelä-Amerikassa, Egyptissä, Israelissa,· Intiassa ja Japanissa.
Kokouksessa pidettyjen esitelmien aiheet kohdistuivat panos-tuotos-mallin sovel tamiseen pääasiassa· talouselämän kehityksen ennakoinnissa ja suunnittelussa.
Esitelmät jakautuivat neljän pääteeman
mukaisiin ryhmiin seuraavasti:
1. Talouselämän kehitysmallit
2. Alueelliset mallit
3. Panos-tuotos-mallit ja kansallinen
suunni ttel u
4. Estimoinnin ja tilastoinnin pulmat.
On mielenkiintoista havaita, että näihin
aiheisiin kohdistuvien panos-tuotos-mallin
sovellutustulosten tarkasteluun osallistui
kansantalous- ja tilastotieteen tutkijoita
sekä kapitalistisista että kommunistisista
valtioista, sekä pitkälle teollistuneista
että teollistumisensa alussa olevista maista.
Heidät kokosi yhteiseen neuvonpito on tietoisuus siitä, että pyrkiessään käyttämään
panos-tuotos-malleja talouselämän tutkimiseen heillä kaikilla on edessään olennaisesti samat tieteelliset ongelmat. Heidän
tarkoituksenaan oli puhua yhteistä kieltä
ja oppia toisiltaan poliittisista jaoista välittämättä.
Talouselämän kehitysmallien laatiminen
on varsinkin kehitysmaissa tullut talouselämän tutkimisen ensisijaiseksi kohteeksi.
Päätarkoituksena on tällöin kasvumahdollisuuksien hahmottaminen ja entistä paremman perustan luominen talouspoliittisille päätöksille.
Tuotantotoiminnan eri toimialojen välisten yhteyksien mukaan ottaminen kehitysmalliin on tällöin erittäin tärkeää, jotta
taloudellista kasvua hidastavat »pullonkaulat» voitaisiin mahdollisimman aikaisin ennakoida. Tämän tosiseikan tajuaminen on aiheuttanut laajan toimialojen
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välisten yhteyksien tutkimisen ja johtanut
ensimmäisenä keinonakiinteäkertoimisen
staattisen panos-tuotos-mallin käyttöön
kehi tysmalleissa. Panoskertoimien kiin teänä pysymisen olettamus on kuitenkin
erittäin vaativa olettamus varsinkin kehitysmaiden ollessa kyseessä. Niinpä onkin
syntynyt ohjelmointimallin tarve, jossa
tuotantomenetelmien valinta ja vaihtoehtoisten investointikohteiden vaikutukset
voidaan eksplisiittisesti ottaa huomioon.
HOLLIs B. CHENERyn esitelmässä tarkastelun kohteena on panos-tuotos-mallin ja
lineaarisen ohjelmoinnin tekniikan yhdistäminen ohjelmointimallissa. Hänen mielestään toimialojen välisten yhteyksien
analyysin tarvetta on erityisesti kehitysmaissa tarkasteltava taloudellisen kasvun
aiheuttamien tuotannon kysynnän muutosten näkökulmasta eikä talouselämän
nykyisen rakenteen kannalta.
Cheneryn suosimasta näkökulmasta tarkastellaan talouselämän ohjelmointimallin
laatimista myös PURUSHOTTAM NARAYAN
MATHuRin esitelmässä. Siinä kohdistetaan
päähuomio vanhojen traditionaalisten
tuotantomenetelmien uusilla korvaamisesta aiheutuvien vaikutusten selvittämiseen.
Mathurin mallin avulla pyritään valaisemaan seuraavia kysymyksiä: mitkä uudet
tuotantomenetelmät olisi valittava, kuinka
pitkän ajan talouselämä tarvitsee muutoksen tapahtumiseen, mikä on talouselämän
kasvuvauhti muutoksen eri ajanjaksoina,
kuinka suuri työttömyys siirtymäkautena
vallitsee, mikä on erilaisen koulutetun
henkilökunnan tarve eri ajanjaksoina,
missä määrin muutosta voidaan nopeuttaa
ulkomaisen lainan ja avun turvin, milloin
näiden lainojen takaisinmaksut voidaan
alkaa ja mikä on ulkomaankaupan hyödykkeiden haluttavin yhdistelmä.

126

KIRJALLISUUTTA

Joskin panos-tuotos-mallia hallitsee ajatus, että talouselämässä »kaikki riippuu
kaikesta», voidaan menetelmää soveltaa
myös talouselämän jonkin osan erilliseen
tutkimiseen. Tästä on esimerkkinä KARL
A. Foxin tutkimus, missä hän tarkastelee
maatalouden ja siihen läheisesti liittyvien
teollisuuden toimialojen - elintarvike-,
juoma- ja tupakkateollisuuden sekä tekstiili- ja valmisvaateteollisuuden - riippuvuussuhteita Yhdysvaltojen talouselämässä. Fox havaitsee, että muut toimi alat
käyttävät verraten vähän näiden toimialojen tuotteita, kun taas muualla tuotantotoiminnassa valmistettujen panosten
tarve on näillä toimi aloilla huomattava.
Tämä osoittaa, että maatalouden ja siihen
läheisesti liittyvien toimialojen riippuvuus
muun talouselämän toiminnasta on varsin
vähäistä, jos tulonmuodostuksen ja kulutuksen väliset yhteydet jätetään huomioon
ottamatta. Tämä pitää kuitenkin paikkansa vain pitkälle teollistuneen talouselämän ollessa kyseessä. J. K. SENGUPTAn
tutkimus Intian talouselämästä nimittäin
osoittaa, että maatalouden ja siihen läheisesti liittyvien toimialojen riippuvuussuhteet muusta talouselämästä ovat siellä
päinvastaiset kuin Yhdysvalloissa.
Edellä mainituissa kahdessa artikkelissa
tarkastellaan riippuvuussuhteiden lisäksi
myös ko. toimialojen ohjelmointimallin
kehittämismahdollisuuksia lineaarisen ohjelmoinnin suuntaviittojen mukaan. Edelleen tutkitaan ohjelmointimallin yhdistätämistä talouselämän kokonaismuuttujien
välisiä yhteyksiä valaisevaan malliin.
Aluemallina panos-tuotos-mallia käytetään valaisemaan eri alueilla sijaitsevien
toimialojen välisiä yhteyksiä. Kokonaisaluetta kuvaavan panos-tuotos-mallin hajoittaminen sen osa-alueita koskeviksi

panos-tuotos-malleiksi vastaa tavallaan
koko talouselämää ~kuvaavan yhden sektorin mallin hajoittamista usean toimialan
väliset riippuvuussuhteet huomioon ottavaksi panos-tuotos-malliksi. Molemmissa
tapauksissa mallin tekeminen yksityiskohtaisemmaksi johtuu siitä, että kokonaiskuvauksen tai -selityksen katsotaan antavan liian karkean kuvan pinnan alla olevista erilaisista riippuvuussuhteista.
Panos-tuotos-mallia on sovellettu usealla tavalla alueiden välisten riippuvuussuhteiden tutkimuksiin. Näiden sovellutusten viimeaikaisia tutkimustuloksia valaistaan kirjan toisessa luvussa. Siinä
käsitellään panos-tuotos-mallin käyttöä
(1) alueiden eroavuudet huomioon ottavassa suunnittelussa; (2) alueiden välisenä
tutkimusmenetelmänä, jolloin myös tarkastellaan siinä tarvittavien yksinkertaistavien olettamusten pitävyyttä; (3) sellaisten erityisongelmien tutkimisessa kuin paikalliset rahoituspulmat tai teollistumisen
aiheuttama väestön kaupunkeihin keskittyminen-ja siitä koituvat kysymykset.
Panos-tuotos-malleja ja kansallista suunnittelua valaisevassa luvussa esitellään panos-tuotos-malleista saatuja kokemuksia
eri maissa. Siinä selvitetään panos-tuotostaulukkojen laatimisessa kohdattujen tilastointipulmien ratkaisuja, taulukkojen
käyttöä talouselämän rakenteen tutkimisessa sekä panos-tuotos-mallin käyttöä
talouselämän
kehi tysmahdollisuuksien
ennakoinnissa ja talouspoliittisten ohjelmien laatimisessa.
Egyptissä, Etelä-Amerikan maissa, Israelissa, Neuvostoliitossa ja Ranskassa
tällä tutkimuskentällä saavutettuja tuloksia valaisevista esitelmistä on sangen
mielenkiintoinen V. S. NEMcHINovin se-
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lostus matemaattisten ja tilastollisten menetelmien käytöstä Neuvostoliiton talouselämän suunnittelussa. Siinä valaistaan
pitkän tähtäyksen suunnitteluun (vuodet
1970, 1975, 1980) liittyvän kulutusennusteen laatimista. Sen menetelmistä hämmästyttää vapaaseen valintaan tottunutta
lukijaa tieteellisesti laadittujen keskimääräisten kulutusnormien käyttö kulutussuunnitelmaa määrättäessä. Artikkelissa
selvitetään myös panos-tuotos-mallin, lineaarisen ohjelmoinnin ja aluemallien
käyttöä Neuvostoliiton talouselämän suunnittelutyössä.
Tuotantomenetelmien estimoinnin ja tilastoinnin pulmiin kohdistuvat viimeaikaiset
tutkimustulokset ovat tarkastelun kohteena kirjan viimeisessä luvussa. R YUTARO
KOMIYA ja TADAo VCHIDA valaisevat
tutkimuksessaan toimipaikan tuotannon
suuruuden vaikutusta työpanoskertoimeen
Japanin tekstiili- ja koneteollisuudessa.
ANNE P. CARTER selvittää esitelmässään
mahdollisuuksia estimoida käytössä olevien uusien tuotantomenetelmien panoskertoimet toimialan keskimääräisten panoskertoimien lisäksi. Päämääränä on
tällöin dynaaminen panos-tuotos-malli,
jossa perusmuodon keskimääräisten panoskertoimien oletetaan muuttuvan sitä
mukaa kuin investointeja suoritetaan
uusiin tuotantornenetelmiin. Tutkimuksen
kohteena ovat Yhdysvaltojen säilykerasiaja laakeriteollisuus vuosina 1951-58·
PER SEvALDsoNin tutkimuksen kohteena
ovat vuorostaan Norjan korkki- ja puumassateollisuuden tuotantomenetelmät ja
niiden panoskertoimien kiinteänä pysyminen.
Kaikkien edellä mainittujen kolmen
esitelmän yhteisenä piirteenä on, että
niissä tutkitaan yksityiskohtaisesti panos-
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tuotos-mallin luokittelun perusyksiköitä,
tuotantomenetelmiä. Tarkoituksena on
tällöin saada tietoa panoskertoimien muutoksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä.
Neljännen luvun viimeisessä osassa pohditaan panos-tuotos-taulukkojen tilastoimisen standardisointiongelmia. Kansainvälisten standardisoitujen ohjeiden luominen nähdään tarpeelliseksi pääasiassa sen
takia, että eri maiden talouselämän rakennetta, käytettyjä tuotantomenetelmiä ja
niiden kustannusrakenteita voitaisiin yhtenäisin perustein verrata toisiinsa. Tämä
tutkimuskohde on tähän saakka ollut
melko vähän selvitysten alaisena, koska
vaikeudet eri maiden taulukkojen saamisessa yhtenäisten sääntöjen mukaan laadituiksi ovat olleet liian suuria.
Standardisoitujen ohjeiden laatimisen
puolesta puhuvat voimakkaimmin VERA
CAO-PINNA ja B. ROELANTS DU VIVIER
ehdottaessaan yksityiskohtaisen ja laajan
ohjekokoelman muodostamista. WILLIAM
1. ABRAHAM ja MARVIN HOFFENBERG ovat
myös asian puolesta puhujia. He kuitenkin
jo huomauttavat: »Standardisointi on hyvä ja käyttökelpoinen asia, mutta sitä ei
pidä toteuttaa mihin hintaan hyvänsä.»
MORRIS R. GOLDMAN puolestaan kannattaa edellisiä ehdotuksia vaatimattomampaa alkua. Hänen mielestään pitäisi aluksi
laatia julkaisu vaihtoehtoisista ohjeista,
jotka muodostaisivat perustan vähitellen,
kokemuksen lisääntyessä tapahtuvan yhtenäisen standardisoidun ohjeen laa timiselle.
QDD AUKRUST taas näkee standardisoimisessa kehityksen pysäyttämisen vaaran.
Hänen mielestään kansantulolaskenta on
tästä varoittava esimerkki, SNA:n ollessa
syntipukki. ZOLTAN KENESSEY ja ANTE
NovAK puolestaan korostavat kommunististen maiden näkökantojen varteen otta-
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misen tarvetta standardisoitujen ohjeiden
laatimisessa.
Esi tettyjen näkökan tojen perusteella
voidaan päätellä"että yhdenmukaisten
sääntöjen mukaan laadittujen panos-tuotos-taulukkojen tarve on huomattava.
Tilastointimenetelmien eroavuudet kuitenkin osoittavat, että menetelmät ovat
vielä voimakkaan kehityksen alaisia. Näin
ollen on vaikea päättää, mitkä niistä olisi
valittava suositeltaviksi kehityksen nykyvaiheessa. Yhtenäisempien menetelmien
käytön laajentamiseksi ja kansainvälisten
vertailujen helpottamiseksi voidaan kuitenkin jotakin tehdä. Yhteisen terminologian luominen ja erilaisten käytettyjen
ratkaisujen kuvaaminen olisi hyvä ensimmäinen askel tähän suuntaan.
Loppupäätelmänä todettakoon, että kir-

ja sisältää monta mielenkiintoista ja
arvokasta tutkimustulosta ja antaa yksityiskohtaisen ja monipuolisen kuvan panos-tuotos-mallin ja sen eri sovellutusten
laajasta kentästä. Kun useimmat esitelmät
kohdistuvat varsin rajoitettujen pulmien
tutkimiseen, jää yleiskuva panos-tuotosmallin viimeaikaisesta kehityksestä kuitenkin hieman sekavaksi. Tutkimuskentän
keskeisten ja tärkeimpien edistysaskelten
yleisesitys varmasti helpottaisi esitettyjen
ratkaisujen ymmärtämistä ja antaisi tärkeille johtopäätöksille painavuutta. Tämä
puu,te on kuitenkin hyvin vähäinen kirjan
monien ansioiden rinnalla, joista pitkäjännitteisin on tutkimusten tarjoama ponnahduslauta panos-tuotos-mallin ja sen
erilaisten sovellutusten edelleen kehittämiselle.
OSMO FORSSELL

International Trade Theory in a Developing
World. Proceedings of a Conference held
by the International Economic Association. Edited by Roy HARROD, assisted by
DOUGLAS C. HAGUE. Mac~lillan & Co.
Ltd., New York 1963. 571 s. sh. 70/-.

lujen yhteenvedotkin vaativat 170 tiheästi
painettua tekstisivua. Tästä keskustelujen
yhteenvedosta antaisinkin SUUrImman
moitteen teoksen kokoojille. Asiaa korkeintaan sivuavien detaljihuomautusten karsinnalla olisi keskustelujen päälinjat saatu
esille, nyt ne tahtovat jäädä lukijan jaksamattomiin. Kahtakymmentäkahta maata
ed ustavien
neljänkymmenensei tsemän
osanottajan puheenvuoroihin tutustuminen antaa aiheen yhtyä TAMMISEN taannoiseen
ihmettelyyn:
»Varsinainen
probleema sivuutetaan kärsimättömästi,
jotta päästäisiin kertomaan, kuinka toisin
asiat ovat (sanokoon teoria mitä hyvänsä)
karapylkkäteollisuudessa, kinnervälppäalalla tai kotona Putinkankaalla.» (Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1960, nide
1, s. 58.)

International Economic Associationin
vuosittain järjestämien konferenssien alustukset ja keskustelut on viime aikoina julkaistu symposiumeina, joista muutamat
on esitelty tämän aikakauskirjan palstoilla
jo aiemmin. Tämänkertainen teos on
ra portti Brissagossa syksyllä 1961 j ärj estetystä kokouksesta, jonka teemana oli
kansainvälisen kaupan teoria.
10 päivän aikana Brissagon Grand
Hotel'issa pidettiin 17 esitelmää ja keskusteltiin niin paljon, että käytyjen keskuste-
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Ylivoimaisesti mielenkiintoisin artikkeli
mielestäni oli kokouksen· avaus alustus,
J. N. BHAGWATIn Some Recent Trends in
the Pure Theory of International Trade, jossa
kirjoittaja korosti verifioitavissa olevien
teorioiden luomisen tarvetta. Keskustelijoiden ja alustajan käsitykset teoriasta ja
sen verifioimisesta kävivät vilkkaassa ja
ajoittain ilmeisesti kiihkeässä keskustelussa
pahasti ristiin. KINDLEGERGERin toivomukseen, että teoreetikkoja, jotka eivät
käytä tilastollisia menetelmiä, ei pidettäisi
kehityksestä auttamattomasti jälkeenjääneinä, vaan annettaisiin heidän edelleen
käyttää geometriaa kahden maan, kahden
hyödykkeen ja kahden tuotannontekijän
tutkimiseen (s. 400), Bhagwati letkautti,
että tieteen kehitys on tärkeämpi kuin
jonkin tiedemiehen leipä (s. 405). Bhagwatin kirkas käsitys teoriasta ja empiirisestä tutkimuksesta käy selvästi ilmi hänen
loppupuheenvuorostaan ; ihmetystä herättää, että moinen puheenvuoro on täytynyt käyttää tällaisessa huipputason konferenssissa. Lainaan siitä muutaman lauseen: »1 t was all very well for people to
complain that a particular theory ignored
transport costs etc~ but this was precisely
what theories did. One did not want to
try to bring in all conceivable factors, but
merely to discover whether some particular simplification worked. A theory
which attempted to explain everything
would not be a theory but a catalogue or a
description. One' had to proceed from
simple to more complex hypotheses if the
simple hypotheses were refuted. The
testing of simple hypotheses was thus a
necessary step in the approach to empirical verification.» (s. 405.)
Toinen mielestäni mielenkiintoinen
alustus oli MAURICE BYEn Internal Structural

129'

Changes Required by Growth and Changes in
International Trade,jossa alustaja lähti siitä,
että klassillinen kansainvälisen kaupan
teoria on staattinen teoria, joka sellaisenaan ei käy »muuttuvassa maailmassa»,
ja esitti dynaamisen tarkastelutavan taloudellisen kasvun vaikutuksista kansainväliseen kauppaan. Vaikka Byen käsitykset
statiikasta ja dynamiikasta paikoitellen
ovatkin hieman omituisia - hän näyttää
unohtaneen komparatiivisen statiikan ovat eri ajanjaksoja koskevien muuttujien
väliset suhteet ilmeisesti relevantteja myös
kansainvälisen kaupan teoriassa, joten
Byen tarttuminen tähän kysymykseen oli
paikallaan.
Mielenkiintoisia olivat mielestäni lisäksi
kahden neuvostoliittolaisen taloustieteilijän artikkelit. A. BEcHINin Forms of
International Economic Relations which Influence Development of f;Vorld Trade esitti
marxilaisen taloustieteen käsittein käsityksen rauhanomaisesta rinnakkaiselosta,
pääomanviennistä ja kilpavarustelun lopettamisesta. V. P. SERGEJEV puolestaan
artikkelissaan l!.conomic Principles of the
Foreign T rade f!f Socialist States kuvaili
sosialististen maiden kaupankäynnin nopeaa kasvua prosenttiluvuin, sosialistista
työnjakoa ja yhdenvertaisuuden, molemminpuolisen avunannon ja poliittisen
asioihin puuttumattomuuden periaatteita.
Vilkkaassa keskustelussa selviteltiin kansainvälisen kaupan' asemaa ja tehtävää
molemminpuolisesti. Nämä viitisentoista
keskustelusivua ja itse artikkeli antavat
erittäin selvän kuvan ulkomaankaupan
periaatteista sosialistisissa maissa. Se, miten systeemi todella toimii, jäi kylläkin
hämäräksi.
Teoksen muut artikkelit käsittelevät
tavanomaisia kansainvälisen kaupan ai-
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hei ta, ne olivat joko empiirisiä selostuksia
tai koskivat jotain detaljia komparatiivis"ten kustannusten teoriassa. Kaiken kaikki-

aan teos antaa erittäin valaisevan kuvan
kansainvälisen kaupan teorian nykyvaiheesta.
KYÖSTI PULLIAINEN

EPRIME ESHAG ~From Marshall to Keynes:
An . Essay on the Monetary Theory of the
Cambridge School, Basil Blackwell, Oxford
1963. xxiv + 144 s. sh. 21/-.
Iranilainen EPRIME ESHAG on laatinut
tämän teoksen opiskellessaan kahteen eri
otteeseen Englannissa. Hän mainitsee saaneensa ohjausta sellaisilta kuuluisuuksilta
kuin F. A. von Hayek, Dennis Robertson
ja Joan Robinson sekä saaneensa käyttää
vapaasti Alfred Marshallin henkilökohtaista kirjakokoelmaa reunahuomautuksineen, joten hänen yritykseensä on suhtauduttava vakavasti.
Paremmin kuin otsikko kuvaa kirjan sisältöä sen esipuheen ensimmäinen lause:
»Tämän esseen päätarkoituksena on esittää selitys ja arvostelu Alfred Marshallin
rahaa koskevista töistä». Kirja jakaantuu
viiteen osaan seuraavasti: Rahanarvoteoria, valuuttateoria, korkoteoria, rahatalouden vaikutus reaalimuuttujiin ja institutionaaliset tekijät. Jokaisessa osassa esitetään jäsennys :Nlarshallin kirjoituksista
ja vertailu aikaisempiin sekä myöhempiin
teoreetikkoihin aina Keynesin Yleiseen
teoriaan saakka.
Kirjasta puuttuuhakemisto, mutta lyhyt,
selvästi jäsennelty teos ei paljon siitä kärsi.
Kirjan kieliasu on selkeä lukuun ottamatta
määräävän artikkelin hieman liiallista
käyttöä. Keskustelurnainen esitystapa johtaa kui tenkin joskus hankalannäköisiin
pilkutushirviöihin, esim. (s. 29): »Such

periods will, however, according to hirn,
be, as a rule, of short duration, or 'temporary', their . . .»
Teosta leimaa tekijän johdonmukainen
pitäytyminen kannanotoissaan 40-luvulla
vallinneeseen makroteoriaan, esim. siihen,
että työttömyystasapaino on mahdollinen
(ss. 59, 64, 66,109), että sijoitustoiminta
riippuu lähinnä odotuksista eikä korkokannasta (s. 69), ja että kvantiteettiteoria
on julistettava lähes hyödyttömäksi (ss.
24-25). Vaikka 50-luvun loppupuolella
tapahtunut uusklassillisen teorian henkiin
herääminen ei kuulukaan kirjan aihepiiriin, olisi Eshagin kuitenkin ollut modifioitava kantansa sekin huomioon ottaen.
Tällaisena kirjasta saa vaikutelman, että
se on julkaistu ainakin 10 vuotta liian
myöhään.
Teosta heikentävät seuraavat yksityiskohdat: 1. Luetellessaan »taloudellisen toiminnan» determinantteja Eshag unohtaa
viennin osuuden (s. 24). 2. Maksuvalmiusarvostusteorian käsittelyssä hän ei mainitsekaan »liquidity trap»-ilmiötä. 3. Lainauksessa,jonka pitäisi todistaa Marshallin
joskus sanoneen pääoman tarjonnan olevan yhtä kuin säästäminen, Marshall
itse asiassa sanookin vain, että osa sijoitustoiminnasta on uusintainvestointia ja osa
on uusinvestointia (s. 48). 4. Käsitellessään kvantiteettiteorian kehitystä Marshallin jälkeen Eshag jakaa »cash-balance
approach» -käsitteen »real-balance»- ja
»money-balance»-variantteihin (ss. 20-
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22). Tämä on harhauttavaa, sillä jälkimmäisellä hän oikeastaan tarkoittaa kaikkea
sitä Cambridge'issäkehitettyä rahateoriaa,
joka ei kuulu »cash-balance-approach'iin», esim. Hawtreyn kirjoitukset. Ilmeisesti hän ei ole huomannut, että k =: lIV,
koska hän yrittää rinnastaa »moneybalance»- eikä »real-balance»-varianttinsa Fisherin teoriaan, jota hän kutsuu
klassilliseksi kvantitc;ettiteoriaksi. 5. Pelkästään tehokkuuskriteerin perusteella Es·
hag k~nnattaa ehdottomasti budjettipolitiikalla (eikä rahapolitiikalla) saavutettua
täystyöllisyyttä ja taloudellista kasvua
{s. 144), mikä osoittanee jonkin verran
välinpitämättömyyttä länsimaista henki-

lökohtaisen vapauden periaatetta kohtaan.
l\tfikään yllä mainituista puutteista ei ole
niin olennainen, ettei se olisi kohtuullisen helposti korjattavissa. Näin Eshag
tarjoaa opettajille hyvän referenssikirjan,
mistä löytyy monessa yhteydessä tieto
siitä, kuka ensimmäisenä mitäkin sanoi.
Vaikka lukija ei olisi aina tulkinnasta
,~amaa mieltä kuin Eshag, niin runsaat ja
tehokkaasti käytetyt alaviitteet johtavat
hänet nopeasti alkuperäiselle lähteelle.
Myös edistyneille oppilaille Eshag on täten
laatinut helppotajuisen johdannon siihen
teoreettiseen rakennelmaan, jota vastaan
keynesiläiset ryhtyivät vallankumoukseen.
REIJO G. AHO

Roy HARROD The British Econom)!. J\Iac
Graw-Hill Book Company, London 1963.
240 s. sh 301-.

sillä kaikki kasvunopeusvertailut ja talouspoliittisia päätöksiä koskevat arvostelut
on suoritettu Yhdysvaltoihin nähden.
Kun esitettyjen lukujen mukaan kiinteähintaisen bruttokansantuotteen keskimääräinen .vuotuiskasvu on USA :ssa ollut
3,5 0/0' mutta Englannissa vain 2,7 %,
teollisuustuotanto on USA:ssa kasvanut
4,0 %, mutta Englannissa vain 3,7 %,
kulutus USA:ssa 3,4 %, mutta Englannissa vain 2,4 %ja lisäksi vielä tuottavuus on
Yhdysvalloissa parantunut enemmän kuin
Englannissa, mutta Englannin puntamääräiset hinnat nousseet voimakkaammin kuin Yhdysvaltojen dollarimääräiset
hinnat, Sir Roy ärtyy.
Erityisen kärkevästi hän arvostelee
vuonna 1949 suoritettua punnan devalvaatiota, jolloin dollarikurssi nostettiin·
tasolta $ 4,03 tasolle $ 2,80. Hintojen,
kustannusten ja kilpailukyvyn näkökulmasta katsoen devalvaatio oli Harrodin

»No economy ever stands still.» Näillä
sanoilla Sir Roy HARROD aloittaa kirjansa, jossa pyritään piirtämään kuva
Englannin taloudesta vuodesta 1948 lähtien 1960-luvun alkupuolelle saakka sekä
sen tulevaisuuden näkymistä. Piirtiminä
käytetään eri sektorien ja taloudellisen
aktiviteetin eri komponenttien kasvunopeuksia. Tämän taloudellista kehitystä
kuvaavan teeman lisäksi kirja sisältää
kaksi ekskursia~ Englannin poliittisten ja
taloudellisten instituutioiden historiaan:
31 sivua sosialismista ja 64 sivua raha-,
finanssi- ja valuuttajärjestelmästä.
Kirj a on kirj oi tettu lähinnä ulkomaisia
lukijoita silmällä pitäen. Eniten välitöntä
hyötyä taloudellista kehitystä kuvaavasta
osasta saanevat amerikkalaiset lukijat,
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mukaan täysin aiheeton. Se päinvastoin
antoi ratkaisevasti uutta voimaa sekä
kysyntä- että kustannusinflaatiolle.
Maksutaseongelma oli sodan jälkeen
kieltämättä. Englannin kaikkein kipeimpiä
talouspoliittisia ongelmia, ja Harrodin
analyysin mukaan pääsyynä hitaahkoon
taloudelliseen kasvuun. Sotaa edeJtäneenä
aikana Englannin ulkomaisista investoinneista saarnat korko- ja osinkotulot olivat
näet olleet tärkeä vaihtotaseen ylijäämäisyyttä lisännyt erä. Sodan jälkeen ne eivät
enää kui tenkaan rii ttäneet kasvaneen
elintarvikkeiden ja teollisuudelle välttämättömien raaka-aineiden tuonnin aiheuttamaa vajausta peittämään. Lisäksi Englanti oli voimakkaasti velkaantunut ulkomaihin nähden, joskaan tämä potentiaalinen ongelma ei ole päässyt vielä tähän
mennessä purkautumaan, koska näitä
velkoja ei ole maksettu, vaikka ne ovatkin
siirtyneet henkilöltä toiselle. Englanti on
kuitenkin joutunut tämän vuoksi usein
tekemään suhdannetilanteeseen sopimattomia talouspoliittisia päätöksiä maksutasenäkökohtien vuoksi.
Vuoden 1949 devalvaatio oli epäonnistunut Harrodin mukaan lähinnä siksi,
ettei se jättänyt pysyviä parantumisen
merkkejä Englannin maksutaseeseen.
Tuontia se ei voinut hillitä, koska tuonti
oli jo ehdottoman välttämättömiä hyödykkeitä lukuun ottamattakuristettu säännöstelyllä minimiinsä. Vienti taas oli jo
ennen devalvaatiota alkanut kasvaa varsin
voimakkaasti, eikä voinut enää kasvaa sen
nopeammin devalvaation jälkeenkään. Jos
oli devalvoitava, olisi se Harrodin mielestä
ollut suoritettava korkeintaan 10 0/0
suuruisena ja vasta kolmisen vuotta myöhemmin (1952), jolloin työttömyys Eng-

lannissa oli kasvanut ja maailmanmarkkinahinnat laskusuunnassa.
Kun LABouR oli kuulemma täysin
vilpitön vakuutellessaan, ettei devalvointia
tulla suorittamaan, yrittää Harrod vyöryttää syyn· amerikkalaisten niskoille: nämä kuuluvat olleen sitä mieltä, että devalvaatiota olisi yritettävä, jotta päästäisiin
pikemmin valuuttojen vaihdettavuuteen
ja tuonnin rajoitusten poistamiseen. Saman tien Harrod antaa vielä sapiskaa
englantilaisten asioihin lusikkansa pistäville muillekin muukalaisille (s. 132):
» ... and this has not been the only case,
since the war, where foreign diagnosis of
the Bri tish condition has been incorrect
and led to unfortunate consequence.»
Entistä ironisemmalta tuntuukin tämän
jälkeen lukea vajaat sata sivua myöhem-·
min (ss. 223-225) Sir Royn neuvoja
amerikkalaisille. Täällä hän jälleen toistaa
ajatuksensa kullan hinnan nostamisesta ja
dollarin devalvoimisesta: »The most important thing that the Americans could
do to ease the [world liquidity] situation
would be to double the dollar price
of gold.» Sir Roy sai tämän idean jo
nykyisen dollariprobleeman varhaisessa
vaiheessa. Muistan hyvin, kuinka Harrod
keväällä 1958 esitelmöidessään Lontoossa
eräässä kongressissa ja varsinkin esitelmää
seuranneessa keskustelussa esitti läsnäolleiden amerikkalaisten kauhuksi tämänsuuntaisia ajatuksia. Kun kullan hinnan
nostamisen perustelut edelleenkin ovat
varsin vähän vakuuttavia, tulee miltei
ajatelleeksi, että kenties Sir Roy yrittää
kostonhilnoisesti yllyttää amerikkalaisia
devalvoimaan kirjoittaessaan (s.224), ettei
yksityisten ulkomaisten tilinpitäjien dollarimääräisten saatavien arvonalennus ole
amerikkalaisten kannalta suinkaan mi-
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kään f:etillisesti arveluttava kunniakysymys, koska ulkomaalaiset pitävät dollarivarantojaan »for their ownconvenience
'and at their own risk». Kunniakysymykseksi ja niin muodoin tilinpitäjille korvattavaksi Harrod katsoo arvonalennuksen
vain keskuspankkien saatavien niiltä osin,
jotka on pidetty »in excess of normal
need, entir:ely to relieve the Americans of
,embarrassmen ts ».
Jos ajatellaan kirjan pedagogista arvo;;\.,
nähdäkseni ansiokkaimmat ovat luvut 5
(Monetary System) ja 6 (Sterling). Lontoon
rahamarkkinoista ja Englannin asemasta
maailman (entisenä?) finanssikeskuksena
on kirjoitettu paksuja kirjoja. Harvoin jos

koskaan ovat Englannin pankki, 270 vuoden ikäinen The Old Lady ofThreadneedIe Street ja sitä ympäröivät Accepting
Hous~s, Discount Houses ja muut Cityn
asfalttiviidakon kiehtovat hahmot nousseet lukijan eteen näin elävänä ja mielekkäänä kokonaisuutena.
Kirjassa ei ole kirja,llisuusluetteloa ja
harvoista alaviitteistäkin monet viittaavat
kirjoihin, joita on kirjoittanut muuan R.
Harrod. Sir Roy ei myöskään alkulauseessa ilmaise kiitollisuuttaan käsikirjoituksen tarkastajille eikä kiittele ketään arvokkaista neuvoista ja huomautuksista.
Eikä hänen oikeastaan tarvitsekaan.
KALEVI KAILASVUORI

ERIK HÖÖK Den ~ffentliga sektorns expansion.
En studie av, de ~ffentliga civila utgifternas utveckling åren 1913-58. Industriens Utredningsinstitut. Almqvist& Wiksell, Uppsala
1962. 572 s. Rkr. 45.-.

ten kehityksen syistä on kuitenkin vähemmäss~ määrin tehty tieteellisiä, täsmällisiin
käsitteisiin perustuvia empiirisiä tutkimuksia. Syynä tähän on ilmeisesti ollut tyydyttävän teorian puuttuminen julkisen ja yksityisen sektorin välisistä riippuvuussuhteista
ja vuorovaikutuksista. Niinpä kokonaistaloudellisissa· malleissa yleensä tyydytään
esittämään esimerkiksi julkinen kulutus- ja
investointikysyntä eksogeenisina muuttujina, jolloin julkisen vallan ohjaaman kokonaiskysynnän oletetaan vaikuttavan yksityisen sektorin käyttäytymiseen, mutta ei
päinvastoin.
Nämä taustatekijät huomioon ottaen on
ruotsalaisen - meillä toistaiseksi vähemmän tunnetun - tutkijan ERIK HÖÖKin
teosta pidettävä tervetulleena lisänä niukkaan julkisen sektorin käyttäytymistä koskevaan kirjallisuuteen. Röökin alkuperäisenä,tavoitteena oli muodostaa malli, jolla
pystyttäisiin ennustamaan julkisten meno-

Useimpien länsimaiden taloudelliselle kehitykselle on ollut luonteenomaista julkisen
:sektorin jatkuvasti lisääntyvä osuus kansantuotteesta. Tällainen kehityssuunta on
ylläpitänyt vireää keskustelua ja saanut
paljon arvostelua osakseen, sillä koskeehan
se lähes jokaista kansalaista lisääntyvien
verojen ja joskus myös pakkolainojen muodossa. Samanaikaisesti, tai ainakin pienellä
viivästyksellä, ovat kuitenkin myös erilaistenjulkisten palvelusten tarjontaja yksityistensaamat tulonsiirrot kasvaneet. Nämä
viimeksi mainitut seikat - . kummallista
kyllä - tahtovat yleensä jäädä vähemmälle huomiolle.
Julkisten menojen kehityksestä ja erito-
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jen kehitysja niiden osuus kansantuotteesta
lähivuosikymmenien aikana! Jo tutkimuksen alkuvaiheessa hän katsoi kuitenkin parhaaksi luopua tästä kunnianhimoisesta yrityksestäja pysytellä tiukasti valitsemansa
tutkimusajanjakson (1913-1958) puitteissa.
Tästä tutkimuksesta muodostuikin sitten
alustava ja kartoittava selvitys julkisten menojen kehitysennusteisiin liittyvästä problematiikasta sekä niistä vaikeuksista, joita
myöhemmin mahdollisesti tehtävissä jatkotutkimuksissa on voitettava. Tämän ohella
teos sisältää arvokkaana empiirisenä aineistona sivukaupalla aikasarjoja ja graafisia
esityksiä tutkittavalta ajanjaksolta. Mielihyvin on todettava, että aikasarjat j~ nii:den analysointi on esittttykansantalouden
tilinpidossa omaksuttujen käsitteiden, kansantulokielen, avulla. Toisin sanoen julkisen sektorin menot on esitetty ryhmittämällä ne sekä niiden kansantaloudellisen
luonteen (kulutus-, tulonsiirto- ja investointimenot) että myös funktionaalisen eli
hallinnonhaarajakoa vastaavan jaon mukaisesti. Niinpä tutkimuksessa analysoidaan esimerkiksi julkista kulutusta erikseen
terveyden-ja sairaanhoidon,opetustoimen,
sosiaalihuollon, vankeinhoidon, poliisipalvelustenjne. osalta. Empiirisen puolen suhteen näyttää kaikki muu olevan tolallaan,
paitsi se, että Röök ei ole hyvistä yrityksistään huolimatta pystynyt selvittämäänjulkisen hallinnon eri aloilla tapahtunutta
tuottavuuden kehitystä. Näin ei ole myöskään palvelusten volyymiä voitu selvittää.
Tämä olisi ollut välttämätöntä tutkimuksessa takaa-ajettujen joustokertoimien arvioimiseksi. Tutkijan puolustukseksi voitaneen sanoa, ettei julkisten palvelusten volyymia ole kukaan muukaan pystynyt vielä
selvittämään.

Tutkimuksen teoreettiset perusteet vaiku ttava t sen sijaan kyseenalaisilta. Julkisen
sektorin kulutus-, tulonsiirto- ja investointiteorioiden puuttuessa on Röök valinnut
tutkimusmetodikseen jo huomattavan pitkälle kehittyneen yksityisten kulutushyödykkeisen kysyntäteorian. Tämän mukaan
siis julkisiin palveluksiin kohdistuva kysyntä olisi riippuvainen samoista tekijöistä
kuin yksityisten kulutushyödykkeiden kysyntä, ts. tuloista ja hyödykkeiden hinnoista. Määräävänä tekijänä ovat siis yksilölliset preferenssit ja mitään olennaista eroa
ei tutkijan mukaan ole sillä, onko kysymys.
esimerkiksi leivän tai poliisi palvelusten kysynnästä. Veroja voidaan näin ollen LINDAHLin esittämän ns. intressiprinsiipin
mukaan - pitää julkisten palvelusten hintoina.
Röökin ajatuksenkehittelyä seuraten
päädytään tällöin helposti siihen, ettei yksityiselläjajulkisella taloudellaja vastaavasti
yksityisillä ja julkisilla menoilla ole mitään
olennaista eroa. Tämä käy ilmi siitäkin,
että Röökin mukaan julkisten menojen nopeaa kasvua on useissa tapauksissa edustanut aikaisemmin yksityisen sektorin tuottamien palvelusten pelkkä siirtyminen julkisen sektorin hoidettavaksi. Koululaiset esimerkiksi ovat vain yksinkertaisesti ryhtyneet syömään julkista ruokaa yksityisen
ruuan asemesta, ja yhä useammat äidit
ovat katsoneet parhaaksi synnyttää lapsensa synnytyslaitoksissa sen sijaan että synnyttäisivät ne kotona. Selitysteoriaa haettaessa on kuitenkin syytä kysyä, miksi näin
on tapahtunut.
Eräs huomionarvoinen eroavuus, johon
tutkija ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota, on se, että useat julkiset palvelukset
ovat jakamattomia ja että niitä kulutetaan
»yhteisesti». Näin on asianlaita mm. maan-
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puolustuksen, poliisipalvelusten ja palosuojelun kohdalla; ne koituvat kaikkien
kansalaisten hyväksi riippumatta heidän
henkilökohtaisista mielipiteistään näiden
palvelusten tarpeellisuudesta tai laajuudesta. Näin ollen jokaisen rationaalisesti
käyttäytyvän kuluttajan luulisi pyrkivän
kaikin mokomin välttymään maksamasta
näistä palveluksista hintaa eli tämän tutkimuksen mukaan, veroa. Normatiivisen
in tressiteorian ottaminen tämänlaatuisen
tutkimuksen teoreettiseksi pohjaksi ei siis
näyttäne täysin perustellulta. Sitäpaitsi nykyiset verotusperiaatteet progressioineen
ym.lukemattomine erikoisvivahteineen rakentuvat aivan muulle pohjalle kuin kunkinhenkilön palveluksista saamaan hyötyyn.
Mitkä tekijät sitten parhaiten selittäisivät julkisten menojen kehityksen? Kuten

edellä on todettu, voidaan tämän kysymyk-sen kvantitatiivista selvittämistä toistaiseksi pitää melko valkoisena läiskänäjulkisen talouden tutkimuskentässä. Luullakse-ni eräänä mahdollisuutena olisi tehdä koeporauksia poliittisessa maaperässä ja tutkia_
näin saadun poliittisen havaintomassan,
äänestystulosten, polii ttisten asen teiden.
yms. tekijöiden ja selitettävän muuttujan
välisiä riippuvuussuhteita.
Vanha sananlasku sanoo, että yrittänyttäei saa laittaa. Vaikka Röök ei kovin pitkälle päässytkään ennustusongelman sel-vittamisen kivisellä tiellä, pitäisin tätä teos-·
ta kontribuutiona tämän alueen tutkimukselle ottaen erikoisesti huomioon aihepiirin
teoreettisen kartoittamattomuuden. Tämä_
anti näkyy varsinkin eri osaongelmien mielenkiintoisessa ja asiantuntevassa käsittely-tavassa.
VEIKKO TATTARI

LIONEL ROBBINS Polities and Economics.
Papers in Political Econ0rrl..Y. MacMillan
& Co. Ltd., London 1963. 231 s. sh 25/-.

f Hayek on Liberty,

Esiteltävänä olevan teoksen nimi Polities
and Economics antanee aiheen luulla, että
kysymyksessä on samantapainen tutkimus
kuin GUNNAR MYRDALin aikoinaan julkaisema Vetenskap och politik i nationalekonomien. Itse asiassa lordi ROBBINsin kirja
sisältää eri aiheita käsitteleviä esseitä, luvultaan kaikkiaan kymmenen. Nämä ovat
peräisin aj al ta 1954-1961, siis viimeisiltä
vuosilta, jolloin niiden kirjoittaja vielä
toimi Lontoon yliopiston professorina.
Toiset esseet ovat syntyneet joidenkin
kirjauutuuksien antamista ärsykkeistä

MacDougall on the'·
Dollar Problem ja tavallaan myös lvfonetary'
Theory and the Radclif.fe Report), toiset taas

ovat eri maissa erilaisille kuulijakunnillepidettyjä esitelmiä.
Politiikan ja taloustieteen keskinäistä.
suhdetta käsitellään oikeastaan vain ensimmäisessä esseessä (On the Relations be-tween Polities and Economics) ,ja siinäkin tar-kastellaan lähinnä taloustieteen vaikutusta
politiikkaan. Tekijä toteaa, että taloudelli-set aatteet ovat näytelleet historiassa tär-keää osaa, mainiten esimerkkeinä liberalismin valtaanpääsyn, marxilaisen kom-munisminja Keynesin vaikutuksen. Muttahän suhtautuu epäillen mahdollisuuteen,
että pelkästään talousteorian pohjalle~
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voitaisiin rakentaa sellaista ohjeiden ja
määräysten järjestelmää, jolla olisi jatkuva
vaikutus politiikkaan. Jokainen talouspolitiikan teoria on riippuvainen poliittisista
.arvioinneista ja ratkaisuista, siis taloustieteen ulkopuolelta tulevista vaikutuk·sista. Maailmaa hallitsevat aatteet ja
vähän muukin, on Keynes sanonut.
Mutta nuo hallitsevat aatteet eivät ole
-peräisin vain taloustieteilijöiltä, vaan myös
poliittisilta filosofeilta, ja usein juuri näi·den kahden aineksen yhdistelmällä saattaa
·olla erittäin voimakas vaikutus.
Kokoelman muutkin esseet koskettelevat tavalla tai toisella politiikkaa tai
-valtiota, joten teoksen nimi sen vuoksi
puoltaa paikkaansa. Niissä Robbins enti:seen tapaansa toimii -klassillisen liberalismin lipunkantajana esitellen ja eritellen
mm. vapauden, yhdenvertaisuuden ja
kansainvälisen yhteistoiminnan merki-tystä ja luonnetta. Esseessä Freedom and
Order hän jälleen kerran tähdentää, että
'vapaus on hyvän yhteiskunnan perusedellytys. Se on tavoite sinänsä, kun taas
järjestys on vain vapauden turvaamiskeino. Tuotantovälineiden yhteisomistusta ja
-valvontaa hän pitää vapaudelle vaaralli·sena. »Ellemme tuntisi parempaa järjestelmää kuin yleinen kollektivismi,» sanoo
hän, »meidän olisi luotava sellainen.»
Hänen ihanteenaan on yhteiskunta, jossa
-yksilön aloiteoikeus on vapaa olematta
-silti vaaraksi muille ja jossa kollektiivinen
-toiminta tähtää vain vapauden lisäämi:seen, ei elämän kaavoittumiseen. Niin
hyvin yksilöllisen kuin kollektiivisenkin
toiminnan tulisi perustua ennakolta sää·dettyjen ,ja yleisesti sovellettujen lakien
tuntemukseen, ei mielivaltaisiin, yksityistapauksia silmällä pitäen annettuihin
:.määräyksiin. - Tässä on näkökohta, jo-

hon meillä Suomessakin olisi kiinnitettävä
enemmän huomiota. Ajateltakoon esim.
maatalouden verotusta, joka on riippuvainen kulloinkin vallassa olevan hallituksen ratkaisuista.
Puhuessaan
yhdenvertaisuudesta
(E quality as a Social Objective) Robbins tähdentää, että kaikkien tulee olla - fyysisistä ja älyllisistä eroavuuksistaan huolimatta
- samanarvoisia lain edessä. Mutta muuten hän ei pidä yhdenvertaisuutta yhtä
tärkeänä tavoitteena kuin vapautta. Jo
luonto varustaa ihmiset erilaisilla ominaisuuksilla, mistä johtuen myös tulo ja
varallisuus pyrkivät j akaan tumaan heidän
välillään epätasaisesti jopa sosialistisessakin valtiossa. Silti on pyrittävä kohti suurempaa tasa-arvoisuutta taloudellisellakin
alalla. Mutta epäkohdat on pyrittävä korjaamaan erikoistoimenpiteillä, eijärjestelmän täydellisellä muuttamisella. Kaikenlaiset yleisratkaisut johtaisivat niin
kiitettävät aikomukset kuin niiden toteuttajilla saattaakin olla - vain siihen, että
yhteiskunta puetaan pakkopaitaan, jossa
vähimmin säilymisen mahdollisuuksia ,on
juuri niillä hyveillä, joita hartaimmin
pyrimme vaalimaan.
Nämä poiminnot osoittavat, että lordi
Robbins pohtii esseissään osaksi samoja
kysymyksiä kuin aikaisemmissakin teoksissaan ja varsinkin siinä kirjassaan,
joka kymmenen vuotta sitten ilmestyi
nimellä The Economist in the T wentieth
Century. Hän on eräänlainen »huutavan
ääni erämaassa», joka yhä uudelleen
puhuu niiden arvojen puolesta, joita hän
pitää kalleimpina. Mutta hänen on ollut
pakko omalta osaltaankin todeta, että
maailmaa eivät hallitse vain taloustieteilijäin aatteet, vaan myös poliittiset. Vielä
kymmenen vuotta si tten hän vastusti
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jyrkästi ajatusta, että Englanti liittyisi
puhtaasti eurooppalaiseen yhteisöön. Sen
jälkeen on tapahtunut paljon ja »poliittiset realiteetit» ovat muuttuneet sikäli,
että hän nyt. ilmoittaa kannattavansa
maansa anomusta päästä jäseneksi Euroopan Talousyhteisöönja hyväksyvänsä tästä
aiheutuvat poliittiset seuraukset.
Lordi Robbinsin loogisesti ja sujuvasti

kirjoitetun teoksen lukevat varmaan ne,
jotka ajattelevat asioista samaan tapaan
kuin hänkin, nautinnokseen ja uskonsa
vahvistukseksi. Muillekin sen lukeminen
on suositeltavaa, ellei muuten niin ainakin
opetukseksi siitä, miten taloudellisia kysymyksiä voidaan helppotajuisesti esitellä
suurelle yleisölle.
REINO LENTO

RAYMOND DE ROOVER The Rise and Decline
of the Nfedici Bank 1397-1494. Harvard
Studies in Business History xxi. Harvard
University Press, Cambridge, Mass. 1963.
liitteitä. $ 10.--.
375 s.

ja sittemmin opiskellut Yhdysvalloissa tunnettujen liikehistorian tutkijoiden oppilaana. Kirjoittaja on nykyisin Brooklyn Collegen historianprofessori. Ennen tätä teosta
on Roover julkaissut useita liikehistoriaa
käsitteleviä tutkimuksia.
Medicien pankkitoiminnan tutkiminen
on perustunut Firenzessä olevaan asiakirjamateriaaliin. Ennestään tunnetun aineiston lisäksi löysivät Rooverin aviopuolisot
aikaisemmin historioitsijoilta huomaamatta jääneet Medicien salaiset tilikirjat. Kokonaisuudessaan työ perustuu· sangen laajaan asiakirja-aineistoon ja myös kirjallisuusluettelo on pitkä ja vakuuttava.
Teoksen kahdeksan ensimmäistä lukua
ovat yleisluontoisempia kuin kuusi jälkimmäistä. Teoksen ensimmäinen puolisko käsittelee keskiajan pankkitoiminnan yleisiä
näkökohtia, Medicien pankin kehittymistä
ja sen organisaatiota. Jälkimmäinen osa
kuvaa tärkeimpien konttoreiden toimintaa
sekä pankin häviötä. Johdannossa on jouduttu käsittelemään italialaisten kauppatekniikkaa ristiretkiajalta lähtien. Etäisyydet olivat eräs suurimpia vaikeuksia keskiajan kauppiaille ja niiden voittamiseksi
oli kehitettävä rahaliikennettä joustavammaksi. Myöskin paavin mittavan talouden

+

Taloushistorian eräs ryhmä on liikehistoria, joka tutkii liiketoiminnan menetelmien muuttumista. Koska oman aikamme
pankkilaitoksella on tärkeä merkitys elinkeinoelämässä, ovat taloushistorioitsijat
kiinnittäneet huomiota pankkitoiminnan
muotojen muuttumiseen. Belgialais-yhdysvaltalaisen taloushistorioi tsij an RAYMOND
DE RoovERin teos The Rise and Decline qf
the Medici Bank 1397-1494 käsittelee 1400luvun mahtavimman pankkiiriliikkeen, firenzeläisen de' Medicin vaiheita. Rooverin
teos on pääasiassa liikehistoriaa, mutta se
käsittää silti runsaasti myös sukuhistoriaan
kuuluvaa ainesta. Sitävastoin Medicien
toiminnan tunnetuinta osaa Firenzen johtavina valtiomiehinä ja kulttuurin suosijoina käsitellään vain ohimennen.
Rooverin edellytykset tämänlaatuisen
tutkimuksen suorittamiseen ovat olleet hyvät. Hän on saanut perinpohjaisen taloushistoriallisen koulutuksensa alun Belgiassa,
joka on eräs taloushistorian johtavia maita,
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takia Italia kehittyi pankkitoimen johtavaksi maaksi. Tunnusomaista oli Italian
suurpankeille keskiajalla, että ne ottivat
erikoisesti osaa kansainvälisiin maksusiirtoihin jota vastoin yhden kaupungin tai
muun suppean alueen rajojen sisällä toimivat pankit pysyivät pienpankkeina. Suuren
mittakaavan pankkitoiminnalle oli ulkomainen rahaliike myös siitä syystä välttämätöntä, että rahanlainauksen korko laskettiin kurssivoittona. Katolisen kirkon
katsantokannan mukaisesti oli koron ottaminen kiellettyä ja määräystä kierrettiin
sellaisella kurssilaskennalla, johon sisältyi
myös korko. Paitsi tavallisissa lainoissa korko laskettiin kurssiin myös kansainvälisissä
vekseleissä ja siinäkin tapauksessa, että laina otettiin ja maksettiin takaisin samassa
kaupungissa, se vaihdettiin välillä toiseksi
rahayksiköksi kurssivoiton saamiseksi.
Nimensä mukaisesti on Rooverin teoksen päähuomio Medicin pankin muodostumisessa ja toiminnassa. Pankin alku oli
erään suuren firenzeläisen firman Rooman
konttori, joka GIOVANNI Dl BICCI DE' MEDICInjohdossa itsenäistyi. Giovanni Medici
sijoitti yritykseen 5500 florinia ja kaksi
muuta osakasta yhteensä 4500 florinia.
Vuonna 1397 siirtyi pankin pääkonttori
Firenzeen, joka oli siihen aikaan Italian
pankkitoiminnan pääkaupunki. Pian muuton jälkeen yritys laajeni sen perustaessa
sivukonttoreita muihin Italian kaupunkeihin. Sivukonttorien perustaminen tapahtui
siten, että Firenzen konttori asetti osan pääomasta uuden konttorin käyttöön ja konttorin hoitaja taas pienemmän osan. Vaikka toisen osakkaan sijoitus ei olisi ollutkaan
yhtä suuri kuin emäyrityksen, saatettiin
silti voitto jakaa puoliksi, jolloin ajateltiin
toisen yrittäjän saavan samalla palkan ja
eräänlaisen tantieemin. Sama menetelmä

oli käytössä myös italialaisissa kutomoyrityksissäja myös niissä kolmessa kutomossa,
joissa Medicit olivat osakkaina. Kun pankki saavutti COSIMO DE' MEDIcm aikana
suurimman kukoistuksen, oli sillä Firenzen
ulkopuolella kymmenen konttoria ja suuri
määrä kirjeenvaihtajia. Omien konttoreiden perustaminen oli ollut suurpankin etujen sanelema, koska kirjeenvaihtajiin ei
voitu täysin luottaa varsinkaan mutkikkaissa maksujärjestelyissä. Tällainen oli tilanne esim. luoteis-Euroopassa tapahtuneissa liiketoimissa. Italian kaupungit myivät paljon tavaroita Flanderiin ja nämä
saatavat vaihdettiin Englannin villaan,
jota Italian kutomot käyttivät. Maksujärjestelyjen takia olivat Bruggen ja Lontoon
konttorit välttämättömät. Toisaalta Itämeren kauppapiirissä ei Italian kaupungeilla ollut niin paljon intressejä valvottavana, että omat konttorit olisivat olleet tarpeen, vaan täällä tyydyttiin kirjeenvaihtajien käyttöön. Rooverin teos pitää erikoisesti silmällä Medicien luotonantoa talouselämälle, mutta huomauttaa samalla, ettei
tuon ajan pankkilaitoksella ollut tuotannon
kannalta niin suurta merkitystä kuin helposti saattaisi otaksua, sillä suurin osa luotoista annettiin ruhtinaille, jotka käyttivät
niitä varsinkin sotien rahoittamiseen. Salaisten tilikirjojen mukaan olivat pankille
kaikkein tuottoisin ta paavin rahaliikkeen
välitystehtävät,joistasaatiin yli 30 %korko.
Cosimon jälkeen tuli pankin johtajaksi
hänen poikansa LORENZO DE' MEDICI. Hän
kiinnitti päähuomionsa valtiollisiin asioihin eikä pankkitoimintaan. Seurauksena
oli, että valvonnan puutteessa pankkijoutui
vähitellen lisääntyviin vaikeuksiin. Niitä
pahensivat 1460-luvulta lähtien myös ulkopoliittiset syyt, varsinkin Venetsian ja sulttaanin välinen sota, jonka johdosta suuri
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määrä italialaisia yhtiöitä joutui vararikkoon. Pankin viimeinen johtaja PIERO DE'
MEDICI omistautui jo kokonaan valtion
asioiden hoitoon ja jätti pankin tyystin
apulaistensa käsiin. Se tuskin saattoi enää
huonontaa tilannetta, sillä kasvavien vaikeuksien takia joutui 1490-luvulla suurin
osa Firenzen pankeista vararikkotilaan,
niiden joukossa myös de' J\1edicien pankki,
jonka toiminta päättyi vuonna 1494 suvun
karkoitukseen Firenzestä.

Lukuun ottamatta tarkkaaja mielenkiintoista pankkihistoriaa on kirjan tekijä tehnyt taloushistorian tutkimukselle palveluksen vetämällä esille tuntematonta Medicien
asiakirjamateriaalia. Tämä tutkimus antaa
aihetta otaksua, että materiaalin pohjalla
voidaan selvittää entistä yksityiskohtaisemmin myös keskiajan kauppaa koskevia kysymyksiä.

TIBOR SCITOVSKY Econornic TheofJl and Jltlestern European Integration. Allen & U nwin,
London 1962. 154 s. sh. 12/6.

lisi ennen muuta työllisyyspolitiikan välityksellä. Integraation kautta jäsenmaiden
keskinäinen riippuvuus kasvaisi ja riippuvuus ulkopuolisista maista vähenisi. Ratkaisuna olisi joko yhdenmukaistettu tai ylikansallinen työllisyyspolitiikka.
Mielestäni teoksen mielenkiintoisin ja
antoisin osa on integraation vaikutuksia
tuottavuuteen selvittelevä luku, varsinkin
tuotantomenetelmiä ja kilpailua käsitteleviltä osiltaan. Verratessaan Länsi-Euroopan ja USA:n taloudellista tasoeroa tekijä
näkee yhtenä pääsyynä tähän suurtuotannon etujen vähäisen hyväksi käytön Euroopassa. Täällä pienet ja tehottomia tuotantomenetelmiä käyttävät yritykset pystyvät
elämään liian kauan; tuotevalikoimat ovat
usein liian laajat ja erikoistuminen siten
vähäistä. Yksinkertaistamalla, standardisoimallaja malleja vähentämällä voitaisiin
eri aloilla saavuttaa 10-40 prosentin kustannusten säästöt. Lisäksi ei olla halukkaita
uhraamaan eurooppalaisen kilpailun herrasmiesmäistä luonnetta tehokkuuden alttarille. Nämä ovat eräitäjohdonmukaisesta
ja perustellusta esityksestä poimittuja kohtia, joissa integraatio voi olla avuksi. Luo-

Kirja sisältää neljä esseetä, jotka on alun
perin kirjoitettu viisikymmenluvun puolivälin paikkeilla ja ensi kerran julkaistu
yhdessä 1958. Toiseen painokseen liitetty
parin sivun johdanto sisältää joitakin kommentteja Euroop~:m talousyhteisön kehityksestä: tek~iä mm. tunnustaa aliarvioineensa EEC:n sisäisen kaupan laajentumisen. Kuvaavaa toisen painoksen ilmestymisen ajankohdan näkökannoille lienee, ettei
lisätyssä johdannossa mainita EFTAa; sen
kai arveltiin kuolevanja Englannin ja muiden maiden tulevan hyväksytyiksi EEC:n
jäseniksi.
Ensimmäinen essee on laajin ja sisältää
(esipuheen mukaan) pääosan aihetta koskevasta työstä; sen nimikin The Probable
Effects of Econornic Integration in JiVestern Europe vastaa suunnilleen koko kirjan nimeä.
Alkuosa koskettelee mahdollisen liiton vaikutuksia jäsenmaiden työllisyyteen ja tuottavuuteen sekä etujen jakautumista jäsenmaiden kesken. Vaikutus työllisyyteen tu-
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dessaan laajat, vientimarkkinoita vakaammat kotimarkkinat se samalla synnyttää
yhden massa tuotannon perusedellytyksen.
Se voimistaa kilpailua ja tuo sen lukuisiin
kohtiin, joissa sitä ei aikaisemmin ole esiintynyt, pakottaen alentamaan kustannuksia.
Selkeästi on esitetty myös se ajatus, että
Euroopassa saman alan yritysten suuri luku
on pikemminkin todistus kilpailun puutteesta kuin kilpailusta.
Tuotannon uudelleen allokoinnilla olisi
Länsi-Euroopassa saavutettavissa etuja lähinnä maataloudessa. Investointien kansainvälinen rahoitus ja kontrolli olisivat
tärkeitä, sillä pääasialliset edut saavutettaisiin suurtuotannossa, joka - ollakseen
tehokas - monilla aloilla kehittyisi lähes
monopoliksi Euroopassa. Joitakin poikkeuksellisia aloja lukuun ottamatta sijainti
olisi vapaasti valittavissa kaikkia maita tyydyttävällä tavalla.
Ensimmäisen esseen lopussa käsitellään
integraation aiheuttaman kansainvälisen

erikoistumisen etuja koko maailman, jäsenmaiden ja ulkopuolisten maiden kannalta.
Todennäköisestä kehityksestä suoritetaan
myös arvioI askelma ja todetaan tulos laihaksi. Pahaksi onneksi muiden etujen osalta ei voida esittää estimaatteja:, mutta kirjoittaja arvelee, että ne ovat merkittävämmät ja toista suuruusluokkaa kuin lisääntyneen kansainvälisen erikoistumisen edut.
Esseet II ja III täydentävät ensimmäistä eräissä pääkohdissa. Toinen käsittelee
perusteellisemmin maksutasetta, yhteistä
rahajärjestelmää, pääomamarkkinoita ja
työllisyyspolitiikkaa, ja kolmas suurtuotannon etuja ja kilpailua. Viimeisessä esseessä
tarkastellaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä.
Mielestäni kirja on hyvää lukemista esim.
talouspoliittiseen peitsen taittoon osallistuville, eikä se vaadi erityisen syvällisiä pohjatietojakaan. Ainakin tuotantomenetelmiä
ja kilpailua koskevilla kohdilla olisi antamista meikäläiselle keskustelulle.
AARO KENTTÄ

Shaping the World Economy.
Suggestions for an International Economic Policy. The Twentieth Century Fund, New
York 1962. 330 s. $ 2.25.

JAN TINBERGEN

Toisen maailmansodan aikana kaavailtiin jo sangen yhtenäistä tulevaisuuden
maailmaa. Yhdistyneet kansakunnat-järjestö oli oleva turvallisuuden takaaja. Mainitulle järjestölle kehiteltiin sitä paitsi alaelimiä turvaamaan kaikkien kansojen kaikinpuolista edistymistä. Taloudellisella
alalla kohdistettiin toiveet mm. Kansainväliseen jälleenrakennuspankkiin ja Kan-:sainväliseen valuuttarahastoon. Melkoises-

sa määrin onkin näin saatu aikaan kansainvälistä yhteistyötä, mutta toisaalta
maailma on hajonnut entistä pahemmin
ainakin kahtia ja useampaankin lohkoon.
Toimenpiteitä ja suunnitelmia siten tarvittaisiin aikanaan asetettujen tavoitteiden
toteuttamiseksi, mutta yleensä tyydytään
jonkinlaisen »rauhanomaisen rinnakkaiselon» mahdollisuuteen, eikä voitane sanoa,
että perustavampaa laatua oleva keskustelu esim. tieteellisellä tasolla maailman
poliittisten tai taloudellisten pulmien ratkaisemiseksi olisi mitenkään vilkasta. Tilanne alkaa olla koko maailmassakin vähän
samantapainen kuin meillä Suomessa: suu-
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rista aSIOIsta ei juuri keskustella, ja jos
ääntä pidetään, se tapahtuu ennakolta kaavoitettujen ideologioiden puitteissa lähinnä
propagandatarkoituksessa - puolueettomuutta ja ennakkoluulottomuutta pidetään epäilyttävänä.
Huomattavan poikkeaman edellä mainitusta hilj aiselosta j a ennakkokaavoi tuksesta
pyrkii tekemään JAN TINBERGEN teoksessaan Shaping the World Economy. Amerikkalainen rahasto The T wentieth Century Fund
oli valinnut hänet ratkomaan pitkän tähtäyksen maailmantaloudellisia pulmia erityisesti ajatellen häntä pienen maan kansalaisena ja tunnustettuna kansantalousmiehenä. Tuskin valinta olisi voinut paremmin
osuakaan, sillä Tinbergenin nimeä voi.pitää huomattavana takeena pyrkimyksestä
totuudellisuuteen.
Tinbergenin ottama tehtävä on vaikea,
ja suuria vaatimuksia hän on pyrkinyt myös
noudattamaan. Hän on ottanut lähtökohdakseen nykyiset suuretjännitystekijät,jotka uhkaavat maailmaa hävityksellä, sekasorrolla ja mullistuksilla. Niitä ovat atomisodan uhka, maailman syvenevä kahtiajako sekä rikkaiden ja köyhien maiden väliset kasvavat erot. Mainittujenjännitystekijöiden rinnakkaisilmiönä taijohdannaisena
hän näkee kiihtyvän ideologisen taistelun
poliittisten äärimmäisyyksien välillä, mikä
kuvastuu mm. taloudellisten liittoutumien
politisoitumisena ja eristäytymisenä sekä
taloudellisen kehityksen kannalta usein
epätarkoituksenmukaisena ja sattumanvaraisena suosion tavoitteluna kehitysmaiden
piirissä. Näiden maiden kehitys on muutenkin osoittautunut epävarmemmaksi ja
heikommaksi kuin on osattu odottaa.
Maailman nykyisen sekaannuksen Tinbergen näkee siten sangen monitahoisena poliittis-taloudellisena ongelmavyyhtinä, jos-
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ta hän tyytyy selvittämään lähinnä taloudellisia seikkoja uskaltautuen kuitenkin
puuttumaan tarpeen mukaan myös suuren
luokan maailmanpoliittisiin järjestelykysymyksiin. Päinvastoin kuin ehkä luulisi,
Tinbergen ei pyri pitämään taloudellisia
pulmia mitenkään hallitsevina eikä edes
täysin rajattavina, vaikka hän luonnollisesti talousmiehenä kohdistaakin niihin
päähuomion.
Viimeksi mainittu seikka tietenkin merkitsee samalla näkökulman valitsemista.
Näkökulmakseen Tinbergen on valinnut
eräänlaisen maailman taloudellisen hyödyn
optimoinnin, jonka hän uskoo toteutuvan
lähinnä vapaakaupan puitteissa hyvinvointitaloudellisten periaatteiden (welfare
economics) mukaan edellyttäen kuitenkin,
että
1) tulonmuodostus on tyydyttävän tasaisestijakaantunut kansalaisten keskenjokaisessa maassa ja eri maiden kesken,
2) väliaikaista tukea voidaan antaa ja
annetaan nuorille elinkeinoille, jotka eivät
vielä ole saavuttaneet normaalia tuottavuuden tasoa,
3) tukea annetaan sellaisille elinkeinoaloille, jotka ovat niin elintärkeitä, että
keskeytystä niiden tarjonnassa ei siedetä,
4) tukea annetaan työvoiman ja pääoman liikkumiseksi supistuvilta elinkeinoaloilta uusille ja tuottavammille aloille.
Ensiksi mainittu ehto on Tinbergenin
näkökulmasta ehkä kaikkein tärkein. Sen
mukaisesti hän kohdistaa päähuomion alikehittyneiden maiden kehittämiseen sekä
niiden kehitystä haittaavien maailmantaloudeIlisten suhdanne- ja muiden häiriöiden poistamiseen. Pitkälle kehittyneissä
teollisuusmaissa hän katsoo jo olevan käytettävissä riittävän tehokkaita välineitä kehityksen ohjaamiseksi tasaisen kasvun tietä,
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kunhan näitä välineitä ja keinoja halutaan
käyttää keskinäisessä yhteisymmärryksessä
muiden maiden kanssa. Vastaavanlaisia
keinoja hän uskoo voitavan menestyksellisesti käyttää maailmantaloudellisten suhdanne- ja muiden häiriöiden poistamiseen
sekä maailmantalouden tasaisen kasvun
turvaamiseen. Näiden tehtävien hoitamista
hän pitää kuitenkin riittämättömänä ja
osittain mahdottomanakin nykyisen kansallisetujen määräämän maailmantalousjärjestelmän puitteissa. Sen vuoksi hän pitää väistämättömänä pyrkiä koko maailman talous hallinnon luomiseen. Siinä suhteessa hän katsoo parhaaksi ratkaisuksi
Yhdistyneiden kansankuntienjärjestön kehittämistä maailman taloushallinnon keskukseksi samaan tapaan kuin mainittu järjestö on kehitetty turvallisuusjärjestelyjen
keskukseksi. YK:n tulisi siten nousta taloudellisellakin alalla nykyisestä palvelijan
asemasta johtavan auktoriteetin asemaan.
Sen tulisi laatia maailmantaloudellisia ennusteita ja suunnitelmia sekä sijoitus- ja
muita budjetteja,joiden varassa maailmantaloushallinnon kulloisetkin päämäärät
määriteltäisiin ja toteutettaisiin jäsenmaiden äänestyksissä ilmaisemien toivomusten
mukaisesti. YK:n yleiskokous olisi siten
maailmantalousjärjestelmän demokraattinen parlamentti ja YK:n sihteeristö sen suvereeni ja ylikansallinen hallitus. Samalla
Tinbergen tekee ehdotuksia YK:n äänestysprosessin muuttamiseksi nykyistä suhteellisemmaksi mm. väkiluvun mukaan
painottaen.
Tinbergen ei kuitenkaan halua mitään
tarpeetonta keskittämistä maailmantalouden hoidossa, vaan hän jättää asioiden hoidon mahdollisimman suuressa määrin eri
maiden hallituksille ja erityisesti eri maiden muodostamille talousalueille sekä

maanosien puitteissajo nyt toimiville YK:n
talouskomissioille. YK:n ylijohdon toiminnan pitäisi olla lähinnä täydentävää laadultaan sikäli, että jos esim. jossakin maassa, talousyhteisössä tai maanosassa ei saataisi omin pääomin sijoitustehtäviä hoidetuksi, YK:n sihteeristöllä pitäisi olla riittävät varat aukon peittämiseen. Sijoitustoiminnan yleisjohdon lisäksi YK:n ylimmälle
talousjohdolle, lähinnä sen nykyiselle sosiaali- ja talousneuvostolle ECOSOCille,
kuuluisi pitää yllä mm. raaka-ainemarkkinoiden hinnanmuodostuksen vakaisuutta
ja pyrkiä siten turvaamaan ennen kaikkea
raaka-ainemaiden vientitulojen tasaisuutta. Siinä suhteessa Tinbergen kiinnittää
suuria toiveita nykyisenlaisten raaka-ainesopimusten merkityksen tehostamiseen ja
niiden solmimiseen useampienkin raakaaineiden osalta.
Tärkeänä Tinbergen pitää mm. pyrkimystä todellisen maailman keskuspankin
luomiseksi raha taloudellisten häiriöiden
poistamiseksi. Siinä yhteydessä hän joutuu
pohtimaan niitä monilukuisia ehdotuksia,
joita maailman raha- ja valuuttapolitiikan
järjestämiseksi viime aikoina muutenkin
on tehty. Tinbergen lähtee kauttaaltaan
siitä, että kansantalouksien puitteissa oikeiksi ja hyviksi havaittuja talouspoliittisia
päämääriä ja välineitä voidaan ja pitäisi
soveltaa myös maailmantalouden kokonaisuuteen.
Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä yksityiskohtaisemmin kuvaamaan Tinbergenin kaavaileman uuden
maailman talousjärjestelmän arkki teh tuuria. Tällainen esittely ei pystyisi kuitenkaan
tekemään täyttä oikeutta niin ajatusrikkaalle ja monitahoiselle teokselle kuin käsiteltävänä oleva. Ilmituodut seikat on tarkoitettu lähinnä yleispuitteiden esittelemi-
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seksi, jotta tulisi jonkinlainen kuva teoksen
sisällyksestä. Se voi tuntua tällä tavoin referoituna melko utopistiselta, mutta ne,
jotka entuudestaan tuntevat Tinbergenin
esitys tavan ja asioiden analyysitehon, voivat olla vakuuttuneita siitä, että kysymyksessä ei ole pelkästään mielikuvituksesta
itsensä vuoksi, vaan totuudellisuuteen pyrkivän tiedemiehen vakaa yritys löytää
omalta osaltaan ja oman näkemyksensä
mukaan mahdollisimman objektiivinen
ratkaisu maailmantalouden epäkohtien
poistamiseksi ja ohje maailmantalouden
sekä maailman rauhan »pelastamiseksi».
Viimeksi mainittu tunnustus ei merkitse
sitä, että Tinbergenin esitystä täytyisi pitää
jonain enempänä kuin tervetulleena puheenvuorona ja alustuksena maailman ta-

10udenja yleensä kansainvälisten taloudellisten pulmien osalta käytävässä keskustelussa. Kuten sanottu, tällainen keskustelu
on yleismaailmallisestikin ottaen nykyisin
sangen vähäistä. Siitä syystä Tinbergeniä
on teoksen kirjoittamiseen ilmeisesti pyydettykin, ja keskustelun virikkeeksi hän on
teoksen itsekin tarkoittanut. Toivottavasti
tämä teos elvyttää meilläkin kansainvälisten taloudellisten kysymysten käsittelyä,
sillä maailmantalouden kehitys kokonaisuudessaankin alkaa olla meidänkin kansantaloudessamme yhä enemmän esille tuleva kehitystekijä, ja meiltäkin VOIdaan odottaa puheenvuorojen käyttökykyä maailmantaloudellisissa kysymyksissä,
etenkin kun sijainnin puolesta olemme
jonkinlaisessa välitysasemassa.
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