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Kauppaa jakasvua
KilJjoiltanut '
TIMO HELELÄ

1. Johdanto
Genevessä pidettiin 23. 3. --- 16. 6. 1964 välisenä aikana konferenssi, joka
mitoiltaan ylitti aikaisemmin järjest~tyt taloudelliset kokoukset. Osanottajamaita oli 120, delegaattien luku liikkui parintuhannen paikkeilla,
ongelmat olivat laajoja ja vaikeasti ratkaistavia~ Kysymyksessä oli ensimmäinenUnited Nations Conference on Trade and Development eli lyhennettynäUNCTAD.
NIihin 'ongelmiin haettiin ratkaisua? Miksi konferenssi oli kutsuttu
koolle? Mikä oli konferenssin tausta? Näitä kysymyksiä tullaanseuraavassa tarkastelemaan. UNCTADissa esille tulleista moninaisista kysymyksistä on seuraavassa poimittu esille vain eräitä, jotka' ovat kiinnostaneet
tämän kirjoittajaa.

2. Tavoitteet
Taloudellisen kasvun nopeuttaminen on tullut kaikissa maissa talouspolitiikan päätavoitteeksi. Kehittyneissä markkinatalousmaissa keskustelun
teemana on: Miten markkinamekanismia olisi täydennettävä talouspoliittisella suunnittelulla ja millä keinoilla nopeasti kasvava tuotahtopotentiaali näissä maissa voitaisiin jatkuvasti pitää täyskäyttöisenat Kehittyneissä sosialistimaissa kysymys on sen sijaan asetettu: Mitentaloudellisen suunnittelun jäykkyyttä voitaisiin lieventää markkinavoimien
avulla ja miten työnjako voitaisiin petrhaiten saada aikaan sosialisHmaiden kesken? Kehitysmaissa, jotka nykyisin muodostavat YK:n enem..
mistön, ()n tapahtunut ils. yltyViefi'töiveiden vallankurnous:paikallaan
1. Useimmat' tässä. kitjoittiks'essa esitetyislå'n'akökohdistasisältyivä t Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 29.9. 1964 pitämääni esitelmään.
.
, :,,'~ ,::,,', ,11.~'
,,'
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pysyvästä nälän, sairauden ja kurjuuden yhteiskunnasta pyritään no~
peasti teollistuvaan .hyvinvointivaltioon. Ongelmina ovat tällöin: niin-"
kälainen talousjärjestelmä tarjoaa tähän parhaat mahdollisuudet; millä
keinoilla taloudellinen kasvu saataisiin alkuun ja itsestään jatkuvaksi;
miten tuotantokapasiteettia saataisiin nopeasti lisää.
Tämä yleismaailmallinen »kasvuhakuisuus» on heijastunut selvästi
myös YK:n toiminnassa. Järjestön alaista taloudellisten kysymysten koneistoa on laajennettu ja monipuolistettu. Joulukuussa 1961 Yleiskokous julisti 1960-luvun »YK:n kehityksen vuosikymmeneksi». Edelleen
joulukuussa 1961 hyväksytyllä päätöslauselmalla (1710(XVI)) kehityksen vuosikymmenelle asetettiin myös tavoite: 1960-luvun lopulla kokonaistuotannon tulisi kehitysmaissa kohota vähintään 5 prosentilla
vuodessa.
Kehitysmaiden edustajat eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä asetettuun tavoitteeseen.·Tämä johtuu ennen kaikkea siitä valtavasta väestön kasvusta, joka on tapahtunut ja jonka ennakoidaan edelleen jatkuvan. 2 Yhdistyneen Arabitasavallan edustaja ehdottikin UNCTADissa,
että tavoitteeksi olisi asetettava 5 prosentin suuruinen kansantulon vuotuinen kasvunopeus henkeä kohden jokaisessa kehitysmaassa. Hyväksytyssä kompromissiehdotuksessa todettiin kasvun kiihdyttämisen tarpeel-·
lisuus kehitysmaissa ja asianomaisille YK:n elimille annettiin tehtäväksi
tutkia eri kehitysmaiden taloudellista tilannetta, talouspolitiikkaa sekä
kehityssuunnitelmia, jotta voitaisiin päätellä, missä määrin on mahdollisuuksien rajoissa saavuttaa jopa suurempi kasvunopeus kuin kehityksen
vuosikymmenelle asetettu tavoite. 3
Kasvutavoitteen korostaminen on nähtävä myös tapahtuneen kehityksen valossa.
Euroopan Talouskomission tutkimuksessa4 huomautetaan, että kehittymättömimmätkin Länsi-Euroopan maat pystyvät saavuttamaan
rikkaimpien nykytason kymmenessä tai ainakin kahdessakymmenessä
2. Kehitysmaiden väestö kasvoi 1950-luvulla 2.2 prosentilla vuodessa, ja vuosien 1960 ja 1980 välillä väestön vuotuisen lisäyksen ennakoidaan nousevan 2.4 prosenttiin. Towards a New Trade Policy for
Development.Repdrt by the Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development. New
York 1964, s. 5.
3.. United Nations Conference on Trade and Development, Final Act ofthe United Nations Conference on Trade
and Development, E/CONF. 46/L.28, Annex A: IV.2
4,. U~IT~D NATIONS, Economic Survey of Europe in 1961, Part 2, Some Factors in Economic Growth in
Europe during the 1950's. Geneva 1964, Chapter 1, s. 2.
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vuodessa, jos viimeaikaiset kasvunopeudetsäilyvät ennallaan.- Nopeim..
min kasvavissa Euroopan maissa henkeä kohden käytettävissäolevatreaalitulot kaksinkertaistuvat jopa vajaassa kymmenessä vuodessa. Toisen
maailmansodan jälkeen taloudellinen kasvu on ollut sekä kehittyneissä
markkinatalouden maissa että sosialistimaissa nopeaa.
Viimeisten 40 vuoden aikana (1913-1956) kansantuotteen kasvu" on
ollut keskim-äärin yli 3 prosenttia vuodessa USA:ssa, Kanadassa, todennäköisesti . Suomessa, Sveitsissä ja Norjassa. Yli kahden prosentin tasoon
ovat lisäksi päässeet Hollanti, Ruotsi, Tanska, Länsi-Saksa. 5 Sen' sijaan
sosialistimaita lukuun ottamatta muiden maiden kehitys on ollut huomattavasti hitaampaa. 6 Esirnerkiksi Kiinassa henkeä kohden käytettävissä olevat· reaalitulot pysyivät muuttumattomina verrattaessa vuosia
1952-1954 vuoteen 1913. Näin ollen rikkaat maat ovat tulleet yhä rikkaammiksi, mutta köyhät maat ovat pystyneet vain vähän kohentamaan kansalaistensa elintasoa. Niinpä vuonna 1957 Kiinan ja KaakkoisAasian kansoilla oli keskimäärin henkeä kohden käytettävissä 60- 70
dollaria, kun taas Pohjois-Amerikassa vastaava luku oli lähes 1 900 dollaria ja kehittyneessä osassa Länsi-Eurooppaa noin 800. dollaria. 7

3. ]Casvun esteet
Miksi kasvu ei ole lähtenyt kehitysmaissa aikaisemmin käyntiin? Mitkä
ovat olleet ne esteet, jotka ovat jarruttaneet kumulatiivisen prosessin
liikkeellelähtöä?
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista 'paneutua niihin poliittis-yhteiskunnallis-taloudellisiintekijöihin, jotka auttaisivat ongelman erittelyssä.
Viitattakoon vain siihen, että kehitysmaat ovat olleet noidankehissä: 8
Koska pääomakanta on pieni, myös tuotanto ja tulot ovat pieniä, minkä
vuoksi pääomakantaa ei voida helpolla lisätä tuottavuuden nostamiseksi.
Alhainen tulotaso johtaa sairauksiin ja heikkoon fyysiseen kuntoon, mikä
puolestaan estää tuotannon nostamista ja terveydenhoidon parantamista.
Tulotason ollessa alhainen ei ole mahdollista nostaa työvoiman koulu5.

UNITED NATIONS,

mt. Chapter II, s. 3.

6. Ks. JAN TINBERGEN Shaping the World Economy. Suggestionsfor an International Economic Policy. New
York 1962, s. 9.
7. JAN TINBERGEN mt. s. 9.
8. JAN TINBERGEN mt. s. 14-15.
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tustasoa; mikä' hidastaa tuotah'non ,kasvua ja mahdollisuuksia käyttää
resursseja koulutuksen', tehostamiseen.
Mutta miksi maailmankauppa ei, ole pannut markkinatnekanisniia
toimimaan kehitysmaissa? Miksi vientitulot eivät ole antaneet sellaista
kasvusysäystä kuin esimerkiksi Suomessa tapahtui viime vuosisadan
loppupuolella?
Viimeaikaisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiotaensihnäkinsiihen, että kehitysmaiden viennin valtaosan muodostavat perusraaka-aineet. Näiden hyödykkeiden ' tuontikysyntå on kasvanut kehittyneissä
maissa hitaammin kuin reaalitulot. Tämän seikan selityksenä on viitattu
mm. seuraaviin tekijöihin:
--'- Alkutuotteiden ja etenkin ravintoaineiden kulutus on kasvanut
teollisuusmaissa hitaammin kuin reaalitulot.
~ Raaka-aineita säästävät keksinnöt ovat vähentäneet näiden tuotteiden käyttöä tuotosyksikköä kohden.
- Teknillisen kehityksen myötä ovat synteettiset tuotteet korvanneet
alkuperäisiä raaka-aineita. Tunnettuja esimerkkejä ovat synteettinen
kumi ~ luonnonkumi; tekokuidut"- villa, puuvilla.
- Maatalouden teknillinen vallankumous on lisännyt maataloustuotteiden kotimaista tarjontaa teollistuneissa maissa.
- Maataloustuotannon tuottavuuden noususta huolimatta on kehittyneissä markkinatalousmaissa jouduttu. turvautumaan talouspoliittisiin toimenpiteisiin maanviljelijöiden tulotason nostamiseksi. Tällöin
on turvauduttu tukipalkkioihin ja/tai hintojen nostamiseen. Markkinoiden turvaamiseksi kotimaiselle tuotannolle on jouduttu eri keinoin
"::rajoittamaan tuontia·. Noudatettu hintapolitiikka on lisäksi johtanut
tuotannon lisäämiseen, ja ylijäämien vienti on rajoittanut kehitysmaiden vastaavan viennin· laajenemista. ,
-Useiden trooppisten tuotteiden kysyntää rajoittavat korkeat finanssi tullit.
Näihin tekijöihin on liittynyt tai niistä on ollut seurauksena ilmiö, joh9n ,on viime vuosien aikana kiinnitetty runsaasti huomiota, nimittäin
kehitysmaiden ulkomaankaupan vaihtosuhteen jatkuva heikkeneminen. 9
Pitkällä'aikavälillä alkutuotteiderlhinnat .ovat ;'tuntuvasti alentuneet
teollisuustuotteiden hintoihin verrattuna. Selityksenä on viitattu raken>.

9. Ks. ERKKI LAATTO Maailmantalous, Yhteiskuntatieteiden käsikirja 1, K~tiruu 1963, s. 369-371.
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ne-eroihin sekä. tuotannossa että· tulonjakoprosessissa~ Kehittyneissä
markkinatalousmaissa tuottavuuden nousu on heijastunut sekä yrittäjien
että palkansaajien tulojen nousuna. Kehitysmaissa sen s,ijaan tuottavuuden nousu alkutuotannossa onpikemtninkin johtanut vientihintojen
suhteelliseen ,alenemiseen.
Tässä yhteydessä on syytä todeta,että vaihtosuhteen heikkenemisen
perusteella on tehty seuraavanlaisia talouspoliittisia johtopäätöksiä:
Pohjoisilla leveysasteilla asuvien rikkaiden maiden on katsottu riistä~
neen köyhältä etelältä suuren osan ,sen ponnistusten tuloksista. RAUL
PREBISCH esim. mainitsee, että koska vUQsina 1950-1961 kehitysmaiden
ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni 17 prosentilla, on vaihtosuhteen
heikkenemisestä aiheutunut kehitysmaille· »tappio», jonka suuruus on
noin 13 mrd dollaria eli puolet k~hitysmaider;t samana ajanjaksona saamien lainojen, suorien sijoitusten ja lahjoitusten nettomäärästä. 10 Kosk~
kehitysmaiden ulkomaankaupan vaihto~uhteen heikkenemisen on ol~:
tettu edelleen jatkuvan, on teollisuusm~iltSl vaadittu korvausta vaihtqsuhteen heikkenemisestä ja tulonsiirtojen lisäärnistä teollisuusmaista k~. hitysmaihin..
.
J.-

.

l\IIaailmankauppa on antanut erittäin oikullisestikasvusysäyksiä. Kehitysmaiden edustajat katsovat lisäksi useimpien kansainvälisten rahaja kauppajärjestelyjen palvelleen etupäässä, teollist:undden maidentarpeita. Esimerkik~i Raul Pr~bisch huomauttaa GATTin määräyst~n ja:
periaatteiden »perustuvan ,sellaiseen käsitykseen politiikasta, että kaupan
laajenem~nen kaikkien. osapuolten keskinäiseksi eduksi edellyttää ainoastaan markkinatekijöiden .vapaata peliä rajoittavien esteiden poistamista
m(l,4ilmantaloudessa».1~
.
,

,

Ulkomaankaupan vaihtosuhteen heikkeneminen, teollisuusmaiden
noudattama perusraaka-a,ineiden tuontia ~ koskeva restriktiivinen politiikka sekä etenkin investointi tavaroiden suuri tuontitarve kehitysmaissa
ovat tekijöitä, jotka ovat:omiaan - kehitysmaiden sisäisen talouspolitiikan oikullisuuden' lisäksi- johtamaan maksutasevaikeuksiin. NäIllä
puolestaan ovat olleet omiaan rajoittamaan kehitysmaiden kasvumah..
dollisuuksia. Mikäl~ vientihintojen' vaihtelut ovat äkillisiä, on hyvinkin
laadittujen kasvusuunnitelmien läpivieminen useIn ylivoimainen teh10 • .Toward$ a Nerp Tr..qde folif:vjor D~1!elopm:e.Tlt,~. 19.
11. Towards a New Trade Policy Jor Development, s. 6.
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tävä. Pitkän tähtäyksen ratkaisuna ei pienissä, maissa voi myöskään olla
protektionisminavulla toimeenpantu tuontia, korvaavan teollisuuden
aikaansaaminen.
Kasvun ongelmien valtavuus kehitysmaissa on pakottanut arvioimaan
uudelleen kehityspolitiikan mahdollisuuksia ja kasvun teoriaa. Onkin
tödeilnäköistä,että köyhän etelän noudattama kasvupolitiikka tulee
useissa suhteissa poikkeamaan sekä markkinatalousmaiden että sosialistimaiden soveltamista menetelmistä. Edellä esitetyn valossa on nähtävä
esitetyt vaatimukset uuden kansainvälisen työnjaon sekä uuden kehitystä tukevan
kauppapolitiikan aikaansaamisesta.

4. UNCTADin valmistelutoimet
YK:n piirissä on jo pitemmän aikaa eri yhteyksissåkeskusteltu kansainvälisen kaupan ongelmista ja niiden vaikutuksista kehitysmaiden ongelmiin: Kun joulukuussa 1961 yleiskokous julisti »kehityksen vuosikymmenen» alkaneen, tehtiin myös päätös; jonka mukaan pääsihteerin tuli
neuvotella jäserivaltiöideiL kanssa, olisiko aiheellista järjestää erityinen
kauppakysymyksiä käsittelevä konferenssi. Sosialistimaat olivat jo aikaisemmin vaatineet korkean tason konferenssin järjestämistä kauppakysymyksiä selvittelemään.
Vuoden 1962 aikana mielipiteet alkoivat kypsyä - tähän vaikutti
osittain Englannin ja kuutosten välillä käymät neuVottelut - konferenssin järjestämiselle myönteisiksi. Kehitysmaiden pitamä Kairon konferenssi ja YK:n Sosiaali- ja Talousneuvoston pitämät kokoukset johtivat
siihen, että kiivaidenkeskustelujen jälkeen Yleiskokous päätti joulukuussa
1962 lopullisesti konferenssin järjestämisestä.12 Tämän jälkeen seurasi
valmisteluvaihe. Kysymystä käsiteltiin vuoden 1963 kuluessa YK:n elimissä. Konferenssin valmistava komitea suoritti ensimmäisessä istunnossaan työjärjestyksen hahmottelun, keskusteli toisessa kokouksessa
alustavasti esille tulevista kysymyksistä ja haaskasi tämän vuoden helmikuussa aikaa protokollakysymyksiin ja muihin konferenssin menoa koskeviin asioihin. -Pääsihteeri 'Prebisch 'jakoi tällöin myös konferenssille
vahnistamansa »Manifestin» eli »Towards a New TnidePolicy for
Developmerit»' ::"teoksen~
12. Päätöslauselma 1785 (XVII). Resolutions Adoptedby the General Assemb1y duririg Its Seventeenth Session, New York 1963, s. 14.
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5. Prebischin lääkkeet
Tavoitteena Prebischin suosituksissa on kasvua hidastavien maksutaserajoitusten avartaminen. Tuontiin kaytettävissä olevien resurssien lisäämiseksi suositukset kohdistuivat seuraaviin kolmeen pääkohtaan:
1) Toimenpiteet perusraaka-aineista saatavien tulojen lisäämiseksi:
Olisi ryhdyttävä toimiin teollisuusmaiden tuontia rajoittavien ja kysyntää supistavien esteiden poistamiseksi. Hyödykesopimuksin tai muin järjestelyin. olisi ainakin stabilisoitava perusraaka":aineiden maailmanmarkkinahinnat. Ylijäämävarastojen markkinoinnin tulisi tapahtua kansainvälisten sopimusten perusteella.
2) Toimenpiteet teollisuustuotteiden viennin lisäämiseksi kehitysmaista: Koska pyrkimyksenä on kasvun edistäminen, vientiä ei· tule
tarkastella vain tuontiin tarvittavien valuuttatulojen hankkimiskeinona,
vaan myös teknillisen muutosprosessin aikaansaajana - tuotannon monipuolistaminen. Tämän vuoksi Prebisch kiinnittää suuren huomion
teollisuustuotteiden viennin edistämiseen. Sen tulisi tapahtua yhtäältä
viennilil tiellä olevia esteitä poistama~la ja mm. suomalla kehitysmaiden
teollisuustuotteille preferenssikohtelu teollisuusmaissa ja toisaalta ryhtymällä moninaisiin viennin edistämistoimiin.
3) Kolmannen ryhmän muodostivat toimenpidesuosituks~t kansainvälisten finanssikysymysten ja kehityksen rahoittamisongelmien ratkaisemiseksi.
Näiden kysymysten lisäksi UNeT AD joutui käsittelemään myös
maailmankaupassa noudatettavia periaatteita sekä uuden järjestön
perustamiskysymyksiä.

6. Finanssikysymyksiä 13
Koska perusraaka-aineiden ja teollisuustuotteiden osalta el voitu
olettaa saavutettavan riittävän konkreettisia tuloksia, virtasi kysymysryhmää käsitelleelle komitealle yli 50 suositusehdotusta rahoitusongelmienratkaisemiseksL Näillä pyrittiin saamaan ulkomailta· enemmän
resursseja ja teknillistä apua kehitysmaiden kayttöön, saamaan 'lainojen
ja avustusten ehdot entistä »pehrneämmiksi» sekä kaavailemaan tällä
alalla noudatettavia periaatteita ja koneistoa.
c

13. Ks. Final Act, Annex A. IV.
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Samalla kun kehityksen vuosikymmenen kasvu tavoitetta, pynttlln
tarkistamaan, myös kehitysapu tavoitetta pyrittiin nostamaan. Hyväksytyn kompromissiehdotuksen mukaan kunkin teollistuneen maan tulisi
antaa k~hitysapua määrä, joka nousisi 1 prosenttiin kansantulosta. Prosenttilukua laskettaessa tulisi ottaa huomioon kehitysmaiden maksamat
korot ja kuoletukset, j?ten luvun tulisi olla nettomääräinen. Kuitenkin
tavoitteen saavuttamista arvioitaessa tulisi ottaa huomioon pääomaa
tuo~ien maiden erityisongelmat. Tämä asettaa meidät poliittisten kysymysten eteen. Miten aiomme kehitysaputoimintaamme laajentaa? Mitä
suuntaviivoja tulisi noudattaa kehitysavun kanavoimisessa?
Muista kehitysmaiden käytettävien ulkomaisten resurssien lisäämisehd6-tllksista mainittakoon ainoastaan suositukset ns. kompensatoristen
rahoitusjärjestelyjen aikaansaamiseksi. Kehitysmaiden pyrkimyksenä oli
saada aikaan järjestelmä, jonka mukaan vaihtosuhteen heikkenemisestä
aiheutuvat »tappiot» korvattaisiin automaattisesti kehitysmaille. Kehittyneet markkinatalousmaat eivät tällaista velvoitetta luonnollisesti
halunneet itselleen ottaa. Kompromissiehdotuksen mukaan kysymystä
tutkitaan sekä l\faailmanpankissa että Kauppakonferenssin tuloksena
olevIssa elimissä.
l(?ska eräiden kehitysmaiden ottamien lainojen hoito nykyisin muodostaa huomattavan rasituksen, tehtiin useita ehdotuksia tilanteen helpottamiseksi. Kysymys erityisen YK:n pääomakehitysrahaston perustamisesta oli jälleen esillä; erityisen korontasausrahaston aikaansaamista
ehdotettiin, jotta obligaatiomarkkinoiden koron ja kehityskoron välinen
ero voitaisiin hoitaa budjettiteitse annettujen avustusten tietä. Eräiden
lainojen maksimikorko pyrittiin asettamaan 3 prosenttiin jne.
Kehitysmaiden edustajat ovat jatkuvasti tunterteet tiettyä epäluuloa
erityisesti Valuuttarahastoa ja Maailmanpankkia kohtaan. Tämän
vuoksi kehitysmaat ovat pyrkineet aikaansaamaan julkilausumia, jotka
johtaisivat kehitysmaiden määräämisvallan lisäämiseen ni;ii~sä elimissä.
Tässä valossa on nähtävä myös Ceylonin edustajan tekemä, ehdotus,
jonka mukaan kansainvälinen monetaarinen järjestelmä Qlisi - jo k,äyn;nissä olevien tutkimusten lisäksi ---perusteellisestiharkittaval,iudelleen
ottaen' samanaikaisesti käsittelyn' alaiseksi sekä kauppaa että rahoitusta
koskevat ongelmat.
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7. Näkymät
Kehittyneissä maissa virallinen politiikka yleensä tukee kehitysavun
laajentamista. Yleinen mielipide ei kuitenkaan vielä ole kypsynyt varauksettomasti hyväksymään tätä toimintaa. Onhan kysymyksessä muo:"
dossa tai toisessa tapahtuva tulonsiirtopolitiikka~ Kehittyneiden maiden
kannanotot eivät näin ollen vielä ensimmäisellä UNCTAD-kierroksella
olleet selkiintyneet.Voidaanpa väittää, että tunnusomaista kehittyneiden
maiden asenteelle oli jarruttava passiivisuus. Puuttui ainakin selvä teollistuneiden .maiden neuvottelutarjous, joka olisi voinut olla pohjana 75
kehitysmaan ryhrriäni'kanssa käytäville neuvotteluille.
Edellä on todettu kysymyksessä olleen ensimmäinen UNCTAD-kierros.
Ehkä merkittävin tulos konferenssista olikin - paitsi mielipiteiden
ja kannanottojen kirkastuminen' -,. .,. uuden koneiston luominen. Yhdeksännentoista Yleiskokouksen tehtävänä on antaa siunaus sille, että
kauppa- ja kehityskonferenssista tulee pysyvä instituutio. Kokoukset tapahtuisivat kolmen vuoden väliajoin - seuraavan kerran kuitenkin jo
vuoden 1966 alussa. Konferenssien väliajoilla kokoontuisi kauppa- ja
kehitysneuvosto, jonka jäsenmäärä olisi 55 valtiota sekä asetettavat erityiskomiteat. K ysymyksien' valmistelua 'varten perustettaisiin pysyvä
sihteeristö.

Liiketaloustieteen ja kansantaloustieteen

suhteesta:~-

Kirjoittanut

JOUKO LEHTOVUORI

»Es ist aber eben nicht so etwas Unerhörtes,
dass nach langer Bearbeitung einer Wissenschaft, wenn man Wunder denkt, wie weit
man schon darin gekommen sei, endlich sich
jemand die Frage einfallen lässt, ob und wie
iiberhaupt eine solche Wissenschaft möglich
sei. Denn die menschliche Vernunft ist so
baulustig, dass sie mehrmals schon den
Turm aufgefiihrt, hernach aber wieder abgettagen hat, um zu sehen, wie das Fundament desselben wohl beschaffen sein möchte.»
IMMANUEL KANT'

1. Taustaa, terminologiaa Ja probleema
Yllä olevan sitaatin sisältämä ajatus tuntuisi taloustieteellisen kirjallisuuden tutkiskelijan mielestä nykyhetkellä olevan varsin paikallaan. Sen
toteuttamista ei kuitenkaan helposti tapaa. Syytä tähän valaissee toinen
lainaus, joka sekin on ansainnut paikan talousteorian perusteita käsittelevän teoksen mottona: »When the foundations of the theory are discussed in print, one gets the impression that the author is impatient impatient to get on with the job of reaching ambiguous conclusions. A
serious economist hardly likes to be caught at the trivial occupation of
discussing foundations. »1
* Artikkelin lähtökohtana on kirjoittajan tästä aiheesta pitämä esitelmä Taloustieteellisen Seuran
kokouksessa 23. 3. 1964.
1. I. M. D. LITTLE A critique qfwelfare economics, 2nd ed.,Oxford 1957, s. 3-4. Kant-sitaatti on teoksessa GERHARD KADE Die logischen Grundlagen der mathematischen Wirtschaftstheorie als Methodenproblem der
theoretischen Ökonomik, Berlin 1958, s. 7; Little-sitaatti T. W. HUTCHISON 'Positive' economics andpolicy
objectives, London 1964, s. 13.
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Tuskin on·' selvitty-siitä' talousteoreettisen ajattelun kriisistä, jonka
KEYNESin Yleinen teoria provosoi - sitä vartenhan se oli kirjoitettukin .kun ilmassa voi vainuta uuden kriisin oireita. Tämä on yhteydessä erääseen »ajan merkkiin», jonka oivaltamiseen ei kovinkaan syvällistä kulttuurifilosofiaa· tarvita. Entistä enemmän joutuvat yhteiskuntatieteef keskittymään peruselemen ttiinsä: i h m i s e en, joka toi·m i van a y k s i l'ö n.ä vaatii huomiota, 'oikeuksia ja oikeutta osakseen. Teorianniuodostuksessa tämä edellyttää siirtymistä kohti uusia olosuhdeolettamuksia
ja uudentyyppisten viitekehysten (framesof reference) tarpeellisuutta. 2
Näitä sävyttää aikatekijän, odotusten, riskin ja epävarmuuden sekä toisaalta tiedon tason, oppimisen ja yleensä muu t 0 s t e n keskeinenmerkitys, so. dynaamisten teoriain tavoittelu evolutionääristensysteemien
puitteissa. Kun niille lisäksi asetetaan operationaalisuuden vaatimus,
joka ilmenee pyrkimyksenä periaatteessa kvantifioitaviin käsitteisiin, on
ilmeistä, että »perinteellisen tiedon» norsunluutornia arvioitaessa on
mentävä peruskivien raaputteluun asti. ,Samalla on abstraktiotaso nostettava melko korkeaksi, jotta otsikkoteeman tapaisiin kysymyksenasetteluihin saataisiin perspektiiviä' ei ainoastaan oppihistoriaan päin, vaan
ennen muuta tutkimuksen nykytilanteen ja tulevaisuuden kehitysrriahdollisuuksienkin suuntaan.
Kansantaloustieteen perusteokset lähtevät yleensä tieteensä määrittelyssäsiitä taloudellisen toiminnan perustana olevasta jännityksestä, joka
syntyy lukuisten päämäärien ja niiden tavoitteluun tarvittavien niukkojen, vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia omaavien keinoj en välille.
Liiketaloustieteen ,taas katsotaan tutkivan »yksittäisen ,tuotanto- ja ansaintataloudellisen yksikön eli y r i t y k sen rakennetta ja toimintaa
sekä siinä vallitsevia \ säännönmukaisuuksia ja syy-yhteyksiä. »3 On __siis
ilmeistä, että näin määritellen . kansantaloustiede sulkee laajaan kenttäänsä myös liiketaloustieteellisen problematiikan. Tämän tö'siseikkaobjektin samaistamisen nojalla on VIRKKUNEN todennut ~ SCHNEIDERin
2.' '»'A, frame ofreference for atheoretica1 study is generally shaped by the prob1ems to be solved and
the goals to be attained. »J OSEPH W.MaGUIRE The concept of the firm, California man~gemerit' review
3 (1960/61): No. 4 64-88, s. 65. Viitekehyksistä teorian alkuasteena ks. esim. ERIKAi.LARDTc -2- YRJÖ
LITTUNEN Sosiologia, 2. täyd.' laitos, Porvo6 - Helsinki 1961, s. 33-38; vrt. F; L: VAIVIb rritykse~suJn~t
telmatja käyttäytyminen, Helsinki 1962,s~ 10 (»viitekehikko~»).
'3. HENRIK VIRKKUNEN Hakusaria Lfikita16ustiede;Yhteisktmtatieteiden käsikirjaI,Hdsiriki 1963~'346·.
(Harv. alkutekstissä.)
i , ' ,
.
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virkaanastujaisesitelm~ssään

Kielissä v. 1946 esittämiä ajatuksiasheeraten· - että yrityksen teoria on sekä liiketaloustieteen että kansantalous tie;,.
teen identtisesti yhteistä tutkimusaluetta. ~ Eroavuutta ilmenee tieteiden
sovellutusten puolella, jotka kuitenkin suljetaan »puhtaasti taloudellisen»
tarkastelun ulkopuolelle. Toisaalta on esitetty ajatus, miten »yrityksen
teorian viimeaikainen kehitys näyttää osoittavan, että erilaiset tavoit.:;
teet (so. liiketalous- tai kansantalous tieteelle ominaiset - JL) Johtavat
erilaisiin teorioihin. »5 Tieteiden yhtenäisyysjulistusta voidaankin nykyään pitää vähintään ennenaikaisena. 6
Liiketaloustiede alkoi muotoutua omaksi yhtenäiseksi tieteenalaksi vasta suunnilleen tämän vuosisadan alussa ja lähinnä saksalaisella kielialueella. Siellä on myösotsikkoteeman rintamanmuodostus tapahtunut
yleensä liiketaloustieteiiijäin »perhekeskustelujen» merkeissä. Miltei leimaa-antavina niille - varsinkin alkuaikoina- olivat suorastaan huvittavat, nuoren tieteen ambitiokysymyksinä pidettävät piirteet, joiden
asiallisia jäännöksiä ovat yliopistojen ja tutkimusinstituuttien. ohjelmiin
liittyvät sinänsä tärkeät Jietososiologiset ongelmat. Hedelmällisempää oli
jo se debatti, joka vilkkaasti aloitettiin alun toistakymmentä vuotta sitten
GUTENBERGin kuuluisaksi tulleen perusteoksen ilmestyttyä. 7 Sen aja.,.
tukset ja rakenne korotettiin toisaalta ensimmäisen liiketaloustieteen kokonaissysteemin asemaan sekä oppihistorian kannalta että muutenkin,
toisaalta taas leimattiin kansantaloustieteellisen ja matemaattisenmetodiikan epäonnistuneeksi plagioinniksi. 8 Edellisen vaihtoehdon on kat~
~ottava olevan lähempänä tämänhetkistä »vallitsevaa mielipidettä» --:;
ainakin ajateltaessa erästä »peruskiveä», nimittäin tuotanto- jakustan4. Ks~ HENRIK VIRKKUNEN Laskentatoimijohdon apuna, Hel!!inki 1954, s. 17 -20; m, a. (edellä viite 3) s.
348-349. Vrt. kuitenkin esim. ERICH SCHNEIDER Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Weltwirtschaftlich:es AI"chiv 70/1 (1955): 79-93 (painettu uudelleen teoksessa ERICH SCHNEIDER Volkswirtscha}i uM
Betriebswirtschaft - AusgewahlteAufsat;:.e, Tiihingen 1964, s. 400,---414; tässä s. 401.)
5. JOUKO PAAKKANEN Komparatiivinenstatiikkaja kilpailupros~ssi, Helsinki 1962, s. 106 .. Samoin VAIVIO
mt. (v. 2) s. 60.
6. Näin esim. GUNTER WÖHE Methodologische Grundprobleme der Betriebswirtschaftslehre, Meisenheim am
Ola:q 1959, S.44.5; j01\F;F.' LÖRfELHOLZ Erich Schneic{er-unddie BetrielJSr.virtschaftslehre, Zeitschrift·f.lir Betrit;bswirtschaft 30 (1960): 766--:-7f>7~ s. 766 (qnjuhla- eik~ kiistakirjoitus!).
7. ERICH QUl'ENIlERGGrundlagen der B~tr~ebswir~ch{Jfts.lehre,Band 1: Die Produldion, Bedin-GöttillgenHekl~lb~rg 195~ (8/9. AufL 1~63); Ba:q.d II:. Der Absatz, 1955 (5. Aufl. 1962).
8. Tämän keskustelun yhteenvetoja esjm. WÖHE mt. :(v. 6) s. 49~59,222-255;ANT()N$QHöPF.Die
literari.rche, Diskussjon derletzten Jahre um die Betriebswirtschf!-ftslehre als WirtschoJtswissenschaft, D.er -Öste.rreichische Betriebswirt 13 (1963): 39 -55.
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nusteotiaa. 9 Kritiikin ansiona voidaan osaltaan pitää taloustieteen
perusöngehniin ja metodologisiin kannanottoihin kohdistetun. mielenkiinnon viriärnistä olennaisesti toisenlaiselta pohjalta kuin mitäaikaisemmille »metodiriidoille» oli ominaista.
Anglosaksisella kielialueella ei liiketaloustieclettä vastaavassa terminologisessa mielessä oikeastaan lainkaan tunneta. Taloustieteenyldsterminähän on yksinkertaisesti economics. Yksittäisen yrityksen problematiikkaan on yleensä paneuduttu käytännöllisistä ongelmista lähtien ja kåsuistista, »anekdoottimaista» teoriaa luoden?O Näin on päädytty erilaisiin yrityksen toimintafunktioita käsitteleviin oppeihin (esim. markkinointi, organisaatio- ja henkilösuhdekysymykset, liikkeenjohto, laskentatoimi, tuotannonjohto, rahoitus- ja pankkiasiat), joiden välinen systemaattinen yhteys on ollut varsin heikko. Yhtenäinen teorianmuodostus on vivahtanut lähinnä kansantaloustieteelliseen sikäli, että ilmeisenä
pyrkimyksenä tai ainakin taka-ajatuksena on ollut päästä käsiksi kilpailun ja markkinoiden ongelmiin mikrottorian teesejä' testaamalla. Teoreettisissa tarkasteluissa puhutaan yleensä yrityksen teoriasta (theory of
the firm). Soyelletulle tasolle tähdättäessä esiintyvät nimityksinä klassillisten scientific management, theory of management (USA) ja principles of management (Englanti) sijasta yleisimmin akateemisiin oppi arvoihin liittyvä
business administration, industrial administration, business t. industrial economics,
managerial economics ja jo vakiintumaan pyrkivä management science. 11 Vertailtaessa näitä nimityksiä saksalaiseen ja sitä seurailevaan pohjoismaiseen terminologiaan on otettava huomioon myös erilaisten koulujärjestelIhien merkitys yleisten tieteellisten sävytyserojen ohella (pragmatismi
USA:n »kansallisfilosofiana».12 Erityisen maininnan tässä' mielessä an9. GUTENBERGIN teoksen kolmas, rahoitusta käsittelevä nide on yhä ilmestymättä. Täydellinen, suppeampi laitos on ERICH GUTENBERG Einfiihrung in die Betriebswirtschaftslehre (sarja~sa Die Wirtschaftswissenschaften, E. GUTENBERG Hrsg.). Wiesbaden 1958; tämän »koulun» suosittu oppikirja GUNTER WÖHE
Einfiihrung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 4. durchges. AufL, Berlin - Frankfurt a.M. 1962.
Metodologisista tutkimuksista mainittakoon WÖHE mt. (v. 6); RUPERT SCHREIBER Erkenntniswert betriebswirtschajtlicher Theorien, Wiesbaden 1960.
10. Termi: H. A. SIMON New developments in the theory ofthefirm American Econorriic Review 52, (May
1962, Papers and proceedings): 1 -15.
11. Pioneeriteoksina mainittakoon 1950-luvun »klassikko» JOEL DEAN Managerial economics, Englewdod Cliffs N. J. 1951 (11. pr; 1961) sekä WILLIAM T. MORRIS Management science in action, Homewood Ill.
1963, jolle voi ennustaa vastaavaa asemaa kuluvalla vuosikymmenellä.
12. Ks. LEOPOLD 'L. ILLETSCHKoDie Bettiebswissenschaften - The industrial sciences - Les sciences de
l'entreprise (saks. -engl. -ransk. rinnakkaistekstit), Management international 1961 No. 4: 97-114;
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saitsee anglosaksien »insinööritiede», engineering, jonka yleisin suom~n
nus »koneoppi» antaa varsin harhaanjohtavan kuvan tästä keskeisiin
tuotantotaloudellisiin ja samalla kustannus teoreettisiin ongelmiinpa...
neutuvasta tieteestä. 13
Suomenkielistä termiä liiketaloustiede on aiheellisesti pidetty epäonnistuneena. Kieltämättä se johtaa ajatukset kaupankäyntiin, ja asiallisempaa olisi puhua yrityksen taloustieteestä (ruots. företagsekonom:i).
Saksalaisessa »alkutekstissä» on kuitenkin käsiteparilla liike - yritys
(Betrieb - Unternehmung) selvä merkitysero, jossa mielessä olisi asiallista puhua tuotanto- tai toimintayksikön talousteoriasta (engl. plant).
Historiallisista syistä vakiintunut termi on tässä mielessä paikallaan (vrt.
K auppakorkeakoulul ).
Lähtökohdaksi otsikkoteemaan sisäl tyvälle pro bleemanasettelulle on
otettava kysymys, missä mielessä yleensä on mahdollista ja tarpeellista
tehdä eroa ja vetää rajoja eri tieteitten ja tieteenhaarojen välille. Vastauksena tähän on ymmärtääkseni ainoastaan s 0 p imu s sen kokemusperäisen asiaintilan hyväksymisestä, ettei yhtä hierarkkista käsitteitten
ja lauseitten systeemiä, jonka inhimillisen tiedon kokonaisuudessaan voi
ajatella muodostavan, pystytä hallitsemaan eikä varsinkaan täydentämään ja kehittämään ilman työ nj a 0 n ja siitä seuraavan eri koi s t u m i sen etuja, kun tavoitteeksi asetetaanoperationaalinen ja käytännön toimintojen common sense -tasolle tähtäävä tarkkuus. (Tämä pitää
varsinkin paikkansa, jos katsotaan, ettei tällaista »tieteen ykseyttä» ole edes
tietoteoriassa saavutettu.) Vastakkaisena ääritapauksena voidaan pitää
»weberiläistä» käsitystä, että jokaisen probleeman syvällinen tarkastelu
synnyttää oman »tieteensä».14 Jälkimmäiseltä, »probleemakeskiseltä»
linjalta lähdettäessä vältettäneen helpoimmin se karsinoinnin vaara, joka
tuntuu seuranneen esim. tutkimuskohteisiin tai metodiikkaan traditionaalisesti pohjautuvaa tieteitten ryhmitystä. 15 Kuitenkin on ilmeistä,
että itse probleemien löytämistä, määrittelyä, järjestämistä ja kehittäOLAV HARALD JENSEN Bedriftsnkonomikken som akademisk fagområde, Norges Handelsh0ysko1es saertrykkserie No. 33, Oslo 1960.
13. Ks. esim. ARTHUR PORTER Industrial engineering in retrospect andprospect, Journa1 ofindustria1 engineering 14 (1963): 227-237.
14. MAX WEBER Die»Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, Archiv fiir
Sozialwissenschaften und Sozia1po1itik 19 (1904), s. 41. (Sit. WÖHE mt. (v. 6) s. 237; vrt. s. 236-238.)
15. Ks. FEDI V AIVIO Taloustieteen asema tiedon kentässä, Liiketa10lJdellinen Aikakauskirja 13 (1964):
12-18.
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mistä varten on eri näkökulmista lähtevä perustutkimus tarpeen~Työn-,
j~ko ja erikoistuminen koskevat t ulk ijQ i t a--c sitähän jo kouhltu~~:
kio vaatii- jotka kerääntyvät kukin tieteensä, ympärille, vaikkc:t tie~,
teiden ohjelmat tulkittaisiinkin vain intuition ja kokemuksensynnyttä~
miksi loogisen systematisoinnin apukeinoiksi.
Näissämerkdssä käydään puntaroimaan otsikkoteemaan liittyviä tämänhetkisiä kysymyksenasetteluja. Muutamien metodologisten, huomautusten jälkeen tarkastellaan yritystä ja sen teorian merkitystä taloustieteen kokonaiskentässä. Sitten tutkitaan traditionaalisen liiketaloustieteellisen problematiikan systematisointimahdollisuuksia tätä kokonaisuutta silmällä pitäen. Käy ilmi, että tällä hetkellä ajankohtaiset ongelm~t antavat aihetta hyvinkin selväpiirtdseen työnjakoon - vasta metodologian selkiintyminen saattaa tehdä, synteesin mahdolliseksi. - On
selvää, että tavoitteena on vain eräiden mielenkiintoisten ongelmien maininta ja esittely, jotka tällä hetkellä näyttävät tekevän tämän päätelmän
oikeutetuksi. Selitykseksi - joskaan ei puolustukseksi - tämäntapaiseen
puuhaan ryhtymiselle tarvitaan vihjaus siihen leikkimieleen, joka jo pilkahtaa esiin Königsbergin mestarin mottolausdsta ja jonka säilyttämistä
taloustieteenkin parissa on jokin aika sitten myös tämän aikakauskirjan
palstoilla korostettu. 16

2. Eräitä metodologisia huomautuksia
Tieteen tehtävänä yleensä on etsiä säännönmukaisuuksia (invariansseja)
ja täten luoday 1 ei s t en seikkojen oivaltamisen avulla käsitteitä, joita
käyttäen tosiseikkojen tiheään viidakkoon voidaan tunkeutua. Näin muodostettavien lauseiden merkityksellä on kaksi puolta: formaalinen ja
materiaalinen, joiden mukaisesti voidaan puhua loogisesta ja empiirisestä
»maailmasta». Pätevyyskriteereinä edellisessä ovat loogisen ajattelun
pelisäännöt, jälkimmäisessä taas vastaavuus havaittavan todellisuuden
suhteen. Tämän vastaavuuden ilmaisee muiden lauseiden rajoissa määrittyvä operationaalinen testaamismahdollisuus. 17 Loogisen totuuden käyt16. PENTTI PÖYHÖNEN Kansantaloustieteenydinkysymyksiä, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 56 (1960):
180-184, s. 184.
17. Ks. BENGT-CHRISTER YSANDER Truth and meaning of economic postulates kokoomateoksessa Money,
growth, and methodology-and other essays in honor of Johan Åkerman (HuGoHEGELAND Ed.) Lund 1961,
s. 329; OLAVi NIITAMO ~KYÖSTI PULLIAINEN Taloudellinen malli, Kansantaloudellinen Aikakauskirja
56 (1960): 392-419,s.396-,-399.

224

JOUKOLEHTOVUORI

tökelpoistiudeh sanelee sen etnplltlnen re1evanssi' tutkittavan ongelman
suhteen. Tätä tarköittaa myös ElJCKEN:»Die Theotie ist immer richtig,
aber nicht imnier aktuell. -Pflicht jedes Denkers, der eine -nicht aktuelle
Theorie vorttägt, wäre, diese Eigertschaft anzugeben».18 Siinäpä se!
Jokaisella tieteellä, miten se sitten rajoitetaankin, on vastaavasti farmaalinen ja materiaalinen sektori. Jälkimmäinen voidaan jakaa teoreettiseen ja- deskriptiiviseen osaan. Olennaista on, että »puhtaassa» muodossaan nämä on katsottava ääritapauksiksi jonkin (reaali)tieteen kolmidimensioisessa kaavakuvassa. 19
Tieteenväittämieh käyttökelpoisuus tulee esiin kolmella tasolla: tapahtumien selittämisessä, niiden ennakoinnissa ja niihin vaikuttamisessa. Perinteellinen kahtiajako luonto -',,- kulttuuri (Natur - Kultur) heijastaa periaatteellista eroavuuttanäiden tehtävien ratkaisussa. Ns. kulttuuritieteidert yhteisenä vaikeutena on inhimillisen elämän monivivahteisuus: toisaalta ei voida tunkeutua toimivan yksilön »sisimpään» toiminnan syiden lopulliseksi selvittämiseksi ----- ja itse tutkija on myös eräs
yksilö - toisaalta ei juuri voida järjestää laboratorio-olosuhteita, joissa
olisi mahdollista eristää haluttuja ilmiöitä niiden yksittäisten vaikutusten tutkimiseksi. Edellisestä seuraa, että -tapahtumiin vaikuttamista, joka
ns. normatiivisen tieteen nimellä pyritään tarkoin eristämään ns. positii . .
visesta tieteestä, ja samalla yksilön motivaatiota ts. arvoarvostelmia, on
erittäin vaikeaa sulkea taloustieteellisen tutkimustehtävän ulkopuolelle.
Suorastaan mahdottomaksi tämän on katsonut MYRDAL avaten siten
kiinnostavia näköaloja oppihistorian ja metodologian suuntaan perin . .
teellisten, p~ämäärä _- keino-kahtiaj ~koj en häm~rtyessä (ends - means,
policy - analysis,- programrne - prog~Qsis) .~O ,Tämä »iloinen pessimisti»
(cheerful pessimist, lVfyrdalin .itsestään käyttämä _ nimitys) raJolt . .
tu.u parhaassa tapauksessa arvoj en eksplisii ttisyyden vaatimukseen
ja joutuu pakosta puolueellisena tutkijana tunnustamaan ideologista
väriä. On kuitenkin katsottava, että arvojen ja normien tutkiminen
18. WALTER EUCKEN Grundlagen der Nationalökonomie, 5. Aufl. Godesberg 1947, s. 203 (sit WÖHE mt.
(v. 6) s. 84).
19. Ks. GEORGE HENRIK VON WRIGHT A treatise on inductionandprobability, London 1951, s. 15-16.
20. Ks. GUNNAR MYRDAL Thepolical element in the development af economic theory, London 1953, s.vii- viii;
Saman kirjoittajan Value in social theory"-'-- a selection of essays on methodology, London 1958, s.237 -262,
jossa hän selostaakäsitystensä kehitystä; edelleen -MYI{DALin »Value-loaded» concepts (Money, growth,
and metho1ogy (v. 17)); PAUL STREETEN Introduction to MYRDAL, Value in social theory, s. ix-xlvi.
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(ns. arvotiedbn hankkiminen, »sekundääriset»' arvoarvostelmat erotuksena' »aidoista», normien luomisesta) on 'sekä mahdollinen että tärkeä
»positiivisenkin» tieteen tehtävä. 21 - Verifioinnin mahdottomuudesta
- siis koetilanteiden kons'truoinnin vaikeudesta' - puolestaan seuraa,
ettei taloustieteessä pidä paikkaansa se luonnontieteille yleineri omi.;.
naisuus (»invarianter Gesamtstil»22, että pystyttäessä selittämään tietty
ilmiö voidaan myös joltisellakin kvantifioitavalla varmuudella ennustaa
sen tapahtuminen tulevaisuudessa ja määritellä mahdollisuudet tähän
vaikuttamiseen. Taloustieteelle riittää - yhteisenä piirteenä muiden
yhteiskuntatieteiden kanssa - ns. falsifioitavuuskriteeri (PoPpER-kriteeri23 ), ts. ellei vastakkaisia tosia väitteitä ilmaannu, teoria säilyttää
kelpoisuutensa. Tästä taas seuraa - varsinkin ns. mikroteorian osalta
-»klassillisiin» luonnontieteellisiin analogioihin ja matemaattisiin mallirakennelmiin kohdistettavaa, varsin syvälleluotaavaa metodologista kritiikkiä, joka suunnilleen on kiteytettävissä toteamuksiin, ettei klassillisen teorian implikoima valintalogiikka ole edes periaatteessa testattavisS(f;' se johtaa täysin mekanistisiin päätäntämalleihin, joiden rakenteen käyttökelvottomuutta ei kuitenkaan ole ymmärretty asettaa kyseenalaiseksi. 24
Taloustieteen metodologiasta keskusteltaessa on herättänyt huomiota
ja suosiota ns. »Friedman Position», joka lievästi kärjistäen sisältää ajatuksen, ettei teorian kelpoisuutta ratkaise sen premissien laatu sen paremmin kuin deskriptiivinen realistisuuskaan, vaan yksinomaan kyky
ennustaa tulevia tapahtumia. 25 Tällaista pragmaattista asennetta voi21. Ks. JAAKKO HINTIKKA Arvokäsitteistä sosiaalitieteiden metodiopissa, Ajatus 20 (1957) : 27 -47) ': HUTCIIISON mt. (v. 1), vars. s. 116-119.
22. Tässä on EucKENin »suuri antinomia»: mt. (v. 18), 6. durchges. AufL, Berlin-Gättingen-Heideldelberg 1950, s. 21-23. Selvästi toisin useat matemaattisen taloustieteen edustajat, ks. esim. ADOLF
ANGERMANN Unternehmerische Entscheidungen und Operations Research teoksessa Betriebsfiihrung und Operations
Research(ADoLF ANGERMANN Hrsg.), Frankfurt a. M. 1963, s. 9-23.
23. KARi. POPPERLogik der Foischitng, Wien 1935, laaj. The logicof scientific discovery, London 1959; ks.
esim. HANS ALBERT Nationaläkonomie als Soziologie - Zur sozialwissenschaftlichen Integrationsproblematik
KyklosJ3 (1960): 1-43, s.5-9.
24. Ks; esim. HANS ALBERT Marktsoziologie und Entscheidungslogik, Zeitschrift fUr die gesamt€ 'Staatswissens'chaft 114 (1958): 269-296; GERHARD KADEmt. (v.l) sekä SAMA Die Grundannahmen der Preistheo~ie
, - Eine Kritik an den Ausgangssätzen der mikroäkonomischen Modellbildung, Berlin und Frankfurt a.M. 1962.
, .' 25. MILTON FRIEDMAN Essays in positive.economics, Chicago 1953, s. 3 -43; W~JrBAUMOL Business behavior, v'alue and growth, New' York -London 1959; s. 5 -6, 10. Kritiikistä ks. varsinkin »ammattifilösofin»
puheenvudro'ERNsT NAGEL Assumptions in econoinic theory, Affiericari Ecoriomic Review 53, (May 1963
Papers and proceedings): 211-219; YSANDER mao (v.17); R.M.CYERT...,-E.GRuNBERGAssumption,
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daan arvostella loogisen ja reaalisen sektorin erottamisen laiminlyömisestä. On katsottava, että loogiset käsitteet ovat suhteessaan empiiriseen
maailmaan oikeastaan käsitekategorioita:niillä on vain osittainen 'empiirinen tulkinta. Jos tietty ennustus epäonnistuu, saattaa pyrkimys havaittujen poikkeamien selittämiseen antaa aihetta uuden täydellisemmän
teorian luomiseen, mikä ilmenee aikaisempien käsitteiden empiirisen
tulkinnan muuttumisena. Uuden teorian syntyminen vaatii »teoreettista
mielikuvitusta», se on intuitiivinen tapahtuma" jonka psykologisena tukena on kytkentä aikaisempaan, usein »yleisempään» teoriaan. 26 Ajankohtaista taloustieteessä on se, että tarvitaan 1 isä ä te 0 r i a a ja sitä
varten on tärkeintä tutkia, milloin ja miksi loogiset variaabelit ovat
käyttökelpoisia tarvittavalla operationaalisella tasolla (»instrumentalistie approaeh»~7. Tässä mielessä kiista teorian »realismista» sellaisenaan
on »väärän puun haukkumista».
Yhteiskuntatieteiden metodologisia perusongelmia, jotka vaativat käsitevälineistön suhteen edellä mainittua instrumentaalista asennetta, ovat
esim. päätäntä- ja selitysmallien, ex ante ja ex post -tarkastelun, kalkyylimallien ja kausaalianalyysin eroavuudet. Varsinaisen probleemanratkaisun lisäksi on selvitettävä sen institutionaalisstrukturaalinen tausta
sekä suoritettava tietoteoreettinen prognoosi- ja kalkyylikontrolli. 28
Merkitykseltään etualalle näiden ongelmien hallitsemiseksi onkin nostettu luonteeltaan sangen yleisiä käyttäytymisteorioita, kuten suunnitelmien teoria ja toiminnan teoria, joiden taakse kätkeytyvät inhimilliset
motivaatio- ja toimintastrategiaprobleemat. 29 Yksilö.n ja ryhmien toiprediction and explanation in economics in: RICHARD M. CYERT - JAMES G. MARCH A behavioral theory
thefirm, Englewood Cliffs, N. j. 1963, Appendix A.

rif

26. Ks. V. WRIGHT mt. (v. 19) s. 19-20; SCHREIBER mt. (v. 9) s. 84-87.
27. YSANDER m.a. (v. 17) s. 330, 333-334; vrt. esim. ERIK ALLARDT - TOR HARTMAN Om sociologiska teoriers ochförklaringarnas natur, Ajatus 19 (1956): 41-57, s. 45 -48.
28. Terminolögia JOHAN ÅKERMANin; ks. esim. Nationalekonomi - företagsekonomi - teknisk ekonomi,
Statsvetenskaplig tidskrift 66 (1963): 161-171, s. 165; SAMA Economic plans and causal analysis, International
economic papers No. 4, London - New York 1954, s. 181-196.
29. Ks. ANDREAS G. PAPANDREOU Some basic problems in the theory rif thefirm in A survey rif contemporary
economics, VoI. II (BERNARD F. HALEY Ed.) Homewood. IlI.1952, 183-219, 183-184; HELMUT KOCH
Vber eine allgemeine Theorie des Handelns in: Zur Theorie der Unternehmung. Festschrift zum 65. Geburtstag
von ERICH GUTENBERG (HELMUT KOCH Hrsg.), Wiesbaden 1962, s. 367 -423; (alkuvaiheina KOCH tarkastelee MIsEsin prakseologiaa sekä pelien teoriaa: LUDVIG VON MISES ,Human action,London 1949;
JOHN VON NEUMANN -,- OSKAR MORGENSTERN Theory rif games andeconomic behavior, Princeton 1944.)
OSKAR LANGE Das Prinzip der wirtschaftlichen Rationalität - Ökonomie und Praxeologie, Zeitschrift fiir die
gesamte Staatswissenschaft 120 (1964): 193-242, vars.s. 227-242.
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mintain teoreettisen hallitsemisen väliset ·erot -'otsikkoteemaan sisäl-~
tyvä kärjistetyin vastakkainasettelu ~ ilmenevät tältä kannalta tar-kasteltuina uudentyyppisessä valaistuksessa. Sitä taas edellyttää olemassa
olevan teorian uudistaminen ja lisääntyminen, ts. uusien viitekehys-'
ten tarpeellisuus; sisältäähän termi »toiminta» joex definitione dynaami,;. .
suuden . elementin, joka mm. tekee tarpeelliseksi deonttisen logiikan ke..;'
hittelyn traditionaalisen logiikan täydennykseksi. 30
Talo u s tieteen osuutta edellä tarkoitetun teoretisoinninpiirissä
luonnehtii sattuvasti PAAKKANEN: »Käyttäytyminen on taloustieteilijälle vain tapahtumien ,tuotantoprosessia.»31 Taloudelliset tapahtumat ilmaisevat siis käyttäytymistä eräästä aspektista tarkasteltuna, jonka
ymmärtäminen ilmeisesti kuitenkin paranee vasta ··itse käyttäytymisen
tutkimiseen syvennyttäessä. Tämä aspekti on lähtöisin loogisesta maail..;;
masta: taloustieteen »ohj elmanjulistuksesta». Toiminnassa sinänsä 'tai'
sen takana olevissa motiiveissa ei ole »taloudellista» ja »ei-taloudellista».,
Taloudellinen toiminta määritellään ja sen kriteerit konkretisoidaan 100gisenja empiirisen maailman rajalla: suoritettaessa testaus eli m i t t a u s,
jonka taloustieteelle ominaiset keinot perustuvat viime kädessä r a h aan
yhteismitallisena suureena. Tämä on rahan teorian metodologinen merkitys. Taloustieteen, silmälasien läpi näyttävät muutkin testauskeinot
hyödyllisiltä, mutta niitten formulointi katsotaan »aputieteiden» tehtäväksi. (Aivan eri asia on se, ettäjos aputieteet hoitavat tehtävänsä
huonosti, niihin on käytävä käsiksi missä tahansa - kuten usein tapahtuukin. )
Mittauksen problematiikka, joka siis ilmentää taloustieteen formaalisen ja teoreettisen sektorin yhteyttä, tarjoaa sekin lukuisia, ratkaisuaan
odottavia ongelmia. 32 (Tämä lienee tilanne metodologian kentällä
yleensä ja yhteiskuntatieteissäerityisesti. 33 ) Tieteen sovellutusten on
kuitenkin hyväksyttävä saavutettu metodologinen perusta ja pyrittävä
osaltaan vaikuttamaan sen täydentämiseen. Vanha rajanveto »positii30. Ks GEORGE HENRIK VON W~IGHT Norm and action - a logical enquiry, London 1963; s. vii.
31. PAAKKANEN mt. (v.5) s. 107. (Koko lause harvennettu.)
32. Ks esim. C. WEST CHURCHMAN Why measure? in:Measurement - definitions and theories (n WEST
CHURCHMAN - PHILBURN RATOOSH Eds.), New York - London 1959, s. 83-94.
33. Ks. yleensä NICHOLAS RESCHER The stochastic revolution and the nat(.lre of scientific explanation, Synthese,
14 (1962): 200-215 ja siinä lueteltu uudempi kirjallisuus;erityisestieshn.GERTRuD NllUHAUSER Madell
und Typus in der Nationalökimomie, Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft 15 (1964)': 16-179,8. 1,61 ~165.
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vinen - normatiivinen» aItOjen arvoarvostelrriien merkeissä -lienee jo
poissa päiväjärjestyksestä -jätettyään jälkeensä tiettyä epämääräisyyttä termin »normatiivinen» suhteen. »Puhtaan» ja· »sovelletun» talousteorian sijasta olisi ehkä luontevinta puhuaesim. toisaalta perus- tai
metoditutkimukses"ta, toisaalta tavoite- tai projektitutkimuksesta. Avoimet ongelmat liikkuvat tämän rajan kummallakin puolella ja vaativat
molempien alueitten laajakatseisia, toisiaan ymmärtäviä ja tukevia
eksperttejä.
Kaiken kaikkiaan lienee tehtävissä se johtopäätös talousteoriaa ajatellen, että »monoliittisen» teorian abstraktiotaso edelleen pysyy varsin
korkeana ja siitä syystä 0 sao n g e 1 m i e n pohtimisessa on jatkuvasti
riittämiin tehtävää. Ehkä tätä voidaan pitää taka-askeleena tieteen synteesin paetessa etäämmäksi, detaljoidun problematiikan laajentuessa ja
osaongelmienkin hallinnan vaikeutuessa. Suuntausta ja tarvettakin tämäntapaisiin »vaatimattomampiin» tavoitteisiin on viime aikoina voitu
havaita. 34

3. Yrirys makro-, mikro- ja millimikroteoriassa

Yritykset ja kuluttajat ovat taloustieteen fundamentaalisia päätöksentekijöitä - päätösten, joiden tutkimista ehkä voidaan pitää teorian tärkeimpänä tavoitteena, jota selitysteoriatkin välillisesti palvelevat. Mahdollisuuksiensa rajoissa nämä tekevät suunnitelmia ja päätöksiä taloudellisen toimintansa kohteina olevien hyödykkeitten hankinta- ja myyntimääristä ja -hinnoista samoin kuin muistakin tekijöistä, jotka tätä toimintaa palvelevat. Raha rasvaa rattaat ja vaihdantasysteemi pyörii.
Kansantaloudellista tietämystä on pyritty luomaan kokonaiskäsittein jo
Quesnayn ajoista lähtien; täf!1ä on makroteoriaa, jonka suosion KEYNES
kohotti huippuunsa. Päätäntäyksikköihin kohdistuva mi~lenkiinto luonnehtii mikrvteoriaa, ja nämä yhdessä ovat· kansantaloustieteen perinnäistä kenttää. Seuraavassa keskitytään yrityksen tarkasteluun - mikä siis yleensä ymmärretään liiketaloustieteen ja kansantaloustieteen yhteiseksi tutkimusköhteeksi --'- ja jätetään kuluttaja-aspekti syrjään, jos- 34. Ks. GÖSTA MICKWITzDisaggregeringoch deskriptiv realism i internationell ochfinländsk teori Ekonomiska
Samfundets Tidskrift 12 (1959): 137 -187; s. 170--':179; RAUNOBISTER Onko talousteoria todellisuuden
kartta? LiiketaJoudellinenAikåkauskirja: 9 (1960r:76-93~ 191.J...209, s'-206-209. ' ""
'
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kin se voidaan analogisesti sijoittaa aivan samaan asemaan tässä yhteydessä. 3s (Sivuun jää myös julkinen valta.) Yrityksen moninaisista määritelmistä mainittakoon seuraava: »Liikeyritys on riippumaton, yksityinen organisaatio, joka mobilisoi tuotantovoimat(maan, työn ja pääoman), tuottaa tavaroita tai palveluksia markkinoilla myytäväksi ja
kattaa kustannuksensa pääasiassa myyntituotollaan. »36
VAIVIO on todennut, että kansantaloustieteen makro.teorialle on riittänyt
varsin »luurankomainen» yrityksen teoria. Kun sen realistisuutta on
pyritty lisäämään ottamalla mukaan mm. aikatekijä investointiongelmien muodossa sekä hinnan lisäksi muita toimintaparametreja, tuloksena on ollut luonteeltaan »irtaantunut» an' sich -teoria, jonka käyttökelpoisuus makrokäsitteiden luomisessa jakvantifioimisessa tuntuu kyseep.alaiselta. 37 Jotta päästäisiin kokonaiskäsitteisiin yritystasolta lähtien, vaaditaan ns. aggregointiongelman ratkaisua. Siinä' on kuitenkin
onnistuttu vain osittain, so. tarkoin määritellyin yksinkertaistavin olettamuksin. Onpa katsottu, että tämän ongelman ratkaisemiseksi uhrattujen ponnistusten hyötysuhde on niin vähäinen, että ne olisi aihetta
suunnata tärkeämpiin,»enemmän kansantaloudellisiin» pulmiin. 38 ,Ilmeistä on, kuten MACHLUP on todennut, ettei kansantaloustieteessä yritystä ole tarvittukaan muuten kuin »heuristisena fiktiona», ts. sen tosiseikan aivan formaaliseksi toteamiseksi ja havainnollistamiseksi, miten
taloudellisiin tapahtumiin johtavat päätökset osaltaan tehdään yrityksen
toimesta. 39 Tämähän vastaa täysin »Friedman Positionia».40 Makrokäsitteisiin pääsemiseksi yritystasolta lähtien on käytetty kahta tapaa:
heterogeenisten yritysten aggregointia tai homogeenisiksi oletettujen yri-

35. Itse asiassa monia metodiopin väittämiä on helpompi testata kuluttaja- kuin yrittäjäsektorin
puolella. Ks. esim. HANS ALBERT Empirische Verhaltensforschung und ökonomische Theorie, Zeitschrift fiir
Nationalökonomie 23 (1963): 209-217.
36. HOWARD R. BOWEN The business enterprise as a subjectfor research, New York 1955, s. 2.
37. VAIVIO' mt. (v. 2) esim. s. 84-85, 124-125.
38. Ks. esim. M. H. PESTON A view ofthe aggregation problem, Review of Economic Studies 27 (1959/60):
58-64; J. J . PAUNIO Kansantaloustieteen näköaloista - eräs subjektiiv'inen arviointi. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 37 '(1961): 210-222; s. 216-219; HANS MÖLLER Kalkulation, Absatzpolitik und PreisbildungNaclidruck '-mit einer neuen Einfiihrung iiber die Entwicklungder mode;nen Preistheorie. Tiibingen 1962, s.lv -lvL
39. FRITZ MACHLUP Der Wettstreit zwischen Mikro- und Makrotheorien in der Nationalökonomie, Tiibingen
1960, s. 41 -44. Engl. käännös:, M icro- and macro-economics: Contested boundaries and claims of superiority in
FRITZ MACHLUP Essays on economic semantics, Englewood eliffs" N. J.1963; ~. 97-144.
40. Vrt. eYERT - GRUNBERG ma.(v. 25) .s~ 307-308.
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tysten yhteenlaskua. 41 ,Edellistä ei siis pystytä tyydyttävästi tekemään,
jälkimmäinen. »sankarillinen olettamus» taas ei varmasti pidä paikkaansa, kun yritystä tarkastellaan reaalityyppisenä käsitteenä -- mitä liiketaloustiede pitää, sinänsä välttämättömänä~42 ,MARsHALLin »representative firm}) tuntuu todella puolustavan paikkaansamakrokonstruktioit...
ten taustalla, kuten ROBERTSON on huomauttanut.
Mikroteorian oppihistoriaan nähden edellä sanottu pitänee myös paikkansa: yritystä on tarkasteltu yksinomaan markkinoilta käsin. Oligopolistista kilpailuprosessia aI}.alysoi<;lessaan pyrkii PAAKKANEN kuitenkin
pitämään kuuluisan»metodolqgisen individualismin» lippua. korkealla
korostaen suunnittelu- ja strategia-aspektien merkitystä. Hän päätyy
tulokseen, että kilpailusuhteet olisi yksilöitävä yri~ysten markkina-asemain, kuvausten avulla, mikä johtaa kuitenkin vain kvalitatiiviseen dynamiikkaan. 43 . Onkin todettu, ettei oligopoliteorian uutta nousukautta,
jota 1950-luvun alussa odotettiin lähinnä VON NEUMANNin strategiateorian merkeissä, ole vielä nähty.44 Kilpailuteoreettiset partiaalimallit
on tässä katsottu mikroteorian peruselementeiksi tavanomaisesta (tosin
epämääräisestä) jaosta poiketen.· K1;'iteerinä ovat MACHLupin ehdottamalla tavalla yksittäisten hyödykkeiden hinnat ja hintasuhteet, joita
makroteoriassa ei yleensä »näy.»45
Millimikroteorian nimitystä on »paremman puutteessa» käyttänyt
FRENCKNER korostaakseen reaalityyppisen yrityksen »sisäisiin» ongelmiin
paneutuvan liiketaloustiet.een sektorin periaatteessa aukotonta yhteyttä
talousteorian kokonaisken ttään. 46 Liiketaloustieteellisen yri tyksen teorian »ulkoinen» aspekti - yrityksen suhde sitä ympäröiviin markkinoihin - puolestaan on perusteiltaan juuri sitä, mitä emo tavalla määritelty mikroteoria tutkii ja. tarvitsee. 47 Näin voidaankin siirtyä traditio41. Ks. PAAKKANEN mt. (v.5) s. 110-112. Kirjallisuudesta ks. H. A. JOHN GREEN Aggregation in
an introductory survey. Princeton. A. J. 1964, s. 5,
42. MACHLUP mt. (v. 39) s. 44, 53. Tässäkin yhteinen metodiongelma: vrt. PAAVO KOLI Ideaalityyppi
sosiologian tutkimusstrategiassa teoksessa Heikki Waris ja 15 tohtoria, Porvoo - Helsinki 1961, s. 91-112.
, 43. PAAKKANEN mt. (V. 5) s. 219.
44. Näin GOTTFRIED BOMBACH' Von der Neoklassik zur mådernen Wachstums- und Verteilungstheorie,
Schweizerische Zeitschrift fiir Volkswirtschaft und Statistik 100 (1964): 399-427, s. 416-417.
45. MACHLUP mt. (v. 39) s. 6-11, 51.
46. T. PAULSSON FRENCKNERKostnads/intäktsanalys, Erhvervsakonomisk tidsskrift 25 (1961): 236-248,
s. 241. MIKKO TAMMINEN puntaroi, että johdonmukaisempi termi olisi oikeastaan »minimikro.»
4 7. Makromallien peruskaa vaksi on katsottu tulovirtojenkiertokulku (RICHARD G. LIPSEY An'
introduction to positive economics" 2nd impr., London 1964, s. 330). Liiketaloustieteessä käytetty flow of
economic analysis -

LIIKETALOUSTIETEEN JA. . .

231

naaliseen liiketaloustieteen 'problematiikkaan, johon kuuluu juuri niitä
yksilöllisiä aineksia, joita yleinen talousteoria on käsitellyt vain formaalisessa ja heuristisessa mielessä.

4. Liiketaloustieteen .rystematiikkaa
Liiketaloustieteen tutkimuskentän systematisoiminen otsikkoteemaa silmällä pitäen ei ole helppoa. Pidettäessä yrityksen käsitettä lähtökohtana
voidaan todeta, että jo yrityksen määritelmien luku on melkoinen'yleensä niissä on korostettu kulloinkin etualalla olevaa tutkimusnäkökulmaa. 47a Yleistä mielikuvaa liiketaloustieteen historiasta ajateltaessa
onkin pidettävä mielessä, että lukuisten sekä ulkoisten että sisäisten
probleemien tarkastelulle on ollut ominaista konkreettinen ja sellaisena
»sovellettu» vivahdus, jota e~ellä on luonnehdittu projektitutkimuksen
nimellä. Valtaosa tämänhetkistäkin tutkimusta uusine matemaattisine
menetelmineen - ennen muuta operaatio-analyysi l. - tutkimus (operations research, Unternehmensforschung) - on eksplisiittisesti suuntautunut
käytännöllisten liikkeenjohdon ongelmien ratkaisuun. Tämä pragmaattinen sävy on tosin USA:ssakin saanut viime aikoina osakseen kritiikkiä
varsinkin laajennettaessa laskentatoimen, tuon yritystoiminnan »numerollisen kuvajaisen», teoreettista taustaa yhtenäiseksi informaatiosysteemiksi. 48
Sovellettuna tieteenä on VIRKKUNEN jäsentänyt liiketaloustieteen yrityksen toiminnan mukaisesti tehtävittäin: koko yritystä koskevat ylläpitotehtävät (laskentatoimen ja rahoitusopin ohella esim. organisaatio-,
henkilösuhde- ja työnjohto-oppi) sekä osa-alueittaiset käyttö tehtävät (esim.
työnsuunnittelu- ja työtutkimusoppi, myynti- ja mainosoppi, kauppatekJunds-analyysi lienee sopiva nimenomaan emo mikroteoriaan, vieläpä tavanmukaisilla laskenta- ym.
korkokannoilla operoitaessa siinä dynamiikan esivaiheessa, jota voitaisiin nimittää k i Ii e e t t ise k s i malHksi (muuttujat aikauralla peräiSIn saman ajankohdan tilanteesta, jolloin sinänsä »väljähtynyt» dynamiikan käsite vaatisi uusia »aitoja» päätöksiä, siis kuten strategia). Vrt. ALFRED E.
OTT Einj'ilhrung in die dynamische Wirtschaftstheorie, Göttingen 1963, s. 1963, s~ 16-20, jossa kinetiikkaa
~uorana fysikaalisena analogiana ei kuitenkaan katsota sopivaksi.
47 a. Ks. näistä esim. V AIVIO mt. (v. 2) s. 33 -38.
48. Ks. esim. DELMER P. HYLTON Current trends in accounting theory, Accounting review 37 (1962):
22 -27; NORBERT SZYPERSKI Neuere Bemiihungen um Grundlegung und Formalisierung der Theorie aer Unternehmungsrechnung in den USA, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 16 (1964): 218-228, 270-282;
HECTOR R. ANTON Activity analysis of the firm: a theoreticalapproa~h toaccounting (SJlsterris) development, Liiketaloudellinen Aikakauskirja 10 (1961): 290 -305.
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niikka- ja kauppatapaoppi) . Näiden taustana on teoreettinen eli yleinen
liiketaloustiede, (siis yhteisenä kansantaloustieteen kanssa), jonka ohella
voidaan tarkastella myös erityistaloustieteitä esim. elinkeinoaloittain
(Miinchenissä on olutliiketaloustieteen professuuri). 49 Seuraavassa noudatetaan kuitenkinfunktionaalista jakoa, joka käytännössä täydentää edellämainittuja ryhmityksiä ja on tarkoituksenmukaisemmin kytkettävissä
talousteorian kokonaiskenttään. 50
Tämä suoritetaan kahdessa dimensiossa seuraten GUTENBERGin ajatuksia. 51 Ensimmäinen ulottuvuus on yrityksen päätoimintojen mukainen: reaalitaloudellisella puolella esiintyviä tuotantotaloudellista ja markkina- eli menekkitaloudellista (»Merkantilfunktion»52 näkökulmaa vastaa rahataloudellinen finanssi- eli rahoitusaspekti. Karkeasti ottaen voidaan
sanoa, että valmistustoiminta on ehkä syvimmällä »millimikroteorian»
kentässä, kun taas muiden aspektien yhteys ulospäin ja ylöspäin on välittömämpi. Vaikka organisaation, liikkeenjohdon ja henkilöhallinnon
kysymykset joskus katsotaan tähän jakoon rinnastettaviksi, on aiheellista
pitää tuotannontekijäin ryhmitystä toisena ulottuvuutena. Tutkittaessa
yritystä toiminnan näkökulmasta tuottavien tekijöiden systeeminä (System der produktiven Faktoren) nämä tekijät voidaan ryhmitellä toisaalta
alkeisteki}öihin (Elementarfaktoren: raaka-aineet, työ, tuotantovälineet ),
joita vastassa on tai joiden »ylle kaartuu» toisaalta liikkeenjohto ns~
dispositiivisena tekijänä. Liikkeenjohdon funktiossa ilmenevät yritystoiminnan olennaiset, »inhimilliset» piirteet: ns. yrittäjyyden pohjimmiltaan
irrationaalinen ja subjektiivinen voima sekä siitä johdettuina, »derivatiivisina», suunnittelun edellyttämä rationaalinen, kalkyloiva valintatoiminta ja organisaation muodossa tuotannontekijäin koordinoimiseen
vaadittava hahmottava, toimeenpaneva instituutio.
Amerikkalaistyyppinen yritystutkimus tarkastelee yritystä dispositiivisen tekijän puolelta, ts. liikkeenjohdon ja päätöksenteon näkökulmasta,
sekä samanaikaisesti »kokonaisuuden kannalta» rahataloudellisesta aspektista, ts. »rahaverhon läpi». Yleensä tämä tapahtuu projektitutkimuksina, jollaisia varten menetelmiä on kehitetty teamworkina. Operaatio49. Ks. VIRKKUNEN mt. (v. 4) s. 29~31, 41-43.
50. Ks. VIRKKUNEN mao (v. 3) S. 350:
51. GUTENBERG Grundlagen 1, (v. 7) S. 1-10.
52. ERICH SCHÄFER Pr{}duktionswirtschaft und Absatzwirtschaft, Liiketaloudellinen Aikakauskirja 12
(1963): 332-336, S. 324.
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tutkimuksen keinoin ~ joilla on lukuisia muitakin »tavaramerkkejä» pyritään simuloimaan yrityksenpäätäntäprosessi Jormalisoimalla tavoit~
teet monidimensioisiksi malleiksi, selvittämällä va~taavasti käytettävissä olevat keinot ja laskemalla optimaaliset t9imintaohjelmat tietokoneita käyttäen. 53 Samoin löydetään periaatteessa ratkaisut osaongelmiinkin, jotka edellä on luettu muihin dimensioihin kuuluviksi. ~
Tämän merkitys metoditutkimuksen kanIl:alta ilmenee ennen muuta
päätöksenteon organisatorisen rakenteen eksplisiittisenä formulointina~
Tätä kautta on päädytty behavioristisiin yrityksen teorioihin54 , joita taas
on arvosteltu rationalististen teoriain kannalta yksipuolisen deskriptiivisistä ad hoe -ratkaisuista, joilla ei olisi, laajempaa teoreettista relevanssia.
On sanottu, että näiden teoriain yhdistämiseen tarvitaan uusi Keynes,
joka kaikesta päättäen ilmestyy lähimmän kymmenen vuoden aikana!55
Tätä odoteltaessa voidaan vaatimattomampana tehtävänä pitää alkeis.tekijöiden systeemin tarkastelua. Inhimillinen tekijä määritellään siit~
formaalisella rajanvedolla: »Giving names to our ignorance' may. be
useful; it does not dispel the ignorance».56 Nimitettäköön tätä poisjätettyä sektori~ päämäärätutkimukseksi. Se muodostaa oman, psykologi~
sesti ja sosiologisesti värittyneen kenttänsä. Sen sijaan että yritystoiminnan tavoitteet on yritetty puristaa hyöty- tai preferenssifunktioksi, jollainen mahdollisuus on katsottu jopa kyseenalaiseksi (SHACKLE), kehitellään monidimensioisia malleja, joiden puitteissa ilmaistaan toimintaan osallisten subjektien relevantit toiveet ja suoritetaan päätösten for~
maalinen muokkaaminen käytännöllisiksi ohjelmiksi vastaavine tarkkailumenetelmineen57 . »Sankarillinen olettamus» on, että näin saatava
53. Ks. esim. GUY H. ORCUTT - MARTIN GREENBERGER - JOHN KORBEL - ALISE M. RIVLIN
Microanalysis of socioeconomic systems: a simulation study, New York 1961; CHARLES P. BONINI Simulation
of information and decision systems in the firm, Englewood Ciffs N. J.: 1963; ERIK JOHNSEN Introduktion
til operationsanalyse, K0benhavn 1962 (2. udg. 1964); SAMA Analyseprocessen, Erhvervs0konomisk tids·

skrift 28 (1964): 95--114 .
. 54. Ensimmäinen kiinteämpi esitys lienee CYERT - M.t\RcH mt. (v. 25); kritiikkiä: AVERY B.
COHAN The theory of the firm: a view on methodology, Journai. of business 36 (1963): 316-324.
55~ WILLIAM C. FREDERICK The next development in management science: a general theory. Academy of
Management journai 6 (1963): 212-219, s. 212.
56. MILTON FRIEDMAN Price theory - a provisional text, Chi_cagoI962, s. 95.
57~ Ks. ERIK JO:åNSEN mt. (v. 53) Kap. 5-6; SAMA Målsaetterens problem, Erhvervs0konomisk tids·
skrift 26 (1962): 291-299 ;VAIVIO mt. (v . 2) s. 57 -58; vrt. EDMUND HEINENDie Zielfunktion der Unterneh·
mungFestschrift Gutenberg (v.. 29) s. 9--,.-71; .HEiNz SAUERMANN.- REINHARDSELTEN Anspruchsan·
passungstheorie der Unternehmung Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft 118 (1962): 577-597.
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systeemi olisi »isomorfinen» rationaalisuusprinsiipistä johdellun tavoitefunktion kanssa- olettamus, jonka verifiointiin yleinen päätöksenteoria
ymmärtääkseni pyrkii.
Ne funktionaaliset lait, joiden perusteella tuottavat alkeistekijät yrityksen talousprosessissa . yhdistellään, ovat lähtöisin inhimillisestä tekijästä, ts. liikkeenjohdosta. Y dtystä ympäröivästä talousjärjestelmästä
riippumattomina (systemindifJerent) GUTENBERG pitå.ä' reaaliprosessin puolella tätä tekijöitten kombinointia, jota taloudellisuuden rationaalinen
periaate hallitsee, sekä rahoitusaspektin kannalta rahoituksellisen tasapainon vaatimusta toiminnan jatkuvuuden varmistajana. Sen sijaan merkantiilifunktio on talousjärjestelmästä riippuva (systembezogen). Kombinointiprosessille se ilmoittaa hintakomponentit mittasuureiksi (Leistungsverwertung).58 Liike (Betrieb) on teknillis-organisatorisena tuotantoyksikkönä systemindijJerent, yritys (U nternehmung) oikeudellis-rahoituk.
sellisena talousyksikkönä systembezogen.
Markkinointi- ja rahoitusaspektien säilyttäessä kiinteän kontaktin mikroteoriaan vaikuttaa siltä, että valmistusprosessin teoria - termillä
»valmistus» korostetaan sitä, että tuotannon funktio sisältää myös markkinoinnin - on se liiketaloustieteen millimikroteoreettinen »kotikenttä»,
joka on suorastaan merkillisellä tavalla jäänyt »ei-kenenkään-maaksi»
taloustieteilijäin ja teknikkojen välille. 59 Tämän alueen, jolla laskentamiehet ja insinöörit ovat projektitutkimustensa puitteissa jo kauan työskennelleet, »teoretisointi» taloustieteellisen· metoditutkimuksen integroiduksi osaksi on GUTENBERGin ja hänen koulukuntansa pioneerityö. 60
Valmistusprosessiin rajoitettuna tätä aluetta voidaan pitää te k nol 0 g i a n a laajasti ymmärrettynä. NIerkantiili- ja rahoitusfunktioi-

58. GUTENBERG Grundlagen 1 (v. 7) s. 9-10, 340-370.
·59. Ks. esim. ROBERT DORFMAN - PAUL A.· SAMUELSON - ROBERT M. SOLOW Linear programming
and economic analysis, New York-Toronto-London 1958, s. 131,201-203.
60. Ks. esim. WOLFGANG KILGER Produktions- und Kostentheorie, Wiesbaden 1958, s. 10-11,53-54;
HORST ALBACH Produktionsplanung auf der Grundlage technischer Verbrauchsfunktionen (+ Summary Resume), in: Arbeitsgemeinschaft ftir Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Natur-, Ingenieurund Gesellschaftswissenschaften. Heft 105, Köln und Opiaden 1962, s. 45-98'; s. 45-49, 55; SAMA
·Zur Verbindung von Produktionstheorie und Investitionstheorie (Festschrift GUTENBERG (v. 29). s. 139~142,
·153 -154); vrt. DIETER SCHNEIDER Produktionstheorie· als Theorie der Produktionsplanung, LHketaloudellinen
Aikakauskirja 13 (1964): 199-219.
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den integroiminen tähän systeemiin edustaa liiketaloustieteen puolelta
lähtevää, uutta mikroteoreettista kvantitatiivista tutkimusta. 61
, Tässä yhteydessä, todettakoon vain lyhyesti, että tämä liike talous tieteellinen yrityksen teoria nähdäkseni asettaa hillitsevät suitset traditionaalisen teorian suuhun. '»Neuralgisia» kohtia ovat ennen muita tuotannontekijäin ja suoritteitten hintakomponettien määräytyminen suuryritysten nielaistessa markkinoita liikkeenjohdollisten ja rahoituksellisten
rajojensa sisäpuolelle sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa suunnassa
(laskenta toimen siirtohintaongelma ); tästä 'aiheutuva päätöksenteon rajoittuminen organisatoriseksi laajemmaltikin kuin tuotantoyksikön puit..
teissa sekä yleensä valinnan vapauden ja funktioiden matemaattisen jatkuvuuden liioittelu. 62 Loppujen lopuksi kysymyksessä on ideaalityyppisten yrityskonstruktioitten tarkka reaalisisältö aikaisemmin viitattuine
metodologisine pulmineen.
Liiketaloustieteen systematisointipyrkimyksiä luonnehtii siten eräänlainen kaksijakoisuus. Toisaalta pidetään tutkimuskohteena yritystä niin
kuin se edellä on määritelty - ja katsotaan, että sitä ympäröivä talousjärjestelmä (johon voidaan määrätyissä rajoissa vaikuttaa) on »annettu».
Tämä tarkoittaa liikkeenjohdollista ja rahoituksellista aspektia, joiden
edustajina behavioristinen organisaatioteoria sekä tuloslaskennan teoria
hyväksyvät suhteellisen yksimielisesti rajanvedon yrityksen ja ulkomaail..
man välillä (tuloslaskennan entiryteoda).63 Toisaalta taas on palaudut..
tava tuotannontekijäin yhdistelyprosessin elementteihin tutkimalla niitä
teknologisia mahdollisuuksia, joiden puitteissa liikkeenjohto voi tehdä
toimintapäätöksensä tavoitteittensa saavuttamiseksi ~ ja myös päätäntäprosessin sekä informaatiosysteemien elementteihin organisaation toi61. Ks. esim. HORST ALBAOH Investition und Liquiditlit, Wiesbaden 1962; WOLFGANG KILGER Die
quantitative Ableitung polypolistischer Preisabsat;:funktionen aus den Heterogenitätsbedingungen atomistischer Märkte
(Festschrift GUTENBERG (v. 29) s. 269-309).
62. Esim. kysymyksen ns.tuottolain pätevyydestä kustannusteorian elementtinä (U-muotoinen rajakustannuskäyrä) näyttävät anglosaksit projektitutkimuksia lukuun ottamatta sivuuttaneen. Ks.
GUNTER DLUGOS Kritische Analyse der ertragsgesetzlichen Aussage, Berlin 1961; A. A. WALTERsProduction
and costfunctions: an econometric survey, Econometrlca 31 (1963): 1-66; poikkeuksena etenkin F. TROUGHTON
The teaching concerning costs ofproduction in introductory economies, Journai of industrial economics n (1963):
96-115; SAMA Some thoughtson the theory of the firm, Management international1963. No. 6,97-119
(CHAMBERLlN-kritiikkiä); vrt. DANIEL ORR Costs and outputs: an appraisal of dynamic aspects, lournal of
business 37 (1964): 51-60,
63. Tilimiehen ja taloustieteilijän käsitteistä ks. JAAKKO HONKo'rrityksenvuositulos, Helsinki 1959,
esim. s. 144-147.
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minnan selvittämiseksi. Painopiste on selvästi ollut »sovelletun» projektitutkimuksen puolella, ts. liiketaloustieteen materiaalisessa sektorissa.
Eksplisiittisesti on katsottu, miten relevantti looginen maailma määräytyy kustakin probleemanasettelusta käsin. 64 Tämä kanta selittää myös
sen, miten liiketaloustieteen pragmaattinen »relativointi» (jäsentämällä
se ensisijaisesti yrityksen kokonaistehtävästä käsin: suunnittelu - toimeenpano - kontrolli - informointi65 on johtanut korostetusti sovellettuun tieteeseen ja vanhan Kunstlehre-opin pariin. Edellä onkin pyritty
tuomaan esiin perustutkimuksen tärkeyttä korostavia näkökohtia66 tehtävän, joka tässä vaiheessa näyttää tarjoavan runsaammin avoimia
ongelmia kuin yleisesti hyväksyttävää doktriinia.

5. Päätelmiä ja suuntaviivoja
Esitetyistä ajatuksista voidaan tämän kirjoittajan mielestä tehdä se johtopäätös, että vaikka liiketaloustieteen ja kansantaloustieteen »monoliittinen» kokonaisuus ja kohtalonyhteys yhteisenä talo u s tie tee n ä
yhteisen taloudellisen tarkasteluaspektin merkeissä tunnustetaan ja tätä
veriveljeyttä mahdollisesti haitannut oppihistoriallinen painolasti unohdetaan, muistilistaan tuntuu varsin helposti kertyvän sellainen määrä
avoimia ongelmia, että työ nj a k 0 vaikuttaa varsin aiheelliselta miltei
kaikilla tiedon pyramidin abstraktiotasoilla.
On selvää, että sekä perustutkimuksen että projektitutkimusten piirissä tarvitaan yhteistyötä, ei ainoastaan taloustieteen spesialistien kesken, minkä pitäisi olla suorastaan notorinen tosiseikka jo ex dejinitione67 ,
vaan ennen kaikkea muiden yhteiskuntatieteiden edustajien kanssa.
Tietoja ja tutkimustuloksia, ts. i n f 0 r maa t i 0 ta, otetaan vastaan
joka puolelta. Niiden relevanssi on kuitenkin määriteltävä toimivan yk64. HORST ALBACH Investionsentscheidungen in Mehrproduktunternehmen in: Betriebifiihrung und Operations
Research (v. 22), s. 25.
65. Ks. VIRKKUNEN mt. (v. 4) s. 29-30, 41-51.
66. Vrt. HENRIK VIRKKUNEN Liikelaskentaopin asemaliiketaloustieteessä.Liiketaloudellinen Aikakaus:kirja 5 (1956): 25--39, s. 33.
67. Esim. GÖSTA MICKWITZ Handelshögskolornas piorljäruppgift. inom den nationalekonomiska forskningen,
Ekonomiska Samfundets Tidskrift ,1 ~ (1963): 111 -121; LARS W AHLBECK - GÖSTA MICKWITZ Företagsekonomi och nationalekonomi. Affärsekonom iskrevy 1963 :53 - 60. (Yhteisenä eripainoksena :Meddelanden
från ekonomisk-sodalvetenskapliga institutionen vid Svenska Handelshögskolan, ,Helsingfors, nr 14,
1963.)
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silön toimesta, oli kysymyksessä sitten käytännön päätöksentekijä tai
teorianmuodostaja, invarianssienetsijä ja tutkija. 6s
'Tämänhetkistä taloustieteen työnjakoa luonnehtinee parhaiten edellä
hahmoteltu kolmijako makro-, mikro- ja millimikroteorioihin, joista kaksi ensimmäistä ovat kansantaloustieteen, kaksi jälkimmäistä taas liike;..
t3:loustieteen perinteellistä kenttää. Kilpailuryhmien teoriassa ne yhty.:·
vät, joskin eri suunnilta. Edellä esitetystä voidaan havaita, miten itse
yrityksen käsite näyttää kuitenkin jäävän jotenkin syrjään - tai paremminkin »istahtavan tuolien väliin» - näin ymmärretyssä probleemakentässä. Tässä lieneekin selitys yrityksen teorian tämänhetkiseen hajanaisuuteen, jota edellä on pyritty analysoimaan erisuuntaisin liiketaloustieteellisin ryhmittelyin.
Etsittäessä viime kädessä tietoteoreettista taustaa talousteorialle on
edellä päädytty yksilön toiminnan teoriaan loogisine implikaatioineen.
Tämä liikkuu kuitenkin eri tasossa kuin tavanomainen vaihdannan teoria tai hintojen yleinen tasapainoteoria, jonka puutteellisuutta nykyajan
talousjärjestelmien toiminnan selittämiseen usein on valitettu. Keskeistä
aggregointiongelmaa ajatellen voitaneen todeta, että tuotannon alkeistekijät ovat periaatteessa helposti yhteenlaskettavissa tuotantoyksiköistä
yrityksiin, teollisuuksiin, kansan- ja maailmantalouteen asti (raaka-ainemäärät, työtunnit, tuotantovälineiden kapasiteetti ja käyttöaste ) ja jopa
tuotantopotentiaali voidaan ainakin kokonaiskäsittein ennakoida samoin kuin rahataloudellisetkin tekijät. Toisin' on kuitenkin »inhimillisen», dispositiivisen tekijän laita: mittaus ongelmat ovat varsin vaikeita.
Yksilön kannalta toiminnan ennakoinnin pulma tuntuu ylipääsemättömältä; ryhmien apunahan on suurten lukujen laki, ts. keskimääräisten
arvojen määrittelyn mahdollisuus.
Talousteorian uusimpia .tavoitteita voitaneen luonnehtia siirtymisenä
ns. arvoteoriasta taloudellisen voi m a n tai v a 11 a n ånalysointiin. 69
Tällöin on perustana yksilön toiminnan teoria, jota koskevat »globaali:"
analyyttiset» lauseet ymmärtääkseni sallivat lähestyttävän»inhimillisen
tekiJän» aggregointiongelmaa tavalla, joka edellyttää psykologisten,
68. RUSSEL L. ACKOFF Scientific method: optimizing applied research decisions, New York "1962, vars.
Chs. 1-6.
..
69 Ks. esim. ALBERT mao (v. 23) s; 28-40; WERNER HOFMANN Das Phänomen der wirtschaftlichen
Macht in'der neueren Literatur, Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft 13 (1962): 170-'178; ERKKI MÄENTAKANEN
Taloudellisen vallan ongelma, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 54 (1958): 208-241, vars. s: 240"':""241.
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sosiologisten ja poliittisten komponenttien elimellistä sulauttamista teo~
'rianmuodostukseen. Tällä tavalla käsitettynä yritys on eräänlainen
»pienryhmä», jonka puitteissa yksilö toimii - ,organisaation osana 1 :liikkeenjohdon alaisena, (tai osana) - toisenlaisin edellytyksin ja ehkä', tavoitteinkin kuin suurempien kokonaisuuksien, puitteissa '(kuluttajana,
äänestäjänä tms.). Ei siis ole oikeastaan ihme, että muuttuneessa yhte~s~
kunnassa, yrityskoon kasvaessa ja palkatun liikkeenjohdon sivuuttaessa
omistajien intressit (ts. välittömän yhteyden kuluttajasektoriinl) traditionaalinen yrityksen teoria vie liikkeenjohto-oppiin ja behavioristinen
organisaatio teoria , hakee perusteensa muualta kuin »puhtaasti taloudellisesta» näkökulmasta. 7o Tieteen traditionaalisia, rationaalis-deduktiivisia ihanteita on vaikea ylläpitää toiminnan saadessa sosiaalisen. proseso:sin luonteen.?! Kuten jo alussa todettiin, yksilön toiminnan teoreettinen
tarkastelu vaatii uudentyyppiset puitteet; näiden konstruoinnissa riittää
työtä perustutkimukselle ja niiden operationaalisten edellytysten testaamisessa projektitutkimuksille. Liiketaloustiede pyrkii omalla. sektorillaan
»teoretisoimaan» sitä monipuolista kokemusperäistä materiaalia, jota
käytännön -menetelmien kehittelemänä on runsaasti kertynyt. Kansantaloustieteen taas lienee aiheellista etsiä yhteyttä talous- ja varsinkin so~
siaalipoliittiseen problematiikkaan entistä intensiivisem~in. 72
Avoimeksi jää yksilöiden toiminnan ennakoinnissa eräs keskeinen kysymys: keksinnön, i n n 0 v a a t i 0 n ongelma, tuo luova tekijä, creative
aspect, joka on »schumpeteriaanisen» näkemyksen ydinkohta ja »shacklelaisen» todennäköisyyskäsityksen olennaisin elementti. Voidaanko simuloida idea, jota ei koskaan ole ajateltu? Tähän on tietenkin vastattava
kielteisesti ainakin siltä osin, kenen toimesta ja milloin idea syntyy. Be.,.
havioristinen teoria pystyy kylläkin tutkimaan, minkätyyppisissäorga-,
nisaatioissaideoita milloinkin on tullut esiin ja todennäköisesti vastaisuudessakin kehitetään. 73 Yksittäiselle yritykselle -ei kuitenkaan riitä ob~
jektiivinen todennäköisyys eikä »keskimääräinen» tieto siitä, miten yri70 Ks. vars. HELMUT KOCH Die Theorieder Unternehmung als Globalanalyse, Zeitschriftfiir die gesamte
Staatswissenschaft 120 (1964): 385-434.
71. Ks. esim. DAVID BRAYBROOKE - CHARLES E. LINDBLOM A strategy of decision - policy evaluation
as a social process, London 1963, s. 9-12, 226-244.
72. Ks. ELISABETH LIEFMANN-KEIL Ökonomische Theorie der Sozialpolitik, Berlin-Göttingen-Heidelberg
1961, s. v-vii; KENNETH E. BOULDlNG Conjlict and difense - a general theory, New York 1962.
73. Ks. GEOFFREYP., E. CLARKSON - WILLIAM F. POUNDS Theory and method in the exploration ofhuman
decision behavior, Industrial management rewiew 5, (1963/64), No. 1,17-27.
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tykset käyttäytyvät. Tätä tietä se saa selville vain »tyydyttävän tavoitetason», johon on päästävä leikissä mukana pysymiseksi. Kuitenkin olisi
pystyttävä hankkimaan tai ainakin tietämään etulyönti ja johtoasema,
competitive advantage, jonka mukaisesti strategiset toimintaohjelmat suun·
nitellaan. Projektitutkimuksissa voidaan tällaista »ylimääräisen jekun
teoriaa» lähestyä ratkaisemalla subjektiivisen todennäköisyyden ongelma ns. stokastisen ohjelmoinnin tietä. 74 Aikaisemmin mainitun matemaattisen mikroteorian kritiikin suhteen voidaankin huomauttaa, että
yrityksen teoriaan kelvollinen matematiikka lienee johdeltava varsin
kehittyneeltä tasolta, stokastisten muuttujien teoriasta; »tavallisen» matematiikan merkitys rajoittuu päätäntäongelmissa sinänsä tärkeään simultaaniseen optimiehtöjen ratkaisemiskykyyn.
Vaikka yleisesti ottaen onkin asiallisempaa puhua yksinomaan ta,;.
10 u s tie tee s t ä otsikkoteeman termejä korostamatta, näyttää työnjaon rajalinja olevan löydettävissä sosiologisina pidettävien kysymyksenasettelujen merkeissä. Tämän varsin »inhimillisen»· päätelmän taustatekijöitä on tavoiteltu tieto teoreettisista perusteista asti, jotka yleensä varoittavatkin kaavamaisista jaoitteluista inhimillisen toiminnan ollessa
kysymyksessä - seikka, jonka merkitystä viime aikoina on ollut aihetta
korostaa. 75 Tilaa ja tarvetta tutkimukselle tuntuu olevan riittämiin kun on sanottu,että tämän päivän talousteoria on huomispäivän talouspolitiikkaa, on jatkuvasti huolehdittava siitä, ettei tämän päivän talousteoria perustuisikin eilispäivän yhteiskuntaan! Kuitenkin on yleistenkin
suuntaviivojen hahmotteluun tosiaan suhtauduttava leikinomaisen arvailevasti: » . .. of all nonstatic processes the prognose of the science itself
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Publie investment criteria: A survey article
by

ANN F. FRIEDLAENDER *

1. Introductioll
Ever since Hotelling's now classic article on the construction and
pricing of public investments (17), economists have been concerned with
the public investment decision. This problem would not arise in a perfect
neoclassical, world where price was everywhere equal to marginal cost,
where there were no indivisibilities or externatilities, where there was
no uncertainty or risk, and where capital was in infinite supply at the
market rate of interest, which would reflect society's time preference
and the productivity of capitaL In such a world prices would reflect
the real value of resources, and all investments would be made that
yielded a positive return at the existing rate of interest. However, the
real world is far from this neoclassical ideal; indivisibilities, externalities,
institutional constraints, risk, and uncertainty all make it impossible to
determine readily the desirability of making a given investment. Indivisibilities andexternalities prevent market prices from reflecting the
real social costs and benefits of any given investment, while capital
restrictions and different degrees of risk create opportunity costs in
transferring capital from one sector to another. Hence, it becomes
necessary to mo~e outside the market mechanism in evaluating public
investments and to estirriate their cösts and benefits explicitly.
Eckstein's pioneering work (7) in the field ofwater resource development opened a whole range of questions concerning the public investment decision: what 1S thedecision maker trying to maximize oi; alternatively, what is the ultimate objective function; what specific form
should this function take; how should capital constraints be treated in
the analysis; what are the costs of transferring capital from the private
* The author is a Fulbright Fellow at the Swedish School of Economics, Helsinki.
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to the public sector; how should these -costs be measured; and finaUy,
what is the appropriate rate af discount to use? Thus, what are the
cnteria f01" determining the aptimal bundle of public investments? In
the last few years considerable thought has been focused on these problems and the sophistication of the analysis has increased considerably.
It is with these developments that thispaper i8 conc·erned.

II. What Is To Be Maximized?
Jn the broadest sense the policy maker must be concernedwith
maximizing the welfare of society. This, however, is hardly a tangible
goal, for with the exception ofthe simple Paretian type welfare function,
which postulates an increase iri total welfare if at least one person is
made better off while no one is made worse' off, there is virtually no
consensus' on what constitutes a desirable social welfare function. 1
Since, however, virtuaIly all economicchangesinvolve gains for some
and losses for others; it is necessary to make compensation tests or interpersonai comparisons to determine if welfare has actually improved as
the tesult af any given change. 2 But, corrtpensation tests are not operational concepts since they' require that thecompensation is actually
'paid, whioh it seldom if ever iso Similarly, feeling that it is not for them
to irilpose their values on society,economists are unwilling to make
the lh~erpers~nal comparisons required to determine if welfare has
increased'from any given change. Consequently,' a somewhat more
modest goal of maximizing the stream' of future iIicome has been substituted for the ultiniate goal ofmaximizing welfare. Although its measurement is extremely difficult, 'future national income is at least an operational concept. Given enough information, economists could probably
agree on a ranking of public investment projects according to their
potential increase in national income, while it is'unlikely that such agree.ment:could be reachediq ranking projects ac.cording to their increase
in social welfare. Moreover, ifone is willing to assume.th,at the ,marginal
ut~lity of money is constant and identical for all individuals, then it' is
1. The literature on social welfare functiions aJ!ld-the conditions Tequired for an optimum is voluminous. Graaf ( 13)' pro ba bly has the best sunimary af the state ,ofeconomic thinking on welfare econömics.
2. Again, Graaf (13) has an excellent discussion ofthe issues inv:oived here.
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easy to prove that the maximization ofincome is identical to the maximization of welfare. 3 In general, however,suchan assumption is not justified. Consequently, there is no guarantee that a given increase in national
income will actually lead to an increasein society's welfare, since
welfare is a function of the incorhe distribution as well as its size. 4
Therefore, in choosing to maximize the stream offuture income, economists are implicitly accepting the size-distribution dichotomy of the
new welfare economics, which holds that ethical questions of the desirable income distribution are outside the range of economics. While this
approach dearly has its limitations in a normative issue like the publie
investment decision, it seems to be the best one available at the moment. 5
Although the maximization of the stream of future income is a more
modest task than the maximization of the welfare of society, there are
still formidable difficulties in trying to achieve this goal. Thus, fQr every
project, it i~ necessary to apply the »with and without principle», which
asks what would be the time profile of the stream of income if a given
project were built and if it were not built. The gain to society is the
difference between these two streams, discounted at the appropriate
rate of interest. The planner then seeks to maximize this difference, subject to the budget or capital constraints imposed upon hirn. Since the
determination of the gains from any public investment proj~ct requires
the estimation of the monetary value of the direct and indirect benefits
and costs and the estimation of the opportunity cost of the funds used
for the project, it is clear that the determiriation of the optimal bundle
of public investments is enormously complex. Consequently, various
proposals have been put forthto simplify the problem, all of which,
however, fail to provide an acceptable solution.

A. Some Unacceptable Rules
1. Internal Rate of Return. Because the internal rate ofreturn abstracts
from the difficulty of choosing an appropriate rate of discount and
3.
4.
5.
ing a

See Eckstein (7, pp. 71-73) for a mathematical proofofthis.
Graaf (13, pp. 90-92) has put this argument very forcefully.
Marglin (20, Ch. 2) has made an interesting attempt to formulate the problem in terms of achievdesirable income distribution.
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°hecause it is widely recommended for the private investment decision,6
it might appear that maximizing the internal ra te of returnor, alter~
natively, choosing all investments whose internal rateof return exceeds
the appropriate rate of discount would lead to the optimal hundle of
publie investments. However, Hirshleifer (14) has shown that no normative significance can he attached to the interna1 rate of return and,
in general, utilizing the internal rate of return as a guide to the puh lic
investment decision will not lead to the »correct» decision. Basically,
the reason for this lies in the definition of the internal rate of return as
that rate which compounded will cause the present value of the future
income stream of the investment under consideration to equal zero.
Thus, the rate of return calculations implicitly assume that any intermediate receipts or outlays will be compounded at the rate p that is
being solved for. However, this assumption is unrealistic in its ecoI).omic.
implications, for there is no reason to helieve that this option will actually
he availahleand the investor will he able to reinvest his proceeds at

pY'esenf
vaJue

rate
Fi9Uf"e 1
6. See, for example, Dean (4, pp. 17-19).

ot discount
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the rate ofreturn p; In the context ofpuhlic investments, this ass1,lmption
is even more unrealistic, for the essence of puhlic investments is that
their income stream, i.e~, henefits, is not capturahle hy the investor~ Hence,
the ra te of return cahnot he said to represent _any true economic alternative.
Even more fundamentally, the rate of return cannot he ahstracted
from the need to choose an appropriate social rate of discount. In
general, the choice hetween two investment options canhot he made
solely upon the hasis of their alternative rates of return. Consider Figure
1, which plots the present value of two different investment options
against the ra te ofdiscount. Clearly, option lIhas a higher rate of
return, since the rate of ,discount PII at which its present vaIue equals
zero is higher than the rate of' discount Pr at which the present value
of option 1 equals- zero. However, if the relevant rate of discount
is less than i* ,option 1 will he preferahle since it yields a higher present
value of future consumption. At any rate of interest helow this, the
investor adopting option 1 could put himself in the position of adopting
option II with horrowing or lending and still have some wealth left
over.
Finally, unless all of the net ou tlays occur in the first period, the
internal rate of return may not he unique. For example, the investment
option of -1,6, -11,6 has a present value of zero at the discount rates
of 0 per cent, 100 per cent, and 200 per cent. Clearly, ,it is nonsense
to think that a given investment can grow at 100 per cent and 200 per
cent simultaneously.
Thus, the internaI rate of return rule cannot he said ta he satisfactory
in any sense. 7
2. Maximizing the .lVet Worth of the Investment Options. McKean (24)
has suggested the goaI of maximizing the value of' the assets of the
investment options under consideration. This' implies that all intermediate income flows or henefits must he reinvested in each project
and that _there mu~t he a definite- time horizon. However,' even if all
'the inten~ecliate fl~~s could he reinvested so that the asset values could
he maximized, the investment option that achieves the highest asset
value will not generally he the investment Option- 'thåt generates the
7. See Hirshleifer (14) for a full elaboration of all of these points;,
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preferred stream of income and consumption. Moreover, as: waspointed
out above, the intermediate flows will not usually be capturable for
reinvestment and their returns will not be able to be estimated.Furthermore, there is no consensus on the desirable time horizon or the rel~va.nt
terminai date. Recognizing these limitations' on his criterion, McK~an
shows . that under many eonditions maximizing the internalrate of
return will be equivalent to maximizing the net worthof the investment
options under eonsideration. He then proposes ranking projects on the
basis of their internal rates of retur~. However, thisprocedure is unsatisfactory for the reasons outlined above. Thus, McKe~n's criterion suffers
from all of the defects of the rate af return criterion.
3. Benefit-Cost ,Ratio. The Federal 1nter-Agency River Basin Committee in
the United States has proposed ranking all projects on the basis oftheir
benefit-cost ratios (33). However, Eckstein (7) has pointedou,t that
the projeet rankings depend heavily upon the ratia. of operating to
initial capital costs; the lower the operating cost-capital <;:ost~atio; the
more favorable is the benefit-cost ratio. Since, however, the poliey
maker must be concerned with all costs, this approach seems. to.b€
somewhat capricious and misleading. More fundamentally, the be:nefi'teost ratio eannot be said to have any normative signifieanee-, for, the;
ultimate goal is to maximize the diseounted value of future income.;
in general, maximizing the benefit~eost ratio will notlead to ehoosing
investments that will maximize future ineome. Nevertheless, the benefitcost ratio does have a role to play in the investment decision~' sineemaximizing the differenee between benefi ts and eosts will lead to the
eondition for an optimum that the marginal benefit-eost ratio equals
1. 8 This eondition, however, is very different from specifying that
projeets should be ranked aeeording to their benefit-eost ratios. 1f two. .
alternative projects are indivisible' so that they eannot be earried out
until their marginal benefit-eost ratios equal one and if both of their
total benefit-eost ratios are greater than one, the relative magnitudes
of these ratioswill have no normative significanee,· and the choice
between the investments must be made on different grounds. 1t is
important not to confuse a marginal eondition fer a~hieving an optimum
8. If there is a constraint of the available 'funds, this cut-offratiö will be greater than one. See
Eckstdn (7, pp. 75-76) for a full discussion andproofofthesepoints.
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with the total criterion for achieving an optimum. Unfortunately, the
benefit-cost ratio criterion does exactly this .
. 4. Benifits Minus Costs. Maximizing the present vaIue of the difference
between the stream ofbenefits and costs comes the dosest to the »correct»
criterion. If there were no constraints upon GapitaIand if there were
no costs invoIved in transferring funds from the private to the publie
sector, this wouId yield the correct soIution. In this case, the present
vaIue ruIe wouId state that all investments shouId be undertaken whose
preserit vaIue is positive at the going rate of discount. However, even
under these simplifying assumptions, HirshIeifer (14) has pointed out
thatthe present vaIue ruIe will onIy be formally correct, since the correct
rate of discount to use is a result of the soIution to the probIem. If the
borrowing or lending rates are identicaI or if the investor is unambiguousIy
in the position 'of a borrower or lender, then the correct rate of discount
to use is dear. Thus if the productive opportunity, time preference,
and market opportunities are such that borrowing is required to reach
an optimum, the borrowing ra te is dearly the desirabIe rate to use to
discount the investment. The lending rate is not relevant since the decision at the margin invoIves a. baIancing of the cost of borrowing and
the return from further productive investment, both of which are higher
than the lending rate. Although the lending opportunity is avaiIabIe,
the rate of return on len ding is Iower than the Iowest marginaI productive rate of return the investor wouId consider in the light of the
borrowing rates that he wouId have to pay. Hence, lending is not a
relevant alternative, whiIea reduction in borrowing, which is more
remunerative in terms of interest sayed, is the relevant opportunity.
SimiIarly, when lending is the relevant alternative, the len ding rate
shouId be used .
. However, even though the present vaIue ruIe can tell which is the
optinlaI- irivestment to choose when either the borrowing or lending rate
is unambiguousIy desirabIe, it cannot give the full answer to the optimal
dedsion that wouId Iead to the maximization of utiIity. -Fisher (11)
hrst made thispoint, and HirshIeifer (14) expanded it in the artide
under discussion. Figure 2 makes the problem dear. Ultimately, the
investor wants to maximize his utility orwelfare. The investor faces an
investment possibility scheduIeABC, which indicates the possibIe trans-
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formation of present income K o for next year's income K l . If there
is no possibility of borrowing or lending, the investor will maximize his
utility by investing until the marginal rate of transformation of present
for future income equals his marginal ra te ofindifference between present
and future income. This is· given by the tangency between the investment
possibility schedule and the investor's indifference curve U o at point
B. At this point, the individual will receive an income of Obo in the
current year and ofOb1 in the next year. However, if the investor has
the possibility of lending or borrowing at rate 1 + i, which is represented by the market line MM, point B will no longer be an optimum.
In this case the investor should invest up to point D', where his current
income is given by Od' 0 and his n~xt year's income given by
Od'l. But instead of staying at point D', the investor should then
borrow forcurrent consumption and move topointD; wherehis current
consumption is given byOdo and hisnext ye~r'scons1,lmption isgiven
by Odi.At this point, hismarginal rate ofsubstitution, the .interest
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rate, and the marginal rate of transformation are all equal. Thus by
investing Cd' 0 of current income, the investor obtains the possibility
of receiving Od'l income in the next year. Howeve,r, he then borrows
from this future income to increase his current consumption. Specifically,
he borrows d' odo in the current period, which he repays by giving up
d'ld1 in the next period. Note that he has to give up more future income
than he receives additional current income because of the need to pay
interest on his loan; moreover, (d'ld1)j(d'od o) = 1 + i, the rate of
interest. However, the present value rule fails to give the complete
solution since it only tells the investor to invest up to point D' and tells
him nothing about borrowing o~ lending, which is an important part
of the solution.
If there had been no opportunity to borrow or lend, point B would
have been the optimal level of investment, and the investment should
not have been carried out uuril point D'. In this case, the present value
rule would only be formally correct, since the rate of interest that should
be used to discount the investment alternatives is given by the tangency
between the investment possibility schedule ABC and the indiffe~ence
curve U o and is, therefore, a product of the solution. Thus, in this case
there is no a priori rate of discount to apply in calculating the present
values of the alternative investments.
Thus, all of the relatively simple formulations of the objective function
have been found to be unsarisfactory. Either they lead to incorrect
conclusions (internal rate of return) or they are incomplete (benefits
minus costs). Any objective function used in the publie investment
decision must include some' notion of the social rate of time preference
and the opportunity cost of capital. Only by extending the analysis to
include these dim~nsions will the planner be able to choose the bundle
of investments that will maximize the future stream of income to society.

B. The Correct Objective Function
With,these considerations in- tnind, Steiner (29) has formulated the
following model, whieh maximizes the streall). of net benefits subject
to' certain capitai, discreteness, and incornpatibilitycol).straints...t\.lthough
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Steiner's formulation of the problem has sincebeen extended and elaborated by Marglin (20, Chs. 2 and 4) and Felstein (10), it serves as a
good basis for' discussing the issues at hand.
Steiner's objective function tries to maximize the difference between
the total benefits and total costs in all sectors of the economy. ,!hus, it
tdes to measure the supramarginality of each project under consideration
by considering the different opportunity costs of the funds transferred
to the government from different sources and the opportunity costs
of any private investments that are precluded as a result of the public
investment. Therefore, it comes as close as possible to encompassing the
»with and without principle» by considering all of the possible income
streams generated ~nd forgone as a result of each investment. Specifically, the objective function to be maximized takes -the following form:
OF =

- ' .

~
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the level of publie project i for purpose j ...
the discounted. net benefits of the ifh public project;

~ [ B:j - C ~j 1
G .. -_~---lJ
t=o (1 +7t)t
where j == the direct and indirect benefits of the ijth public
project in year t; C!j = the direct and indirect costs of the
ijth public project in year t; and 7t = the social rate of discount.
G.J - the discounted net benefits of the superseded private project,
discounted at the social ra te of discount 7t.
klJ.. - the drain of the ijth project on the limited government budget.
1.J -- the capital cost öf the, superseded private project.
m lJ.. - the dollars transferred to the publie sector as a result of the
taxation need ed to raise the necessary funds for the ijth publie
project.
a3 - the yield of ,the' marginal publie project. a4 - the yield of the marginal private project.
a 2 == the rate ofreturnon the private funds: transferred to thepublic
sector through the taxation 'needed tofinance the ijth public
project.
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Thus, thisfunction attempts to maximize the difference hetween the
net henefits (Gj) of the given proj~cts under consideration and the
returns that the funds need ed for their construction would have yielded
in the private sector or in other marginal publie investments. Therefore,
it attempts to measure the supramarginality of each project under
consideration. If, for example, the government funds used for the construction of adam are drawn from the existing water resource budget,
the returns (aSkjj ) that these funds could have yielded in some preduded
IIlarginal project (which might sim-ply be the interest return on len ding)
should he subtracted from the present value of the net benefits of the
dam. Similarly, if the construction of this dam precludes the construction
of an alternative private dam that would yield a stream of income
(G), this superseded income should also be subtracted from the present
value of the net benefits of the dam. However, because the private
funds could also be used in some other private investment projects, the
income losses from the superseded dam are not the full value of these
losses, but only the difference between the additions to future income
from the private dam and the additions to income from the marginal
private investment. ConsequentIy, the opportunity cost of the preduded
private investment is (G ;_. a4 Ij ). Finally, if the publie dam requires
additional taxes to finance it, the income that these funds would have
generated in the ptivate sector (a2m ij ) should also be subtracted from
the present vaIue of the publie dam.
Thus, this objective function encompasses all of the dimensions of the
»with and without principle». With the given investment under consideration, the future stream of income to society will be G ij
a 4Ir
\Vithout the given project, the future stream of income will be aSkjj
Gj
a 2mij" The net benefits from any project are given by the difference
between these two streams. The future income to society will be maximized hy maximizing the objective function, subject to whatever capital,
discreteness, and incompatibility constraints are binding.
However, it should be dear that the need to consider the opportunity
cost of the preduded investments only arises because they are not
explicitly induded in the objective function. Thus, if the marginal
publie project( which yieldsa return of aSkjj ) were considered to be a
relevant alternative, it would he induded in the ohjective function,

+

+

+
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and it would not he necessary" to subtract its returns from those of the
given project. Therefore, if the range of relevant alternatives could be
made to include the entire spectrum ofthe investment possibilities, the
proce~s of maximizing the present value of the net benefits would lead
to the optimal bundle of investments, and there would be no need to
consider the oportunity cost of the forgone projects. This, of course,
is what the market mechanism does in a perfect capital market. The
need to consider explicitly the opportunity cost of the forgonepublic
and private projects arises because the private projects are displaced
by the public investments by virtue of the institutional structure, because
the rates of return on the public and private projects differ, and because
the objective function considered by the public authority does not
consider private development as an explicit alternative.
111. Q,uantifying the Parameters

Once the objective function has been formulated, it becomes necessary
to estimate the direct and indirect benefits and costs of the projects
under consideration, the appropriate social rate of discount, and the
opportunity cost of the funds used for each investment. Each of these
poses several conceptual and practical problems, which wiU be taken
up in turn.
A. The Benejits

IdeaUy, the benefits from any given investment project should reflect
the stream of income arising from the investment. In practice, however:
any estimate of the benefits must be a rough measure of the stream of
future income at best and is subject to many simplifying assumptions. 9
Of these, probably the most limiting are the ones of fuU employment
and the absence of externalities. Because ofthe difficulties in measuring
the benefits if either of these conditions is not satisfied, there is a tendency
to assume the problem away. Nevettheless, externalities and unemployment are particularly pronounced in underdeveloped countries, and

a

9. Tinbergen (31) and Bos and Koyck (3) have made an interesting attempt to formulate model
in which the benefits from a highway improvement are measured in terms ofthe increase in national
income. However, theirapproachhasnot been used in: any actual pröblems.
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unless some recognition of their existence is' made inthe analysis, the
estimated benefits will tend to underestimate thetrue benefits.
In practice, the benefits from an investment project are usually
estimated in two ways: market value or alternative costs. In the case,
of marketable commodities, which approximately satisfy the conditions
of the competitivemodeI, benefit is simply taken to be equaI to market
value or the revenues received. Where the benefitsof the project can
be assigned a market value, this concept can also apply. Eckstein (7)
andKrutilla and Eckstein (19) have applied this methodof estimating
benefits in the case of irrigation and Hood controI projects. Ho\vever,
the output of public investments will not usually be marketable in the
sense that receipts will reHect the true benefits of the project. If marginaI
costs are falling over the relevant range, pricing the services of an investment sufficiently high to cover costs will exclude many potential users
who wuuld have used the facility at marginaI cost. Thus, the revenues
received may be insufficient to cover costs. If, however, marginaI cost
pricing is pursued, the investment will clearly fail to cover its costs, since
price wouJd then be Iess than average cost. Hence, some criterion other
than revenues received must be utilized to estimate the benefits. In
this case, some notion ofalternative cost is appropriate, where the
benefits are taken to be the difference between the costs of providing
the services of the public facility and the cost of providing the next
cheapest alternative. Eckstein (7) and Krutilla and Eckstein (19) have
used this concept to estimate the benefits from navigation and power
investments, while Friedlaender (12) has used thisapproach in estimating the benefits from a highway investment. However, in estimatipg the
benefits through alternatiye costs, it is necessary to specify the social
instead of the private costs of the next cheape$t alternative. For example,
railroad rates in the United States far exceed marginaI costs, while the
highways and waterways are provided at marginaI cost. Thus, in considering a highway or a navigation investment, it is necessary to adjust the cost
of $hipping the goods hy raiI to make sure that the social costs are
being considered and ilot the costs occasioned hymonopolistic rate
making. If such adjustments are not made, the benefits will be seriously
överstated.
In addition to the direct benefits thataccrue to the users, any indirect
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'benefits that accrue to non-users should also be considered. If, for
example, the construction of a highway opens up a previously unacces ..
'sible area and thus makesnew investments in that area pröfitable, the
benefits from its consfruction are certainly more than the savings, on
the transportation bill. Besides externalities of thistype, indirect benefits
also arise from urban highway investments that reduce the congestion
on paralIel roads. Agai,n, measuring the savings accruing to the users
of the new highway would underestimate its benefits. Similarly, the
'Construction of adam for powerpurposes may create recreation opportunities that were not available before. Inprinciple, such non-user
henefits are easy to locate, but their actual measurement is extremely
difficult and imprecise.
B. Costs.

The costs of a given investment should reflect the value of the resources
used in its construction and needed for its operation and maintenance.
,With fulI employment and perfect rnarkets, the money costs wilI reflect
,real costs. However, monopolistic pricing of goods and services, which
characterizes ma;ny markets, will. cause the market prices to overstate
the social costs of the resources used. N evertheless, unless the degree of
"monopoly elements varies .widely from industry to industry, theerrors
introduced by monopolistic pricing will not be very great. If there is
substantial unemployment throughout theeconomy, however, the money
,costs of the resources used wilI fail to reflect the social costs. In the
limiting case, if the resources utilized for a given project ~would have
remained idle in its ,absence, the social costs of the reSQurces used are
zero, and the money costswi]J substantialIy overestimate the true social
'. costs. This prqblem is particularly acute in underdeveloped countries,
where labor is essentialIy, available in infinite supply at a subsistence
wage although the money wage is sub~tantialIy greater than this. In
. theory this pro blem can be taken care ofby using shadow prices and
\,yages. 'However, their ~stiII).ation ls often quite difficult.
Besides the direct costs of the resources. used for the investment,
')ndirect or setondary costsshould also be considered. In addit~on to' the
"estimation of the opportunity cost ofthe capital used, which is'explicitly
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estimated elsewhere, this requires the estimation of the returns lost if
a new investment makes an existing facility obsolete or uneconomic.
Thus, the flooding of farm land in the construction af adam is certainly
a cost that should be. considered. 10 Similarly, if the construction of a
highway or a canal causes a railroad to lose so much traffic. that it is
forced to move llP its falling cost curve and charge a higher price for
the remai~ing traffic, society has undergone a dead-weight loss that
should be considered., Finally, the construction of urban superhighways.
may create smog and air pollution, which are additional costs to society
incurred through the construction of the highway. ln general, the indirect costs involve losses to existing investments or the creation of inefficiencies or additional resource costs.

c.

The Social Rate

of Discount

The determination of the appropriate social rate of discount has
puzzled economists for many years and there is still no real consensus
on the appropriate rate to use to discount publie investment projects.
The reason for this lies in the nature of the problem. Feldstein (10) has
pointed out that for society as a whole net borrowing or lending is
impossible. l l Thus, the optimal position for society must be given by
a tangency between society's investment possibility schedule and the
social indifference curve, i.e., a point like B in Figure 2. However, this
means that the equilibrium rate of interest is a result of the solution of
the problem. Thus, without knowing society's investment possibility
schedule and time preference function, it is impossible to determine the
appropriate social rate of discount. Since this information is not available, there is no way to determine the social rate of discount. Nevertheless, the publie investment decision must be made; and to make it,
the stream of benefits and costs must be discounted at some ra te of
interest. Consequently, various rates of discount have been put forth
as approximating the social rate of discount.
IO.It is iilteresting to note that the losses to competing modes oftransport are implicitly considered
by measuring the benefits of a transportation investment in terms of the cost savings that it provides.
see Friedlaender (12) for a full discussion of this point.
11. This, of course, is only strictly true if foreign borrowing or lending is ruled outo Otherwise, it
would be possihle for society to he a net horrower or lender. Since, however, the foreign debt of countries tends to he small, this seems to he a reasonable postulate.
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1. The Paternalistic Approach. Ramsey (26), Pigou (25, pp. 23-30)and Dobb
(5,Ch. 2) have all postulated usinga social rate of discount of zero (or
close to zero) to evaluate public investments. Their reasons for this lie in
the belief that time preference is socially irrational. 12 Although the brevity
and uncertainty oflife may influence an individual's allocation ofpresent
for future consumption, this should not determine the rate of investment
for future generations, which from society's point of view are equally jmportant as the present generation. Since the government is the guardian of
future as well as the present generations, it ought to have a lower marginaI rate ofsubstitution offuture for present consumption, that is, alower
rate of discount than that dictated by pure time preference alone. Recently, Strotz (30) has added weight to this argument by showing that
a series of decisions made under pure time preference will lead to less totaI satisfaction than wouId be possible in the absence of such »myopia».
2. The Individualistic Approach. However, the rejection of consumers'
time preference has been attacked by Bain (1), Eckstein (6), Nlarglin (23),
and Tinbergen (32) as being too authoritarian. If society is based on the
premise that individual tastes are to count, then some notion of consumers' time preference should be taken into account in determining the social rate of discount. Eckstein (6) has pointed out that diminishing marginal utility of income and the fact of mortality make it perfectly rational
for people to have a positive time preference. Thus, according to this view,
the social rate ofdiscount should be positive.
However, the existence of risk and uncertainty and imperfect capital
markets make it extremely difficult to determine what this rate should
be from empiric~l evidence. Nevertheless, three possibilities have been
put forth: the return on private capitai, the opportunity cost of capitai
transferred through taxation, and the government bond rate.
Hirshleifer et ale (15) have argued that since the rate of return on private capitai reflects the return to capital in the private sector, this
should be used to evaluate public investments. However, their proposition is incorrect since, in addition to reflecting the productivity of private capital, the rate of return reflects the myriad of imperfections that
exist in the capitai market. Thus, instead of reflecting society's time pref12. Holzman (16) has a good summary of the literature on the role of consumer sovereignty for
intertemporal choices.
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erenee, the private rate of return primarily refleets risk premiums attaehed to the private investment decision that are not relevant to the
publie investment decision. Therefore" no normative signifieanee ean be
attaehed to the return on private investments. Nevertheless, to the extent that funds are diverted from private investments to finanee publie
investments, the opportunity eost of this capital should be ineorporated
into the analysis separately.
Eekstein (7) and Krutilla and Eekstein (19) have proposed using the
opportunity eost of the funds transferred from the private to the publie
seetor through the taxation need ed to finanee publie lnvestment projeets
as the appropriate estimate of the social rate of diseount. Sinee these
taxes fall upon eonsumption and investment, a eomposite rate refleeting households' and businesses' time preferenees should refleet the opportunity eost of funds raised through taxation. 1f individual preferenees
are to eount, then, they argue, the rate that refleets society's private
lending and borrowing decisions is the appropriate rate of diseount.
Krutilla ?-nd Eekstein (19) and Reuber and VVonnaeott (27) have estimated thisrate for the United States and Canada respeetively. 1n both
eases, it was found to be between 5 and 6 per eent, whieh would
preclude most publie investment projeets.
However, even if their' postulate that the social ra te of diseount is
refleeted in the opportunity eost of eapital raised through taxation is
eorreet" their measurement of this eost may not be. 1n particular, ifpeople
vohintarily hold government bonds as well as private assets, there is as
mueh reason to eonsider that the opportunity eost ,of eapital raised
through taxation is refleeted in people's publie lending and borrowing
deeisions as in 'their pri~ate lending and borrowing decisions. Beeause
government bonds are more liquid than virtufllly all private assets and
beeause lending to th~ government minimizes the lender's risk of default,
pe?p~e.will be willing to aeeept a rate ofr~turn in lending to the government that is substantially lower than the rate that they require in making private'loans. Similarly, pecause the government eanavoidborrower's risk by pooling its risks and by taxing to eover any losses, it will be
willing to aeeept a lower rate of r~turn for any amount of borrowed
funds than a private firm would be willing to aeeept. Consequently, the
rate of return that is appropriate for the publie lending and hört6wing
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,deCision must necessarily be lower than the rate appropriate for the
private lending and borrowing decision. 13 Therefore, in estimating the
öpportunity cost of funds raised throu.gh taxation, there is as much
reason touse a composite government bond rate as the composite return
on the private lending and borrowing decisions.
However, any market determined interest rate is an inappropriate
measure of the social rate of discount, for the actual imperfections of the
capital market are so great that it is impossible for any market determined rate to have any normative significance. To the extent that there is a
cost in transferring capital from the public to the private sector, this should
be considered through explicit opportunity cost calculations and not by
imposing the private rate of return on the public investment decision.
3. The Interdependence Approach. Even if the capital market was totally
frictionless and riskless so that the problems caused by imperfections would
notbe relevant, there are still strong arguments against using a market
determined interest rate to reflect the social rate of discount, for it is
probable that people collectively view the investment decision differently
than they do individually. Baumol (2) and Marglin (23) have argued
that interdependence exists in people's consumption of pub~ic investments, which makes any individual's satisfaction depend not only upon
his own consumption but also upon the consumption of other individuals, both present and future. For example, 1 may be unvvilling to give
a beggar any money, but 1 will not object to collective taxation to make
welfare payments to the beggar. This impiies, however, that people will
be willing to undertake investments collectively that they would not be
willingto undertake individually. Although any one person would beun.,.
willing to undertake a given investment by himself, he would be willing
to invest if all others did so, for the utility or psychic gain that he derives
from others' investment outweighs the disutility or 10ss that he incurs
from his ,share of the investment. If this situation exists, the private market
is incapable of breaking the impasse, and some fornl ofcollective decision
making is necessary.
13. However, Eckstein (7) has pointed out that to the extent that the reduction in börrower's risk is
d:ue .to the government's ability to tax to cover losses, this lowering of the schedule cloes not reflect
true reduction in social costs. Nevertheless, if the public's supply of capital to thegovernment always
lies to theright of its supply to private firms, the market determined government bond rate mtlst be
less tha,nthe market determined private bond rate.
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Any individual's private rate of discount is his subjective net marginal
rate of substitution of future for present consumption, assuming that the
investment is unilaterally undertaken. However, the same individual's
social ra te of discount is the net marginal ~ate of future for present
consumption, assuming that the investment is collectively undertaken.
Marglin (23) has shown that this private rate of discount can be expressed
as the ratio of the marginal utility an individual derives from his owil
consumption to the marginalutility he derives from the consumption of
a member of a future generation, less unity; the social rate of discount
can be expressed as the ratio of the marginal utility he derives from the
current consumption of one of his contemporaries to the marginal utility
he derives from the consumption of a member of a future generation,
less unity. Since people typically value their own consumption more than
that of others, the private rate of discount must necessarily be greater
than the social rate of discount. Consequently, the discount rate used
in the collective public investment decision is less than that used in the
private unilateral decision, which is determined in the market.
D. The Opportunity Cost of Capital

1fthere were no constraints upon the capital used in public investments
and if there were no costs involved in transferring capital from the private
to the public sectors, the stream of income to society would be maximized
by undertaking all investments whose discounted benefits exceed their
costs, where the discount rate is the social ra te of discount. Since, however, there usually is an opportunity cost associated with the transfer
of capital from the private to the public sector, public investments
should riot be carried to this point. While empirical estimation of this
opportunity cost has been limited to the studies of Krutilla and Eck-:stein (19), Reuber and Wonnacott (27) and Hufschmidt et al. (18), the
theoretical aspects of measuring the opportunity cost of capitaI have
been pushed rather far by Marglin (22, 20, Ch. 4) and Feldstein (8). 1n
general, the magnitude of the opportunity cost will depend upon the return that the funds would have achieved in the private sector and what the
public authority does with the stream of benefits. To the extent that the
benefits are capturable, the opportunity cost will be reduced by the
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reip.vestmentof the benefits jn the investment project under consideration. Since, however, the essence ofa publie investment is that the benefits .are not typically capturable by the inv_estor, this option will not
usually be open to the publie authorities.Consequently, the return of
the private funds transferred to the publie ~ector should give a fairly
good appro~imation of the opportunity costs involved.
If the funds only come from one source, Eckstein (6,7) has suggested
that the calculations needed to consider the opportunity cost are quite
straightforward. Consider his example where the funds needed for public investment are raised through taxation. The opportunity cost of these
funds is estimated to be 6 per cent, while the social rate of discount is
assumed tobe 3 per cent. The opportunity costs can be reduced to a present value concept by treating the opportunity cost as a perpetual stream
of .06 dollars. In order to compare the benefits of the publie project
with the forgone benefits in the privatesector, this perpetual stream of
.06 dollars must be discounted at 3 per cent. In the present example, the
present value of a dollar invested in the private sector is $ 2.00, since a
perpetual stream of.06 dollars discounted at 3 per cent has a present
value of 2. If the future income to society is not to be reduced by publie
investment, every dollar of publie investment should have a present value
of at least 2 dollars. This impiies, however, that the marginal condition
needed for an optimum is that the marginal benefit-cost ratio ofthe publie investments equals 2. Thus, instead of calculating the opportunity
costs for each investment, the planners can simply adopt the rule that
investments are only undertaken if their benefit-cost ratio is greater
than 2. It is important to note, however, that this marginal condition
does not predude the need of maximizing the value of benefits minus
costs, since the benefit-cost ratios have no normative significance as
long as they are greater than 2. Nevertheless, this condition doessimplify
the problem by permitting the maximization of a simple benefits minus
costs objectiye function so long as all the investments under consideration
have a benefit-cost ratio greater than 2.
However, it shouldbe dear that these calculations oversimplify the
opportunity cost estimations considerably. In particular, there is little
justification in treating the opportunity cost of the funds transferred
from the private .sector as a constant over time. In a dynamic economy-
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the eapital stoek will eonstantly grow, the labor force will eonstantly
grow, ineome levels will ehange, and teehnieal 'innovations will oecur.
Vnless teehnologieal ehange 'and the growth of the eapital stoek and the
labor foree take place in sueh a way that the equilibrium rate of interest
is left unehanged, the opportunity eost of transferring funds from the
private to the publie sector will change. In general, this balaneed growth
is notlikely to oeeur, and treating the opportunity eost as a perpettiity
will introduee a bias in the investment decision. Moreover as ineomes
grow it is possible that ,the social rate of diseount will decline.This
will introduee a further bias into the ealeulations. Although these
two biases will tend to eaneel out, there is no guarantee that this will in
faet happen. Henee there is no guarantee that the opportunity eost caleulations will lead to the eorreet investment deeision.
If the funds eome from several sourees, as postulated in the Steiner
bbjeetive funetion (29), it is no longer possible to use a simple benefiteost ratio as a eut-off paint for publie investments. Instead, it is neeessary
to eompute eaeh ofthe relevant opportunity eosts and then to apply these
rates of return to the forgone capital expenditures. As a measure ofthe
opportunity eost Steiner has postulated defining the öpportunity eost rate

1,
where Bi (7t) is the present value of the benefits of the ithsuperseded
private projeet, diseounted at the social ra te of diseount, 7t, and Bi (p) is
thepresent value of the benefits of the same projeet, diseounted at its
internal rate of return, p. This formulation, however, suffers from the
use of the internal rate of return as a measure of the produetivity of the
private investment, for the use of this rate impIies that all the intermediate reeeipts are reinvested at theinternal rate of return. But sinee
investment options' are not eonstant over time, this will not usually be a
reasonable eeonomic alternative. Henee, this formulation fails to give a
true pieture of the opportunity eost of the superseded projeet.
The ealeulationof the opportunity eost 'of the transferred eapital is
probably the most diffieult part of the publie investment deeision, sinee
it ihvolves so many unkhowns. While it is reasonably easy to estimate the
costs and benefits of any publie investment projeet, the estimation of
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the opportunity eost af the eapital used requires a knowledge of the future stream ofeonsumption and investment and the relevant reinvestment options. In general this knowledge wilI not be available so that any
efforts to measure the opportunity eost wilI probably fail to refleet the
true opportunity eost. Nevertheless, so long as there is an opportunity
eost involved in transferring funds from the private to the publie seetor,
efforts to estimate' and to eonsider this eost should lead to a better investment deeision than irthe problem had been ignored.

IV. Conclusion
From the foregoing diseussion, it should be dear that questions eoneerning. the public investment decision are far from settled. While a
general eon~ensus has been reaehed on the nature of the objeetive funetion to be maximized; there are stilI manyunsettled questions eoneerning the social rate af diseount and the estimation ofthe opportunity eost
of the capital used, in publie investments. Considerable research needs
. to bedone'in'these fields before the planners ean hope to approach the goal
of maximizing ~he stream of future income to society. Moreover, if market imperfections or externalities or unemployment exist, the nature of
the eosts and benefits beeomes unclear, and their estimation is extremely
diffieult.
Probably the greatest need in the field "of publie investment is' for
rigorous studies of propo~ed investments that wilI encompass' alI of the
dimensions ofthe problems outlined in this paper. The planners now have
a fairly good framework in which to analyze publie investments, but unless they can estimate the returns to society with and without the investment under eonsideration, the quality of the publie investment decision
will not improve.This" however, requires the estimation of the eosts and
benefits, the adoption of arateofdiscount that wilI reflect the social time
preferenee, and the estimation of the opportunity costs of the' funds involved. Eaeh of, the.se problerns poses formidable difficulties in solu:"
tion, and present teehniques are inadequate to give anything but the
roughest meaSure 'af the true s'ocial value' of the parameters requir~d for
the salution. Thus,it is in the areas ofempirieal quantification that the
greatest work, now needs to he done, and in this field, there is great
roo"m tor origIn~I"" contfibutions.'· .
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Keskustelua

Prof. Gösta Mickwitzin esitelmään, joka julkaistiin
-Kansantaloudellisen aikakauskirjan edellisessä niteessä,
liittyvät jatkopuheenvuorot:

Eino H. Laurila:
Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta kehitettäessä, olipa kysymys tästä tutkimuksesta
kokonaisuudessaan tai vain jostakin sen
osasta, olisi lähdettävä siitä, että yhteiskunnassa on paljon tietojen kysyntää, mutta vain niukalti henkisiä ja aineellisia varoja tämän kysynnän tyydyttämiseksi. Tämä lähtökohta, joka yksinkertaisesti korostaa informaatiotuotannon tehokkuuden
vaatimusta myös yhteiskuntatieteiden tutkimusalueella, edel1yttää, että on olemassa joukko sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä, jotka olisi samanaikaisesti
otettava huomioon tutkimuksen kehittämistä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Riippuen siitä, mitkä tekijät tällöin otetaan
huomioon ja mikä suhteellinen paino kullekin niistä annetaan, voidaan ratkaisuissa päätyä hyvinkin erilaisiin tuloksiin.
Tästä onkin hyvänä esimerkkinä toisaalta
prof. GÖSTA MrcKWITzIN artikkelissaan
»Valtion harjoittaman sosiaalipoliittisen
ja kansantaloudellisen tutkimuksen org~
nisaatiosta» esittämät käsitykset ja toi-

saalta Sosiaalitutkimuskomitean mIetmtöön sisältyvät ehdotukset. Näin ollen lienee myöskin selvää, että jos Sosiaalitutkimuskomitean kokoonpano olisi ollut toinen kuin se oli - esim. siten, että myös
kansantaloustiede olisi siinä ollut edustettuna - olisi se saattanut päätyä huomattavasti toisenlaisiin ehdotuksiin valtion harjoittaman yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen organisaatiosta.
Seuraavassa esitetään ensiksi vain luettelomaisesti ne tekijät, jotka yhteiskuntatieteellistä tutkimusta järjestettäessä ja kehitettäessä olisi otettava huomioon:
1. Yhteiskuntaelämää koskevien tietojen tarve ja tärkeysjärjestys niiden
päätöksien kannalta, joita tehdään
niin yksityisessä kuin julkisessakin
sektorissa.
2. Yhteiskuntapolitiikan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen väliset suhteet varsinkin valtion sektorissa.
3. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
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institutionaalinen' jako valtion harjoittaman tutkimuksen kannalta.
4. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
jako tutkimusaloittain ja tutkimuskohteittain.
5 .. Yhteiskun tatieteellisen tutkimuksen
funktionaalinen jako varsinkin virallisen tilastotoimen kannalta.
6. Tutkimuksen kehittäminen ja siihen
käytettävissä olevien tutkijavoimien
niukkuus.
7. Muut informaatiotuotantoon tarvittavat panostekijät.
Kohdassa 1. mainitun tietotarpeen tyydyttämistä on tässä pidettävä tutkimuspoliittisena lähtökohtana, tavoitteena; muissa kohdissa mainittuja tekijöitä voidaan
taas pitää tutkimuspoliittisina keinoina yhteiskuntailmiöi tä koskevan informaatiotarjonnan saattamiseksi vastaamaan sitä
kysyntää, joka on johdettavissa tämän
alan tietojen tarpeesta yhteiskunnassa.
Yhteiskunnassa on tietenkin muidenkin
alojen tietojen tarvetta. Kun tarkastellaan
niiden tietojen tarvetta, jotka koskevat
yleisten yhteiskuntapoliittisten tavoItteiden asettamista sekä niiden henkisten ja
aineellisten tekijöiden selvittämistä, joilla
näihin tavoitteisiin voidaan päästä, voitaneen kuitenkin vain maininnalla sivuuttaa kysymys, missä tärkeysjärjestyksessä
olisi luonnontieteellistä, humanistista ja
'yhteiskuntatieteellistä tutkimusta kehitettävä. Tässä ta.rkastelussa riittänee toisaalta se otaksuma, että juuri tutkimustoiminta itse, tiedon ja taidon tason kohottajana, on eräs näistä tekijöistä, ja toisaalta se kokemukseen perustuva käsitys, että meillä ainakin yhteiskuntatieteellisiä tutkimustuloksia on aivan liian
vähän jo -näkyVäänkin kysyntään' nähden.
Näinollen olisi tämän alan tutkimusta hy-
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vin tuntuvasti kehitettävä. Tässä kehittämisessä olisi otettava huomioon, mistä se
tietojen tarpeen lisäys on peräisin; jota
tutkimusta kehittämällä pyritään tyydyttämään. Ilmeisesti johtuu valistustason
noususta, yhteiskunnan jäsenten välisten
suhteiden··moninaistumisesta ja monimutkaistumisesta sekä valtiovallan lisääntyneestä puuttumisesta yhteiskuntaelämän
kulkuun, että lisäiietojen tarvetta on havaittavissa ja tunnettavissa- jos piileväkin tietojen tarve otetaan huomioonkaikkialla. Yksityiset kansalaiset tarvitsevat lisää tietöja;niitä tarvitsevat' myös
kansalaisjärjestöt, yksittäiset liikeyritykset,
elinkeinoelämän järjestöt, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtio. Valtio kysyy epäilemättä eniten yhteiskunta ilmiöitä koskevia tietoja; sehän tarvitsee niitä hyvin paljon niitä päätöksentekoja varten, jotka liittyvät yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin.
'Kun asianlaita on' näin ja kun muiden'kin tahojen kysyntä on hyvin yleistä ja
runsasta, lienee selvää, että valtion vel'vollisuutenaon suoranaisestikin-- 'osallistua
'hyvin voimakkaalla· tavalla yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kehittämiseen.
Eräs· merkittävä tekijä yhteiskunta-elämän ilmiöitä koskevien tietojen kysynnässä ja tarjonnassa Dn vielä tässä
yhteydessä mainittava. Se on ulkomaiden
vaikutus. Tämä vaikutus tulee näkyviin
kolmella tavalla. Ensiksi eräät maat kysyvät meiltä - ainakin tilastovirastoilta
- tutkimustuloksia, joita niillä itsellään
jo on, mutta joita meillä ei vielä ole olemassa.Toiseksi on olemassa joukko kan'sainvälisten järjestöjen ja yhteenliittymien
suosituksia, jotka. koskevat eri tutkimuksissa käytettäviä käsitteitä ja määritelmiä
sekä niissä sovellettavia metodeja. Näiden
'suositusten perusteella voidaan tietenkin
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myös epäsuorasti päätellä jotakin tutkimusten tärkeysjärjestyksestä. Tärkeimmät
mamItuista suosituksista ovat peräisin
YK:sta ja sen alajärjestöiltä. Tilastotoimen' osalta on lisäksi pohjoismaisella yhteislyöUä hyvin suuri merkitys. Eräs kansainvälinen järjestö, joka tOImmtansa
luonteen vuoksi on hyvin paljon vaikuttanut jäsenmaittensa yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen, on OECD. Jos olisimme
olleet siinä mukana, olisi se pakottanut
meidät tekemään monia sellaisia parannuksia varsinkin talouselämää koskevien
tietojen tarjontaan, joiden toteuttaminen normaalia budjettitietä on olJut milteipä mahdotonta. Vähitellen on kuitenkin jälkeenjääneisyys tältäkin osin saatava poistetuksi.
Kolmantena ulkomailta juontuvana
vaikutuksena on vielä mainittava se, että
kotimaiset tietojen tarvitsijat, tutustuttuaan tietojen tarjontaan ulkomailla, edellyttävät tarjonnan täällä kotimaassa olevan yhtä monipuolisen ja tiukkaavat tällä
perusteella varsinkin Tilastolliselta päätoimistolta monia sellaisia tietoja, joita meillä ei ole olemassa. Päätoimisto on tällöin
kiusallisessa välikädessä. Alituinen viittaaminen tutkijoiden ja muun työvoiman vähyyteen sekä toteuttamatta jääneisiin budjettiesityksiin tietojen tarjonnan lisäämiseksi ei tyydytä ketään.
Edellä esitetyn nojalla lienee selvää, että Päätoimisto, jonka toiminta kohdistuu
varsin moneen yhteiskuntaelämän alaan,
on joutunut jatkuvasti varsin laajalta pohjalta harkitsemaan yhteiskuntaelämän ilmiöitä koskevan tilasto- ja 'muun tutkimustoiminnan kehittämistä. Tällöin on
myös muodostunut kokemusperäinen käsitys kehittämissuunniteltnista ja' ennen
kaikkea niiden tärkeysjär}estyksestä. Sii-

hen pohjautuvatkin Päätoimiston asiasta
tekemät ehdotukset. Myös seuraavassa
tullaan nojautumaan tähän käsitykseen.
Sen vastapainona, että meillä - yhteiskuntatieteellisten tutkimustulosten tarjonta on liian vähäistä, on useasti todettu,
että meillä ei riittävästi tunneta esim.
jo saatavissa olevia yhteiskuntatilastoja.
Näin jää osa tietojen kysyntää ehkä tyydyttämättä vain sen takia, ettei tietojen
kysyjä ole tarjonnasta selvillä. Ilmeisesti ei
enää voidakaan tyytyä siihen, että hyvä
tavara ei kaipaa ylenmääräistä mainostusta, vaan luo oman kysyntänsä; informaatiotuotannon tulosten markkinointia
olisi suuresti tehostettava. Sitä mukaa kuin
eri alojen palvelukseen - niin yksityisessä kuin juIkisessakin sektorissa - saadaan
hyvän yhteiskuntatieteellisen ja tilastötieteellisen koulutuksen saaneita henkilöitä,
tehostuu tietenkin olemassa olevien tutkimustulostenkäyttö kysymyksessä olevilla
aloilla tehdyissä ratkaisuissa. Erityistä
huomiota olisi kuitenkin jo nyt kiinnitettävä yhteiskuntapoliittisten ratkaisujenorganisaatioon valtion sektorissa. Valtion
tutkimuslaitokset eivät saa kuulua ministeriöihin. Ne tekevät tutkimustuloksillaan
palveluksia kaikille sektoreille, ei vain
valtion sektoreille. Tutkimustuloksien tehokkaaksi hyväksi käyttämiseksi valtion
sektorissa olisi kuitenkin kysymykseen tulevissa ministeriöissä oltava, esim. osastona tai toimistona, . yhteiskuntapoliittinen neuvonantajaelin, joka avustaisi
päätöksiä tekeviä poliitikoita ja osallistuisi
yhteiskuntapoliittisten suunnitelmien tekoon. Lisäksi ministeriöiden. yhteydessä
olisi yhteiskuntapoliittisia neuvostoja,
suunnilleen nykyisen talousneuvoston tapaan, joissa valtion, eri intressiryhmien sekä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
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edustajat käsittelisivät 'sekä lyhyen että
pitkän ajan yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä.
Jos katsotaan, että meilläkin talouspolitiikan kehittäminen puoltaa sellaisen ta,;.
louspolitiikan koordinointia tarkoittavan
ministeriön perustamista kuin Tanskaan
ja eräisiin muihiri maihin on perustettu,
olisi järjestelmä seuraava: Kartsantalousministeriö, jossa olisi talousneuvosto ja talouspoliittinen neuvonantajaelin; Valtiovarainministeriö, jossa olisi finanssineuvosto ja finanssipoliittinen neuvonantajaelin ; Sosiaaliministeriö, jossa olisi sosiaalineuvosto ja sosiaaHpoliittinen neuvonantajaelin sekä Kulttuuriministeriö, jossa olisi
kulttuurineuvosto ja kul ttu uri poliittinen
neuvonantajaelin.
Tällainen järjestelmä tuskin merkitsisi
yliorganisointia. Vasta sen vallitessa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja valtion harjoittaman yhteiskuntapolitiikan
väliset suhteet todella muodostuisivat hedelmällisiksi. Tutkimuksen tulokset tulisivat tehokkaasti käytetyiksi hyväksi, ja
yhteiskuntapolitiiikka, jolla olisi poliitikkojen kannatus, tukisi. yuorostaan tutkimuksen suunnitelmallista kehittämistä.
Tähän asti tämä kehittäminen on ollut
liiaksi sa tfumanvaraista; lisäksi siihen on
eräissä tapauksissa liittynyt sellaista suosituimmuutta, joka tosin yleispolitiikan kannalta on ymmärrettävää, mutta ei tutkimuspolitiikan kannalta hyväksyttävää.
Se tietojen tarpeen kasvu, jota edellä
kosketeltiin, antaa aihetta kiinnittää huomiota myös niihin instituutioihin, jotka
huolehtivat yhteiskuntatietellisen . informaation tuottamisesta. Näistäinstituutioista on pitkä luettelO Sosiaalitutkimuskomitean mietinnössä. Luetteloon ei tietenkään
ole voitu saada edes summittaistakaan ar-
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viota niistä yksityisistä tutkijoista, jotka
luettelossa' mainittujen laitoksien ja elimien ulkopuolella toimien voivat eräillä yhteiskuntatieteen aloilla saada suuriakin aikaan. Tutkijasektoreita ovat siten: yksittäiset tutkijat, yksityiset' tutkimuslaitokset,
korkeakoulujen 'tutkimuslaitokset, kunnalliset tutkimuslaitokset ja valtion tutkimuslaitokset.Lisäksi voitaisiin mainita' »tilapäisinä tutkijasektoreina» yksityiset. tutkijaryhmät ja valtion komiteat. Viimeksi
mainitut, varsinkin jos ne ovat kokonaan
useita aloja edustavien tutkijoiden miehittämiä, voinevat taitavan puheenjohtajanja
sihteerin avulla selviytyä sellaisistakin tutkimustehtävistä, jotka edellyttävät niin
monipuolista asiantuntemusta, ettei sitä
yleensä suuressakaan tutkimuslaitoksessa
ole.
Tutkimuspolitiikan kannalta on tutkijasektoreidenjako sen mukaisesti, missä muodossa ja missä määrin valtio osallistuu tutkimustoiminnan rahoittamiseen, hyvin
tärkeä. Edellä esitettyjen tietojen tarvetta
koskevien näkökohtien mukaisesti olisi
asianmukaista, että valtio useimmissa tapauksissa kokonaan vastaisi kustannuksista, ja tutkimustulokset tulisivat siten
ilmaisanteina koko yhteiskunnan hyväksi.
Tällöin olisi kuitenkin tutkimuspolitiikassa kiinnitettävä suurta huomiota sekä
määrärahojen koordinointiin että määrärahojen käyttöön siten, että tutkimustoiminnalla saadut tulokset olisivat optimaalisia tietojen tarpeen ja niukkojen tutkimusvarojen kannalta.
Vaikkakin voida.an pitää välttämättömänä, että valtion olisi yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kehittämiseksi hyvin
huomattavasti lisättävä siihen ta.rkoitettuja määrärahoja, ei siis informaatiotuotahnon . tehokktiusnäkökohtia saa unoh-
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taa, kun kaavaillaan uusia tutkimuslaitok.;.
sia; jo pelkät hallintokulut pyrkivät näis:'
sä laitoksissa - vain sen takia että ne ovat
uusia· - nousemaan hyvin suuriksi. Tutkimuksen edistämistä ja uusien tutkimuslaitosten perustamista ei ole samaistettava,
kuten on tehty eräissä Sosiaalitutkimuskomitean mietinnöstä annetuissa lausunnoissa, ehkäpä tosin sosiaali-sanan epämääräisyyden takia. Kuten edellä todettiin, meillä harjoitetaan yhteiskuntatieteellistä tutkimustoimintaa monissa tutkijasektoreissa.
Jos olemme j ääneet jälkeen tällä tutkimuksen alalla, ei se siis ainakaan voi johtua siitä, ettei ole olemassa valtion tutkimuslaitoksia tai muita tutkim1:lsinstituutioita.
Tarkasteltaessa seuraavassa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erilaisia aloja ja
kohteita, on lähtökohtana kokonaisuus,
jonka muodostavat kansantaloustiede, sosiologia (sosiaalipsykologia mukaan luettuna) ja valtio-oppi sekä lisäksi talouspolitiikan, sosiaalipolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan teoriat ynnä - »sarakkeen ulkopuolella» - tilastometodiikka. Näissä »käyttäytymistieteissä» on: parina viime vuosikymmenenä tapahtunut
hyvin huomattavaa. kehitystä. Tärkeimpinä piirteinä tässä kehityksessä ovat toisaalta tieteiden erikoistuminen sekä toi,saalta niiden »matematisoituminen» ja
»tilastoituminen». Samalla kuitenkin tie;.,
teiden rajat ovat käyneet yhä epäselvemmiksi. Nämä kehityspiirteet olisi otettava
huomioon- tutkimusorganisatiota kehitettäessä. Sosiaalitutkimuskomitea esittää
ehdottamansa tutkimuslaitoksen ohjelmaan hyvin pitkänä luettelona lukuisten
yhteiskuntailmiöiden tutkimista viittaamalla ilmiöihin vaikuttaviin »sosiaalisiin
tekijöihin» ja ilmiöiden »sosiaalisiinedellytyksiin». Näin on ilmeisesti haluttu ko-

rostaa toivotun laitoksen sosiologista luonnetta. Nyt voidaan kuitenkin ajatella, että
ne, jotka puuhaavat tähän maahankansantalouden tai valtio-opin (politiikan)
tutkimuslaitos ta , esittävät omille laitoksilleen saman pitkän tehtäväluettelon . ja
viittaavat vuorostaan ilmiöihin vaikuttaviin »taloudellisiin tekijöihin» tai »poliittisiin tekijöihin». Ilmeisesti ei siispelkästään tällaisilla jakokriteerioilla voi tutkimuksen organisaatiokysymyksissä päästä
tyydyttäviin tuloksiin. Jos nyt ajatellaan
tietyn ilmiön selittämistä tarkoittavaa
yleismallia, voisi lähteä siitä,että tieteeseen n:o 1 kuuluvaksi katsottu ilmiö selitetään eksogeenisilla eli tieteeseen n:o 2
kuuluviksi katsotuilla ilmiöi11ä; esim. jokin
kansantaloudellinen muuttuja on selitettävänä muuttujana ja joitakin sosiologisia
muuttujia selittävinä muuttujina.Näyttäisi siis siltä, että eri tieteisiin kuuluvat
ilmiöt voivat joutua samanaikaisen tarkastelun kohteeksi. Näin myös tutkimusalueiden jakokriteerioiden kehittäminen
vaikeutuu niin paljon, että lienee käytännössä, syytä tyytyä tähänastisiin, tosin kylläkin sovinnaisiin jakoihin.
Niiden perusteella ensinnäkään osa ehdotetulle Sosiaalitutkimuslaitokselle ajatelluista tehtävistä ei kuulu lainkaan yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. Melkoinen osa taas kuuluu,kuten jäljempänä
tarkemmin osoitetaan; tilastolliselle keskusvirastolle, osa taas sellaisille sosiaalitutkimuskomitean mietinnössä luetelluille laitoksille ja elimille, jotka jo ovat olemassa.
Sosiologisvaltaiselle yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle jäisi tämän pitkän luettelon karsinnan jälkeen suurin osa sosiaaliturvaaja vapaa-aikaa koskevista tutkimustehtävistä sekä eräät »yleiset» t1:ltkimustehtävät.
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Valtion rahoittaman tutkimustoiminnan organisaation kannalta ei tutkimusalueidenja -kohteiden jako edellä esitetyn
mukaisesti ole ainoa merkittävä jako. On
esim.olemassa tutkimuskohteita, jotka
valtion kannalta ovat hyvinkin tärkeitä,
mutta samalla myös kohteita, joihin valtion ei voi katsoa tuntevan juuri sanottavaakaan kiinnostusta. Edelleen on tutki~
muksia, joiden suorittaminen on halpaa,
mutta myös tutkimuksia, jotka tulevat
hyvin kalliiksi ja jotka siten yleensä jäävätkin valtion kustannettaviksi. Näihin
viimeksi mainittuihin kuuluvat esim. väestölaskennat ja liikeyrityslaskennat, joilla
monessa suhteessa on perustavaa laatua
oleva merkitys yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. Ne edustavat myös tutkimusaloja, joilla havaintoaineiston hankinta
on laajuudeltaan ja laadultaan sellaista,
että sen voi suorittaa vain valtion tutkimuslaitos. Niiden vastapainona ovat
taas· tutkimukset, joita varten tarvittavan
aineiston opiskelija voi hyvin kerätä laudaturtyönsä yhteydessä ja joita varten ei
siis tarvita valtion tutkimuslaitoksia.
Jos jatketaan tutkimuskohteiden selvittelyä, on myös huomattava,että toisia
kohteita on ilmiöiden luonteesta johtuen
tutkittava säännöllisesti - ja ehkäpä sen
takia tutkimuslaitosten toimesta, kun taas
toisten kohteiden osalta riittää kertatutkimus - joka ehkä sopii yksittäisten tutkijoiden tai tilapäisten tutkijaryhmien suoritettavaksi. Tärkeätä on vielä ottaa huomioon, mikä osuus .koko tutkimuksesta
eri aloilla on toisaalta teorialla ja toisaalta
empirialla sekä missä tutkimuksessa jäädään vain teorianmuodostamisvaiheeseen.
Empiriavaltaisten tutkimuksien osalta taas
on huomattava, mikä osuus niissä on tilastotyöllä, ja siltä pohjalta ratkaistava, mit-
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kä niistä sopivat paremmin tilastovirasto~
jen kuin rrlUiden tutkimuslaitosten hoidet::'
taviksi.
Vielä on lisättävä, että eräät tutkimukset ovat kiiree1lisiä~ eräät taas joutavat
hyvinkin odottamaan niukkojen tutkijavoimien ja muid.en tutkimusvarojen lisääntymistä. Käsitys tutkimusten kiireellisyydestä saattaa tosin olla erilainen eri
tutkijasektoreissa ja lisäksi se saattaa ajan
mukana muuttua. Tämän kirjoittaja anoi
kerran, monia vuosia sitten, eräältä arvovaltaiselta säätiöltä apurahaa kulutustutkimusten metodiikan selvittämiseksi.
Apurahaa ei tähän tarkoitukseen myönnetty, mutta sen sijaan sitä kyllä myönnettiin lannan fosforipitoisuuden ja mehiläisten lentonopeuden selvittämiseksi.
Nyt on syytä palata yhteiskuntatieteiden
kehittymiseen ja varsinkin niiden »matematisoitumiseen» ja »tilastoitumiseen»;
Tätä kehitys suuntaa kuvaa hyvin fraasi,
joka esitettiin jo viitisentoista vuotta sitten:
»ei ole teoriaa ilman mittauksia eikä mittauksia ilman teoriaa.» Jos lähdetään tutkimusprosessin kokonaisuudesta, voHaan
tarkastella-tilastotyön osuutta tämän kokonaisuuden eri vaiheissa. Näitä vaiheita
ovat teorian kehittely ja mallien rakentelu;
tutkimussuunnitelman teko, havaintoaineiston hankinta ja sen käyttely, havaintoaineistosta saatujen tuloksien analyysi ja niiden tulkinta. Se tilastometodiikka ja -tekniikka, joka meillä nykyisin
on käytettävissämme, on ilmeisesti vaati...
vuudeltaan erilainen sekä saman tutkimuksen eri vaiheissa että eri tutkimuksissa.
Käyttelytekniikka esim. on yleensä rutiinimaista, mutta samoin saattavat analyysija tutkintametodit, esim. estimointi- ja
testaus:rnetodit,eräissä tutkimuksissa olla
suhteellisen yksinkertaisia. Metodiikan ja
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tekniikan erilainen vaativuustaso eri tilanteissa tuskin kuitenkaan voi olla mikään lopullinen kriteerio sen ratkaisemiseksi, mitkä valtion kustantamat tilastotyöt voitaisiin suorittaa tilastoviraston
ulkopuolellc;t. Tärkeintä on oivaltaa, että
tilastoa ei ole tarkasteltava vain taulukkoina esitettynä tietoaineistona, vaan tutkimuksen eri vaiheissa käytettävänä metodikokoelmana, joka kuuluu elimellisenä
osana tutkimusprosessin kokonaisuuteen.
Tältä kannalta asioita tarkastellen ymmärtää myös paremmin sen yleismaailmallisen muutoksen, joka on viime vuosina
tapahtunut virallisen tilaston asemassa.
Tätä muutosta on monissa maissaja kansainvälisissä kongresseissa kosketeltu otsi-'
kolla »virallisen tilaston muuttuneista tehtävistä». Muutos johtuu pohjimmiltaan
hyvin voimakkaasti lisääntyneestä tietojen
kysynnästä sekä niistä uusista mahdollisuuksista, joita on olemassa tämän kysynnän tyydyttämiseksi.
Virallisen tilaston muuttunut asema
näyttäytyy monella tavalla. Ensinnäkin
on perinnäistä tutkimuskenttää pyritty
selvittämään entistä tarkemmin laatimalla uusia tilastoja. Sen lisäksi on aikaisempia tilastoja pyritty kehittämään niin,
että ne olisivat »valmiimpia», että ne
entistä paremmin vastaisivat suurentuneen käyttäjäjoukon tarpeita. Tässä tilastotuotannon »jalostusasteen»lisäämisessä, jossa lähdetään tutkimusprosessin
kokonaisuudesta edellä mainitulla tavalla
käsitettynä, on kahdensuuntaista toimintaa. Toisaalta on pyritty lähemmäksi kysymyksessä olevan tutkimusalan teoriaa
ottamalla tutkimussuunnitelmien lähtökohdaksi teorian kehittämät. käsitteet,
määritelmät ja riippuvuussuhteet, toisaalta on havaintoaineiston käsittelyvaiheesta

edetty pitemmälle tulosten analyysissa ja
tulkinnassa. Lisäksi olisi mainittava eri
tilastojen alkuaineistojen samanaikainen
käyttely. Aikaisemmin kuului tilastoviras-:tojen tehtäviin vain jo tapahtuneen tutkiminen. Nykyisin on tehtäväpiiri laajentunut koskemaan myös asenteita ja odotuksia. Vanhastaan ovat tilastovirastot
tosin huolehtineet väestö- ja työvoimaennusteiden laatimisesta, mutta näyttää
siltä, että joka taholla maailmaa lisääntynyt talous- ja muun yhteiskuntapolitiikan
suunnittelu tulee muiltakin osin lisäämään tilastovirastojen prognoositehtäviä.
Tilastotyön nopeuttamiseen on tilastovirastoissa jo pitkät ajat kiinnitetty suurta
huomiota. Nyt ovat tietokoneet tässä suhteessa tulleet avuksi. Ne avaavat myös
uusia mahdollisuuksia eri tilastotutkimuksissa hankittujen alkuaineistojen yhdistämiseen toisiinsa, joten eri tutkimusten yhtenäinen suunnittelu ja valvonta tulee entistä tärkeämmäksi. Tehokkuuden lisäämiseksi viraIJisessa tilastossa olisikin mahdollisimman moni tilastonhaara keski tettävä valtakunnalliseen keskusvirastoon.
Virallisen tilaston muuttunutta asemaa
kuvaa vielä se, että tilastovirastoille, lähinnä keskusvirastolIe, on nyt annettu
sellaisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimustehtäviä, joita niillä aikaisemmin ei ole
ollut. Toistaiseksi näitä tehtäviä tosin on
kansantaloustieteen alalta ollut huomattavasti enemmän kuin muiden yhteiskuntatieteiden alalta; tämä johtuu osaksi kansantaloudellisten ilmiöiden erityisen »tilastohakuisesta» luonteesta, osaksi kuitenkin pelkästään tutkimusten kiireelli-:syysjärjestyksestä. Mainittakoon tässä yhteydessä, että monessa viime vuosina syn-:tyneessä »uudessa» maassa - niissähän
ei ole historiallisia rasituksia - on koko
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taloustilasto ja taloustutkimus alun alkaen massa vielä pitää kiinni hajanaisesta tilas-:järjestetty tilastollisen keskusviraston muo- toj ärj estelmästä.
dossa saman katon alle. Tällainen järjesNyt saatetaan kysyä, mikä meillä on
tely ei tosin ole outoa Euroopassakaan. Se ollut esteenä tilastotoimen keskittämiselle
on osaksi toteutettu myös Norjassa ja ja tehostamiselle. Ehkä estävinä tekijöinä
Ranskassa, jossa tilastollisen keskusviras- ovat olleet nurkkakuntamentaliteetti,
ton nimikin - Institut National de la puutteellinen kotimaisen ja kansainväliStatistique et des Etudes Economiques sen tilastotoimen tuntemus, itse tilasto-saviittaa siihen. Mainittakoon vielä, että nan käsittäminen yksipuolisella tavalla, vaRuotsissa siirrettiin aikaisemmin Suhdan- javainen yhteiskuntatieteellisen ja varsinnetutkimuslaitokselle kuulunut kansantu- kin kansantaloustieteellisen tutkimuksen
lotutkimus viime vuonna Tilastolliseen tuntemus ja välinpitämättömyys yhtenäipäätoimistoon.
, sestä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuspoEdellä viitattiin vilkastuneeseen kan- litiikasta. Tietysti voisi myös epäillä johtasainväliseen yhteistoimintaan ja tämän vien tilastovirkamiesten ponnistusten riittuloksena oleviin suosituksiin yhteiskunta- tävyyttä tässä asiassa. Tosin he voivat viitilaston ja -tutkimuksen alalla. Tämän tata asiasta tehtyihin ehdotuksiin, joista
kehityksen seurauksena on hyvin vilkasta tässä kannattaa mainita vain jo vuoden
yhteistoimintaa eri maiden tilastollisten 19?3 tilastokomitean mietinnössä esitetyt.
Tilastojärjestelmämme hajanaisuus ei
keskusvirastojen välillä. Nämä virastothan
vastaavat omissa maissaan tilasto toimen ole haitaksi vain itse tilastotoimelle, vaan
yleisestä kehittämisestä, ja siten ne myös myös koko yhteiskuntatieteelliselle tutkiparhaiten sopivat vastaamaan eri tilasto- mukselle. Eräiltä aloilta - lähinnä eri
tilastonhaarojen raja-alueilta - puuttuvat
kysymyksistä kansainvälisillä forumeilla.
tilastotiedotkokonaan. Joskus on puutOn luonnollista, että tällaisen kehityks~n
teellisuutta ollut pakko paikata tutkijaon täytynyt jättää jälkensä myös tilastoryhmien tai komiteoiden suorittamilla tilaja tutkimustoiminnan organisaatioon eri
päisselvityksillä, jotka kuitenkin tulevat
maissa. Varsinkin tilastotoimen koordihyvin kalliiksi. Vielä kalliimpaa, tai oinointi- ja keskittämiskysymykset ovat täkeammin tuhlausta, on se, että samoja
täkin tietä saaneet uutta merkitystä. Tässä
asioita saatetaan tutkia kolmessa ja neljäsyhteydessä on mainittava, että esim. Ruotsäkin valtion elimessä. Näin aiheutetaan
sissa on aivan viime vuosina toteutettu
sitä paitsi hämminkiä tilastotietojen käyttehokas informaatiotuotannon keskitys. täjissä; hämminkiä syntyy muutenkin jo
Siinä yhteydessä myös Sosiaalihallituksen sen takia, että hajanaisen järjestelmän
näihin aikoihin asti laatimat tiJastot ja vallitessa on vaikeata päästä eri viralliniihin välittömästi liittynyt tutkimustoi- sissa tilastoissa yhdenmukaisiin käsitteiminta siirrettiin miltei kokonaan sikäläi- siin, määritelmiin ja luokitteluihin. Vaiseen Tilastolliseen päätoimistoon. Näin keata on tällöin myös tilastotoimen ·tasasiis Ruotsikin on valinnut keskitetyn tilas- painoinen kehittäminen sitä tietotarvetta
tojärjestelmän, kun taas Suomi viimeisenä silmällä pitäen, jota yhteiskunnassa on
Pohjoismaissa ja·· ehkä kohta koko maail- olemassa. Kehitys saattaa riippua aivan
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satunnaisistakin tekijöistä, sillä valtakunnallisilla tilasto-ohjelmilla - sikäli kuin
niitä voidaan laatia - ei ole samaam.erkitystä· kuin keskitetyn tilastojärjestelmän
maissa ..
Myöskin on vaikeata- saada tilastotar.,.
koituksiin käytettävissä olevat määrärahat käytetyksi niin, että niistä01isi opti~
maalin en hyöty koko tilastotietojen kysynnän kannalta; Tilastolliselta. päätoimistolta saatetaan, esim. valtiotaloudellisten
vaikeuksien takia, evätä tiettyyn tilastotyöhön anottu määräraha;· valtio ei kuitenkaan säästä määrärahaa vastaavaa
summaa, koska hajanaisen järjestelmän
vallitessa tilastotyö voidaan hyvin tehdä
jonkin toisen viraston tai sitten ti1apäisen
elimen toimesta, ja ilmeisesti silloin paljon suuremmallakin summalla. Keskitetyn
tilastojärjestelmän puuttuessa on määrärahojen. myöntämisessä' muutenkin hyvin
vaikeata noudattaa sitä tärkeysjärjestystä,
jota tilastotoimentasapainoinen :[(ehittäminen edelJyttäisi. Tä:mänlaatuista hajanaisuutta sekä lähes täydellistä yhtenäisyyden puutetta on meilläpa1jonkin, jos
tarkastellaan koko yhteiskuntatieteelliselle
tutkimukselle myönnettyjä määrärahoja.
Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kehittämisessä onkin nykyhetken perustavimpana, tärkeimpänä ja kiireellisimpänä
tehtävänä virallisen tilaston keskittäminen. Sitä on nyt voimakkaasti korostettava
kun tilasto- ja muun tutkimustoiminnan
kehittäminen on Sosiaalitutkimuskomitean mietinnön johdosta joutunut laajemman keskustelunqlaiseksi.
Virallisen tilaston keskittäminen ei tie.,.
tenkään ole mikään .tutkimuspolitiikan
tavoite,mutta se on keino, jolla tavoitteisiin voidaan muita vaihtoehtoja paremmin päästä .. Tutkimu1)kapasiteetin te-

hostl:lnut käyttö vapautt.aa voimia toim,inenan laajentamiseen ilman uu~ia IIläär~ra;~
hoja. Yhteiskunta tilaston keskittämises~~
oli~i edettävä joustavasti, mutta laajall~
rintamalla~ Se tilastotoimi, joka ei edusta
varsinaista tilastotutkimusten suorittamis;.
ta -,-johon ei siis liity tilastoviranomaisten
omia tutkimus- ja tiedustelusuunnitelmia
~ vaan on lähinnä vain sellaisen aineiston
taulukointia, joka tilasto- ja tutkimuslaitoksista, riippumatta syntyy hallinnollisen
toiminnan tuotteena, voisi jäädä. Päätoi~
miston ulkopuolelle, elleivät sitten muut
kuin tutkimuspoliittiset näkökohdat puolla sen sijoit~amista Päätoimistoon. Näin virallisen tilaston keskittämisessä päästäisiin
ilmeisesti keskimääräiselle pohjoismaiselle
tasolle. Kun sitten ollaan näill pitkällä,
olisi, ti1astotointa parempien edellytysten
mukaisesti ryhdyttävä entistä pontevammin kehittämään. Tällöin noudatettaviin
suuntaviivoihin viitattiin jo edellä tilastotoimen yleismaailmallisia kehityspyrki myksiä kosketeltaessa. Lisäyksenä niihin
olisi vielä huomautettava, että nykyaikaiseen tilastolliseen keskusvirastoon, jos se
haluaa hoitaa tehtävänsä informaation
tuottajana tehokkaasti, kuuluvat myös
rekisterit, esim. väestö- ja liikeyritysrekisterit, sekä tietenkin tietokonekeskus.
Tilastotoimi ei edes tilastollisessa keskusvirastossa saa muodostua sellaiseksi, että
VOIsi puhua »empiristisestä trivialisoitumisesta». Virallisen tilaston, rekisterien ja
tietokoneiden seuraan on liitettävä tutkimustoimintaa, joka periaatteessa käsittää
kaikki :tutkimusprosessin vaiheet teorian
muodostamiskysymyksistä alkaen. Siitä,
mitä kohteita tilastollisen keskusviraston tutkimustoiminnan tulisi koskea, lusldn kannattaa kehitellä mitään jyrkki~
sääntöjä .. :Huomioon olisi otettava ne
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monet näkökohdat, joita edeJlä esitettiin; kunkin näkökohdan paino 'voitaisiin kuitenkin määrittää kulloistenkin
käytännö1listen seikkojen mukaan.' 'Lähinnä tulisivat kysymykseen ne 'tutkimuskohteet, jotka läheisesti1iittyvät virallisen tilaston jo käsittämiirt' aloihin
sekä yleensä ne kohteet, joiden tutkimisessa empirian osuus on suuri.' Tietenkin
myös ne tutkimukset, joiden suorittaminen muissa tutkijasektoreissa, esim. aineiston hankintaan liittyvien vaikeuksien takia, tuskinonnistu:isi, olisivat keskusviraston ohjelmassa. Samoin ne normaaliin ohjelmaan kuulumattomat tutkimukset, jotka on esim. valtion kiireellisen tietotarpeen
takia suoritettava hyvin nopeasti ja joiden
teettäminen tilapäisillä järjestelyillä näin
ollen tulisi liian kalliiksi. Koko tutkimusohjelmaankuuluisivat ensinnäkin seuraavat selvemmin perinteelliseen tutkimuskenttään kuuluvat alat: väestö; työvoima
ja muut tuotantovarat; yrittäjien ja yritysten taloudellinen toiminta; hinnat ja
palkat; tulojen muodostuminen ja jakaminen; tulojen käyttö; luotto- ja rahamarkkinat; kotitaloudet; julkisten yhdyskuntien talous; maksutase; kansantaloudelliset kokonaisselvitykset; rikollisuus;
opetus- ja koulutus; vaalit. Näiden alojen
,lisäksi olisi ohjelmaan otettava uusia tutkimuskohteita lähinnä sosiologian ja valtio-opin alalta. Tavoitteena ei kuitenkaan
voi olla mikään tutkimusmonopoli, ei
edes valtion kustantaman' yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 'osalta. Tutkim~s
vapaus vallitkoon.
'Edellä esitetty Päätoimiston toiminnan
laajennus edellyttää joka tapauksessa huo~
mattavasti enemmän uusia varoja kuin
mitä keskittämisellä entisistä varoista sääs":
tetä.äri. :~uurin: todellinen p~lma ei tällöin
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kuitenkaan ole määrärahojen, saannissa,
vaan tarvittavissa tutkijavoimissa. Jo tähänkin saakka on tutkijavoimien vähyys
jarruttanutPäätoimistossa tilasto~ ja tutkimustoiminnan kehittänlistä. Määrärahaesitykset, jotka ovat koskeneet vain
uudistuksia, joita varten työvoimaa on
katsottu olevan saatavissa, ovatkin sen
johdosta olleet tilastotietotuotannori laajentamistarpeeseen nähden hyvin vaatimattomia. Tosin näitäkin kaikkein: ldireellisimpiä' tilastotoimen parannusesityksiä on kovasti karsittu.
Tutkijavoimien tarjonta tilasto- ja tutkimustoimen kehittämistä varten voisi
ainakin Päätoimiston osalta lisääntyä, jos
palkkatasoa nostetaan tai jos kelpoisuusehtoja Päätoirriiston virkoihin' muutetaan.
Palkkatason suhteelliseen nousuuhei voi
asettaa sanottavastikaan toiveita. Sen si..;
jaan kelpoisuusehtojen muuttaminen voisi
olla eräs ratkaisu, koska siihen muutenkin
näyttää olevan aihetta Päätoimiston tuto:
kimuspiirin laajentuessa. Nykyisin vaaditaan tilastovirkoihin kandidaatin tutkinto
ja siinä korkein arvosana tilasto- tai kansantaloustieteessä. Juuri' nämä arvosanat
omaavista kanäidaateista - ja tietenkin
myös lisensiaateista ja tohtöreista - on
yksityisillä työmarkkinoilla ja . muualla
Päätoimiston ulkopuolella suurta kysyntää. Päätoimistolle onsen taKia vaikeata
kilpailla tästä" työvoimasta. . Sen sijaan
muiden yhteiskuntatieteiden alojen 'edustajista lienee kilpailu helpompi.
Paras 'ratkaisu tutkijoiden saamiseksi
tilasto- ja' tutkimustoimihnin kehittämistä
varten on' tietenkin -tutkijakoulutuksen
riittävä laajentäminen~ Tällöin olisi'~kui
tenkin --lähde1 tävä sen' inforrriaatiötuotannon tutkijain kysynnästä, joka vastaa yhteiskunnan', tietojen tarvetta.~Tutkija:ton
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koulutettava tutkimuslaitoksia varten eikä tutkimuslaitoksia perustettava tutki;.
joita varten.
Tilasto- ja tutkimustoiminta ei kaipaa
vain tutkijavoimia, vaan monia muitakin
informaatiotuotannossa tarvittavia panostekijöitä, kuten hallinnollista henkilöstöä,
aputyövoimaa, apuvälineitä, tietokonepalveluksia ja huoneistotilaa. Myös sellai':
nen »apuväline» kuin kirjasto on tarpeen.
Koska Tilastollisessa päätoimistossa on
valmiina lähes 100 vuotta vanha suuri
yhteiskuntatieteellinen kirjasto, sallittaneen sanoa, että asianmukaista kirjastoa
ei uusille tutkimuslaitoksille luoda kädenkäänteessä eikä monia tärkeitä julkaisuja
ole enää lainkaan saatavissa. Uusissa tutkimuslaitoksissa langetaan helposti organisatorisiin liioitteluihin ja siten tulevat hallintokulut hyvin suuriksi; tämä näkyy
myös Sosiaalitutkimuskomitean mietinnöstä. Tällöin rikotaan pahasti tässäkin
kirjoituksessa esitettyä näkökantaa vastaan, että tutkimusvarojenkin suhteen olisi
noudatettava »optimaalisen allokoinnin»
periaatetta, jolloin kokonaiskustannukset
kunkin informaatiotuotoksen osalta olisivat
minimissään.
Sosiaalitutkimuskomitean
ehdotukset
ovat muutenkin monessa suhteessa ristiriidassa tässä kirjoituksessa esitettyjen periaatteiden kanssa. Edelläjo arvosteltiin sitä pitkää luetteloa,joka'komitean ehdottaman tutkimuslaitoksen tutkimusaloista on
esitetty, ja huomautettiin mm., että osa
näistä tutkimllsaloista - kuten myös edellä esitetystä luettelosta havaitaan - jo nyt
kuuluu Tilastolliselle päätoimistolle. Seuraavassa tarkastellaan vielä komitean ehdotuksia tiJastotoimen järjestämisestä.
Tarkastelu. lähtee tässä esitetyistä näkökohdista. Myös Tilastollisen päätoimiston

asiasta antamaa lausuntoa on käytetty
hyväksi.
Sosiaalitutkimuskomitea esittää käsitellessään »sosiaalitilastojen uudelleen organisaatiota» eräitä Sosiaalisen tutkimustoimiston lopettamisesta johtuvia tilastotoimen järjestelyjä. Ensinnä on huomattava käsitteiden selventämiseksi, ettei, vi;.
raJlinen tilasto enää tunne eikä edes vuoden 1953 tilastokomitea tuntenut »sosia:alitilasto»-käsitettä. Tosin tälle epämääräi"'selle käsitteelle on pohjoismaisella tasolla
pyritty antamaan sisältö, mutta se on ollut
paljon suppeampi kuin Sosiaalitutkimus"'komitean käyttämä. Tosiasiassa Sosiaalinen tutkimustoimisto laatii, jos käytetään
tilastokomitean tilastoluokittelua, eräitä
taloustilastoja, eräitä sosiaalihuoJtotilastoja ja kahta tapaturmatilastoa.
Sosiaalitutkimuskomitea ehdottaa ensinnäkin, että sosiaalihuoltotilastot olisi
siirrettävä perustettavaksi ehdotettuun Sosiaalitutkimuslaitokseen. Tässä kirjoituksessa esitettyjen käsitysten mukaan viralliset tilastot laatii joko Tilastollinen pää'toimisto tai, jos on kysymys hal1innollisesta
tilastosta, Tilastollinen päätoimisto taikka
asianomainen 'hallinnonhaara. Sosiaalihuoltotilastot ovat hallinnollista tilastoa,
joten niiden laatiminen .hyvinkin voisi
edelleen jäädä Sosiaaliministeriöön. Niitä
laativa elin ei siis olisi tutkimuslaitos, vaan.
se olisijo edellä mainittu sosiaalipoliittinen
neuvonantajaeliri, jonka päätehtävänä
olisi avustaa' päätöksiä tekeviäpoliitikoita
ja osa1listua sosiaalipoliittiseen suunnitteluun.
Sosia.alisen tutkimustoimiston laatimista taloustilastoista Sosiaalitutkimuskomitea ehdottaa, että osa: - palkka- ja työllisyystilastot ---: siirrettäisiin Tilastolliselle
päät()imistolle ja osa - kulutus- ja hirita~
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tilastot -:-ehdotettuun tutkimuslaitokseen. ··Edellistä· siirtoa olisi ilmeisesti ollut
hyvin vaikeata jättää ehdottamatta, koska
Päätoimistossa, osoitukseksi tilastojärjes,;.
telmämme .ihmeellisyyksistä, on jo kymmenisen vuotta ollut palkka- ja' työllisyystilastotoimisto; Jälkimmäistä siirtoa ehdotettaessa tuskin kuitenkaan on muistet.;.
tu, .että Päätoimiston kansantuJotilastoosastolla on jo yli 15 vuotta suoritettu
laajaa kulutukseen ja' sen hintoihin koh.;.
distuvaa tutkimustyötä. Käsitellessään ehdotusta, että kulutustutkimukset - paremmin kotitaloustiedustelut - ja niihin
liittyvät elinkustannusindeksi-ja hintaindeksilaskelma t siirrettäisiin perustettavaksi
ehdotettuun
Sosiaalitutkimuslaitokseen
Tilastollinen päätoimisto sanoo lausunnossaan: »Tämä ehdotus jättää huomiotta kolme tärkeintä asiaan vaikuttavaa näkökohtaa. Ensiksi sen, että kysymyksessä on kansantaloustieteeseen kuuluva tutkimusala, toiseksi sen, että kysymyksessä on selvimpiä - esim. kansainvälisen käytännön mukaisesti arvosteltuna - tilastovirastolle kuuluvia tehtäviä, ja kolmanneksi sen, että käytännöllisissä ratkaisuissa on varojen niukkuuden takia pyrittävä.. !llahdollisimman tehokkaaseen inf~rmaatiotuotantoon.» Sen
jälkeen Päätoimisto vielä tarkoin "perJlstelee tutkimus- ja tiedusteluteknillisiIlä
näkökohdilla arvosteluaan.
Edellä on korostettu, että yhteiskunnan
tietojen .tarve edellyttää yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ripeätä kehittämistä.
Tähän. tavoitteeseen pyrittäessä olisi kuitenkin lähdettävä tämän tiltkimuksen muodostamasta kokonaisuudesta' ja valittava
toteuttamiskeinot sen mukaisesti. Tältä
pohjalta voisi 'lähiajan tutkimuspoliitti-
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sesta ohjelmasta esittää yh~~envetona seu,raavan.
TutkiJakoulutusta olisi huomattavasti
lisättävä, mutta myös otettava huomioon.;
että tutkijoiden kysyntä saattaa eri yhteiskuntatieteiden aloi1Ia olla erilainen. Tutkimusmäärärahoja . olisi ·lisättävä, mutta
ennen' kaikkea olisi niiden käyttöä tehosi'"
tettava,; ,organisatorisilla toimenpiteillä~
Eräs tähän liittyvä tärkeä ja ensisijaisesti
toteutettava toimenpide on virallisen tila~
totoimen keskittäminen. Tutkimusta olisi
muutenkin ensin kehitettävä jo toimivissa
tutkimuslaitoksissa sekä muissa tähän~
astisissa tutkimusmuodoissa ; näin vältyt,.
täisiin turhilta hallinnollisilta menoilta"~
Monia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
puutteita saadaan poistetuksi, jos Tilastol..,
lisessa päätoimistossa jo nyt harjoitettavaa
monien alojen tutkimustoimintaa tehostetaan ja jos myös aivan uutta tutkimustoimintaa, esim. sosiologian ja valtio-opin
alalta, liitetään Päätoimistoon. Tällaisista
laajennuksista on jo tehty .ehdotuksia:
Talousohjelmakomitea syksyllä 1959, Finanssisuunnite]makomitea keväänä 1962
ja Päätoimisto itse samoin keväällä 1962."
Kaikkien näiden ehdotuksientoteuttaminen edellyttäisi ilmeisesti myös sisäisiä
organisatorisia uudistuksia, esim. muutoksia kelpoisuusehtoihin Päätoimiston virkoihin. Laajennusten jälkeenkin Päätoimisto pysyisi vielä varsin pienenä laitoksena Pohjoismaiden ja muiden ulkomaiden vastaaviin laitoksiin verrattuna.
Vasta sitten kun yhteiskuntatieteellistä
tutkimusta on edellä esitetyilläkeinoilla
kehitetty niin paljon kuin mahdollista,. \
olisi otettava harkittavaksi uusien valtion.
tutkimuslaitoksien perustaminen, jos yhteiskunnassa on tietojen kysyntää, jota ei
ilman näitä' laitoksia voida tyydyttää, ja
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jösonolemassa' 'tutkimusvaroja nIitä 'varten. Tällöin voisivat tulla kysymykseen
känsantaloustieteen, sosiologian ja muiden
yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitokset. Sii~
tä, missä tärkeysjärjestyksessä ja minkä
laajuisina ja laatuisina näitä tutkimuslaitoksiaölisi mahdollisesti perustettava,
ori huomattavasti enemmän" kokemusta
silloin, kuri se' tutkimustoiminnan kehittäminen on tapahtunut, jota tässä on ehdotettu:
Jos uUsia va1tion yhteiskuntatieteellisiä
tutkimuslaitoksia .' joudutaan tulevaisuudessa perustamaan, saattaa samalla myös
Yhteiskunta tieteellisen tutkimuskeskuksen
perustaminen tulla ajankohtaiseksi. Toimipå tama'keskus sitten missä muodossa
tahansa; Ben' tärkeimpänä tehtävänä tulisi ölemaanTilastolJisen päätoimiston ja

valtion muiden yhteiskuntatieteellisten
tutkimuslaitoksien työn. koordinointi.
Tutkimuspolitiikka tiedepolitiikan tärkeänä osana on vasta hahmottumassa.
Ehkä jo nykyisinkin on sentään mahdollista sopia tämän politiikan tavoitteista. Sen
sijaan sopiminen niistä keinoista, joilla
tavoitteisiin voitaisiin päästä, on vaikeampaa. Kaikkia keinoja tuskin vielä tunnetaankaan, saatikka sitten niiden vaikutusten voimakkuutta. Olen edellä esitellyt
näitä keinoja. Olen myös pyrkinyt saamaan niille sellaisia voimakkuuseroja, jotka saavat tukea todellisuudesta. Ja olen
tahtonut osoittaa, että tältä pohjalta on
myös tilastotoimella ja siihen nojautuvalla
tutkimustoiminnalla tärkeä osansa,. kun
koko yhteiskuntatieteellistä tutkimusta kehitetään.

Heikki· Waris:
Kun Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä
viime huhtikuun ,kokouksessa 1<:äsiteltiin
kysymystä. »va1tion·harjoit~aman sosiaali"poliittisen ,ja' kansantaloudellisen tutki~
muksen organisaatiost:;t» professori Gösta
, Mickwitzin .alustusesitelmän· pohjalta, esitin:keskustelussa valtion sosiaalitutkirnus, komitean· ,jäsenenä eräitä näkökohtia.
Koetin silloinparha.ani muka:;tn selvittää
niitä· perusteita,:joille sosiaalitutkimus. komitean mi~tint6 rakentui enkä ryhtynyt
•i ;kumoamaan, niitä- monia. yksipuolisia väit., teitä, joita. al:ustukseen oli sisältynyt. En
nytkään.:käy /väittelyyn, vaikka alustaja
Qn"katsonut asialLiseksi julkaista painettu'. na kaik~Il sllullisysti cesittämij,nsä.:
K,ysymys ;yhteiskunta.tieteelljs~n tutkij

muksen organisaatiosta on viime keväästä
lähtien näet edistynyt uuteen vaiheeseen.
Opetusministeriö on Valtion tiedeneuvoston päätöksen mukaisesti antanut Valtion
yhteiskuntatieteellisen toimikunnan tehtäväksi laatia ehdotuksen »Suomen yhteis~
kiIntatieteellisen tutkimuksen organisaatiosta koko laajuudessaan». ~ämä suuri
ja vaativa selvitys on parhaiIlaån toimikunna.ssa valmisteilla. Tätä varten on
asiantuntijoina kuultu mm. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen,
Tilastollisen päätoimiston ja YhteiskunnallisenKorkeakoulun johtomiehiä näittenkeskeisten laitosten. piirissälaadituista
suunnitelmista ja toiminnan kehittämisen
mahdollisuuksista,. Ki:rjalliset tiedustelut
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on lähetetty lisäksi· monille muille -tämän varmaan vaikeam.pi . pitkäjä,nnitteisen
alan tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille, . su~nnitt~lun ongelma kuin. riittävien mää, .
Tämän selvitystyön tulee olla valmiina rärahojen saami~en tieteelliseen tutkimus,.
opetusministeriölle ja Valtion tiedeneuvos- työhön.
tolle lähetettäväksi tammikuun loppuun
Toiseksi haluan tässä yhteydessä todeta~
mennessä 1965. Toimikunnassa ovat edus-:- että nimenomaan yhteiskuntatieteittefl
tettuina kaikki yhteiskuntatieteet ja sa- tutkimuksessa on ikään kuin kolmen. asteen .
malla maan kaikki korkeakoulut ja yli- tehtäviä: ensinnäkin teore~ttinen perus-.
opistot, joissa näitä tieteitä opetetaan. tutkimus, joka on yliopistojen ja korkea ...
Toimikunnan onkin koetettava nähdä koko., kqulujen ensisijainen tehtävä, toisena op
naisuus. Tämä kokonaisuus on nähtävä soveltq,va tutkimus, joka sekin voi kuulua
sekä eri tieteitä ajatellen että tutkijakou- yliopistojen ja korkeakoulujen laitostell
lutuksen ja tutkimuslaitoksissa suoritetta- piiriin, mutta jonka painopiste kuitenkin
van tieteellisen työn näkökulmasta. Ilman on tutkimuslaitol}sissa; kolmentana asteenGi
tällaista pyrkimystä kokonaisvaltaisuuteen on päätöksenteon valmisteluun tähtäävä
harhaudutaan helposti yksipuolisuuksiin. tieteellinen tutkimustyö. Yhdyn dosentti
Olnana käsityksenäni haluan tässä yh- Pekka Kuusen korostamaan ajatukseen
teydessä esittää lähinnä neljä näkökohtaa. päätöksenteon valmistelusta yhteiskunta~
Ensinnäkin on uudelleen korostettava tieteellisen tutkimuksen keinoin. Käsityksitä, että muihin tieteen aloihin verrattuna seni poikkeaa hänen kannastaan kuitenyhteiskuntatieteellinen koulutus ja tutki- kin siin,ä, että pidän tärkeänä sitä, että
mus on Suomessa jäänyt pahasti jälkeen. ministeriön ja valtioneuvoston tasolla tehNäitä voidaan mitatata esim. - kuten täviä päätöksiä varten,' on eriijisiä. tutTieteellisen tutkimuksen organisaatioko-:- kimuselimiä - kuten esim. valtiovarain-:,
mitea kolmannessa osamietinnössään tä- ministeriön kan,santalou,sosasto tai kulkumän, vuoden alussa teki - julkaistujen laitosministedön ,työmarkkinatutkimustoi~,
tohtorinväitöskirjojen lukumäärällä sekä misto. Käsitt,ääkseni on välttämätöntä,
valtion määrärahoilla eri alojen tutkimus- että valtiovallalla on näitten lisäksi yleistä
laitoksille, kuten Sosiaalitutkimuskomi- soveltavaa tutkimustyötä varten olemassa
tea mietinnössään teki. Molemmissa suh- tieteellisen pätevyyden qmaava tutkirnuS,.
teissa tarvitaan toiminnan nop~aa tehosta- laitos tai rinnakkaisilla aloilla toimivia lai~
mista, ellei haluta antaa yhteiskuntatutki- toksia, jotka yoiv,at olla ri~ttäyän ,riippumuksen jäädä yhä pahemmin jälkeen. mattomia tieteellisessä vapaudessaan kulNämä rinnakkaistehtävät - tutkijakou- loinkin vallassa olevasta päättävästä viranlutus ja tutkimustyö - vaativat lisättyä omaisesta; Tilastollinen päätoimisto ja
henkisten ja aineellisten voimavarojen sijoi- suunniteltu Sosiaalitutkimuslaitos kuulu.:.
tusta. Molemmilla lohkoilla on välittömästi vat tähän tutkimuslaitosten tyyppiin.
päästävä tehostettuun toimintaan. Yli.;.
Kolmanneksi esitän sen käsitykseni, etta
opistomiehenä minua: askarruttaa erityi- yhteiskuntatieteet muodostavat kokonaisuu.;..
sesti se,·· rrii~tä me saamme ne· henkiset den, joka tutkimuksen perustana olevan
voimavarat, joita välttämättä tarvitaan teorian, .tutkimusasetdmren ja; tutkimus.;;.
tutkijakoulutuksen tehostamiseen. Se .on menetelmien: kannaltaan; jatkuvasti py-
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rittävä suojelemaan liialliselta erikoistumiselta, yksipuolistumiselta ja pirstoutu~
miselta. Missään tapauksessa en katso
voivani yhtyä siihen tarpeettomasti kärjistettyyn vastakohtaisasetelmaan ' - taloudellinen contra sosiaalinen - joka
hallitsee professori Mickwitzin alustusesitelmää. Pitkäaikainen kokemukseni Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä· tiedekunnassa sekä juuri päättynyt Yhteiskun':'
tatieteiden käsikirjan puolen vuosikymmentä kestänyt toimitustyö vahvistavat
minua päinvastaisessa kokemuksessani.
Käsitykseni on, että meidän on mahdollista saada aikaan Suomeenkin toimintakykyinen ja tehokas yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos. Se voi yhdistää kansantaloustieteellisen, sosiologisen' ja ennen muuta
tilastollisen tutkimusotteen ja -menetelmät
valaisemaan keskeisiä yhteiskuntapoliittisia ongelmiamme, erityisesti yhteiskuntasuunnittelun yhä lisääntyviä tehtäviä.
Tarkoituksenmukaisuuden
näkökohdat
ratkaiskoot rajankäynnin eri tutkimustehtävien kohdalla psykologiaan, valtiooppiin ja muihin yhteiskuntatieteisiin.
Neljänneksi tulen tärkeisiin organisaation ongelmiin tuollaisen tutkimuslaitoksen kohdalla. Onko se sijoitettava valtioneuvoston
kanslian
alaisuuteen;
kuten komitea päätyi ehdottamaan, vai
sosiaaliministeriön vai mahdollisesti ·ope-

tusministeriön alaisuuteen tieteellisenätutkimuslaitoksena, on vielä tarkoin punnittava ottamalla huomioon valtioneuvoston
sisäisessä rakenteessa mahdollisesti tapahtuvat tai tapahtumatta jäävät muutokset.
Organisaation ongelmiin kuuluu lisäksi
sellainen periaatteessa ja käytännössä tär-'keä asia kuin suunnitellun tutkimuslaitoksen suhde toisilla paikkakunnilla oleviin
tutkimuselimiin. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun tutkimuslaitos on Tampereella
päässyt tehokkaaseen toimintaan ja Kasvatustieteiden tutkimuskeskus Jyväskylässä on omalla alallaan raivannut· väylän
hedelmälliseen soveltavan tieteen tutkimukseen. Nämä molemmat voivat suorittaa monia sellaisia tutkimustehtäviä,
joista pääkaupungissa olevan tutkimus"'
laitoksen kanssa sovitaan. Tutkimuslaitoksen suunnitellulla neuvottelukunnalla
on oleva tärkeä tehtävä viisaan työnjaon
ja hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi.
Lopuksi: en puutu moniin muihin yksityiskohtiin uuden tutkimuslaitoksen organisaatiossa ja sen sisäisessä rakenteessa,
joita on vielä tarkoin harkittava. Haluan
vielä vain korostaa sitä, että käytettävissä
olevat niukat voimavarat olisi koottava rakentavaan yhteistyöhön ja jo liian kauan
vuodesta toiseen siirtynyt asia olisi saatava
no.peasti päätökseen.

P.'-O. Jarle:
l(~skustelu sosi,aalitutkimuksen tarpeellisuudesta on johtGlnut kiusalliseen rajat:J,vetoon taloustiet~en, tilC!,stotieteen ja sosi~alitutkimuk.sen välillä. Jos jollakin lailla
ryhmittelisi näiden. ~olm~n ti~teeIl' ~ehtä~

vät niiden kysymysten mukaan, joita sosiaalitutkimuslaitos lähinnä hoitaisi, pääsisimme ehkä seuraavaan kaavaan:
Poliittiselta taholta annetaan tehtävä,
jonka asettelu on luonteeltaan sosiaalinen.
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Tarkasteltava t erot esim .. kulutusmahdollisuuksissa ovat mitattavissa vain rahalla,
jolloin tähän tarvitaan taloustieteen keinoja.. Toisaalta perusmateriaali joudutaan
useimmiten keräämään tilastotieteen me~
netelmiä käyttäen. Tällä tavalla nämä
kolme tiedettä muodostavat ikään kuin
yhtenäisen ketjun poliittista päätöksentekoa .varten tarvittavassa tutkimuksessa.
Jos pyritään yleisesti, yksilöimättä mitenkään tutkimustehtäviä, tekemään ratkaisu ketjun jakamisesta, joudutaan vaikeiden ongelmien pariin. Järkevintä lieneekin tarkastella SosiaalitutkimuslaitokSen tehtäviä osastoittain. Näistä on lähinnä tämän kirjoittajan kenttää asuntotu~kimus, jota harjoittavat maassamme
monet elimet.
Asian käsittelyn yksinkertaistamiseksi
edelleen lienee paikallaan tarkastella
joitakin
tyypillisiä
tutkimustehtäviä.
VTT:n rakennustalouden laboratoriossa
on suoritettu juuri sellaisia asuntotutkimuksia, jotka sosiaalitutkimuslaitosta ehdottanut komitea ilmeisestikin katsoisi
mainitun tutkimuslaitoksen alaan kuuluviksi.
Kun virkamiesten palkkausasioitatutkiva komitea tuli siihen tulokseen, että
olisi luovuttava luontoisetujen käytöstä
virkapalkan osana, jouduttiin määrittämään virka-asunnoille käyvät vuokrat.
Tähän tehtävään tarvittava vuokrien
määräämiskaava laadittiin VTT:n rakennustalouden laboratoriossa suoritettujen tutkimusten pohjalta.
Vuokra on määrättävä asunnon käyttöominaisuuksien perusteella. Ilmeisesti.
arkkitehtia on pidettävä ammattimiehenä
näiden arvostelussa. Toisaalta. mainitun
tehtävän suorittajan täytyy myös pystyä
ilmaisemaan· markoissa asunnon eri omi-
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naisuuksien merkitys. Tässä taas talvi~
taan taloudellista. asiantuntemusta. Kun
Rakennustalouden laboratorio on erikoistunut juuri tällaisen asiayhdistelmän käsittelyyn, soveltuikin mallin rakentaminen
varsin kätevästi tutkimusohjelrp.aan.
Toinen vastaava tehtävä on Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön tilaama tutkimus »Asuntojen jyvitys asuntopoliittisena keinona». Määräämällä sopivalla tavalla erikokoisten asuntojen hinnat voidaan ilmeisesti suunnata kysyntää
niihin asuntoihin, joita asuntopoliittiselta
kannalta pidetään sopivina. Tutkimustehtävä on kuitenkin erittäin laaja. Sen
alkuosa muodostuu seuraavasti:
-

markkinahintoja
Asunto-osakkeiden
osoittavan mallin luominen
Eri tyyppisten asuntojen rakennuskustannusten määrääminen
toimintatavan
Asuntomarkkinoiden
teoreettinen tutkiminen
Yhteenveto suoritetuista asuntososiolologisista tutkimuksista.

Näissä tehtävissä taaskin sosiologinen
tai sosiaalipoliittinen asiantuntemus on.
verraten vähämerkityksinen. Sen sijaan
rakennusalan ja talousalan ammattimi<?s
yhdessä voivat parhaiten työskennellä kysymyksessä olevan tehtävän hyväksi.
Vastaavanlaisten esimerkkien luetteloa
voitaisiin jatkaa hyvinkin pitkälle. Esim.
vuokra-analyysien suorittaminen on tällä
hetkellä uskottu Sosiaalisen tutkimustoimiston tehtäväksi ja sinne se ilmeisesti on
tarkoitus jättääkin. Vuokramarkkinoiden
testaukseen voidaan kuitenkin hyvin näppärästi käyttää juuri edellä selitetyn vuok-.
ramallin antamia mahdollisuuksia. Niinpä
tuntuisi myös luonnolliselta, että laitos,.
joka. tällaisen mallin laatii, suorittaisi
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vuokratutkimuksia. Näiden yhteydessä se
voisi huolehtia siitä, että virkamiesten
asuntojen. vuokrat pysyisivät yleisellä
markkinatasolla.
Kun edetään pitemmälle nimenomaan
sosiaalipoliittisten kysymysten suuntaan,
voidaan ehkä tulla loppujen lopuksi asuntoalallakin joihinkin erikoiskysymyksiin,
jotka vaativat nimenomaan sosiaalipoliittista asiantuntemusta. Tällaisten raja-

tapausten selvittämiseksi voidaan asuntotutkimukseen erikoistuneeseen laitokseen
helposti kiinnittää alan työvoimaa.
Asuntotutkimukseen on maassamme
kiinnitetty aivan riittämättömästi huomiota. Tämän vuoksi katsoisinkin tutkimuspanoksen lisäämisen olevan' varsin
tarpeellista, ei kuitenkaan uusia tutkimus~
elimiä perustamalla vaan nykyisten lai.,.
tosten kapasiteetia lisäämällä.

Paavo Seppänen:
Kaikilla ajankohtaisesti tärkeillä ongelmilla näyttää olevan yksi yhteinen piirre.
Jos jotakin niistä kirjoitetaan, ne herättävät julkisen keskustelun. Näin on tapahtunut myös yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tueksi ja kontrolloimiseksi suoritettavan tutkimuksen kohdalla. Viime
kevättalvella julkisuuteen saatettu sosiaalitutkimuskomitean mietintö on saanut
aikaan varsin mielenkiintoisen keskustelun
yhdestä polttavasta yhteiskunnallisesta ongelmastamme. Osittain tämä keskustelu
on kohdistunut yhteiskuntapoliittisessa
päätöksenteossa tarvittavan tutkimuksen
yleiseen tarkasteluun, osittain siihen ratkaisuun, jota sosiaalitutkimuskomitea on
ehdottanut toteutettavaksi. Mietinnön laatijan, näkökulmasta katsoen molempien
esilletuloa on pidettävä ilahduttavana
asiana, sillä julkinen debatti pystyy miltei
aina tuomaan esiin joitakin ongelman
kannalta. tärkeitä näkökohtia.
Mitä tutkimuksen yleisestä' tarpeesta
käytyyn keskusteluun tulee, ,.se näyttää
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta liik~
kllvan yksimielisyyden merkeissä:~ Nykyistä laajapohjaisemman ja tehokkaamman,

tutkimuksen tarvetta korostetaan kaikissa
puheenvuoroissa, ja esiintyvät erimielisyydet liittyvätkin oikeastaan vain toisarvoisiin - vaikkei suinkaan merkityksettömiin - seikkoihin. Yhtäältä nämä näyttävät olevan terminologisia, toisaalta erilaisten organisatodsten ratkaisujen keskinäistä paremmuutta koskevia käsityseroja.
Termien erilaista käyttöä koskevat erot
näyttävät olevan pääpiirteissään .yhteydessä siihen, sattuuko kirjoittaja olemaan
enemmän kansantaloudellisesti vai sosiologisesti orientoitunut. Erityisesti näyttävät termit sosiaalinen ja sosiaalitutkimus
tuottavan erimielisyyksiä. Sosiologisesti'
orientoituneet kirjoittajat tuntuvat komitean tavoin ymmärtävän sosiaaliset
ongelmat mahdollisimman laajoina, yleisinä yhteiskunnallisina ongelmina, joista
esimerkiksi taloudelliset ongelniat ·muo..
dostavat vain yhden, joskin erittäin tärkeän osan. 1 Useimmille kansantaloudellisesti orientoituneille kirjoittajille. sosiaali~
nen näyttää merkitsevän paljon suppeampaa' asiaa, kun taas taloudellinen toiminta
1. M ffi.

ERIK ALLARDT , OLAVI RIIHINEN.
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käsitetään jollakiri lailla yleisluontdsem.;
maksija hallitsevaksi. 2 Erityisesti näyttää
tämä ajattelu olevan ominaista GÖSTA
MIcKwrrzille, jonka puheenvuorossa painokkaasti korostetaan taloudellisen tutkimuksen yleisl~onteisuutta ja jossa sosiaalitutkimus hämmästyttävästi typistetään so~
siaalihuoltotutkimukseksi. 3
Mickwitzin
asiallisen yleisesityksen jälkeen ei voi
odottaa, että. fypistys johtuisi pelkästään
siitä rajoittuneisuudesta, jonka Mickwitz
väittää olevan ominaista tietynlaisen koulutuksen saaneelle tutkijalle, vaan että se
on yhteydessä onnettomasti tulkittuun
terniinologiaan. Kun komitean käyttämä
termi sosiaalitutkimus eli toisin ilmaistuna
yhteiskunnan tutkimus on hänen käsissään
muuntunutepämääräiseksi sosiaalipoliittiseksi tai. suppeimmillaan sosiaalihuolto~
tutkimukseksi, se ei ole voinut olla aiheuttamatta myös muita - tahattomia tai
tahallisia väärintulkiritoja komitean
tavoitteista. Merkillisimpiä näistä on ehdottomasti se käsitys, että taloudellinen
ja tilastollinen asiantuntemus olisi suunnitelmassa pyritty sivuuttama~'n jonkin
»sosiaalipoliittisen» asiantuntemuksen hyväksi. Mikäli tällaiseen tulkintaan päädytään, sen täytyy johtua joko puhtaasta
väärinkäsityksestä tai tahallisesta vääristelystä. Mietinnön kirjoittajalle sosiaaliset
ongelmat ovat yhteiskunnallisia ongelmia,
joiden selvittämiseen tarvitaan paitsi mietinnössä erityisesti korostettuä sosiologista
asiantuntemusta myös runsaasti kansantaloustieteellistä, tilastotieteillistä, psykologista,
lääketieteellistä, matemaattista, vciltio-opillista
2. Mm. PEKKA KUUSI, GösTA MICKWITZ.
3. GÖSTAMICKWITZ Valtion harjoittaman sosiaalipoliittisen ja kansantaloudellisen tutkimuksen organisaa-.
tiosta, Kansantaloudellinen Aikakauskirja .1964,
Nide 3, s. 168-171.
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jne. asiantuntemusta. Minkään nimenomaisen. tieteenhaaran omien keinojen
varassa ei suunnitelmaan sisältyviin ta~
voitteisiin päästä. Elintasotutkiinus vaatii
sekä kansantaloudellista että sosiologista
asiantuntemusta, työvoimatutkimus, asuntotutkimusjne. samoin: Näihin tavoitteisiin
on mietinnössä myös selvästi pyritty, ja
sen luonteiseksi ovat useat mietinnöstä
kantansa esittäneet kirjoittajat, kuten
ERIK ALLARDT, OLAVI RIIHINEN ja KAUKO
SIPPONEN komitean suorittaman työn myös
tulkinneet.
Toinen merkillinen seikka, joka monien
talousmiesten muttei sosiologien puheen~
vuoroja näyttää sävyttävän, on käsitys,
että komitea Jättäessään mm. taloudellisen ohjelmoinnin suunnitellun laitok~
sen ulkopuolelle on pyrkinyt luomaari
jonkinlaisen »sosiaalipoliittisen unelmatehtaan» ja samalla epäreaalisesti syrjäyttänyt kansantaloustieteen suunnitelmis.,.
saan. On sangen valitettavaa, jos mietintö
todella jättää kansantaloudellisesti· orientoituneelle lukijalle tällaisen kuvan, sillä
siihen ei missään tapauksessa ole pyritty.
Vaikka komitea ei ole tehnytkään mitään
yksityiskohtaista ehdotusta tiettyjeri taloudellisten ongelmien tu tkimiseksi, se on
kuitenkin täsmällisesti korostanut tällaisen
tutkimuksen tärkeyttä ja tutkimusta koskevan järjestelyn kiireellisyyttä. 4 Kuinka
järkevästi komitea on menetellyt jättäes:"
sään täinänosan tutkimuksen suunnittelusta kansantalousmiesten itsensä suori.,.
tettavaksi, on tietysti kokonaan toinen:
asia. Tässä yhteydessä siihen ei liene tar...'
peen etsiä vastausta.
Mitä taas Mickwitzin pelkoon sosiaa,li·"
4. Sos,iaalitutkiinuskomitean mietintö. KomiteanmietiY{tö .1964:A 3, s. ,25:
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poliittisesta unelma tehtaasta tulee, on
väärinkäsitys myös sillä kohdalla ilmeinen.
Ensinnäkin komitea on tehnyt ehdotuksen
tutkimuslaitoksen perustamisesta, ei sosiaalienempää kuin muutakaan politiikkaa harjoittavasta elimestä. Toiseksi asiasta käyty
keskustelu näyttää selvästi osoittavan, että
ainakin muiden kuin korostuneesti taloudellisten ongelmien tutkiminen olisi ilman
tällaista
sosiologisesti
orientoitunutta
suunnitelmaa jäänyt kokonaan vaille sitä
huomiota, jonka se ehdottomasti näyttää
ansaitsevan. Kun sellainenkin asiantuntija kuin PEKKA KUUSI arvostelee tehtyä
ehdotusta ylimitoituksesta, ei voi päätyä
muuhun kuin että I<uusi ei ole riittävästi
perehtynyt taloudellisten ongelmien ulkopuolelle jäävien sosiaalisten ongelmien
laajuuteen ja tärkeyteen. Esimerkiksi
maassamme nykyisin suoritettavaan alkoholitutkimukseen verrattuna tehty ehdotus on suhteellisesti paljon vaatimattomampi, eikä alkoholitutkimuskaan - ei
ainakaan sivustakatsojasta - näytä ylimitoitetulta. Vielä vähemmän voisi uskoa,
että ne tulokset, joita alkoholitutkimuksen
yhteydessä on saavutettu, olisivat antaneet Kuuselle aiheen epäillä suunnitelmaan sisältyvän sosiaalitutkimuksen epätarkoituksenmukaisuutta.
Väistämättömästi päädytäänkin päinvastaiseen käsitykseen ehdotuksen laajuudesta kuin Kuusi. Se on pikemminkin liian
suppea kuin liian laaja, vaikka korostuneesti taloudelliset ongelmat ovat jääneetkin sen ulkopuolelle ja korostuneesti taloudellinen tutkimus toisen suunnitelman
puitteissa toteutettavaksi. Käsitykseni mukaan ehdotukseen olisi pitänyt sijoittaa
eksplisiitisti ilmaisten - nyt ne sisältyvät
vain implisiitisti ~ ainakin koulutuksen,
hallinnon (siihen sisällytettynä päätöksen-·

teko) ja politii~an tutkimus. Osana yleisluonteisempaa sosiaalitutkimusta ne olisivat vain vähäisin .ehdotusta koskevin
muutoksin edelleenkin suunnitelmaan
sovitettavissa.
Edellä esitettyihin tieteenhaarojen välisiin eroavuuksiin näyttävät paljolti kyt..
keytyvän myös komitean tekemän ehdotuksen toteuttamista koskevat erimielisyydet .. Sosiologisesti orientoituneet kirjoittajat näkevät ehdotuksen kaipaavan kii-.
reellistä toteuttamista, monet kansantaloudellisesti orientoituneet henkilöt vaativat suunnitelman perusteellista tarkistamista ja ratkaisun viivyttämistä.Kokonaisvaltaista yhteiskuntapolitiikkaa kaikissa 'yhteyksissä korostava sosiaalipoliitikko Pekka Kuusi näyttää erityisesti olevan vakuuttunut suunnitelman epäkypsyydestä. 5 Yhtä selvästi ei ilmene, mitkä
ovat Kuusen perusteet, miksi s~unnitelma
on epäkypsä. Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa julkaistussa puheenvuorossa
Kuusi tosin tuo esiin suunnitelmassa liian
vähän k<;?rostetun kokonaisvaltaisuuden,
mutta its~" avainsana kokonaisvaltaisuus jää
epäselväksi. Missään Kuusi ei ole yksityiskohtaisesti osoittanut, mitä hän kokonais ...
valtaisuudellaan täsmällisesti tarkoittaa.
Nyt vain näyttää -siltä, että tutkimuksen
yksinomainen tehtävä on Kuusen mielestä
joidenkin selvästi määrättyjen kokona}svaltaisten poliittisten ta voitteiden palveleminen. Tähän viittaa erityisesti hyvinvointi-ideologiaa koskeva kirjoitus Yhteiskuntasuunnittelu- kirjassa. 6
Jos valtio olisi liikeyritys, niin kuin
Kuusi näyttää edellyttävän, ja sen yksin5. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1964,
Nide 3, s. 175.
6. PEKKA KUUSI Hyvinvointivaltion. ideologia.;.
Yhteiskuntasuunnittelu 1963,s., 129 ..
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omaisena tavoitteena olisi yksimielisesti
määritellyn voiton saavuttaminen, olisi
myös ilmeistä, että tutkimus voitaisiin
todella rajoittaa vain määrättyjen poliittisten tavoitteiden p'alvelemiseen. Ei kuitenkaan ple itsestään selvää, että demokraattinen yhteiskunta on todella tällainen. Jossakin muodossa olevaan »voittoon» ihmisyhteisö ilmeisesti kyllä pyrkii,
mutta mitä tämä voitto kulloisessakin tilanteessa ja yhteiskunnan eri osissa on,
ei luultavasti ole yhtä yksinkertaisin termein ilmaistavissa kuin liikeyrityksen tavoitteet tavallisesti ovat.
Edellä oleva ei tietenkään tahdo pienimmässäkään määrin kiistää sitä tosiasiaa,
että millä tahansa yhteiskunnalla - myös
demokraattisella - on tietysti myös joukko yhteisesti hyväksyttyjä tärkeitä tavoitteita, joiden toteuttamiseksi tutkijoiden
selvityksiä kipeästi tarvitaan. Pyrkimyksenä on vain kiinnittää huomiota siihen,
että tämän lisäksi on jokaisessa yhteiskunnassa myös suuri joukko muita polttavia
sosiaalisia ongelmia, joiden selvittäminen
on tärkeä tehtävä sekä demokraattisesti
hallitun yhteiskunnan että erityisesti siinä
elävien ihmisten näkökulmasta. Aina. on
olemassa paljon sellaisia ongelmia, joita
päätöksentekijät - taitavimmatkaan eivät pysty tärkeiksi ongelmiksi osoittamaan tai heillä ei ole halua siihen, puhumattakaan siitä, että he kykenisivät esittämään täsmennettyjä tehtäviä näitä ongelmia koskevien tutkimuspalvelusten suorittamisesta.
Totalitäärisessä yhteiskunnassa, jossa
tavoitteet määräytyvät yksioikoisesti ylhäältä käsin, tilanne on tietenkin toinen.
-Sosiaalitutkimuskin suunnitellaan - ja
saattaa olla, että se niiden edellytysten
vallitessa on myös tarkoituksenmukaista
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- pelkästään poliittisen vallankäyttäjän
käsikassaraksi. Tutkimustulokset, joita
niissä olosuhteissa on saavutettu, eivät
demokraattisen yhteiskunnan näkökulmasta ole kuitenkaan erityisen rohkaisevia.
Samalla tavoin ovat myös ne demokraattisten yhteiskuntien sosiaalitutkimuslaitokset, joiden yksinomaisena tehtävänä
on toimia päätöksentekijöiden apureina,
jättäneet liian paljon toivomisen varaa.
Demokraattinen yhteiskuntapolitiikka
tarvitsee tietoja ei vain ennalta määrättyjen tavoitteiden rationaalista toteuttamista vaan myös päätöksenteon kontrol~
lia varten. Olkoon se päätöksentekijästä
kuinka epämiellyttävää tahansa, demokraattisessa yhteiskunnassa on tehtävä myös
sellaisia tutkimuksia,joissa sekä päätöksenteossa käytetyt keinot että itse päämäärät
joutuvat kriittisen analyysin kohteiksi. Tä-män komitean mietintöön sisältyvän ajattelun on selvästi oivaltanut mm. sosiologi
Erik Allardt, joka ei ole osoittanut vain
»kokonaisvaltaisten» tarpeiden ulkopuolella olevia mahdollisuuksia, vaan on samalla asettanut kyseenalaiseksi sen, onko
Kuusen ajama »kokonaisvaltaisuus»-idea
edes tehokkain ratkaisu tutkimusongelmaan.
Kuusen kokonaisvaltaisen periaateratkaisun rinnalla on Gösta Mickwitz ehdottanut - ilmeisesti kuitenkin eri näkökulmasta asiaa tarkastellen kuin,Kuusi-käytännöllisen kokonaisratkaisun, joka perustuisi sosiaalitutkimuskomitean tekemän
ehdotuksen, talousohjelmakomitean tekemän yleistaloudellista tutkimuslaitosta koskevan ehdotuksen ja Tilastollisessa päätoimistossa suoritettavien tilastojen kokoamisen ja valmistamisen yhdistämiseen. Kun asiaa koskevat perustelut
ovat jääneet varsin vähäisiksi, on kannan-
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otto Mickwiizin ehdotukseen suhteellisen
vaikeaa. Ensi kuulemalta kuitenkin suu'::
resti hämmästyttää jo pelkästään se, että
Mickwitz asettaa tutkimuslaitoksen ihanteeksi merkantilististaRuotsin valtakuntaa·· varten 1700-luvun alkupuoliskolla
perustetun taulustolaitoksen, vaikka ne
tutkimustarpeet, joita nyt pyritään tyydyttämään, kohdistuvat 1900-luvun jälkipuoliskon differentioituneeseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiseksi ehdotuksen
toteuttaminen merkitsisi todella mammuttimaisen laitoksen muodostamista, mikäli kaikki tarpeellinen tutkimus pyrittäisiiri siihen mahduttamaan. Kovin tarkoituksenmukaiselta tällainen tilastolaitoksen
paisuttaminen ei näytä myöskään sen takia, että tämän hetken tutkimus tarpeet
eivät kohdistu ensisijaisesti tilastojen kokoamiseen ja valmistamiseen vaan tutki':'
musaineistojen - myös tilastojen - analysointiin. Tätä tehtävää varten olis!
ehkä järkevämpää päätyä juuri komitean
ehdottamaan varsinaiseen tutkimuslaitokseen, jossa analyysien suorittamiseen tarvittava työrauha olisi rutiinitilastojen kokoamisen puuttuessa paremmin turvattu.
Komitean kannasta poiketen näyttäisi
myös tarkoituksenmukaiselta, että kaikki
uuteen tutkimuslaitokseen suunnitellut tilastot elinkustartnusindeksilaskelmat
mukaan luettuina - siirrettäisiin tilastoin.:
tiin erikoistuneeseen Tilastolliseen päätoimistoon.
Vaikka henkilökohtaisesti pidärikin erittäin arvokkaana' asiana sitä,että mahdollisimman 'monet tärkeät näkökohdat tule-

vat tutkimuslaitosten' suurmittelussa hlio'"
mioon otetuiksi, en ole täysin voinut yhtyä
enempää Kuusen kuin Mickwitzinkään
esittämiin puheenvuoroihin, joissa sosiaali':'
tutkimuskomitean suunnitelman toteuttamista tahdotaan" viivästyttää. Mikäli hei.:
dän suunnitelmiinsa sisältyy ehdotuksen
toteuttamisen kannalta tärkeitä näkökoh'"
tia, ne on mahdollista ottaa huomioon varsin vähin k6rjauksin joko suunnitelman to.:
teuttamisvaiheessa tai myöhemmin. Tällä
hetkellä kaikkien yhteiseksi tavoitteeksi
hyväksymä tutkimuksen tehostaminen ei
siedä aikailuja, ei ainakaan sellaisia, jotka
pääasiassa näyttävät olevan kiinni tieteenhaarojen välisistä erimielisyyksistä. Mikäli
reaalista ratkaisua tutkimuksen käynnistämiseksi todella halutaan, toteutettakoon
nyt tehty suunnitelma kiireelJisesti joko
sellaisenaan tai korjattuna niiltä osin,
joilta se kipeimmin korjausta kaipaa.
Mikäli taas lisäratkaisut tai koordinoinnit'
osoittautuvat myöhemmin tarpeellisiksi~
niiden' suorittamiseen on aina olemassa
mahdollisuuksia. Tuskin mitään »koko.:
naisvaltaistakaan»
ratkaisua
voidaan
tehdä lopulliseksi.
Ehdottomasti epäkypsintä tässä vaihees':"
sa' olisi jäädä vuosikausiksi riitelemään'
siitä, mihin tämä tai tuo tutkimus olisi
sijoitettava, sillä se ei ainakaan ole rat..:.
kaisu pääorigelmaan, tutkimustarpeen tyy.:·
dyttämiseen. Kansantalousmies OLAVI
NIITAMon asialliseen kannanottoon viita~'
ten: » ... aivoresursseja on niin niukalti;
ettei ole varaa vuosikausien erimielisyyksiin 'tutkimustyön anatomiasta.»
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Fekka' Kuusi:
. Keskustelua häiritsee se, että puheenvuorot ovat jakautuneet kahden aikakalls ..,
lehden palstoille. Niinpä Paavo Seppäsen
vastine antaa tämän aikakauslehden lukijoille jo ilmeisen yksipuolisen kuvan asiasta. Pari täydentävää huomautusta lienee siksi tarpeen.
Peruspulltteet komitean ehdotuksessa
ovat käsitykseni mukaan. seuraavat: suhde sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen
v~lilläjääavoimeksi; sosiaalisen tutkimuksen niveltyminen päätöksentekoprosessiin
j~ä epämääräiseksi. Epäilemättä ehdotus
saatettaisiin ottaa tällaisenakin käsiteltäväksi. Mutta käsittelyn tulos ei ehkä täl,löin muodostuisi komitean odotusten mukaiseksi.
Seppäsen näkemä jyrkkä kahtiajako sosiologisesti orientoituneiden ja kansantaloudellisesti orientoituneiden yhteiskunnan tutkijoiden välillä selittänee sen, miksi Seppäsen on työläs ymmärtää kokonaisvaltaisen näkökulman merkitystä yhteiskunrlan tutkimisessa. Kun puolestani jo
vuonna 1952 omaksuin yhteiskuntapolitiikka-käsi tteen nimenomaan yläkäsitteeksi mm. sosiaalipolitiikka- ja talouspolitiik. ka-käsitteille, lu~lisin, että ei liene aihetta
luokitella minua niiden jDukkoon, joiden
väitetään näkevän sosiaalitutkirrlUs ahdasalaisena. Ehkä olisi kuitenkin käsiteselvyyden vuoksi syytä pysähtyä vielä harkitse;m~ansitä, eikö yhteiskuntapoliittinen tutkimuslaitos. olisi suunnitellulle laitokselle
. osuvampi nimitys kuin sosiaalitutkimuslaitos~

Olene:sittänyt, että eduskup.nalle pyrittÄ-isiin • antamaan. mahdollisimman pian
; ~okonaisesitys päätöksentek()a palvelevan
y'htei~}{unta;tieteellisen tutkimuksen järjes..

tämisestä.
Toisin sanoen annettaisiin sa'",'
malla kertaa esitykset sekä taloudellisen
että sosiaalisen tutkimuksen järjestämisestä. Kun valtion yhteiskuntatieteellisessä toimikunnassa on paraikaa kiireellisen
selvityksen kohteena yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen järjestäminen koko laajuudessaan ja kun talousneuvoston tallOlta odotetaan erillistä ehdotusta talouspolitiikkaa palvelevan tutkimuksen järjestämiseksi, en todellakaan voi olla katsomatta malttamattomuudeksi sitä, jos ehdotus
sosiaalitutkimuslaitoksesta otettaisiin juuri
nyt erikseen käsiteltäväksi. S()siaalisentutkimuksen järjestämisestä ei voi mielek...;
käästi päättää, ellei ehdotus taloudellisen
tutkimuksen järjestämisestä ole samanai~aisesti esi~lä. Tässä kohden on käsitykseni
muuttumaton.
Sen sijaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen niveltäminen päätöksentekoprosessiin lienee ongelmana maamme oloissa
siksi tuore ja vaikea, että tämä erityisiä
suunnitteluelimiä edellyttävä ratk~isu
saattaa olla aiheel1ista siirtää tutkimuselinten perustamisen. jälkeen suoritettavaksi. Erik Allardt on epäilemättä oikeassa
siinä, että. komitean ehdotus v(istaa suomalaisen yhteiskunnan 'päätökse:ntekoprosessin nykyorganisaatiot~. Mutta tämä organisaatio :onkin puutteellinen. Valtioneuvostomme työskentelytapahan juuri
on jäänyt suunnitelmallisen, yhteiskuntapolitiikan asettamista, vaatimuksista jälkeen.
Jos katsonkin, päätöksentekoprosessin
organisatoris~n kehittämis,en vält~ämättö,:,
m~ksi, älköön silti §.eppäsen tapaan. l~ulo
. teltako, että pitäisIn. yht~i~k,untatiet~,e1li
sen tutkimuksen.yks~1}o~ais,~na t~ht~v~pä
,

~

286

KESKUSTELUA

selvästi määrättyjen poliittisten tavoitteiden palvelemista. Tämän aikakauskirjan
edellisessä numerossa jo totesin,että ·»yhteiskuntatieteellisen tiedon funktio on pyr-

kimyksiään toteuttavien kansalaistenpalveleminen». Kansalaiset eivät toki toteuta pyrkimyksiään vain keskitettyjen poliittisten toimenpiteiden avulla;

Gösta Mickwitz:
Olen vilpittömästi iloinen siitä positiivisesta keskustelusta, jota on käyty yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen organisaatiokysymyksestä. »Tiedon tasomme» tällä alalla on nyt huomattavasti korkeammalla kuin puoli vuotta sitten sosiaalitutkimuskomitean mietinnön ilmestyessä.
Toivon hartaasti, että asia voidaan nyt
viedä pikaiseen ja ennakkoluulottomaan
ratkaisuun. Siinä suhteessa yhdyn täysin
tohtori Seppäsen toivomuksiin. Sopivien
organisaatiomuotojen kehittäminen vaatii kuitenkin Yhteiskuntatieteellisen toimikunnan taholta melkoista panosta.
Olen erikoisen tyytyväinen professori
Wariksen kirjoituksen johdosta. Yhdyn
melkein joka kohtaan hänen ajatuksistaan,
tietenkin alkulauseiden outoa sensuuriajatusta lukuun ottamatta. Hänen nykyinen
työhypot'eesinsa lähtee sellaiselta »kokonaisvaltaiselta» ja tasapuoliselta pohjalta,
mistä edeten voidaan yhteiskuntatieteitä
parhaiten edistää. Juuri tällaista selväpiirteistä ja eksplisiittisestiilmaistua näkemystä lukija jäi kaipaamaan sosiaalitutkimuskomitean mietinnöstä. Sen tapaan
jakaa yhteiskuntatieteitä kahtia palaan
alempana.
Tohtori Laurila selvittelee asioitakiitettävällä ja kirkkaalla tavalla. Hänen esityksensä tuo julki sellaisia kohtia, jotka
tilan puutteen takia eivät mahtuneet esitelmääni. Toivottavasti se pystyy oikaise-

maan tohtori Seppäsen väärinkäsityksiä
tilastotyön ja tilastotutkimuksen nykyolemuksesta. Aikaa on toki ehtinyt kulua kunniakkaan vanhan taulustolaitoksen perustamisesta. Se kehitys, minkä tohtori Laurila asiantuntemuksellaan hahmottelee,on
ehdottomasti otettava huomioon .uutta
tutkimuslaitosta suunniteltaessa.
Voin vaikeuksitta yhtyä sekä professori
Wariksen että tohtori Laurilan esittämiin
kantoihin. Mielestäni' ne johtavat samoihin loppupäätelmiin. Sitä vastöin tohtori
Seppäsen argumentointi näyttää osittain
puutteellisemmalta.
Ilmeisesti tohtori Seppänen ei ole täysin pystynyt omaksumaan professori AIlardtin oivallusta, että yhteiskuntatieteet
muodostavat kokonaisuuden. (Käsite »sosiaalitieteet»on Suomen olosuhteissa epäilemättä vaarallinen ja väärinkäsityksiin
johtava.) - Hän jatkaa sillä kahtiajakoisuu den linjalla, joka painoi leimansa myös
komitean mietintöön. Esimerkkinä tästä
voi mietinnön osalta viitata sen ensimmäiseen liitetauluun (s. 63), jossa mainitaan
toisaalta »sosiaalitutkimus» ja toisaalta
»taloustieteellinen tutkimus» eri suureina.
Jälkimmäinen ei siis tämän mukaan ole
sosiaalitutkimusta, vaan »sitä sivuavaa
tutkimusta». Sama kanta käy esille tohtori
Seppäsenviittaamasta' kohdasta (mietinnön sivut 24-25), jossa sanotaan, että soveltava sosiaalitutkimus on vielä korostti-
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neemmin puutteellista kuin taloudellinen
tutkimus. Vastoin tohtori Seppäsen vastineessa esitettyä kantaa pidän erittäin tarpeellisena, että »etsitään vastaus kysymykseen, onko komitea menetellyt järkevästi jättämällä taloustieteellisen tutkimuksen suunnittelemisen kansantalousmiesten itsensä suoritettavaksi». Ei toki pitäisi jättää! Yhteistyössä tämä suunnittelu
on suoritettava. Sitä vastoin yhdyn tohtori· Seppäsen väitteeseen,että »ehdotettu
laitos on pikemmin liian suppea kuin liian
laaja, kun korostuneesti taloudelliset ongelmat ovat jääneet suunnitelman ulkopuolelle».· Tässä suhteessa viittaan tohtori
Laurilan toteamukseen, että laajempikaan
laitos ei ole mikään jättiläinen. Reunahuomautuksena ehkä kuitenkin on lisättävä, että puhtaasti taloudellisia ongelmia lienee yhteiskuntatieteissä: perin harvoja.
Tohtori Laurila on ilmeisesti oikeassa
väittäessään, että tasapuolisemmin kokoonpantu komitea, jonka tehtävä vastaisi professori Wariksen (ja tohtori Seppäsen) nyt keskustelussa esittämää kantaa,
olisi päätynyt toisenlaiseen ehdotukseen
kuin mietinnössä esitetty. Mm. olisi osastojako todennäköisesti ollut toinen. On
kuitenkin myönnettävä, että komitean
tehtävän lähtökohta, Sosiaalisen tutkimustoimiston uudelleen organisointi, aivan kuin omalla voimallaan johti suppeampaan viitekehikkoon. Komitealle on
annettava täysi tunnustus siitä, että se
yritti ajatella radikaalisti ja avarakatseisesti. .On hyvinkin ymmärrettävää, että
sen mielikuvitus ei ulottunut käsittämään
yhteiskuntatieteitä. kokonaisuudessaan ja
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että eräät osat näin ollen jäivät vain
taustatekijöiksi.
Useatkin lauseet tohtori Seppäsen vastineessa viittaavat siihen, että taloustieteilijöiden periaatteelliset katsantokannat .eivät eroa kovin paljon hänen kannanotoistaan. Hänen kirjoitustaan on siis pidettävä
erittäin hyödyllisenä ja ehkä välttämättömänäkin lisänä komitean mietintöön. Pahinjäljellä oleva kuilu näkyy olevan tohtori Seppäsen ja tilastoedustajien välillä.
Toivottavasti hän on nyt valmis yhtymään
heihinkin luettuaan tohtori Laurilan selvityksen. Tällä tavoin saataisiin rauha
palautetuksi maahamme. Silloin syntyisivät paremmat edellytykset Yhteiskuntatieteellisen toimikunnan ehdotusten nopeaksi toteuttamiseksi kaikkien yhteiskuntatieteiden ja metodien yhteisellä linjalla.
Eräs käytännössä helposti toteutettava
ensi askel on, että Tilastollinen päätoimisto, Allardtin ja Laurilan linjaa noudattaen, pikaisesti muuttaa asetuksensa
kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyy vakinaiseen virkaan muutkin kuin tilasto- ja
kansantalousteoreetikot (edellyttäen vain
sopivasti porrastetun arvosanan tilastotieteessä). Tämän muutoksen ei pitäisi tapahtua palkkakilpailun helpottamiseksi
vaan asiallisen tason kohottamiseksi.
Olen hyvilläni siitä, että käyty keskustelu on selvittänyt asioita ja oikaissut niitä väärinkäsityksiä, jotka johtuivat sbsiaalitutkimuskomitean niukkasanaisuudesta
ja eräistä sen käyttämistä käsitteistä. Uskon, että keskustelu on melkoisesti edistänyt hyvän ja työkykyisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen aikaansaamisen mahdollisuuksia.

Katsauksia

Seppo .Isotalo: ERÄS ASUNTOPOLIITTINEN TUTKIMUS

Asuntopoliittisten ratkaisujen perustaksi
tarvitaan teoriaa ja tutkimusta. Ruotsissa,
missä .valtiovalta ohjaa ankaralla kädellä
asuntomarkkinoita, on sosiologi PER HOLM
tehnyt parhaansa osoittaakseen vuokrasäännöstelyn tarpeellisuuden ja yhteiskunnan ohjauksen välttämättömyyden
asuntomarkkinoilla.1
Hänen käsitys~annastaan voimakkaasti
poikkeavia mielipiteitä ovat esittäneet
kansantalousmiehet BENTZEL, LINDBERG
ja STÅHLE yhteistuumin tekemässään keskustelukirjasessa »Bostadsbristen» (Stockholm 1963).
Olennainen ero näilläkannanotoilla on sii~ä, että Holm katselee asuntomarkkinoita .sosiologin vaaleansinisten silmälasien lävitse, korostaen asunnon ainutlaatuista merkitystä. välttämättömyyshyödykkeenä. Jälkimmäiset kolme herraa taas pyrkivät soveltamaan klassillista
talous teoriaa asuntomarkkinoihin.
Suomessa on asuntopoliittisen keskustelun puheenvuorojen käyttö jäänytsosiologienja sosiaalipoliitikkojen osalle. Asiaan
perehtymättömän on vaikea arvostella
sitä, kuinka hyvin he oman alansa tuntevat. Sen sijaan heidän tapansa käsitellä
talöudellisia kysymyksiä ovat varsin vaih,.
televia.
1. Konsumtionsmänster på bostadsmarknader, Stock-

holm 1964.

Eräs asuntopoliittisen keskustelumme
perusmyyttejä on »asumisen kalleus». Tämän seikan todistamiseksi on syntynyt
TAPANI PURoLAn tutkimus »Tulot ja
asuminen». 2 Ymmärtääkseni sosiologi harhailee melko kaukana erikoisalansa ulkopuolella vuokria ja tuloja tutkiessaan.
Niinpä suotaneen anteeksi, jos rakennusmies - samaten maallikkona - tarkastelee hänen työtään.
Purolan tutkimustavoite

Kaupungeissa tapahtunut asuntojen hinnannousu on Purolalle peruste, jonka
vuoksi hän rajoittaa tarkastelunsa koskemaan vain kaupunkeja. Toisaalta hän
poimii aineistonsa uusimman asuntokannan joukosta.
Nämä rajoitukset merkitsevät sitä, että
tutkimuksen kohteeksi on valittu vajaat
10 % asuntokannastamme. Kun kysymyksessä ovat nopeasti kasvavat kaupungit ja uudet asunnot, onkin selvää, .että
näin joudutaan aineistoon, jossa kaiken
todennäköisyyden mukaan vallitsee korkein vuokrataso koko maassa.
Aineistoa valitessaan Puro1a on lähtenyt
liikkeelle 13 suurimmassa kaupungissamme vuosina 1952, 1955 ja 1958 ~almistu
neista asuinkerrostaloista. Otantamene2. Vammala 1962.
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tehnän avulla: hän on valinnut kaikkiaan
I.töin, 2.000 huo.neisto.a,. jo.iden 'asukkaiden
vuokria ja tulo.ja o.n tiedusteltu vuodelta
1960. Kyseiset asunno.t jakaantuvat raho.ituksen perusteell~ seuraavasti:
Aravalaina
Matånhankintalaina
Ilman valtio.n lainöitusta

65%
5%
300/0
100

%'

'Tutkimuksenkuvaamana aikana Aravavaih49 % kaupunkien ja
kauppalain asunto.tuo.tanno.sta, jo.ten Puro.lan.aineisto.ssa esiintyvä Arava-asunto....
jen määrä o.n suhteellisen suuri tähänkin
lukuun verrattuna. Tämä merkitsee myös
sitä, että Arava-asunno.t saavat. varsin
suuren paino.n Puro.lan suo.rittaessa aineis-c
to.sta ko.ko.naisuudessaan erilaisten _riippuvuussuhteiden etsimistä.
tuo.t~nto.,käsitti

Vuokrat .:
Vuo.kran maarääminen o.n varsin yksinkertai~tå.; sill~in, kun huo.neisfo.n haltija'
asuu vuokralaisena. Monimutkaisemmaksi
muo.do.stuu kysymys o.mistajan itse 'asuessa
huo.neisto.ss~. ':Osan vuo.krakusta~nuksista
perii talo.yhtiö 'asunno.no.mistajalta yhtiövuokran .muo.dossa.'·Useiinmiterisisältyy
yhii~vuo.kraan myös asuIlllo.n kul~m'isesta
ja .Janheriemi~esta j~htuva ku61et'usmaksu.
Tämän lisäksi ön o.sakeasunno.n o.mistajajeutunut kiinnittämään ,pääo.maa
asunto.o.n sen o.staessaan; 'Fårnän Puro.la
o.notianut:'huo.mio.o.n laske'mal~fl öql~lle
pääo.malle 6.5 %:n vu~tuisenko.ro.n.
Tutkimuksen ko.htein~ ?~leissa kaupungeissa ovat astmto.-o.sakkeidenchinnat 1950luvulla no.usseet vähintään rahanarvo.n
hriono.n~mi~ta"
vastaav~iIa tav~lla.
Asun-"
.
.
to.-o.sake o.n' siis ,Qmaisl)utta, jo.nka reaali-:-.,
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arvo. P~~iYY kiinteänä tai ko.ho.aa. Vastaavanlainen sijöitusmuo.tö o.lisi tällä hetkellä esim. indeksiehto.iset pankkitalletukset. Tällöin ko.rko.a laskettaisiin kuitenkin vain 2.5 %. Onkin ilmeistä, että
yhteiskunnassamme o.n vaikeaa löytää
sellaisia rahansijo.itustapo.ja, jo.tka antai..
sivat 6.5 %:n ko.ro.n ja täydellisen indeksisuo.jan .sijo.itetulle pääo.malle. Puro.lan
käyttämää ko.tko.kantaa voidaan siis pitää ko.rkeana. Tämä o.n luonno.llisestikin
no.stanut vuo.krakustannuksia o.mistajaasunno.issa.
Asumiskustannuksista eri maissa o.n py..,
ritty tekemään vertailuja. Näiden perustaksi o.n kansainvälinen järjestö IFHP
laatinut no.rmit (Liege 1958), jo.iden per:usteella vuo.kran suuruus pitäisi määrätä.
Vaikka Puro.la· ilmeisesti tuntee nämä, o.n·
hän. sisällyttänyt vuo.kriinsa ,myös lämmityskustannukset, jo.tka eivät kansainvälisen suo.situksen mukaan niihin kuulu.
Tämän johdo.staaineisto.a ei vo.ida käyttää ~ kansainvälisissä vertailuissa ko.rjaamatto.mana.

Tulot"
Tulo.jen laskemisessa o.n myös mahdo.llista
valita erilaisia vaihto.ehto.ja. Edellä ~s~
tetyt kansainväliset no.rmit ehdo.ttaval,
ettåtulöiksi vuo.krapro.senttia laskettaessa
luettaisiin kaikkien' asiano.maisessa asunno.ssa asuvien perheenjäsenten tulo.t,o.lipa
sitten kysymys pääo.ma- tai ansio.tulo.istaT
taikka tulonsiirroista.
~ ,~i
,Purola- o.n muodo.stanut ko.ko.naan kansainvälisestä käytännöstä po.ikkeavat tulo.käsi tteet.::Ensisijaisesti. hän' tarKastdee huo.neisto.n/haltijan 'eli perheen päämiehen
ansio.tulQja. Muissa vertailuissaah, ~.;:hän
lisää>näihin perheen 'muiden jäsenten an-'
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siottilot. Sen sijaan edellä esitettyjä, kansainvälisten normien mukaisia perheiden
kökonaistuloja Purola' ei vertaa, vuokrien
suuruuteen, vaikka ne onkin esitetty- tutkimuksessa.
Tulojen joukkoon on myös luettu alivuokralaisilta perityt vuokrat. Käsittääkseni nämä olisi pitänyt ottaa huomioon
päävuokralaisen maksama~_ vuokran vähennyksenä. Useamman - talouskunnan
asuessa yhdessä nämä jakavat vuokran
keskenään. Purolan ajatus edellyttää, että
päävuokralainen on harjoittanut huoneen
vuokrausta, jolloin alivuokralaisten maksamat vuokrat olisi luettava hänen tuloikseen.
Edellä kerrottiin, millä tavoin Purola
otti huomioon asuntoihin sijoitetun oman
pääoman korot vuokrakustannuksia määrätessään. Ilmeisesti tämä korko olisi
luettava samalla asianomaisen asunnon
haltijan tuloiksi. Tutkimusselostuksesta ei
ilmene, että näin olisi menetelty.
Kokonaan käsittelyä vaille on jätetty
tiedustelumenettelyn luotettavuus. Niinpä voidaankin katsoa Purolan verranneen
todellisten vuokrien ja tulojen sijasta tutkittavien ilmoittamia lJUokria ja tuloja.

Kansainvälinen vertailu

Purola ei suorita 'vertailuja vuokraprosenttinsa ja muiden maioen vastaavien
arvojen välillä. Sen - sijaan han laskee,
minkälaisiksi muodostuisivat asumiskustannukset, jos erikokoi;ten perheiden käy'tettävissä olisi edellä mainitun IFHP:n
suosit~ksen mukaiset asunnot. -Purohl.
käyttää laskelmiensa perustana aineistosta
safimiaan keskimääräisiä vuokrakustann~ksia. Esimerkiksi Arava-vuokrahuoneistoissa Purola' on päätynyt 3~33 mk:n neliö-

vuokraan kuukaudessa. Näiden asuntojenkeskimääräinen pinta-ala' on 49 ml!.
76 m 2 :n asunnon vuokrakustannukset hän
laskee seuraavästi:
3,33 X 76 = 252 mk/kk
Menettelytapa johtaa aivan -liian korkeisiin vuokriin. On tunnettua, että pienien asuntojen vuokrakustannukset/m2
ovat huomattavasti korkeampia kuin suurien asuntojen. Purolan laskelmassa virhe
tulee erityisen huomattavaksi sen vuoksi,
että hän on laatinut 56-116 m 2 :n suuruisten asuntojen vuökrakustannuksia
osoittavan taulukon käyttäen perusteena
49 m 2 :n huoneiston rieliömetrivuokraa.,
Erikokoisten asuntojen vuokrakustannukset voidaan Jarlen 3 mukaan laskea seuraavasti

v =

i X (a

+

45) ,jossa V = vuokra-arvo
= vuokra taso
huoneiston
a
pinta-ala

Tämän kaavan mukaan 76 m 2 :n huoneis,,:,
ton vuokraksi saadaan 210 mk/kk 49
m 2 :n huoneiston vuokran ollessa 3,33
mk/m2 •4
Toisen kansainvälisen vertailun Purola
suorittaa määritellessään »kalliisti asumisen» sellaiseksi, että perhe maksaa vuokraa yli 20 % ansiotuloistaan. Hän tulkitsee kansainväliset suositukset siten, että
3. P.-O. JARLE: Kerrostaloasuntojen kustannuksista, Helsinki 1955.
4. Purolan aineistosta Arava-asuntojen vuokrataso ratkaistaan yhtälöstä
49

X

iA =

3,33 =iA- (49
49,x 3,33

+ 45)

= 1,74
49 + 45
Suuremman asunnon vuokra voidaan, nyt laskea
V 76 m2 = 1,74 (76 + 45)' ,"
= 210 mk. -

KATSAUKSIA

perheiden vuokraproseI)tti ei saisi koskaan
nousta yli 20 %:n.. Käsittääkseni mielekäs tapa tällaisten normien määrittämiseen olisi pyrkiä johonkin keskiarvo on
vuokraprosenttia määrättäessä. Ilmeisesti
tällainen on ollutkin kansainvälisten suositusten tarkoituksena. Koska ihmiset haluavat jakaa käytettävissä olevan tulon
erilaisiin hyödykkeisiin eri tavoin, on
aivan valtaisa ero tavoitteilla, joista toinen pyrkii siihen, etteivät minkään perheen asumiskustannukset S<:l.a ylittää 20
%:a tuloista ja toinen taas keskimääräiseen 20 %:n vuokran suuruuteen.
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vielä sisältyy vapailta. asuntomarkkinoilta
hankittua materiaalia, on täysin perusteetonta etsiä riippuvuuksia. Tämä on ilmennyt myös siinä, että Purolan saarnat
korrelaatiokertoimet ovat pieniä.
My;ös analyysin teknillinen suoritus jättää sijaa arvostelulle. ,Esim. edellä mainittua tulojen.ja vuokran välistä riippuvuutta hän tutkii varsin erikoisessa koordinaatistossa. Luonnollisinta olisi määrätä
suoraviivainen riippuvuus näiden kahden tekijän välillä. (Kuva 1.) Purola
VUOKRA

Korrelaatiolaskelmat
Puro la pyrkii myös selvittämään tulojen
ja asumiskustannusten välistä riippuvuutta. Tällaisten riippuvuuksien etsimisessä
Purolan aineisto on varsin harhaanjohtava; se sisältää näet sekä hintasäännösteltyjä Arava-asuntoja että vapaasti markkinoitavia huoneistoja.
Vapailla asuntomarkkinoilla on ilmeisesti löydettävä jokin riippuvuus esim.
tulojen ja vuokrien välillä. Tätä kutsutaankin asumiskustannusten tulojoustoksi.
Arava-asuntojen suhteen on tilanne kuitenkin aivan toinen. Ne ovat voimakkaasti
subventoituja ja vuokrasäännöstelyn vaikutuksesta niiden hintataso poikkeaa ratkaisevasti vapaiden markkinoiden hintatasosta. On täysin luonnollista, että kuluttajat" haluavat hankkia niin suuren
Arava-asunnon käyttöönsä kuin mahd01lista. Luonnollisestikin perheen tulot tässä
asettavat joitakin aanra.JoJa. Pelkkää
Arava-aineistoa testaamalla pystytään
ilmeis,esti varsin vähän lähestymään asumiskustannusten tulojouston mielenkiintoista ongelmaa. Kun samaan,; aineistoon

--------+ TULOT
Kuva 1

sensijaan tarkastelee kysymystä kuvan (2)
osoittamalla tavalla; edellä esitetyn suoranaisen riippuvuuden sijasta hän tarkas'"'
telee vuokraprosentin ja tulojen välistä
riippuvuutta. Jos mielenkiinto halutaan
VUOKRA
TULOT

0.5
0.4

0.3
0,2

0,1

1000:·

2400:,

Kuv~'2

29-2
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VUOKRA

Perheiden kokonaistulot '
ja asuntoon kiinnitetyn
pääoman korko
'.= n.967 mk
Vuokraprosentti =

TULOT

172
967

' - - - - - - - - - . . . . TULOT
Kuva 3

x 100%

Lämmi tyskustannukset asuntoa kohden n.
20 mk/kk (Aravan aineisto 1960)
Vuokraprosentti
lämmi tyskustannusten
vähentämisen. jälkeen' =
172 -----: 20

kohdistaa juuri tähän kysymykseen, olisi
analyysi k~itenkin syytä suorittaa· puhtaana. Tuloksen avulla voitaisiin myös
piirtää käyrä, joka osoittaisi vuokraprosentin muuttumista kuukausiansioiden
funktiona. Tämä olisi hyperbeli, ja kuten
kuva (3) osoittaa, tuloskin olisi huomattavasti realistisempi. Purolahan saa tuloksen,
jonka mukaan 2 400 mk:n tuloja nauttivat
kansalaiset asuvat ilmaiseksi.
Purolan loppupäätel~ät

PUI;olan .alkuperäinen tavoite asuntopoliittisten perusteiden löytämiseksi ilmenee hä.,.
nen.yhteenvedossaan. Ymmärtääkseni tutkimuksen päätavoite on tutkitussa aineis"
tossa;havaitun ·vuokraprosentin, määrittäminen vuodelta 1960. Yhteenvedosta ei
kuitenkaan tätä lopputulosta löydy. Purolan aineiston perusteella voidaan esit:tijä
seuraavat laskelmat.
'
Keskimääräinen
vuokrakustannus
Tutkittujen perheiden
ansiotulot
Vuokraprosentti ~

= 172 mk
= 908 mk/kk

172 ~::::

"~08

X 1000/0·.:t"

= 19"%

= 18 %

= 16 %.

967

Toinen, Pur~lan asuntopolitiikan ohjenuoraksi löytämä tutkimustulos perustuu
edellä käsiteltyihin korrelaatiolaskelmiirr.
Kun Purola on aineistostaan saanut tulokseksi, etteivät perheet ole. halukkaita
lisäämään asumisväljyyttään tuloje~ lisääntyessä, hän katsoo välttämättömyydeksi sitoa suuriperheisten ja pienituloi~-.
ten perheiden asuntoavu~tukset käytetyn
asunnon suuruuteen. Hänen mielestä~n
ihmiset pitäisi pakottaa asumaan väljästi,
kosk~ he eivät sitä vapaaehtoisesti halua
tehdä.: Tämä loppupäätelmä on kuitenkin tehty. aivan liian kevein perustein.
Purolan käyttämän aineiston analysoinnilla . ei tähän, mahdollisesti hy;äänkin
ajatukseen loogisesti voida päätyä.

Muut tutkim~kset

Purolan tutkimus ei ole ainoa, jolla Suomessa . on pyritty lähestymään vuokriin
käytettävän tulo-osuuden suuruutta. Tuntuukin yllättävältä,. ettei Purola ole lainkaan maininnut näiden selvittelyjen ole..
massaolosta. Esim. eri·kulutustutkiinusten i
perusteella. on saatu' seuraavia, vuokra.;.,
prosentteja:
L'
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vU0 KRA -ASU NNOl SSAA SUVI EN
P,ERHETTÄ

HElS I N K 1LÄ ISTEN

TULOT

- - - - ,ARAVA-ASUNNOT
---ILMAN VALTIONTUKEA
RAKENNETUT ASU'MNOT
~

,~

I

I

,1

10

~

" -................--...........

5,

200 ' 400

600

BOO

1400

1200

1000

1600,

1800

2000

nmk/kk

Kuva 4
,-

30

,,

\

25

\

OMISSA AS UNNO I SS A ASU VI EN
HELSINKILÄISTEN TULOT

\

\

- - - - ARAVA-ASUNNOT
ILMAN VALTION TUKEA
RAKENNETUT ASUNNOT-

\

\

20

\

15

\

\

\

,,,

,

10

"

5

200

400

600

800

1000

1200 1400
Kuva 5

""
1600

' .........
1800 2000

nmk/kk

2,94
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190~l909

15

1928

18'%

O/~ ~-

1950-1951 10 %
1960-1961 10 0/0
Kulutustutkimuksella saatavien asumiskustannusten odottaisi olevan suurempia
kuin ne luvut, joihin päädytään verrattaessa vuokria tuloihin. Tällöin vertaaminen näet suoritetaan pelkästään käytettävissä oleviin tuloihin. Niinpä Purolan
tutkimustulos tuntuukin jäävän omaan
yksityiseen ylhäisyyteensä, korkealle todellisten keskimääräisten asumiskustannusten yläpuolelle. Myös ed~llä käsitellyt
keskustelunvaraiset seikat osoittavat, että
Purola on lähes poikkeuksetta valinnut
sen vaihtoehdon, joka antaa tulokseksi
mahdollisimmån korkean' 'vuokra prosentin. En tiedä mitä iloa asuntopolitiikalla
on tällaisten tulosten aikaansaamisesta.

Arava-asuntojen asukkaat

'Purolan kokoaman aineiston perusteella on mahdollista tehdä jopa asuntopoliittisiakin päätelmiä. Mielenkiintoisimpana seikkana pitäisin Arava-asunnoissa asuvien ja: mlJi~en talouksien keskinäisen perhekoori ja tulojen suuruuden
vertailua. Purolan aineiston perusteella
on piirretty kuvat 4 ja 5'. Niistä havaitaan,
i

että Arava-asunnoissa asuvien ja muiden
kansalaisten väliset tuloerot ovat varsin
pienet.
Jos tästä suoritetaan joitakin päätelmiä,
voidaan todeta, että valtion subventoima
asuntotuotanto koituu /eräiden, suhteellisen hyvätuloisten. perheiden hyväksi, jotka
asuvat tuntuvasti normaalia markkinavuokraa edullisemmassa asunnossa. Tämän seikan toteaa Purolakin, mutta arvelee lapsiperheiden etuoikeuden Aravaasuntoja jaettaessa antavan kuitenkin
Arava-toiminnalle sosiaalisen leiman. Purolan aineistosta on laskettavissa perheiden suuruudet. Ne muodostuvat seuraaviksi:
Oma
Vuokrattu
Arava-asunnot 3,12 henkeä 3,45 henkeä
Ilman valtion
3,3
lainaa rakennetu t 2,64 "

"

Näyttää ilmeiseltä, että Arava-tuotannon sosiaalisuus päättyy alhaisen vuokran
asettamiseen. Arava-asunnon tarjoamasta
edusta nauttivat eräät varsin hyvätuloiset
yksilöt, jotka yhteiskunnasta on valittu
keinoilla, joita tämä tutkimus ei valota.
Helppoa onkin yhtyä Purolan loppuponteen. »Eräät edellä esitetyt tutkimustulokset antavat aiheen epäillä, että asuntopoliittinen arki tietämys ,kaipaa tarkistusta.»

Ilari Tyrni: UUSI YRITYKSEN TEORIA
MUODOSTUMASSA '

Täniän ·aikakauskirjan kuluvan' vuoden
ensimmäisessä numerossa prof. MYRON J.
GORDONiii viimeisen kirjan arvostelussa
totesin, »johtajien vallankumoukseen» perustuvan yrityksen teorian olevan vielä
hapuilevaa ja parhaimmillaankin yksipuolista, mm. vailla eksplisiittiä kysyntäanalyysia. Nyt on tapahtunut huomattava
edistysaskel ROBIN MARRIsin kirjan The
Economic Theory 0/ Managerial Capitatalism
ansiosta!, missä kirjassa myös kysyntäpuoli
saa monessa suhteessa uuden ja ajatuksia
herättävän käsittelyn. Tarkoitukseni on
seuraavassa lyhyesti esitellä uutta yrityksen teoriaa, siinä muodossa kuin Marris on
sen esittänyt.

Sosiologinen tausta 2
, Johtajien vallankumouksen pohjana oli
osakeyhtiön kehittyminen, mikä teki mahdolliseksi yritykset omistajistaan erillisinä
oikeushenkilöinä. Niinpä suurin, osa teollistun,eiden maiden taloustoiminnasta tapahtuu nykyisin osakeyhtiössä, joissa päätäntäv,alta on johtajilla näiden yleensä
1. Macmillan & Co. Ltd, London 1964. Aikaisemniasta aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta
ks .. em;,' arvostelua Kansantaloudellisessa Aikakauskirjl:lssa,: Nide t/1964, s. 44 ja MARRIsin
kirjan lähdeluetteloa.
2. Ks; 'MARRIS S. 46~109 ja s. 1':7--18.

omistaessa vain 1-2 % osakkeista. Johtajien edut ja päämäärät poikkeavattällöin huomattavasti traditionaalisen omistaja-johtajan eduista ja päämääristä.
Omistaja-johtajan tulo on yhtä kuin yri'::
tyksen voitto, jonka maksimointia voidaan
pitää hänen kannaltaan rationaalisena
päämääränä. Johtajan, joka omistaa vain
muutaman prosentin osakkeista, tulot ja
yhteiskunnallinen asema ovat hyvin vähän
yhteydessä voiton suuruuteen. Johtajien
tärkein tulolähde on palkka, jonka suuruus
puolestaan riippuu yrityksen koosta. Samoin palkasta ja muista rahaeduista riippuma ttoman 'yhteiskunnallisen arvostuksen on näissä tapauksissa todettu korreloituvan yritysten koon kanssa.
Kuinka sitten on mahdollista päästä
suuren yrityksen johtajaksi? Asiaa tutkittaessa on todettu, että vaikka johtajat
uransa alkuvaiheessa usein muuttavat yrityksestä toiseen ja siten parantavat asemaansa, niin vaiheessa, jolloin he pääsevät
ratkaisemaan yrityksen suuren linjan pää,töksiä, ovat paikanvaihdokset yrityksestä
toiseen harvinaisia. Määräävässä asemas..;
sa olevien johtajien etujenmukaist:;t on
saada yritys kasvamaan suur'eksi. Myöskään suurelle yritykselle ei ole yhdentekevää, pysyykö se paikallaan vai kasvaakö
vähintään muun kansantaloud~nm~k~ma.
Useiden haastattelu.- ym. tutkimustenpe-
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rusteella onkin johtajien tavallisimmaksi
päätavoitteeksi todettu yrityksen mahdollisimman nopea kasvu. Tietty voittoprosentti, osakekannan arvo sekä muq.tkin
tekijät voivat toimia rajoittavina ehtoina.
Marris on teoksessaan asettanut tavoitteeksi kasvun maksimoinnin.

Käsitteet 3
Ensin määrittelen eräitä käsitteitä varsin

',0',

',::"'':'

l~pttfloriomaisesti :

"'Yrityksen koko on mitattu sen bruttoomaisuuden kirjanpitoarvolla tavalliseri
kirjanpitokäytännön mukaan Kasvunopeus
on koon lisääntyminen korkoa korolle
kaavan mukaan. Mikäli muutoksia hintatasossa tapahtuu, oletetaan käytettävän
jotakin sopivaa deflaattoria pitämään käsitteet koko ja kasvunopeus reaalisina.
Kasvunopeuden symbolina on 'C·. Koska
C· mittaa yrityksen pääoman' tarjontapuolen kasvua, tästä käytetään nimi':'
tystå tarjonta.
Kysyntä on se omaisuuden kirjanpitoarvo, joka vaaditaan tyydyttämään Vri!y~sen
kaikkien tuotteiden kysyntä,kllIl yritys
toimii »at a standard rate of utiHsation»:
Kysynnän kasvuvauhti on sekirjanpitoarvon
kasvu, mikä vaaditaan, jotta kaikki tilaukset pystytään täysin' tyydyttämään.
Kysynnän kasvuvauhdin symboli on D·.
Diversifiointi merkitsee yrityksen uusien
tuotteiden markkinointia. Tämä ei sisäl1ä
sdlaisia jotka korvaavat entiset käytöstä
poistetut. Diversifioinnin ei kuitenkaari
aina tarvitse onnistua joka .hyödykkeen
kohdalla. Diversifiointivauhti on uusien ja
aikaisempien tuotteiden lukumäärien suhde. Diversifiointivauhdin symbolina on d.
Brutto-omaisuus on kiinteä omaisuus kir3. Ks.

MARRIS

s. 110~132 ja s. XV-XVIiI.

janpitoarvoon, varasto ja arvopaperit
markkina-arvoon sekä kassavarat ja nettomääräinen kauppaluotto. (Käsitteestä voidaan myös käyttää nimitystä »P%äoma».)
Velka on velkakirjojenarvo, äänestysoikeutta vailla olevien etuoikeutettujen osakkeitten arvo ja lyhytaikaiset nettovelat.
Likvidi omaisuus on arvopaperit sekä kassa toimintatarpeen ylittävältä osaltaan.
Velkasuhde on velkojen (miinus likvidiomaisuus) suhde brutto-omaisuutee:Q.
Symboli on g.
Pidätyssuhde on se osuus yrityksen voitosta, jota ei jaeta osakkaille. Symboli
on r.~'i.J
Netto-omaisuus on bn,ltto-omaisuu~ miinus velat.
Arvostussuhde on osakkeen markkina-ar,
von suhde netto-omaisuuden :kirjanpitoarvoon osaketta kohden. Symboli on v.,.
,

Malli
a) Kysyntä4
Mikäli yritys pitäytyy valmistamaaIi ja
myymään vain tiettyjä tuotteita, serrithsvti
tyrehtyy tai ainakin muodostuu hyvin hitaaksi, sitten kun näiden tuotteiden markkinat kyllästyvät. Se voi tietenkin ,lisätä
osuuttaan markkinoista hinta- ym. kilpailukeinojen avulla, mutta täiHI/,tavoin
se ei voi pysyvästi pitää yllä nöiieata kasvuvauhtia. Saavuttaakseen nopean jatkuvan "kasvun yrityksen .on jatkuvas'ti' dlver":
sifioitava, otettava tuotevalikoimaansa tiu-sia hyödykkeitä~'
Diversifioimalla s'aavutettu kasvu voi
olla luonteeltaan differentioivaa tai imitoivaa. Edellisessä tapauksessGl:,tuotte~t ovat
uusia myös asiakkaille eikä vain yrityksille;
jos taas kasvu on imitoivaa, niin tuotteet
4. Ks.

MARRIS,:

lähinnä s. 133--:-203.
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ovat uusia vain kyseiselle yritykselle tois;.
ten yritysten jo myydessä vastaavia tuotteita yleisölle. Käsittelen ensin differentioivaa kysynnän lis.äämistä, jonka jälkeen imitoiva kysynnän lisääminen voidaan sivuuttaa parilla huomautuksella.
Ensimmäinen edellytys :uuden tuotteen
leviämiselle on se, että on jo olemassa tar~
ve, jonka tämä tuote voi tyydyttää, tai että sellainen tarve voidaan luoda. Mikäli
tarve on jo olemassa, on kyseessä teknillinen ongelma tarvetta .tyydyttävän tuotteen luomiseksi. Usein kuitenkin järjestys
on sellainen, että valmistetaan uusi hyödyke, jol1e sitten yritetään luoda tarve.
Tärkeätä uuden tarpeen synnyttämisessä ja yleensä uusien hyödykkeitten
markkinoinnissa on se, että löydetään mainostamalla ym.menete1millä kylliksi henkilöitä, joita Marris kutsuu pioneereiksi. Nämä ovat ihmisiä, jotka mielellään kokeilevat kaikkea uutta, kunhan vain saavat siitä
tiedon esim. mainonnan kautta. Lampaat
taas ovat henkilöitä, jotka ostavat uusia
tuotteita vasta,' kun joku toinen on niitä
ensin muutaman kerran tarjonnut tai ainakin vakuuttanut tuotteen olevan tode1la hyvä. Markkinointityön menestys ja
siihen tarvittavien varojen määrä riippuu
pioneerien lukumäärästä markkinointialueella ja heidän maantieteellisestä ja so"
siaalisesta jakautumisestaan. Marris on
luonnostanut tästä maantieteellis-yhteiskunnalUsen mallin, jota ei kuitenkaan
tässä· selosteta.
Imitoivan kysynnän lisäämisen kohdalla Marris. huomauttaa traditionaalisen
teorian pätevän ja tekee lisäksi muutamia
esityksiä peliteorian .'. soveltamismahdollisuuksista.
Yhteenvetona voidaan sanoa kysynnän
kasvuvauhdin D' riippuvan paitsi diversi-
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fioimisvauhdista d myös" voittomaJ:'ginaalistameli'
(1)

D'" = D(d,m).

Voittomarginaalissa kuvastuvat päätök.
set, jotka koskevat 'J;lintapolitiikkaa sekä
kehittämis- ja markkinointikustannuksia.
b) Tarjonta5
Yritys voi hankkia uutta pääomaa jättä;'
mällä jakamatta osan voitosta, lisäämällä
nettovelkaa ja laskemalla liikkeelle uusia
osakkeita. Ajanjakson aikana näin hankitun uuden pääoman suhde brutto-oma~
suuteen ajanjakson alussa on pääoman
tarjonnan k~svuvauhti C' . Velkasuhteen g
oletetaan pysyvän muuttumattomana, joten velkojen ja brutto- sekä netto-omaisuuden kasvuvauhti on sama. Saamme siten yhtälön

(2)

C'

=

r

(p-ig)

l-g

+ N'v,'

jossa i on korko, N' uusien osakkeiden
suhde brutto-omaisuuteen ajanjakson alussa ja p pääoman bruttotuotto.
Yrityksen päämääränä on maksimoida
C·. Sen on kuitenkin otettava huomioon,
ettei g saa ylittää tiettyä arvoa
ts. liiallista velkaantumista ei saa tapahtua. Samoin arvostus suhteen v. täytyy olla vähintään V, jotteivät yrityksen osakkeet tu-:
le liian. houkutteleviksi ostaa jollekin toi~
selle yritykselle, mikä yleensä. merkitsisi
aseman menetystä nykyisille johtajille. Ar:vostussuhteen v sisältöä ja merkitystä se~
lostetaan myöhemmin.'
.

g,

5. Ks. MARRIS s. 204~223 sekä s. 1-45:
Tässä jaksossa minun on täytynyt sekä ajatuksen
kehittelyssä että myös yhtälöissä hieman poiketa
Marrisih vastaavista saadakseni esityksen mahdollisimman lyhyeksi. Myöhemmin ,esitettävän
mikromallin kaikki yhtälöt~~at tarkalleen samat
kuin Marrisin.
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Jos pääoman bruttotuotto' ja velkasuhde ovat annetut, niin määräytyy myös
nettotuotto, joka voidaan kirjoittaa muotoon
p·-ig
(3)
p'=-'-,
l-g
jossa p' on nettotuotto, kun bruttotuotto
p on annettu ja g==g. Velkasuhteenollessa:vakiobrutto- ja nettopääoman kasvuvauhti on sama, joten
(4)

C· = rp'

+ N·v.

Yhtälössä (4) on kaksi toimintaparametria r ja N· sekämarkkinakäyttäytymismuuttuja v, joka voi olla riippuvainen
edellisistä ja on itse toimintarajoituksen v
alainen" Missään tapauksessa r:n ja N":n
arvo yhdistelmä ei saa olla sellainen, että

v>v.

k = y

+ z,

jossa y on odotettu seuraava osinko (prosentteina) ja z on odotettu pääomavoitto
(prosentteina). Kun sijoittaja odottaa
pääomavoittoa, hänen täytyy edellyttää
osinkojen nousevan myöhemmin. Jos hän
odottaa osinkojen suhteellisen nousun olevan vakio, tämä suhteellinen nousu on
yhtä kuin odotettu pääomavoitto prosentteina. Kun pääoman nettotuotto ja pidätyssuhde ovat vakioita, osinkojen odotettu
kasvuvauhti on sama kuin pääoman osaketta kohti laskettu kasvuvauhti, mikä
vuorostaan ,on ' nettotuoton ja pidätys.;,
suhteen tulo. Siksi
(6)

1

Y

=

k-rp'.

.

välisen
suhteen - v
,

(elI arvostussuhteen
p'

käänteisarvon) tulo

joten odotettu

v

osinkoprosentti on

(7)

Koska rahansijoittajille on yhdentekevää saavatko he tulonsa sijoituksistaan
osakkeihin osinkojen muodossa vai pääomavoittona, osakkeen markkina-arvon
nousuna, he soveItavat sijoituksiinsa markkinadiskonttoa k, joka voidaan merkitä

(5)

Myöhemmin'selvitetääI), k:n ja r:n välistä
riippuvuutta.
Odotettu osinkoprosentti y on, odotettu
voittosuhde kerrottuna maksusuhteella
(1-- r). Voittosuhde taas on voitto osaketta
kohden jaettuna osakkeen vallitsevalla
markkinahinnalla. Voitto osaketta kohden on pääoman kirjanpitoarvon osaketta
kohden ja nettotuoton tulo. Odotettu
voittosuhde on siten nettotuoton p' ja
pääoman kirjanpitoarvon osaketta kohti
sekä osakkeen vallitseva markkinahinnan

y= -

p'

v

(l-r)

ja sijoittamalla (6) :een
l-r
(8)
p' ( - v

+ r)

=

k.

Arvostussuhde saadaan (8) :sta

(9)

v = (l-r) / (

~,

-r).

Yhtälö (9) on johdettu olettamalla, että
pääomahankintoja ei rahoiteta uusia osakkeita myymällä tai että, mikäli niin tehdään, -hankitun pääoman tuottamat lisätulot ovat täsmälleen suhteellisiaosakkeiden lisäykseen, joten tulot osaketta kohden
eivät muutu. Tämä olettamus pitää paikkansa vain jos tuottoerotus (p' - k) on nolla. Jos tuottoerotus on esim. positiivinen,
niin odotetut tulot nousevat uusien osakkeiden myynnin johdosta suhteellisesti
enemmän kuin osakkeiden lukumäärä;
odotettua osinko prosenttia y voidaan nos...
taa, mikä. (5) :n mukaan merkitsee k:n
nousua. Sama tapahtuu tuotto erotuksen
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ollessa posltllvmen, jos pidätyssuhdetta
korotetaari. Siksi on vielä tarkasteltava k:n
riippuvuutta N':stä ja. r:stä. 6
Kaksi seikkaa lähinnä vaikuttaamark':'
kinadiskonton riippuvuuteen pidätyssuhteesta. Ensinnäkin pidätyssuhteen nostaminen merkitsee' sijoittajien tulojen siirtämistä kauemmaksi tulevaisuuteen. On
selvää, että sijoittajat diskonttaavat suu..
remmalla prosentilla ainakin tietystä tulevasta ajasta kauemmaksi siirtyvät tuotot. Sijoittajien vaihtelevasta ikärakenteesta johtuen on todennäköistä, että tämä vaikutus tuntuu vasta kun po. lykkäys
käsittää useita vuosia. Toinen, ehkä painavanipi syy diskonton riippuvuuteen pi':
dätyssuhteesta on' se, että subjektiivinen
riski varmuudella lisääntyy odotettujen
tulojen lykkääntyessä kauemmaksi. Koska
pidätyssuhteen lisäys merkitseekauempana tulevaisuudessa olevien tulojen kasvamista lähempänä oleviin verrattuna, lisää tämä edellä mainittujen vaikutusten
ei-lineaarisuutta.
Uudet osakkeet ovat ainakin muutamille sijoittajille arvopapereita, jotka eivät
ennen ole kuuluneet heidän ominaisuusobjekteihinsa. Se merkitsee, että heidän
on hankittava runsaasti ko. osakkeisiin
liittyviä uusia tietoja. Tästä aiheutuu kuluja jotka on korvattava osakkeiden tuotosta, ja sijoittajat korottavattästä syystä
diskonttoaan. Tämän vaikutuksen voi6. Tällä kohden seuraan Marrisia, vaikka en
oikein pidäkään tarkastelun tuloksena olevasta
yhtälöstä, joka mielestäni sopisi paremmin johonkin ekonometriseen kuin puhtaasti ,teoreettiseen malliin. En kuitenkaan nyt voi :poiketa alkuperäisesityksestä, koska yhtälö. sisältyy tärkeänä
osana lopulliseen malliin ja koska sen muuttaminen aiheuttaisi koko mallin uudelleen muokkaamisen.

299

daan ajatella olevan suoraviivainen. Sopiva yhtälÖ on siten'

k = elI + el 2N· + (Xa r2 , .
jossa (Xl on markkinadiskontto siinä tapauksessa, että N' = O.
c) Mikromalli
Ennen kuin on mahdollista esittää
malli kokonaisuudessaan, on vielä mainittava pari seikkaa, jotta malli saadaan
Marrisin käyttämään muotoon.
Kun yritys lisää diversifioimi~vauhtiaan
niin on selvää, että joltakin tietyltä tasolta
alkaen epäonnistuneiden tuotteiden suhteellinen lukumäärä kasvaa. Tämä lisää
mairios- sekä kehittämiskuluja ja ennen
kaikkea tuotantovälineistön vaatimia kuluja. Tuotantovälineistön kirjanpitoarvoa
voidaan pitää pääom.an mittana, jolloin
pääomakerroin on tämän arvon suhde
tuotantoon. Edellä esitetyn mukaan pääomakerroin c on diversifioimisvauhdin
funktio eli
(10)

((1)
c = c (d).
Kun diversifioimisvauhti on annettu
niin (11):n mukaan määräytyy myös pääomakerroin. Tietty bruttotuotto (voittof
pääoma) merkitsee tällöin määrättyä voiton suhdetta tuotantoon. Tämä suhde on
.

voittomarginaali m. Siten p

m,

= -c ,

mikä
.

sijoitettuna yhtälöön (3) muuttaa tämän
siihen muotoon,. missä se nyt esitettävässä
mallissa on. Marrisin ensimmäinen malli
- toinen on kehitelmä siitä - sisältää
seuraavat yhtälöt edellä olevista:'
(1)

D' = D {d,m)

(4)

C' = rp'

(3)

p'

(11)

=

+ N'v

(:

c =c (d)

-ig) / (l-g)
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(9)

I

v = (I-r)

+

k

Cp ' -

(10) - k =Ot1
cx2N'
- (12) C· = n',

r)

+ cx r
3

2

rajoitukset
(13)

v:s v

(14)

g:S g,

jossa (12) on tasapainoehto.
Malli sisältää siten seitsemän yhtälöä,
kaksi epäyhtälöä ja kaks,itoista muuttujaa.
Jälkimmäisistä yksi, korko, on puhtaasti
eksogeeninen ja viisi toimintaparametreja,
Toimintaparametrit ovat diversifioimisvauhti, voittomarginaali, pidätyssuhde,
uusien osakkeiden, suhteellInen myyntivauhti ja velkasuhde, Kun rajoituksia ei
oteta huomioon, niin järjestelmä sisältää
seitsemän yhtälöä ja yksitoista tuntematonta muuttujaa, joten neljän toimintaparametrin arvon määrääminen riittää
determinoimaan kaikki. Malliin sisältyy
kuitenkin rajoituksia; tarkoituksena on
maksimoida yksi endogeeninen muuttuja
-joko kysynnän tai tarjonnan kasvuvauhti - siten, ettei rajoituksia kahden
muun kohdalla riko ta -ja ~ttä kolmas-:vaihtoehtoinen kasvuvauhdeista - täyttää tasapainoehdon. Jos molemmat rajoitukse( olisivat tehokkaita, siis v=v ja
g=
rajoittuisi maksimointiongelma
enää kahden toimintaparametrin arvon
määräämiseen neljästä, Näin ei kuiteri"'
kaan ole, sillä v:n rajoituksen ollessa tehokas r:n tai N':n arvon asettaminen merkitsee samalla myös toisen arvon määräytymistä mallin mukaan~ Yhtälöt (9) ja
(10) voidaan siten eliminoida ja (4):n voidaan ajatella esittävän C' :tä r:n ja p':n
funktiona, Tämä vähentää kaksi yhtälöä
ja yhden toimintaparametrin N' jättäen
jäljelle viisi yhtälöä ja seitsemän tuntema-

g,

tonta, joista kolme, nim. diversifioimis...
vauhti d; voittomarginaali m j'a pidätys~
suhde r, on toimintaparametreja. Jäljellä
on vielä- kaksi vapausastetta, joten arvon
määrääminen kahdelle toimintaparamet.:.
rille kolmesta determinoi järjestelmän. - Marris esittää kirjassaan myös toisen
mallin, johon tässä ei ole syytä puuttua.
Mainitsen vain lyhyesti- eräitä mallien
avulla saatuja mielenkiintoisia tuloksia.
Tulokset

Mallin mukaan on täysin mahdollista,.
että eri yritykset -pysyvästi kasvavat erilaisilla nopeuksilla. Klassillisessa systeemissä se olisi ollut mahdotonta, pitkällä
tähtäimellä olisi syntynyt voimia, jotka
olisivat yhtäläistäneet kaikkien kasvunopeuden. Tässä mallissa sen sijaan jokainen yritys luo oman kysyntänsä kasvun,
joten ei ole mitään estettä yritysten erilaisi~le kasvunopeuksille. Yritysten sisäinen
tehokkuus pääomakertoimella mitattuna
voi sa;moin vaihdella, ja vähemmänkin tehokkaat voivat pitkään säilyä kilpailussa
mukana.
Ei-optimi tasapaino tila on myöskin
täysin mahdollinen. Tämä voidaan saada
aikaan valitsemalla esim. optimista poikk~ava pidätyssuhde ja pitäytymällä siihen;
Tällöin yritys kasvaa jatkuvasti _tietyllä
nopeudella, vaikkakaan tämä - kasvunopeus ei ole paras mahdollinen.
Nopeasti kasvavat yritykset mallin mukaan osoittavat myös keskimääräistä korkeampaa voitto-ja arvostussuhdetta.·Mutta samalla malli ei anna mitään erikoista
perustaa tuotantovoimien aIlokointiteorialle, paitsi siinä mielessä, että ,se takaa
pääoman virtaamisen yrityksiin, jotka
pystyvät sitä parhaiten käyttämään. Suo..,
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tuisan kysyntäkäyrän omaavat yritykset
kykenevät kasvamaan nopeammin kuin
muut, edellyttäen vain, ettei keskimääräistä voimakkaampi varovaisuusvaisto
nostata mitään päinvastaista vaikutusta.
Todettakoon kuitenkin, ettei tämä vielä
takaa missään mielessä makro-optimia.
Marris on kehittänyt kirjan alussa yritysten pakko-ostoa koskevan take over- teorian. Sen selkeä referointi vaatisi kuitenkin toisen tällaisen katsauksen ja sen tulokset olisivat enemmän englantilaisia kuin
suomalaisia .kiinnostavia. Suomessahan
yritysten laajentaminen toisia yrityksiä.
vastoin näiden tahtoa ·ostamalla .ei ole
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yhtä tavallista kuin Englannissa ja Yhdysvalloissa.

*
Kirja on ensimmäinen sekä kysynnän
että tarjonnan huomioon ottava teos uuden
yrityksen teorian, »johtaja-kapitalismin
taloudellisen teorian» alalta. Tämän mikroteorian uusimman aluevaltauksen, jonka empiiris-sosiologinen perusta sai alkunsa jo· 30-luvulla, ·luulisi osoittautuvan
niin mikro- kuin makroteodan edelleen-;
kehittämisen kannalta yhtä hedelmälliseksi kuin aikanaan epätäydellisen kilpailun teoria.

Kirj allisuutta

ALEXANDERGERSCHENKRON Economic Backwardness in Historical Perspective. The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge, Massachu~etts, 1962. 456 s.
$ 8.75.
Ilmoitettava teos ei ole eheä kokonaisuus,
vaan se käsittää neljätoista kymmenen
vuoden (1951-1961) aikana julkaistua
erillistä tutkielmaa, joista tekijä on teoksen
ilmestymisvaiheessa täydentänyt ainoastaan yhden ajan tasalle painattaen muut
sellaisinaan, sekä lyhyen yhteenvedon.
Toistoja, ei vain yleisten havaintojen,
vaan pienten detaljienkin, ei ole näin ollen voitu välttää, ja yhteenvetokin on pikemmin ensimmäisen ja toisen luvun kertaamista kuin kaikkien kirjassa seurattujen
lankojen yhteenvetämistä.
Kirjaa pitää kuitenkin kansien lisäksi
koossa se, että jokainen essee välittömästi
tai välillisesti liittyy takapajuisten maiden
teollistumiseen, so. maiden, jotka kyseisen
prosessin alkaessa ovat olleet olennaisesti
jäljessä kehityksen kärjessä kulkevista. Ja
rakenteelliset puutteellisuudet antaa kernaasti anteeksi tekijän laajan ja monipuolisen oppineisuuden, humanistisen sivistyksen, älykkäiden havaintojen, syvällisen ajattelun sekä henkevän ja tyylillisesti
korkeatasoisen esityksen vuoksi. Historiantutkija on erityisen kiit01linen siitä, että

GERSCHENKRONilla, joka on valtiotieteen
tohtori ja Harvardin kansantaloustieteen
professori ja joka on toiminut F~deral Reserve Boardin palveluksessa, on aito historiallinen näkemys taloudellisista ilmiöistä. Mutta niinpä hän systemaattisen aineen opetusviran ohella on taloushistoriallisen tutkimuslaitoksen johtaja, eikä
hän ole pelkästään amerikkalainen vaan
myös Wienin yliopiston tohtori.
Gerschenkronin historiallinen, epäsystemaattinen katsomustapa ilmenee sentapaisissa lauseissa kuin »Kleio ei ole järjestystä rakastava perheenemäntä» tai
»pitäisi sakottaa sellaisten sanojen kuin
'välttämätön' tai 'välttämättömyys' käytöstä historiallisissa tutkimuksissa» tai
toistuvista toteamuksista, että historiassa
ei ole lainalaisuutta ja että kaikkien yhteiskuntaa tutkivien tieteiden pitäisi vapautua »ikävöimästä» yhtä yleistä teoriaa.
Erilaisuuksiin on kiinnitettävä enemmän
huomiota kuin yhtäläisyyksiin, eikä jo
teollistuneista maista pitäisi tehdä johtopäätöksiä kehitysmaihin nähden. Teollistumisprosessin kulkua ei voida, kuten viimeksi ROSTOW on tehnyt suomeksikin ilmestyneessä teoksessaan The Stages of
Economic Growth, esittää vaiheina, jotka
jokainen maa vuorollaan, joskin eri maat
eri ajankohtina, vääjäämättömästi läpikäy. Teollistuminen on itse kussakin
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maassa yksilöllinen tapahtuma, ja' kun
Gerschenkron loppuluvussa innostuu te,:"
kemään eräitä yleistyksiä, häp viimeisessä
. lauseessa perääntyy ja tunnustaa'·· vaati-.
mattomasti, että myöhemmin ilmenevät
tosiasiat ehkä pakottavat luopumaan näistäkin, tosin kiitollisin mielin, koska näitä
havaintoja voidaan käyttää »porraskivenä» vastaisissa tutkimuksissa. Hän kehottaa myös käyttämään varovasti sellaisia
käsitteitä kuin feodalistinen ja kapitalistinen yhteiskunta; tämä saarna on jokseenkin tarpeeton, sillä länsimainen historiantutkija näkeekin niissä vain kielellisen
ilmaisun· apuvälineen eikä kuvittele, että
niiden takana olisivat sillä tavoin toisistaan
tai muista yhteiskuntajärjestelmistä erotettavat ilmiöt kuin esimerkiksi kaksi kasvilajia. Miten eri systeemit sekaantuvat
toisiinsa, sitä osoittaa Gerschenkronin
Neuvostoliitosta (lähde en vuodelta 1947)
löytämä tyypillisesti- »feodaalinen» piirre
(s. 274, 284).
Muudan niitä yleistyksiä, joita Gerschenkron suostuu tekemään, on se että
miltei aina teollistumisprosessin alussa havaitaan . äkillinen, .vallankumouksellinen
muutos; tosin tämäkään sääntö ei ole poikkeukseton.' Termi teollinen vallankumous
ei ole marxilaista lähtöä, mutta Gerschenkron sanoo sen tulleen huonoon huutoon,
koska marxilaiset sitä halukkaasti käyttävät. Tämä näkökohta lienee amerikkalainen;Euroopassa sanaa on jonkin verran
ruvettu hyljeksimään siitä syystä, että on
haluttu panna pääpaino evoluutiolle eikä'
revoluutiolle. Äkillisille sysäyksille on
Rostowantanut lentotekniikasta lainatun
nimen 'irtaantuminen' (take.:.off), 'Gerschenkron taas puhuu 'suuresta puuskasta'·
(the big spurt). Sen edellä·oli·tapahtunut
~ Marxin edellyttämällä tavalla '~·'pää-

303

omien kasaantuminen,. jonkå juuria ei
Gersche:r{kronin mukaan kuitenkaan pidä
lähteä kaivamaan ylen kaukaa, ei ainakaan .SOMBARTin tavoin keskiajasta saakka. Henkiset tekijät, eri syistä johtunut
innostus teollistumiseeri, ovat vähintään
yhtä merkittävät kuin aineelliset; *Gerschenkron tuo kirjallishistoriallisesta tietovarastostaan esiin sen' unohdetun ja huvittavan detaljin, että Rouget de Lisle
vanhoilla päivillään sepitti teollisen vallankumouksen taistelulaulun, jossa marssikehotuksen kohteena eivät olleet enfants
de la patrie vaan enfants'de l'industrie. Takapajuisen maan teollistuminen on »fundamentaalisesti» erilainen kuin kärjessä kul..;
kevan, ja sillä on - tai ainakin saattaa
olla - suuren puuskan aikana etuja,
joita aikaisemmin kehittyneillä mailla ei
ollut: se voi lainata uusimman keksinnön,
ja niin pian kuin se on päässyt vauhtiin, sen tehtaat työskentelevät tehokkaammin kuin vanhojen teollisuusmaiden.
Usein 'sillä 'on myös mahdollisuus lainata
pääomaa, ja jos sen rautatieverkko rakennetaan vasta teollistumisprosessin päästyä
käyntiin, tämä toiminta puolestaan kiihottaa kasvua (voi tosin kysyä, eikö »infrastruktuurin» myöhästynyt rakentaminen niele niitä varoja,jotka samanaikaisesti' tarvittaisiin »superstruktuurin» pystyttämiseen) . Tietoisessa tai tiedottomassa
pyrkimyksessään' kompensoida jälkijättöisyyttään takapajuinen maa turvautuu
suurempiiri tuotantoyksiköihin kuin kärjessä kulkeva. Gerschenkronin yllättäviin
havaintoihin kuuluu myös, että takapajuisessa maassa voidaan joutua. kOrVaamaan työtä' pääomalla, osaksi siksi, että
on puute ammattitaitoisesta työvoimasta,
'osaksi siksi,' että työvoiman liikkuvuus on
vähäinen. >•.
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Gerschenkronin kielitaito ei aseta mitään esteitä' hänen aiheidenvalinnaUeen,
ja niin hän on ottanut yksityiskohtaisesti
tutkiakseen kolmea takapajuista maata.
Yhtenä äärimmäisyytenä on Bulgaria',
jossa ei ennen toista maailmansotaa.· ~
pitemmälle. Gerschenkron ei seuraa sen.
vaiheita -,-. juuri mitään teollistumista
tapahtunut. Vastakkaisena äärimmäisyytenä on' VeI):äjä, jossa 1890-luvulle osunut suuri puuska oli tavattoman. voimakas.
Voimakkuus on sitä yllättävämpi, kun
intelligentsijan shtvofiilinen ideologia ei
juuri suosinut' teollistumista, kun.taloudellinen moraali käsityöammattikuntien
kehittymättömyyden vuoksi oli' alhainen
~ »joka ei osaa puijata, ei osaa myydä»
oli sananpartena -.-'- ja kun "obstsinasysteemi rajoitti talonpoikien siirtymistä'_
kaupunkeihin ja myös näiden omaa yritteliäisyyttä. Uusi· . nopean kasvun kausi
voidaan todeta Venäjällä jälleen 1906~
14, ja se' oli vähemmän kansaa »uuvuttava»kuin edellinen, jonka aikana talon-'
poikien _elintaso oli painettu minimiin.
Tsaarinaikaisen ··Venäjän . nopealla talou-'
dellisella nousulla on merkityksensä Suo;..
menkib. taloushistorialle ja se on meillä
liiaksi unohdettu.
Bulgarian. ja Venäjän . väliin ,sijoittuu
Italia, ,missasuuri puuska (1896,-1908)
oli odotettua myöhempi ja he.ikompi.
Se,' ~ttei Italian .kansalliseksi vallankumoukseksi katsottava risorgimento' muodostu . .
nut. samanlaiseksi taloudelliseksi yllyk--'
,keeksi kuin »suuri» vallankumous latinalaisessasisarmaassa Ranskassa, on kiinnittänyt italialaisten tutkijain huomionpuoleensa '-,- vaikka vastaukseksi, kysymykseenmelkein. riittää Tiikerikissan ltrketni- .
nen. ,Muudan italialainen tutkija GRAMSCI
on huomauttanut, että Italiassa olisi ri-

sorgimentoa pitänyt seurata agraarireformin
kuten Ranskassa suurta vallankumousta.Gerschenkron 'yhtyy niihin italialaisiin;
jotka eivät hyväksy tätä otaksumaa. 1860ja'1870-luvut olivat Italian'maataloudelle loistavien suhdanteiden aikaa, ja
kohonneista maanvuokrista, ~ joita ei
olisi maksettu maareformin jälkeen -syntyi se pääomienkasaantuma, jota
suuren puuskan aikana· käytettiin teollistamiseen. Näyttää siltä, ettei' ainakaan
Gramsci eivätkä ehkä toisetkaari'ongelmaa
pohtineet tutkijat ole oikein tajunneet
Ranskan ja Italian olojen välistä eroa.
Ranskassa kaikki maa oli suuren vallankumouksen' alkaessa feodaalirasitusten
alaista, mutta suuri osa talonpoikia' oli
silti ma:anomistajia eikä vallankumbus
tehnyt muuta kuin poisti feodaalirasituk-set; 1taliässa taas-risorgimenton aikana
feodaalisia 'laitoksia oli heikentyneinä säilynyt vain maan' eteläosissa, jota vastoin
talonpojilla oli hyvin vähän maaoniai ..
suutta. Ita~iassa »maareformi» olisi siten
saariut aivan toisen sisällön kuin Ranskassa:se olisi merkinnyt suurtilojen tai ainakinsuurmaaomaisuuksien jakamista.
Verrattomasti enin osa teoksen sivuista
on omistettu -Venäjälle, jonka taloudelli':
sen kasvun ja taloudellisen organisaation
vaiheita Gerschenkron seuraa myöS ·loka:"
kuun vallankumouksen jälkeisenä aikana.
Tyytymättä Neuvostoliitossa laskettuihin
tuotantoindekseihin, joissa hän osoittaa
heikkouksia, hän laskee omat lukusarjansa,
jotka kuitenkaan eivät nekään jää vaille
mielivaltaisia arvioita, -ja interpoloituja
suureita. Miten mittavia' eroja joissakin
yksityiskohdissa esiintyykin, molemmat'
indeksit osoittavat taloudellisen· kasvun .•.
ainoalaatuisen vauhdin ja'tuotantohyö;..
dykkeidenosuuden jatkuvan paisumisen
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kulutus hyödykkeiden kustannuksella. Gerschenkronin kielenkäyttö on väkevää hå..
I).en puhuessaan kommunistisesta yhteiskunnasta, ja myrkyllisimmillään .hän on
silloin, kun hän kuvailee,. miltä sosialismi~taElatonisesti haaveilevasta, .Nikolai
II:n ajan intelligentsijan j~senestä tuntuisi, jos hän taruhenkilöiden tavoin heräisipuolivuosisataisesta unesta nykyVenäjällä. Gerschenkronin mukaan diktatuuri ei ainoastaar ole edellytyksenä
kulutushyödykkeiden tuotannon pitämiseJle . alhaisena, vaan vähäinen kulutushyödykkeiden tuotanto 0Il toisaalta diktat~urin. edellytys. Hän tähdentää myös,
että eräät Marxin kritikoimat kapitalistisen yhteiskunnan piirteet esiintyvät puhtaaksiviljeltyinä kommunisti~essa yhteiskunnassa; Molemmat väitteet tapaa
Rostowillakin, ja kumpiki.n esittää ne
ilmeisesti toisistaan riippumatta, mutta
Gershenkronin käsitys kommunismista on
negatiivisempi kuin Rostowin. Kun hän

yleisen perusperiaatteensa mukaisesti ei
salli analogiapäätelmien tekemistä maasta
toiseen, hän .näyttää asettavan kyseenalaiseksi, tullaanko Neuvostoliitossa koskaan runsaan joukkokulutuksen kauteen.
Ainakin k~hteen kertaan hän huomauttaa,
että sen neljännesvuosisadan aikana, jolloin tuotanto kuusinkertaistui, työmiesten
reaalipalkka laski. Tämä neljännesvuosisata (1928-53) osuu suunnilleen yht~en
Stalinin valtakauden kanssa. Gerschenkron ei näytä paljoakctan perustavan
Stalinin kuoleman jälke~n. tapfthtuneeseen muutokseen, vaikka esseistä juuri
Notes on the Rate of .:Soviet Industrial
Growth on se, joka. on tarkistettu
ennen teoksen julkaisemista. BERqsoNin
Neuvostoliiton palkkakehitystä k~skevat
tutkimukset (The Real National,Income of
Soviet Russia Sinqe 1928, 1961) an1avat var..
sinkin 1950-luvun alkupuoliskq;~~a. (tutki ..
mus päättyy vuote~n 1955) ,positiivisemman kuvan kuin Gerschenkronin, esitys.
EINO JUTIKKALA

GEORGE T. ALTMAN Invisible Barrier: The
Optimum Growth Curve. A Tax Specialist's
Analysis of the Business Cycle. Tilden Press,
New York 1962. 223 s. $ 4.00.

ko niiden teoreettinen tai.fropiiriI}en s~li
tysyritys? Vaionko kysymys ~~ailmankat
somuksellisella tasolla liikkuyasta, talous ..
järjestelmää Jmskevasta pohdiskelusta, jonkaJähtökohtana oyatyksityisen ja julkisen
sektorin taloudelliset riippuvuus suhteet?
Minkälaatuista, talous- ja oikeustieteellistä
lukeneisuutta kirja edellyttää? Millaiselle
lukijakunnalle kirja par?aiten soveltuisi?
Nämä ja monet muut sCl;.mankaltaisetkysy~)},kset tulevat mieleen~.
Neljän ensimmäisen luvun jälkeen ,vakkutelmat ovat yhä sekavat. Lukijalle:pn
tällÖin,.johda:nnon .lisäksi tarjoiltukysyntää j<l;.J:arjo~~~~., ~;tl,~':lisin, y:k~inlsel,"r€lisi1f' esi-

Kun. ekonomisti ryhtyy lukemaan vero ..
asioihin . erikoistuneen lakimiehen tutkimusta sellaisesta oman alansa kes;kdsestä
aihepiiristä kuin suhdannevaihtelujen o~
gelmasta, . tapahtuu se hieman sekavin
tuntein. Kirjan lukuisat nimet, kansi,sivue~ittely, esipuhe ja .sisällysluettelo eivät
nekään paljoa kerro, mitä on odotettavissa.
QnkQkysymyksessä .pelkkä suhdannevaih,.
telujen.kuvaus. u~destanäköku1masta vai-

~
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me.rkein sekä hänelle (ehkäpä monelle
muullekin ekonomistille) tuntemattomin
termein esitettynä. Hyvällä tahdolla hän
on ymmärtänyt - mm. kuvioiden lähde~
viittaukset vuodelta 1928 peräisin oleviin:
H. Schulzin teoksiin merkille pannen sekä
erääseen seitsemännen luvun alaviitteeseen edeltäkäsin tutustuttuaan - , että
tuomari Altmania huolestuttaa ns. cobwebongelma eli siis se seikka, että· tietyn periodin tarjonta ei riipukaan samanhetkisistä
vaan aikaisemman periodin hinnoista, koskapa tarjontapäätökset on täytynyt tehdä
ainakin niin paljon aikaisemmin kuin
tuotantoon kuluva aika edellyttää.
Lukijalle on myös samanlaiseen erikoiseen tyyliin esitetty rahamäärän ja kiertonopeuden määritelmät ja rahan tehtävät
sekä tehty selkoa kvantiteettiteoreettisesta
ajattelutavasta. Näihin kaikkiin kriitillisesti suhtautuen tullaan johtopäätökseen,
että »one may observe, then, two relations
between the commodity and money
streams, one, a relation of interdependence, the other, a relation of relativity».
Näistä jälkimmäisen katsotaan osoittavan,
että talouselämä~ vääristymät eivät riipu
rahasta, korkeintaan muutoksista sen jakautumisessa passiivisiin käteisvarantoihin
sekä varantoihin, joita käytetään yhtäältä
velka- ja saatavasuhteidenjärjestelyihin ja
toisaalta välittämään .hyödykkeiden vaihtQa.
Ndjännestä, säästämistä ja investoinfia koskevasta luvusta on mahdollista
kaivaa esille keynesiläiset peruskäsitteet
sekä joukko asiaa koskevaa kokemusperäistä tietoa mm. riskin ja koron merkityk- .
sestä erilaisissa varallisuuskohteiden ryhmissä. Samalla löytyy myös Friedmanin
pysyväistulon hypoteesi - jostakirjoitta~
ja pn saanut osittain väärän käsityksen -:;-

sekä ontuvaa "filosofointia' kuten»When
an ailt saves hesaves food;whena civilized human beingsaves he saves nothihg~
Such is the advantage ofbeing human" and
being civilized.»
Vasta viidennestä luvusta, jossa tarkastellaan investointeja rajoittavia tekijöitä
~ työvoiman ja luonnonvarojen määrää
- alkaa kirjan varsinainen juoni selvitä.
Mutta vasta kun lukija on henkeään· pidättäen kuin parhaassakin salapoliisiro;.
maanissa edennyt kaksi kolmannestakirjan tekstisivuista, voi hän olla kutakuinkin
varma siitä, mikä on »optimum growth
curve». Se on käyrä, joka osoittaa sen
uusinvestointien määrän, joka tuottaa juuri sellaisen voiton, mihin yrittäjät tähtäsivät ryhtyessään ·suorittamaan ko. investointeja. Vaikka lukija ei huolellisenkaan
lukemisen jälkeen löytänyt kirjan tekstisivuilta termiä »invisible barrier», yhdisti
hän sen kuitenkin tässä vaiheessa siihen
optimiarvoa kuvaavaan, fosforoituun valkoiseen viivaan, josta investointeja suorittava sektori voisi - jollei tämä viiva olisi
näkymätön - suoraan lukea, missä kysynnän ja tarjonnan tasapainopiste kulloinkin on. Suhdannevaihteluanalyysi puolestaan osoittautui tämän jälkeen sen väitteen todisteluksi, että tuotantoprosessiin
välttämättömästi kuluva aika johtaa »inherently and permanently» investointien
tasapainottomuuteen, olivatpa säästämis,:.
ja investointifunktiot millaiset tahansa,
koska kysyntä, jonka tietty uusinvestointi
tyydyttää, ei ole sama kysyntä, joka aikaansai ko. tarjonnan lisäyksen.
Kahdeksannessa ja yhdeksännessä luvussa kirjoittaja. esittää näiden periaattei-·
den. pohjalta Yhdysvaltain suhdannevaihteluidenanalyysin 1930-luvun suuresta 130makaudesta lähtien. Kymmenennessa ja
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teknologiset~' voimatsyöksevät

yhdennessätoista luvussa tutkiskellaan
mahdollisuuksia säädellä suhdannevaihtelujen laajuutta tai korjata yksityisen sektorin heikkouksia julkista sektoria laajentamalla. Investointien säätely kaatuu tarpeeksi luotettavan barometrin· .. puutteeseen. Julkisen (USA:n liittovaltion)sektorin laajentaminen' vain sellaisiin mittasuhteisiin, että vapaa markkinatalous vielä
säilyy, osoittautuu puolestaan mahdolli.,
seksi vain sikäli kuin sen investoinnit johtuvatsodasta tai sodan pelosta. Kirjan
lopputrilema jääkin näin ollen lohduttomaksi ilman vaihtoehtoja: suhdannevaihtelut johtuvat ihmisten päätöksistä, jotka
puolestaan riippuvat heidän tarpeistaan
sellaisina kuin ne ovat tiedossa päätöksentekohetkeUä, ja näiden päätösten muuttaminen ei ole mikään ratkaisu. Sama koskee
teknologiaa, mikäli se saavuttaa asteen,
joka edellyttää uudenlaatuista taloutta
tyydyttämään ihmisten tarpeita; taistelu
sitäkin' vastaan on hyödytöntä, koska valinnan varaa ei itse asiassa ole. Siis elää
kituuttakoon suhdannevaihtelujen raastama Yhdysvaltain .talous, kunnes vahvat

maan koko
talousjärjestelmän pois radaltaan!
Altmanin kirjassaanesittämå'pohdiskelu on alkanut ainakin jo vuonna 1932, jdl,;.
loin hän julkaisi suppean, monografian
»An Investigation Into the Causes of'the
Trade CyclebyWay of Mathematical
Theory». Tässä esiteltävänkin kirjan en;';,
simmäinen painos ilmestyi niin varhain
kuin vuonna 1949;ja toinen, laajennettu
ja uudistettu painos sisältää viimeisenä
lukunaan .erään myöhemmin ilmestyneen
artikkelin alkuperäisessä muodossaan.
Vaikuttaakin siltä kuin kirja olisi ollut tekijänsä pitkäaikainen hobby ja sellaisena
se on kunnioitettava saavutus. Suhdannevaihtelu analyysiin perehtynyt ekonomisti
lukisi kuitenkin 'mielellään sen luvut 5, 7,
10 ja 11 suppean analyyttisen artikkelin
muodossa, jolloin hän tuntisi todella saa~
vansairtijotakin esityksestä. Nykymuodos':'
saan kirja on monista valaisevista ja havainnollisista esimerkeistään huolimatta
kielenkäytöltään siksi monimutkainen ja
samalla pitkäveteinen, että se tuskin muo..;
dostuuantoisaksi suurelle yleisölle.
EILA HANNI

Theories of »Regulated Capitalism». A collection of articles, edited by Prof. 1. G.
BLYUMIN," F oreign Languages Publishing
House,' Moscow. 200 s.

taloustieteilijän ,tutkielmateos, johon esi-'
puheen on kirjoittanut taloustieteen pro.;.
fessori 1. G. BLYUMIN.
Kirja käsittää seuraavat neljä ·tutkiel;,;
maa:
R. KHAFIZOV: »Säännästeltyä kapitalismia» koskevien teorioiden perusteiden
arvostelua.
1. OSADCHAYA: Inflaation vastustamisen
ongelmat amerikkalaisten kansantalous;.'
tieteilijäin mukaan ..
D. SMYSLOV: Raha- ja Jinanssipolitiikkaa.

Vaikka .rauhanomaista rinnakkaiseloa
ja kaupallista kanssakäymistä tätä nykyä
harrastetaan idän ja lännen välillä, ei se
suinkaan merkitse ideologisten .,erimielisyyksien loppumista' tai niistä luopumista.
Siitä on osoituksena Moskovassaäskettäin'ilmestynyt, neljän neuvostoliittolaisen
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koskevat peruskäsitykset Englannissa;.nykyisin.
A .. POXROVSKV:: ()hjelmoinnin.:olemus. nykyisessä porvarillisessa kansantalous tie,teessäRanskassa.
·1 .Esipuheessa prof. Blyumin korostaa,.että
1»porvarillisen talousteorian arvostelu Ja
selvittely on· erittäin tärkeätä taistelussa
,porvarillista ideologiaa· vastaan .. ·Nauttiihan; kapitalistinen ideologia melkoista arvonantoa ei· vain pikkuporvarien ja porvarien.• vaan myös työväenluokan . piirissä
lähinnä oikeistososialistien taholta»:
~Hän huomauttaa kapitalistimaissa yritettävänlevittää oppia, että massatyöttämyys.·jå .ylituotannon vaarat olisivat
.menneisyyttä, että perustavanlaatuinen
rlmutos olisi tapahtunut, tulonjakautumassa ja että nykyiset porvarivaltiotpyrkisivät .edistämään ; yleistä ..' hyvinvointia.
Tämä illuusio _perustuu siihen, että kieltäydytäännäkemästä nykyisenkin kapitalismin· perustekijää - monopolieri valtaa.
porvarillisessa taloustieteellisessäkirjallisuudessa tavattavat teoriat 'pyrkivät vain
yhteen. päämäärään, _puolustamaan . kapitalismia.
Nykyinen kapitalistinen taloustiede pyrkii Blyuminin. mielestä antamaan kapitalistivaltiolle periaatteessa vallan vieraan
tehtävän, nimittäin : talouselämän ohjaamisen ..... Blyumin'in käsityksen' mukaan
tämä valtion interventioon turvautuminen
on' ·;kuitenkin vain- osoitus kapitalismin
kriisistä.
,Kirjan eSipuheen' mukaan" 'on koko elmalla siis selvä tarkoitus: antaa. neuvostoliittolaiselle opiskelijoille ja tutkijoille
marxilaisen ajattelun.mukainenkuvalänsimaisesta talQustieteestä ja talouspoli tiikas..,
ta. Kirjoittajat ovat kieltämättäi.perehty.neetuut~n länsimaiseen kirjallisuuteen ja

tilastoon. He siteeraavat ahkerastiKEY'NEsiä, SCHLICHTERiä, HARTia, HAWTREV'ä,
HABERLERia, HANsENia, COLEa,HARRlsta, CLARi<.ia, KAToNAa, HARRonia,
DAvtä, MENDES.,FRANCEa, FOURASTIEtä
ym. Viittaukset MARXiin ja LENINiiri .ovat
yllättävän. harvalukuiset. Kirjassa. ei. kuitenkaan esiinny sellaisia uusimpia lähteitä kuin LAMFALussvn selvitys taloudellisesta kasvusta Euroopan talousyhteisön
maissa (EEC) eikä OECD:n uusia tutkimuksia, jotka olisivat antaneetkirjoittajille lisätietoja tuottavuuden .ylittävien
palkkavaatimustenosuudesta Euroopan
inflaatioprosessiin. Joka tapauksessa saa
kirjasta sen käsityksen,että kirjoittajat
ovat vakaasti yrittäneet paneutua. aineistoonsa, vaikka lopputulemat ovatkin luonnollisesti marxilaisen ajattelutavan värittämiä. Poimittakoon joitakin heidän
väittämistään.
Heidän tulkintansa mukaan. ei suurissa
länsimaissa nykyisin omaksuttu»valtionmonopolistinen kapitalismi» voi poistaa
suhdannevaihteluita ja alati uhkaavaa ylituotannon .. kriisiä" ,koska· porvarilliset taloustieteilijät luulevat, että tuotanto on
muka riippumaton kulutuksesta. Porvarien käsitys on, että tuotanto luo yleensä
omat markkinansa ja sen vuoksi he pyrkivät . yksipuolisesti edistämään vain· investointeja huolehtimatta tarpeeksi miljoonien kuluttajien ostovoimasta. Sekä valtion veropolitiikka että »government spending» suosivat kirjoittajien käsityksen mukaan vain monopolejaja tästä he,katsovat
olevan seurauksena kuluttajapiiri~n. elintason laskun ja. liiallisen tuotantokapasiteetin kasvun.
. Inflaation .vastustamis- ja maksutaseen
varjelemistoimenpiteitä kiFjoittajat pitä-:v,ät puolinaisina,koska.kasvava,varustelu-
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teollisuuS' luo ka tteetonta'ostovoimaa eikä
kauppaa käydä tarpeeksi itäblokin kanssa
jne. Hmeisesti siis suurissa länsimaissa
noudatettu »central planning» ei näiden
neuvostoliittolaisten tutkijoiden -mielestä
ole poistanut päiväjärjestyksestä Marxin
profetoimaa kasaantumis- ja kurjistumisteoriaa.
Tällaisessa valossa siis vieraan ideologian edustajat näkevät länsimaisen taloustieteen huippumiehet ja ne ongelmat, joiden parissa nämä tätä nykyä askartelevat.
Uskonasioista ei kannata kiistellä, mutta
meikäläistä lukijaa hiukan ihmetyttää
onko liikatuotanto . pahempi . kuin liian
pieni' ja onko' työväenluokka todella sorretussa asemassa? Ovathan kehittyneissä
teollisuusmaissa va paa t arilma ttij ärj estöt
tiettävästi niin mahtavia että niiden kans."
sa ovat sekä valtiovalta että »monopolit»
monasti helisemässä. Vahingollista' monopolistista kilpäihia on taas jo kauan pyritty lainsäädännöllä rajoittamaan, jopa
meidänkin pienissä oloissamme. »Vulgäarikapitalismia» luullakseni tavataan onneksi enää vain sata vuotta vanhoissa kirjoissa, sillä markkina taloudelle on nykyisin
hyväksytty hyvinvointivaltion aatteet, vapauden ja edistyksen toteuttavat puitteet.
Korkea työllisyys, hintatason 'vakavuus,
maksutaseen tasapaino, ripeä taloudelli-

Accounting in. Boviet
Planning and Management. Russian Research
Center Studies,' 45; "Harvard U.niversity
Press, Cambridge, Mass., 1963. '315:8.
$ 5.:50. ~. -: .

ROBERT W.CAMPBELL

Neliv~stöliiw>rrl-talouselämän' ja' politiikan

tUTl,temuksen lisääjänä Amerikå:ssa-oni eri.;
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ym. tavoitteetiovat 'sekamuotoi-...:'
sessa -talousjärjestelmässä .' (mm. Jacobs;
sonin ja Schneiderin mukaan) taasen saa.:.
vutettavissa vain, mikäli' alinomaa :puntaroidaan,miten moninaiset' tavoitteet.
ovat saavutettavissa käytettävissä olevien
resurssien puitteissa. Tämä edellyttää
tiettyä. mittaamista· ja ohjelmointia sekäyksityisessä että julkisessa sektorissa.
Joka tapauksessa edellä selostettu kirja
lienee osoitus siitä, että nuori ekonomisti::.
polvi Neuvostoliitossa seuraa länsimaistakin taloudellista ajattelua, joskin luonnollisesti omasta näkökulmastaan. Syytä lie~.
nee myös ,palauttaa mieleen, että käytettävissä olevien tietojen mukaan Neuvostoi
liitossa on kokeiltu jo ns. LIBERMANin suo··
situsta säännöstellä talouselamää otta'::
mal1a mm. käytäntöön jonkinlainen., v.oit...'
toperiaate yritysten toiminnassa. Tshek"i
koslovakian talol,lstieteellisen:'. aka temran
johtaja taasen
-äsikettäinc.ania;nut l~u';::
sunnon, jossa hän on todennut; ,.ettei sikä-:
läinen taloudellinen' suunnittelu, pysty:
ratkaisemaan ongelmiaan; ellei yrityksiä}
aseteta enemmän - markkinataloudelliseri
kilpailun alaiseksi. Kuu]ennot, raskas
teollisuus. ja ydinaseet eivät toistaiseksi
kovin paljon parantane kuluttajien ase..
maa. Pulmia näyttää siis riittävän niO~
lemmin pu.olin.'

'on

tyisesti mainittava Harvard Universityn!
yhteydessä toimivei Thec-Russian Research _
Center, j6nkajulkaisuSarjaan ny;1ic käsiUä~
oleva teoskin kli:u1uu. 0man erikoispih<,;:
teenså: '()ukirja· saanut· siitä, että -kirjanteJ.
kijä~ pr0(essor,iCAMPBEI;;h'~on . -alka4
jaan ja (l'lyk.yiS'eltä' asenialtal'ankinJ)msaln:,,;
talousHete·itåjä;- Kun ~ :taasi., kirjan; ·;t~b!lla' Jon
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mitä suurimmassa määrin liiketaloustieteelUnen." .Te~ijän taustasta huolimatta
näkökulma on onnistuttu. siirtämään »laskentapuoleUe~> varsin -tyydyttävästi, vaikkakin tekijä varoittaa lukijaa ekonomistin
approach'istaan.
,. "K~(ja"ei annatyhjentävääja systemaatti$takuvaa "Neuvostoliiton laskentatoi..
mesta, minkä" tekijäkinmyöntää sanoesS<lan »It might better he described as a
serie.s of essays on some representative Soviet· .accounting problems ... ». Niinpä
kirjan ensimmäinen puolisko käsittelee
lähinnä kustannuslaskennan ja hinnanasetannan välisiä suhteita, kun taas kirjan
loppuosa kohdistaa päähuomion erinäisiin tarkkailulaskelmiin, joista N euvostoliitossa merkityksellisimtnät - nim. kustan:nustarkkailu. ja varastotarkkailu ---'-"
joutuvat tarkemman käsittelyn kohteeksL
Lisäksi professori Campbell on liittänyt
kirjaan. yhden luvun laskentatoimen mekanisoinnin asteesta (10. luku), mikä luonnollisesti. valottaa esillä olevaan asiaan
liittyviä aikaongelmia raporttitoiminnassa;
joskaan se ei jUdhevasti liity kirjan muuhun sisältöön. .
. Muilta osin kirja pyrkii seuraamaan
varsin johdonmukaista linjaa,. perustuen
laskentatoimen'kahteen "päätehtävään:
auttaa johtoa p_äätöksenteoss~. erilaisissa
suunnittelutilanteissa ja toisaalta antaa
johdolle mahdollisuus kontrolloida tehtyjä toimenpiteitä. Tekijän esittämä laskeIltatoimeri tehtävien eksplisiittinen kahtiajako ja toisaalta tekijän toteamus suu..
re,sta. Jiikeyrityksestä nimeltään' Neuvosto.,.
liitto. antavat selvän ohjeen siitä, mihin
kQhtiinmielenkiinnon olisi pitänyt kohdistua. Ilmeisesti kuitenkin tekijän kansantaloudellinenctausta, hänen. halunsa saaV%lttaa"Jaskentamiehen näkökulma- ja tut.,.

kimuksen· kuluessa esiinpursuava yksityiskohtienmassa ovat johtaneet osittain 'laskentatilanteen unohtamiseen,mikä käy
ilmi mm. siitä, että.tekijäkatsoo tarkkailulaskelmien varsin huonosti soveltuvan yritystasolle.Tämäon silti luonnollista,' koska . suunnittelu- ja tarkkailuelimet . eivät
Neuvostoliiton talousjärjestelmässä sijait..;
se. yritystasolla vaan huomattavasti korkeammalla.
Edellä esitettyä ei kuitenkaan saa lukea
teoksen teilaamisyritykseksi, sillä huolimatta jäsentelyn aukoista ja joistakin
puuttuvista näkökulmista kirja antaa oivan mahdollisuuden tutustua nimenomaan
niihin laskentatoimen ongelmiin, joita syntyy markkinatalouden puuttuessa ja koetettaessa .soveltaa edes osittain sosialistisen
leirin oppi-isän Karl Marxin ajatelmia ja
teorioita laskentatoimen piiriin.
Kuten jo edellä todettiin, kirjan alkuOSa (tarkemmin luvut 2-7) käsittelee hinnanasetannan ja kustannuslaskennan välisiä ongelmia. Kustannusten käsittely tapa
kaikkine vyörytyksineen osastoille ja tuotteille samoin kuin kustannusten määritelmä (jos nyt sellaista onkaan) muodostuvat
sitäkin merkityksellisemmiksi, kun otetaan huomioon Neuvostoliitossa varsin
yleisesti vallitseva tapa määrittää tuotteen
hinta juurikustannuslaskennan antamien
tietojen perusteena. Poistojen aiheuttamalIe ongelmaryhmälle on kirjassa uhrattu kaksi' lukua, eikä syyttä, sillä kun
länsimaissa poistojen aiheuttama suurin
ongelma' suunnittelulaskelmissa (mm.
hinnanasetanta) on etupäässä jaksottamisongelma, on Neuvostoliitossa tämän lisäk.,.
si erittäin vaikeasti ratkaistavissa oleva
arvostusongelma, koska mitään markkinamekanismia esim. koneiden arvon selvittämiseksi ei ole. Sämaarvon määrittämis~
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Varastotarkkailu(9. luku) pohjautuu
mekanismin. puutteesta:johtriva arvostusongelma koskee myös kaikkia muitakin annettuun ohjeeseen varaston ,suuruudestuo.tannontekijöitä. Kun vielä Karl Marx ta, joka määräytyy tietyllä tavalla lasketun
toimintapääoman puitteissa.. Toiminta~n aikoinaan todennut, että vain työai ...
kaansaa arvoa (value), onkin' tuotannon,;., , pääoman käsite on kuitenkin sen verran
tekijöiden :arvon määrittäminen »kiven venyvä, ettei mitään absoluuttista sumtakana». '. Kirjasta saa erinomaisen kuvan maa voida edeltäkäsin määrittää. Toiseksi,
niistä epäjohdonrnukaisuuksista, joita on ylempien suunnittelua ja tarkkailua suo,:,
syntynyt »periaatteiden, talonpoikaisjär~ rittavien elimien on erittäin vaikea saada
jen ja asioiden käytännöllisen hoidon ris.. selvill~ yrityskohtaisesti varastojen optitivedössa»'.
misuuruutta, mistä syystä yritykset voivat
Kirjan 8. luku käsittelee kustannustark.:. hyvin puolustella mahdollista' liikavarastoaan. Liikavarastoa on useimmissa yri-,
kailua~ Tekijä valittaa, ettei nykyisin las":
kentatoimen menetelmin ja raportein ole tyksissä, mikä johtuu toimitusten kaavamahdollisuutta avustaa kustannustar- maisuudesta ja niiden satunnaisuudesta.
kailun tärkeintä henkilöhahmoa, nim. Toiminta ilman liikavarastoa voi johtaa
yrityksen johtajaa, koska tarkkailurapor-- tuotanto tavoitteiden tinkimiseen, mikä ei
tit on tarkoitettu lähinnä ulkopuolisille. liene kovinkaan mairittelevaa yrityksen
Näin luonnollisesti pitääkin olla, koska johtajalle.
koko systeemin tarkoituksenahan on yriKokonaisuutena ottaen kirja on luke-:
tyksen johtajan ja hänen kauttaan koko misen arvoinen kaikkine Neuvostoliiton
yrityksen kurissa pito' kustannusten suh- laskenta toimen ongelmineen ja vaikeukteen. Jonkin ylemmän ulkopuolisen tark- sineen. Tekijän puolueettomuuspyrkimyskailuelimen kiinnostus koskee luonnolli~ tä' asian käsittelyssä ei voida asettaa edes
sesti vain koko yrityksen toimintaa, jonka ky~eenalaiseksi, mistä syystä kirjan avulla
hyvyydestä tai huonoudesta kiitetään tai on todella mahdollisuus oppia itäisen naahaukutaan johtajaa; tätä tarkkailuelintä purimme kirjanpidon perusteita ja käyei luonnollisesti kiinnosta, missä osassa tai täntöä saaden samalla itselleen jotain sel-.
missä kustannuslajissa jokin vuoto on ta- laista, niitä propagandistiset sanomalehtipahtunut, sillä tämä on johtajan ongelma. kirjoitukset rautaverhon molemmin puoIlmeisesti yritysten johtajilla on omat me- lin eivät tarjoa. Samoin voitaneen sanoa,
netelmänsä (näistä ei teoksessa ole mai- että tämäntapaiset puolueettomat ja asi-.
nintaa), joiden avulla he pysyvät tavoit- alliset tutkimukset toisista maista ja kanteissaan sekä ~moritteidenettä kustannus- soista sekä heidän. tavoistaan ja säännöisten osalta. Vääriä tulkintoja ja suoranaitään eivät ainakaan syvennä eri ryhmittysia väärennyksiäkin tapahtuu, laskentamien välillä olevi~ kuiluja edistäen näin
toimen piirissä, mikä yleisen suurpiirteiomalta osaltaan jo muotitermiksi tullutta
syyden kanssa ·aiheuttaa 'luonnollisesti
rauhanomaista rinnakkaiseloa eri valtioivarsin suuria epätarkkuuksiaraportteihin',
den välillä.
vaikeuttaen tällöin nimenomaan ulkopuoliste~suorittamaa tarkkailua.
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RICHARD M; CYERT - JAMES G. MARCH
A Behavioral Theory of the Firm. PrenticeHall, lne. (Prentiee-Hall International
Series in Management and Behavioral
Scienees in Business Series). Englewood
Cliffs, New Jersey 1963. ix + 332 s.
Tämä teos on laatuesimerkki vasta puolisentoista vuosikymmentä toimineelle,
mutta jo kuuluisaksi tulleelle Carnegie
Teeh'in (tässä yhteydessä: Graduate School
of Industrial Administration, Carnegie Institute
of Technology, Pittsburgh - jonka tunnetuimpia nimiä tekijöiden ohella ovat
W. W. COOPER ja H. A. SIMON) liikkeenjohtokoulutukselle tyypillisestä suuntautumisesta päätöksenteon tieteelliseen analysointiin. Lukuisiin tutkimusraportteihin
kerääntynyt aineisto, jota on jo artikkeleinakin julkaistu - kirjan nimilehdellä
on lueteltu 9 avustajaa ~ on täydennetty
ja muokattu yhtenäiseksi esitykseksi, joka
on laatuaan ensimmäinen teemastaan.
Tulos on erinomaihen. Huomiota kiinnittää tekijöiden pedagoginen johdonmukaisuus, vaikka kysymyksessä ei suinkaan ole
tavanomainen textbook, vaan teoreettisen
aluevaltauksen hahmotelma. Lukuisat tutkimusteeman ja sen rajoitusten mieleenpalauttamiset sekä hyvät tiivistelmät kunkin luvun lopussa tekevät teoksen helpoksi
lukea. Vaikka esitettyjen uutuuksien luettelemiilenkin vaatisi laajan esittelyn, antaa kirjan s,~lkeä jäsentely mahdollisuuden
ottaa detaljeihin 'paneutumattakin vaiv~t
ta selville, mistä on kysymys. Tähän riittäisi;.rät jo 6. luvun 14 sivua. Viisinkert~inen
vaivannäkö, jota on ehdottomasti suositeltava kaikille yrityksen käsitettä käyttäville"valaisee tarinan taustan (luku 1) ja
nykyisen tilanteen (luku 2) sekä viittaa

vastaiseen kehitykseen (someimplieations,
luku' 11).
Behavioristisen yritYksen teorian' ohjelrriajulistus (»articles of faith») lähtee sIitä,
että' yrityksissä todella tapahtuva päätöksenteon prosessi on tutkimise~ arvoinen,
koska moderni yritys ei suinkaan passiivisena sopeudll ympäröivien markkinoit. ten puristukseen, vaan toimii' itsenäisesti
usein hyvinkin laajana ja' monisäikeisenä
organisaationa (s. 1-2). Markkinoita on
tutkinut traditionaalinen yrityksen teoria,
jälkimmäistä aspektia taas' organisaatio,teoria, mutta kritiikki on täysin aiheelli-'
sena ollut kiusallista (luku 2). Tarvittai;.
siin enemmän teoriaa kuin mitä näita
yhdistämällä saataisiin. Koska tietokoneet
ovat käytettävissä ja uuden teorian kielikysymys siten ratkaistavissa, nousee (tämänkin teoksen)' keskeiseksi ongelmaksi
probleemain valinta: »lfwe ean afford the
luxury of greater eomplexity in the theory,
to what questions do we require answers?»
(s. 19).
Uuden teorian tavoitteita voitaisiin
luonnehtia neljänä kohtana: keskittyminen tärkeimpiin taloudellisiin päätöksiin
(hinnat, tuotemäärät, resurssien allokointi,
markkinointistrategiat) ; dynaamisten päätäntäprosessitnallien kehittely; näiden kytkentä empiirisiin havaintoihi'n; seurauksena yleisemmän påätäntäteo'rian ha:h~
mottelu (s. 2}. Jotta voitaisiin esittää tri;.
loksiakin, on asia tässä teoksessa otettu
suppeammiri (s. 19, s. "269): 1. Yritys'
perusyksikkönä: se on rdevahtti tutkimus::'
kohde;' 2. Yrityksen' käyttäytymisen ennakoiIhinen ilmaistuna hintoja, tuotemääriå ja resurssien aUoko'intia' koskevina
päätöksinä: sellainen' teo'riä on' mahdollista konstruoidä'; 3: Organisatorisen pä~
töksenteon prosessin eksplisiittinen selvitf,
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täminen varsinaisena perustehtävänä:juu.:.'
risiihen pitääkin teorianmuodostukseri
tässä' vaiheessa keskittyä.
Näin on saavutettu rajoitettu tavoite:
markkinoilla toimivan yksittäisen yrityk":
sen päätöksentekoprosessin ' kuvaus, jonka
avulla suoritettuja ennakointeja voidaan
verrata empiirisiin havaintoihin. Luotu
käsitteistö näyttää kelpaavan myös ei·
taloudellisten organisaatioiden, yritysryhmien' teollisuuksien ja kansan talouksienkin
deskriptiiviseen kuvaamiseen ja normatiiviseenkin tutkimukseen - tehtäviä vastaisen varalle (luku 11). Tyypillistä behavioristiselle teorialle on sopeutumisen suhteellinen hitaus sekä informaatiosysteemien rajoittuneisuus yrityksissä, vastapainona traditionaalisen teorian vastakkaisille perusolettamuksille.
Laadittu teoria voidaan hahmotella
iskusanoin (luku 6, ks. varsinkin kuvio
_ s. 126). Systemaattinen runko muodostuu'
neljästä alateoriasta, joiden kohteina ovat
organisatoriset 1. tavoitteet (goals, luku
3), 2. odotukset (expectations, luku 4),
3. valinta (choice, luku 5), 4. valvonta
(control, suppeasti luvussa 5).' Näiden
tarvitsema ja luoma' käsitteistö kootaan
neljään kategoriaan (relational concepts):
ristiriitojen tilapäisratkaisut (quasi'-resolution'ofconflict) .:.....- epävarmuuden välttely
(uncerta.inty avoidance) ----.:. apuratkaisujen jatkuva etsintä (probletnistic ,search):
~. oppim:isprosessi (organiza tiona:l learning).' Tätä välineistöä käyttäen laaditaan
kaksi mallia (luvut 7 ja 8), joista jälkimmäinen on yleinen hi-ntaincja tuotemäärien tietokonerhalli kahden oligopoHstifirman suhteen; se On tarkoirt 'selitetty japäätyy 54-sivuiseen tietokönelistaar'l'" (8;
183~236). Lisäksi esitetään 0: E) WIL/-'
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LIAMSONil'l ' rationaalisen liikkeenjohdon
käyttäytymisen malli (lukm 9) sekä G. P.
E.' CLARKsoNin portfolio-politiikan simu":
lointimalli (luku 10).
Argumentoinnin äärimmilleen keskitetty varovaisuus on sinänsä miellyttävää -,asiasisältöä kyllä riittää ilman kärjistet.:.
tyjä mielipiteitäkin - mutta tekee varsi""
naisen kritiikin vaikeaksi. Riimastustöisaalta operaa tionalyysin, toisaalta ekonometrian menetelmiin suoritetaan' sekin
varsin diskreetisti (mm. mainitaan, ettei
arviointi ole tarkoitettu loukkaukseksi!)
liitteessä B, joka on jo aikaisemminkin jul":
kaistu (K. J. COHEN - R. M. CYERT
»Computer M odels in Dynamic Economics»;
Quarterly Journal ofEconomics 75, 1961,
S.' 112-127). Erikoismaininnan ansaitsee
myös liite A, jossa käsitellään metodologisia ongelmia. Johtoajatus siteerattakoon
(s., 309): »Essentially, we argue that
economics should be viewed as part of
the study of human behavior and that
the empirical laws of economics should
be based on propositions of behavior that
can be disconfirmed independently from
the economic situations. 1n a bask sense
our position is consistent with J. M.
Keynes' assertiori that economics presupposes psychology.' However, we will
elaborate our position and show the operational significance for research.»
Kaiken kaikkiaan: harvinaisen. hyvä
kirja. Esimerkiksi yrityksen teorian »established 'doetrine» esitetään 15 sivulla
kritiikkeineen ja matemaattisine liittei..;
neen (s. 5-16, 22-'--25).; Kauppakorkea.:
koulun' tutkintovaatimuksiin sekä ka'nsantaloustieteen. että ,liiketaloustieteen laucla-:turtåsoUa" tämä teos liitettiin ensimmäisessä mahdollisessa tilaisuudessa .
. "
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JOHN KENNETH GALBRAITH EconomicDe,.;
velopmentin Perspective~ Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts 1963.
VI + 76 s. $ 2.50.
Teoksen muodostaa viisi luentoa, jotka
kirjoittaja, tunnettu Harvardin yliopiston
kansantaloustieteen professori ja silloinen
Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs, piti
viidessä eri yliopistqssa Intiassa, vuonna
1961. Ne edustavat selkeästiajateltuja ja
kansantajuisiksi pelkistettyjä, puheenvuoroja laajaksi paisuneessa, taloudellista kehitystä käsittelevässä kirjallisuudessa.
Ensimmäisessä
luermossaan
GALBRAITHarvostelee sitä yksioikoista diagnoosia alikehittyneisyyden syistä, joka on
ollut toisen rr~aailmansodan jälkeisten
vuosien talous- ja ulkomaanapuohjelmien
pohjana. Liian usein on ,lähdetty yksinomaan siitä, että ratkaisevia edistysaskeleita voidaan saavuttaa lisäämällä maan
käytettävissä olevaa teknillistä tietoutta,
pääomaa ja erikoiskoulutettua työvoimaa
terveen kokonaissuunnitelman pohjalta.
Kokonaan huomiota vaille tai aivan liian
vähäiselle huomiolle on sen sijaan jätetty
eri maiden kyky käyttää tällaisia voimavaroja hyväkseen. Tämä kyky' puolestaan
riippuu sellaisista tekijöistä kuin Julkisen
vallan tehokkuudesta, kansansivistyksestä
ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.
Galbraith näkee mainitun kehityksen' seurauksena siitä, että nykyajan kasvukeskusteluun on osallistunut monia henkilöitä,
jotka ovat' kyenneet tuomaan siihen erilaisia lisäpiirteitä, mutta eivät ole kyenneet hahmottelemaan' kokonaisuutta sillä
tavoin kuin entisajan suuret nimet SMITH,
MALTHUS, BENTHAM tai MARX. Kosminen
näkemys yhteiskunnasta on puuttunut ja
sen seurauksena on tarjottu vain yhtä nä-

kemystä alikehittyneisyyden.' syistä" rnaan
kasvuvaiheen (ROSTOW) unoh tuessametkityksettömien taustatekijöiden joukkoon~
" Kolmessa seuraavassa luvussa tarkastellaan, mitä asiaintilan korjaamiseksi voitaisiin tehdä, mitä voi ja kannattaa ostaa. tai lainata ulkomailta, mitä missäkin kehitysvaiheessa olevan maan olisi
syytä 'suunnitella, ja mitä seikkoja olisi
otettava huomioon koulutukselle annetta":
vasta prioriteetista päätettäessä. Moitetta
saavat maat, jotka syöksyvät soveltamaan
sellaisia keksintöjä mitkä tuhlaavat niiden
niukimpia voimavaroja, kiitosta' taas ne,
jotka »häpeämättömästi» jäljittelevät
yleismaailmallisia keksintöjä. Galbraithin
näkemys suunnitelmallisuuden tärkeydestä näiden maiden kannalta on luettavissa
seuraavasta: »Yleisesti oletetaan, ettämaa
jolla ei ole .tavoitteita eikä ohjelmaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ei myöskään ole menossa mihinkään. Asia voi hyvinkin olla näin.» Miten laajalti suunnitte..:
lualoitteet taas tehdään julkisessa, miten
laajalti yksityisessä sektorissa ja miten
eri projektien kustannukset jaetaan,
riippuu maan voimavaroista ja tavoitteista. Tärkeätä on nytkin, että kehityksenså
alkuvaiheissaoieva maa ei ryntää laatimaan tuotantöpoliittista ohjelmaa ,ennen
kuin se on luonut tämän edellyttämänhallinnoIlisen, sosiaalisen ja kansansivistyksellisen perusrakenteen.
Ehkä pahimpaan ristiriitatilanteeseenjoudutaan päätettäessä koulutuksen asemastakehitysohjelmassa, koska koulutus
on sekä kulutus- että investointihyödyke.
Galbraithin'· mielestä kehittyvä' maa voi
oikeutetusti katsoakoulutusmenonsa investointimertoiksi. Tästä Seuraa, että sen on
myös huolehdittava niiden 'tarkoituksenmukaisesta käytöstä, ts. suunniteltava
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koulutetun työvoiman tuotanto ja mini.,.
moitava - tuotantokustannukset. Useim.;.
missa tapauksissa tämä merkitsee luopumista pitkälle kehittyneiden maiden kuluttajan vapautta korostavista korkeakoulujen laajentamissuunnitelmista pääaineprioriteettien ja kapasiteettirajoitustenhy..,
väksi. Mutta tämä on yhtä välttämätöntä
kuin suunnitelmallinen kokonaistaloudellinen säästäminen ja investointi ylipäänsä.
Se 'seikka, että koulutus on myös kulutushyödyke, pikemminkin korostaa tämän
tehtävän tärkeyttä.
. Kirjan viimeisessä luvussa on· tarkaste..;
lun kohteena jossakin määrin spesifisempi
taloudellista kasvua edistävä instituutio,
osakeyhtiö. Ehkä ei' olisi ollut tarpeen esitellä lukijoille Taivaan HarppuOY:tä

ko. kulutushyödykkeiden tehokkaimpana
tuottajana; silti on mainitullesynteettiselle persoonallisuudelle mahdollistenmonitahoisten, laajamittaista tuotantoa edistävien toimintojen analyysi omiaan kir..
kastamaan lukijalle sitä autonomiaa, mikä
on välttämätön niin julkisten kuin yksityistenkin yritysten .toiminnalle.
Kirjanen kokonaisuudessaan antaa erinomaista yleistietoutta kehityksen taloudes..;
ta: kansantaloustieteeseen sekä perehtyneelle että täysin perehtymättömällekin
lukijalle. Kirjasen melko runsaat vertaile..;
vat esimerkit eri maiden oloista ja käytän..;
nöstä tuovat· siihen elävyyttä, mikä tekisi
sen esim. meillä sopivaksi Studia Gene..;
ralia -tyyppiseen käyttöön.
EILA HANNI

WILFRIED GUTH Capital Exports to Less
Developed Countries, D. Reidel Publishing
Company, Dordrecht 1963, x + 162 sivua.

myksenä 'oli toisin sanoen vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Saksan Liittotasaval...
lassa, .jotta valmius kehitysmaiden auttamiseen lisääntyisi. Englanninkieliseen painokseen on kuitenkin tehty joitakin muutoksia,joista tärkeimmät sisältyvätjälkikir..;
joitukseen. Nykyisen version ollessa kysymyksessä on todella syytä yhtyä kirjoitta.;;
jan omaan mielipiteeseen: »Ifind it difficult to say for ·what particular circle of
readers this book is primarily intended.»
Näkisinkin, että kysymyksessä on lähinnä
kirjoittajan omien ajatusten selventämi..:.,
lien kynän' ja paperin avulla.
Seuraavassa poimin luku luvulta eräitä
toteamuksia, jotka ovat herättäneet kiinnostustani.
Johdantoluvussa valitellaan, ettei pää..
oman vientiä teollisuusmaista kehitysmaihin selittävää teoriaa" ole käytettävissä.

YK:n kehityksen vuosikymmenelle asetettu viiden prosentin vuotuinen kasvutavoite ei ole saavutettavissa, elleivät entistä voimakkaammat pääomavirrat suuntaudu teollisuusmaista kehitysmaihin; Ongelmanaei kuitenkaan ole. yksinomaan
pääomavirtojen suuruus, vaan viimeaikaisessa keskustelussa on kiinnitetty runsaasti
huomiota myös pääoman saanninehtoihin ja käyttötarkoitukseen. WILFRIED
GUTH on kirjallaan, joka ilmestyi alunperin vuonna 1957 saksankielisenä nimellä
Der Kapitalexport inunterentwickelte Länder,
osallistunut tähän keskusteluun. Teos on
siis alunperin' kirjoitettu saksalaisen lukijan kiinnostuksen herättämiseksi. Pyrki..'
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Guth näkee, että tällaista' feoriaa kehitel.; ta osasta vastaavat suuret yritykseLPää":
täessä tulisi kiinnittää huomiota' mm.' seu- omaliikkeisiin on luonnollisesti vaikutta;:.
raaviin seikkoihin: Teorian tulisi olla nut myös idän ja lännen välinen vasta:.,
ennen kaikkea pitkän tähtäyksen analyy...- kohtaisuus: yksityisen pääoman sijasta on
sia; Huomio tulisi kiinnittää siihen, 'että virallisella pääo~alla ollut usein ratkai..,
pääoman vienti saa aikaan dynaamisen seva merkitys. Tunnusomaista -toisen
prosessin ao. talouksissa ja että sen kulues- maailmansodan jälkeiselle kehitykselle on
sa tuotannontekijöiden suhteet ja siten lisäksi ollut Maailmanpankin ja IFC:n
tuotannon suhteellinen edullisuus muut- osuus pääomien kanavoijana.
tuvat;- Sosiaalis-taloudelliset tekijät tulisi
Toisessa luvussa analysoidaan niitä teki..,
analyysissa ottaa huomioon; Perusongel- jöitä, joiden vuoksi yksityisen pääoman
mana on etenkin kehitysmaissa eli vientimuodoissa on tapahtunut muutok..,
»pullonkaulatalouksissa»-" miten saada sia: tunnusomaista tilanteelle ovat viime
aikaan kasvua ilman inflaatiota.
aikoina olleet suorat sijoitukset, joiden
Viimeisten - kolmen vuosikymmenen avulla on pyritty saamaan ote markkinoiaikana on tapahtunut pääoman vientiin hin. Mutta lisäksi on viime vuosien kilvaikuttaneita rakenteellisia muutoksia, pailutilanteessa toimitusluottojen suhteeljoihin kiinnitetään huomiota ensimmäi- linen merkitys kasvanut huomattavasti. Ne
sessä luvussa. Kansallistunteen heräämi- ovatkin olleet paisumassa niin suuriksi,
nen kehitysmaissa on vaikuttanut toisaalta että esimerkiksi YK:n kehitys- ja kauppavarovaisuuteen pääoman tarjonnassa ja konferenssissa kysymyksen perinpohjaiseen
toisaalta epäluuloiseen asenteeseen ulko- selvittämiseen kiinnitettiin vakavaa huomaista pääomaa kohtaan kehitysmaissa. miota.
Kun USA syrjäytti EnglanninpääasialliKolrriannessa luvussa on tarkastelun
senä pääomaa vievällä maana, nierkitsi kohteena -pääoman vienniil merkitys päätämä huomattavia muutoksia:' USA nä- omaa vievän maan vientiin ja työllisyykee suurimmat pääoman vientimahdolli- teen, minkä lisäksi huomiota kiinnitetään
suuteIlsa Amerikassa, mutta. Englannille ns. sidottuihin lainoihin.
Millainen on »hyvä velkojapolitiikka»?
koko' pääoman vienti oli vientiä valtameren takaisiin maihin; Englannin eri- Tähän pyritään antamaan vastaus nelkoistunut talous antoi mahdollisuuden jännessä luvussa, jossa käsitellään_ maksu..,
lainojen hoitamiseen raaka-aineiden vien- taseongelmia. . Guth ,luettelee'. seuraavat
nillä, kun sen sijaan USA:Ii maatalous- ominaisuudet: Pääoman vientiä ei keskey""
tuohuitb on kehitysmaiden viennin kilpai- tetäyhtäkkisesti esimerkiksi maksutase.;
lija;' Englannin' osalta pääoman vietiti oli vaikeuksien tai suhdannetaantuman vUQkrennen ensimmäistä maailmansotaa noin 4 si velallismaassa. Velkojama.a noudattaa-li.;.
prosenttia kansantulosta," kun se USA:n beraalista tuonti politiikkaa , jotta velallisosålta on' ölhit alle' prosentin, mistä lisäksi maa voisi 'hankkia lainojen hoitamisen
suuri osa on suuntautunut muihin kehit- kannalta väIttämättömän vien tiylijäämärt ~
tyneisiin' maihin; Lontoo', kanavoi pieIlet Velkojamaa' pyrkii kaikin keinoim välttälsäästöt ympäri maailrriaa; ,USA:n osalta mään lamakauden syntymisen. taloudes:-.
yksityisen pääoman viennin huöinattavas-' saan, jottei tuonti supistuisi>
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· . Viidennessä (luvussa 'pyritään luonneh- tavoitteita, kahdeksannessa ,luvussa pyri.;
timaan. kehitysmaalle tunnusomaisia piir- tään systemaattisemmin paneutumaan,
teitä sekä 'pääoman merkitystä yleensä pääoman tuonnin ja kehity1$.sen tasa;..
kehitysprosessissa. Tämä. on eräänlainen painoisuu den välisiin ongelmiin. Erityistä
johdanto kuudennelle luvulle, jossa ryh- huomiota kiinnitetään »pullonkaulatadytään jälleen normien luomiseen. Yritys louksissa» esiintyvään inflaatiovaaraan
tehdä selväksi yksityisen ja julkisen sekto- sekä kehitystä määrääviin tekijöihin.
rin tehtävät ei tahdo oikein lu.ontua, ja
Kuten alussa totesin, kysymyksessä on
ylimalkaisiksi 'investointikriteereiksi luoki- ns. yleisvaJistava teos. Kirjoittaja on letellaan seuraavat neljä: .a) Investointien veästi ja laveasti paneutunut' kehitysmaiavulla tulisi pyrkiä käyttämään mahdolli- den ongelmiin. Hän näkee niiden' valta,..
simmantehokkaasti olemassa olevia luon- vuuden. Eikä ole pahitteeksi, että joku
nonvaroja ja tuotannontekijöitä; b) In- kokoaa. ajatuksiaan yhteen siitä,' miten
vestointien avulla tulisi pyrkiä tuottamaan asioita todella pitäisi hoitaa. Keittokirjan
hyödykkeitä, joille jo on olemassa markki- ,kirjoittaminen on hankala homma, kun
nat tai jotka tulevat syntymään kehitys- kaikilla ihmisillä ei sattumalta ole sama
prosessin:myötä; G) Investointien avulla maku. En sitten tiedä, miten juhlallisesti
tulisi voida parantaa kehitysmaan maksu- tulisi ottaa Guthin loppukiekaisu: »It
taseasemaa ja ansaita voittojen ja kuole- will require considerable efforts and
tusten hoitamisen kannalta tarvittavat va- sacrifices in the spirit of true partnership
luutat; d) Investointien tulisi kiihdyttää and mutual understanding if the Free
koko talouden kehitystä ja johtaa elin- World is to master ,the great task of
tason kohoamiseen.
improving the living standards; of its
Sen jälkeen kun seitsemännessä luvussa poorer members ."- a task which we
on tarkasteltu pitkän tähtäyksen kehitys- must recognise as our proud duty.»
TIMO HELELÄ

& HARVEy,M. WAGNER Simulated Economic Models. A Laboratory Guide
to .:Economic Principles of Market Behaviour.
Rich<1rdD. Irwin,Inc., Homewood, 111.,
19~3. 172s.$ 15.-.

JOHN HALDI.

Tämän kallishintaisen teoksen laatijoilla
on (esipuheen mukaan) mielessä väikkynyt, suuri, innovaatio:. kontrolloituja laho;..
ratoriokokeita taloustieteen. alalla. Kouriintuntuvalla tavalla on tarkoitusosoittaaopiskelijoille; a)kuinka teoreettisia oivalluksia:',voidaan soveltaa ·tosioloihin, .b)

kuinka markkinatalous tOlmll, c) miten
dynaamiset voimat ohjaavat markkinataloutta tasapainotilaa kohti, d) miten epä;.
varmuustekijöitä voidaan kalkyyleissa ottaa huomioon. Viimeisen kohdan,valaistus jää tosin hieman hämäräksi.
,Kirjan teemana on kolme yksinkertaista taloudellista mallia,joita pelataan pelin
tavoin. luokkahuoneessa. Elinkeinoja on
kaksi, teollisuus ja kauppa,ja molemmissa
on, kaksi kilpailevaa firmaa. Lisäksi on ad~
ministraattori, joka hoitaa pelin kassaaj?l
edus.:taa· ,saJJ'lalla kuluttl,tjia, ;yhteensä "si,is ,
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5 osanottajaa. "Näille. jaetaan lomakkeita,
joihin he pelin aikana merkitsevät ostonsa,
myyntinsä, voittonsa, inventaarinsa yins.
Pelin säännöt ja variaatiomahdollisuudet
on ollut pakko tehdä mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta pelaaminen yleensä kävisi päinsä.
I pelissä tehtaat valmistavat kumirenkaita, kauppiaat ostavat niitä ja myyvät
edelleen kuluttajille. Tehtaiden tuotantokustannusfunktio ja kuluttajien kysyntäfunktio ovat annetut, ja päämääränä on
luonnollisesti voiton maksimointi. II pe:lissä valmistetaan vaihteeksirannekelloja
ja tutustutaan tarkemmin rajakustannuksiin ja rajatuloon perustuvaan hinnoitteluun. III pelissä tuotetaan transistoriradioita ja tuodaan esille se uutuus, että
tuotteen kysyntä yhden firman osalta riippuu myös siitä, paljonko ja mihin hintaan
kilpailija samanaikaisesti tarjoaa. Tässä
vai4eessa sallitaankin neuvottdut j:1 liittoutumat joko kauppiaiden tahi tehtaiden
kesken. Pelin osanottajat tekevät pitkin
matkaa itsenäisiä osto- ja myyntipäätöksiä sääntöjen puitteissa.
Pelijaksojen johdantoina esiintyy »basic essentials»-katsauksia, jotta oppikirjan luonne säilyy. Lukijan mukana pysymistä testataan »true/false»-kysymyssarjoilla, joissa on aina mahdollisuus lentää
lankaan.
Yksityiskohtien tarkka neuvonta on huvittavaa, vaikka ei sille tietenkään saisi
nauraa. Opettajalle annetaan .selvät ohjeet, miten peliin osallistuvat 5 henkilöä
on sijoitettava pöydän ääreen istumaan.
Monopoli-pelin rahaa on varattava käyttöön. Koska osanottajat panevatrintapieliinsä roolejaan osoittavat .nimilaput,kehoitetaan opettajaa hankkimaan »straight
pins for attaching them» ... Puutteena· on

pidettävä sitä; että :kyniä ei kehoiteta teroittamaan ennen istunnon alkua.
. . Minkä kriteerin mukaan' tällaista öpetustapaa olisi nyt arvioitava? Ensimmäiseksi tulee mieleen, että paljon vaivannäköä ja lomakkeiden täyttämistä kuluu
melko yksinkertaisten tulosten aikaansaamiseen. Kuten edellä mainitsin, tapahtumafunktioiden on oltava todella yksinkertaisia, jotta pelaaminen lainkaan olisi
mahdollista. Tottunut luennoitsija voisi
tietenkin saattaa samat asiat julki huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Myönnettäköön silti pelimetodinantavan paremmin takeita siitä, että opetetut asiat on
myös ymmärretty ja omaksuttu.
Kirjan panos onkin paremmin otettava
siltä kannalta, että hyvä opettaja voi sen
avulla pitää mainion peruskurssin kansantaloustieteessä. Kyseessä on »economies by nature», minkä puitteissa teoreettinen opetus käy päinsä vaivattomassa ja
helposti sulavassa, joskin alkeelliseksi jäävässä muodossa.
Osataksemme edelleen antaa kirjalle
sille kuuluvan arvon meidän on sijoitettava se oikeaan ympäristöönsä, amerikkalaiselle yliopistocampukselle: sirkeäsilmäiset undergraduate'it lehteilevät sen sivuja,
heidän mielestään laboratorioon meno
»to do the lab work» on yhtä luonnollista
taloustieteen tahi kielten kuin kemiankin
alalla. Kuvitelkaamme samatenolosuhteet,joissa yksi professori antaa 5-10 oppilaan ryhmälle seminaarin kaltaista yksilöityä opetusta. Siirtykäämme sitten Hel~
singin Yliopistoon, missä. 800---900 opiskelijaa ahtautuu kuulemaan tilastotieteen
peruskurssia: ohjauksen on jo muutettava
luonnettaan.
Haldin ja Wagnerin kirja ei edustamitään kumouksellista opetustapaa. Se on
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:ku~tenkin selk~ä

ja johdonmukainen esitys,jossa kysymysten painotus perustuu
tekijöiden ohjaustoiminnassaan saamiin
kokemuksiin. Meikäläisille tämän alan

pedagogeille voi täydellä syyllä suositella
kirjaan tutustumista; jos kohta se ei kurs:sikirjaksi soveltuisikaan, on herätteiden
mahdollisuus aina olemassa.
HENRI J . VARTIAINEN

Economic Expansion and Structural Change.
ATrade Union Manifesto. Edited and
translated hy: T. L. JOHNSTON. George
Allen l$t Unwin Ltd, London 1961.J 75 s.
sh 25/-.

keytyviin kansantalouden sisäisiin, rakennemuutoksiin, jotka vaativat ay-liikkeeltä
varmasti yhtä paljon kannanottoa ja linjojen määrittelyä kuin työehtojen neuvottelujärjestelmän r~kentaminen ja palkkapolitiikka. On tuskin liioittelua sanoa,
että mainitut lausunnot yhdessä sisältävät tavailaan länsimaisen ay-liikkeen 'perusteet', eräänlaisen kokonaisohjelman,
jossa on vedetty suuntaviivat niin työmarkkinainstituutioille kuin lyhyen ja
pitkän tähtäyksen talouspolitiikallekin.
Ruotsin LO :lla onkin huomattavan arvovaltainen asema länsimaisessa ay-liikkeessä.
Lausunto jakaantuu kolmeen osaari.
Ensimmäisessä (The General Framework)
.käsitellään talouspolitiikan yleisiä puitteita, arvoja ja tavoitteita.
Nopea tekninen kehitys siihen liittyvine
pääomavaa timuksineen,
kansainvälisen
kaupan integroituminen ja liberalisointi,.
lukuisten kehitysmaiden vahvistuneet teollistumispyrkimykset sekä Idän ja Lännen
välinen taloudellinen,. poliittinen ja ideologinen kilpailu on ohjelmaluonnoksessa
katsottu tärkeimmiksi taustatekijöiksi, jotka aiheuttavat rakenteellisia muutoksia
Ruotsin kansantaloudessa. Talouselämän
joustava mukauttaminen näihin rakennemuutoksiin otetaankin keskeiseksi päämääräksi. Jos .siinä onnistutaan,on. taloudellinen kasvukin silloin samalla. varmistettu. Mukauttaminen ei tietenkään

Kysymyksessä on Ruotsin työläistenayliikkeen huippujärjestön LO:n 16. edus·
tajakokouksessa syksyllä 1961 käsitelty
talouspolitiikanohjelmalausunto, jonka
ruotsinkielisenä nimenä on »Samordnad
näringsliv». Sen laatijoina on ollut ryhmä
tutkijoita puheenjohtajanaan meilläkin
tunnettu työmarkkinaekonomisti, tri RuDOLF MEIDNER. LO on aikaisemminkin
teettänyt tämäntapaisia ay-liikkeen käsityksiä ja 'tavoitteita esitteleviä lausuntoja,
joilla on suorastaan tutkimustyön luonne.
Ensimmäinen niistä oli. v. J 941 julkaistu
»Fackföreningsrörelsen .och näringslivet»,
jossa käsiteltiin ay-liikkeen tehtäviä ja
asemaa talouselämässä sekä erityisesti työmarkkinoiden
neuvottelujärjestelmää.
T9inen samaa luokkaa oleva lausunto
»Fa.ckföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen» ilmestyi tasan kymmenen
vuotta myöhemmin, ja. siinä vuorostaan
selviteltiin ansiokkaast~ mm .. taloudellisen
tasapainon ja palkkapolitiikan välisiä yhteyksiä. Nyt refer.oitava 'teos' onkin tavallaan suoranaista jatkoa näille aikaisemmilk lausun noille ; painopiste on vainsiirtynyt - kuten odottaa sopiikin - taloudelliseen. k~svuun ja siihen l~heisesti kyt-
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ole mikään. itsetarkoitus, vaan sen·. on
määrä tapahtua ay-liikkeen yleisesti hyväksyrnien arvojen mukaisesti, ts. mukauttaminen tähtää perimmäisesti lisääntyvään . turvallisuuteen, vapauteen, tasaarvoon, demokratiaan, kuluttajien vapaaseen valintaan, yhteiskunnan sosiaaliseen
tasapainoon sekä kansainväliseen solidariteettiin.
Ohjelma hylkää sekä täyden kilpailun
että .tiukan säännöstelyn. Ratkaisu .on
pragmaattinen 'sekatalous'. Tietynasteista, valvottua kilpailua voidaan kernaasti
käyttää mukauttamiskeinona;. näin nimenomaan vapaaseen kansainväliseen
kauppaan liittyneenä. Suunnittelu ei ole
diktatorista säännöstelyä vaan valtiojohtoi~ta ohjelmointia. Lisäksisysteemin olennaisena piirteenä on kansantaloudessa
ageeraavien ryhmien 'vastavoimaisuus', ts.
järjestelmään kuuluvat organisoituneet
eturyhmät toisiaan .tasapainottavina ja
kontrolloivina sekä valtiovaltaa painostavina vastavoimina. Nykyisin kullakin eturyhmällä tai ainakin niiden integroituneilla koostumilla on niin paljon painostusvoimaa, että. ainoa mielekäs menettely
on asioista neuvotteleminen. Neuvotteluissa syntyv.ät sopimukset (yhteispäätökset) merkitsevät kompromissia, ,ja 'niidell
kautta kaikkien intressit tulevat riittävästi otetuksi huomioon. Modernissa, kansainväliseen
työnjakoon osallistuvassa,
teollistuneessa ja organisoituneessa länsidemokratiassa vallitsevat siis kilpailu, ·ohjelmointija vastavoimat; kaikkia näitä tulisi käyttää hyväksi kansantalouden rakenteellisessa mukauttamisessa.
Toisessa osassa (The PolicyFrame.:.
work) käsitellään, varsinaisia' mukauttamistoimenpiteitä ja ,niissä noudatettaviaperiaattei~a ... · Aktiivinentyöm(irkkina-. ja. si~

jaintipolitiikka muodostavat pohjan .. Täystyöllisyys on yksi perusehdoista, toinen on
työntekijöiden ja yrityksien esteetön liikkuvuus. Työvoiman rakennemuutokset
saadaan kitkattomimmin aikaan, jos pystytään tarjoamaan uusia, vetäviä valintamahdollisuuksia työn, työpaikan ja asunnon suhteen. Kannattavuus ratkaisee ensi
sij<;tssa yrityksien sijainnin. Joustava rakenteellinen mukallttaminen edellyttää
samalla työvoiman jayrityksien siirtymisvalmiutta. Kysymys on SllS paljolti viranomaisten, yrittäjien ja iyöl1tekijöiden
asennoitumisesta.
Vain väliaikaisesti - esim. taantuman aikanavoidaan hyväksyä 'paikallaan pysyminen',
mutta vähänkin pitemmällä tähtäimellä
kaikkien asianosaisten - siis koko kansakunnan ~ tulisi hyväksyämobiliteetti ja
nimenomaan sellainen, joka ajanmittaan
johtaa yrityksien ja työvoimankeskittymiseen, ts. lisääntyvään urbanisoitumiseen.Kaupunki on jalostus- ja· palvelustuotannon 'luonnollinen' sijaintipaikka,
maaseutu on alkutuotantoa varten.
Kaiken kaikkiaan teollistuvan kansan talouden elinkeinollista rakennekehitystä .
on aktiivisesti edistettävä.työmarkkinoista
käsin ja. yrityk;>ien sijaintiin vaikuttamalla.
Kun' tämä;::wusnäkemyson yleisesti
omaksuttu,~'tarjoavat kauppa-, luotto- ja
veropolitiikka. lisää sekä porkkanaa että
piiskaa talouselämän joustavaksi mukauttamiseks~.

Ulkomaankaupan liberalisointi on· voimallinen piiska; siksi talouselämä·on vapautettava tietoisesti kaikista protektionistisista piirteistä. Nämä ovatkinrakennemulltoksi'en pahoja.estHitä ja muka utumiskyvyn heikentäjiä. ·foistamalla kans.ainvälisen.:l<aupan rajoitukset asetetaan
niin. yrittäjät kuin tyQp.t~kijätkihtasa-

maalle . koettelemaan . voimiaan eikä heiltäi silloin verryttelyä puutu. Tämä tällainen pitää kansantalouden notkeana;
l~säksi yrittäjätkin saavat·. nyt sitä, mitä
he ovat· kauan äänekkäästi vaatineet; niniittäin todellista kilpailua. Saman tien
kodmarkkinoiden mono- ja oligopolisoituminen menettävät rakenteen jäykistämisprosesseina ainakin. osan merkitystään~

Luottopolitiikka on 'suhteutettava fi ..
, n'allssipolitiikkaan. Viimeksi mainittu huolehtiikin ensi sijassa ta10udellisesta ·tasapainosta, ja sen yhteydessä joudutaan ilmeisesti valvomaan luottopolitiikkaa erityisesti pääoman kysyntää silmällä pitäen,
koska pääoman puute tulee mitä todennäköisimmin jatkumaan kauas tulevaisuuteen~' Talousel~män rakenteen mukauttamisessahan .tarvitaan jatkuvasti melkoisia
pääomia jo yksin. tekniikan edistymisestä
johtuen. Lisäksi erinäiset julkisetinvestoinnit sekä asuntotuotanto vaativat palJon pääomaa ; asuntojen riittävä saantihan on liikkuvuuden tärkeimpiä ehtoja.
L uottöpoli tiikassa onsen finanssi poliittisesta alistusasemasta.i huolimatta·pyrittäVä
suhteelliseen liberalisoiritiin, mikä merkitsee; joustavaa kQrköpolitiikkaa, ts. koron
erilaistamista rakennemuutoksia nopeut..
tavaksi.
Veropolitiikka. on tietenkin osafina'nssipolitiikkaa, mutta senkin yhteydessä
voidaan helpottaa. mukauttamista. Välit...
tömän verotuksen osuutta on luulta,yasti
pienennettävä ja sen progressiivisuutta lie..
vennettävä ainakin skaalan ala- ja keskivaiheilla.; .toisaalta välillisen verotuksen
osuutta on lisättävä. Tämä kaikki helpottaa .verohallintoa'ja vähentää veronmaksajien.psykologista rasitusta. Yrityksien
kohdalla.' tukipalkkioluonteisista anneista
8

tulisi (·.··mahdollisimman. J paljon •. ;luopua.:
MyÖS.OR siirryttäväc,bruttovoitonverotta..
miseen, . koska nettovoittoperiaate ''Suösii,
vähemmän· tehokkaita .yrityksiä. .Näitä,.:
hän tulisi' päinvastoinsyrjiä, jotta talous.,
elämänmukautuminennopeutuisi. .;.: 1
Kauppa-, :luotto- ja' veropoliittistenitoi-z
menpiteiden ohella on joukkomuital\!in: .
adaptabiliteettia lisääviä:: keinoja;. niitä
ovat mm. kartellisoitumisen estäminen;
hintojen yleisvalvonta ja erityisesti kulut..:
tajien valistaminen.
Lausunnon viimeisessä osassa' (The,
State andtheOrganizations) käsitellää;n
valtion ja järjestöjen asemaa' sekä yli,:,
päänsäkin talouspolitiikan institutiomla.,
lisia. puitteita. Muun muassa todetaan;
että valtion liiketoiminta kaipaa; aivan
yhtä paljon rakenteellistamllkau~t~mlst~
kuin yksityinenkinse~tori ja siksi molem..
mat on asetettava samoihin yleisiin puitteisiin ja samojen pelisääntöjen alaisiksi.
Tätäpyrkimystå voidaan tehostaa erinä:i",
sillä organisatorisilla toimenpiteillä, ,rtlm~
valtion holdingyhtiöidenperustamisella.
Sen. sijaan julkisten palvelustensektoriUa
on enemmän. välillinenasema;' se.' nimit'l"i.
täinhuolehtii . yhteiskunnan . sosiaalisesta
tasapainosta ja kaikesta, mhäsiiherukuu.+
luu, joten sen tulee kehittää :jatkuvasti
sosiaaliturvaa ja. tiedon tasoa 'sekä :täta
tietä 'edesauttaa ·rakenteellistamukautta;.
mista. Riittäväkaikkiin kohdistuva sosiaali~
turva onkin yksi ; adaptabiliteetin ·.pe"
rusedellytyksiä, sillä· sen .avulla' yksilöt
suojataan muutoksien. mahdollisesti'" ai;';
heuttamilta kolhaisuilta.
Myös talouselämän järjestöillään'omat
tehtävänsä. Erityisesti niiden .,tulisi', työS'i
kennellä ranonalisoinninhyväksi, sekä
suhtautua : myönteisesti! 'Ulkomaankaupan:
liberalisointiin sekä talouselämän :,anti;.;.
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monopölismiin. Lopuksi. ·ay,:,liikkeellä,. on
vastuunsa ja .v:elvollisuuten~a" :Aktiivinen
(j)sallistuminen työmarkkina-ja sijaintipo~
litiikkaan lankeafL luonnostaan kaiken ta,:,
soo·., . ammattiyhdistyksille. Päällekäy.vä
palkkapolitiikka. on omiaan pakottamaan
yrittäjät tuottavuudenparantamis.een, johon vuorostaan ammattiyhdistysten: tulee
suhta utua . positiivisesti. Heikkotehoisten
yritysten ja supistuvien: toimialojen vähe"
nevää: työllisyyttä ei pidä mure~tia, ,sillä
kasvavat yritykset ja laajenevattoimialat
pystyvät ottamaan vastaan; ~pautuvat
työntekijät paremmin työehdoin. Tässä
sih:tymisprosessissa nimen0IP:aan, paikal ~
lisilla osastoilla tulee . olla;' aktiivinen . ote
mm. työpaikkojen .esittelyssä,koulutuk";
sessa ja asenteiden muokkauksessa. Liittoja huippujärjestötasolla on taas. oltava yhteistoimintaa työnantajien ja vfran<?maisten kanssa.
.,<
;.
Lopuksi esitetään erinäisiä organisatorisia uudistuksia. Suositellaan eläkerahastojen käyttöä investointitoim~nnassa;
onJaskettu että nämä rah,astötv. 1970 käsittävät 1/4-1/3 Ruotsinkokonetto~äästä~
rrusestä. Olisi myös 'hyVin. hyödyllistä pe.-,
rustaa kullekin elinkein()~la:lle omat ;ra-'
tionalisoimisrahastonsa.' sekä rakehn~ky~
symyksissä neuvoa.antavat elimensäj Tär..,
keänä' ,pidetään ec4:l1een erityistä talouselämän.,:investöintineuvottelukuntaa, ja
IOJpuksi:ehdote:taan kokonaan.\llutta minis..
teriötä .---:-:. elinkeinQ~ .ja , työministeriötä ,joka toimisi· ;ylimpänä" suun.n~ttelevan,a·,
koordiOQiVana. j4 valvoya.na, viranomaisena. Todettakoon ohimennen, että lausunnon ,antamisen jälkeen on .tapahtunu.t järjest~lyjä, ,joid~ tuloksena .. Ru.otsinsisäasiainministeriöllä .alkaa , ,olla erityisesti
työmarkkinQita silmällä: pit.~en tällainen
asema.
:!>

:;Näin siis hyvin lyhyesti ohjelmalatisun~
non sisältö. Sitä ei voida tässä ryhtyä tavanomaisesti arvostelemaan, sillä sellainen'
vaatisi huomattavan tilan ja kysymykseen
kaiketi tulisi pikemminkin väittely' kuin
arvostelu. Teoksessa on kosolti asiaa,onhao toki esitetty talouspolitiikan kokonaisohjelma. ja vieläpä sellainen, jossa ei ole
rajoituttu. ainoastaan luettelemaan, mitä
pitäisi tehdä; on pyritty myös perustele~
maan sanomaa sekä samalla osoittamaan
kansantalouden vaikeaselkoisia vaikutusyhteyksiä. Vaikka monessa kohtaa voitaisiinkin': olla eri mieltä, ei LO:n ohjelma
siis! Qle lukijan kannalta mikään pelkkä
manifesti - teoksen otsikko saattaakin
helpostijQhtaa harhaan - vaan se kelpaa
ymmärtääkseni varsin hyvin ulkomaankaupasta suuresti riippuvan pienen maan
taloudelJisen kasvun tekijöitä selvitteleväksi ja talouspolitiikan strategisia kohtia
valaisevaksi 'lukemistoksi'. Toteankin vielä,.että.erityisesti ohjelman laatijoiden
kauppapoliittiset näkemykset ovat hyvin
realistisia ja selkeitä. Edelleen varsinkin
niille, jotka harrastavat teollisia suhteita
sekä ylipäänsäkin työmarkkinakysymyksiä, teos antaa melkoisesti ajatuksia, jotka
sietäisivät tulla pohdituiksi meikäläisissäkin puitteissa. Kieltämättä lausunnossa on
paikka paikoin ideologiaakin. Niinpä laa~
tijoilla tuntuu olleen. erityinen viehtymys
varjonyrkkeilyyn ns. liberaalisen markkinatalouderi kannattajien kanssa, mikä kaiketi johtuu siitä, että muuten olisi vaikea
erottaa LO:n markkinataloutta liberaali..
sesta sel~aisena kuin viimeksi mainittu ny,
kyisin käsitetään. Mutta sen verrattain vä~
häisen ideologisen sävyn, joka lausunnossa
on, .eikäsittääkseni pitäisi ketään häiritä,
Sanoi$inkin-leikisti, että kyllä tä:mä LO:o
ohjelma: kävisi . meillä Su~mtssa :melko
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pienin : muutoksin porvarillisestakiIi -talouspolitiikasta; voipi olla suorastaan niin,
että ko. ohjelma vaatisi enemmän muokkausta, jos sitä tarjottaisiin meikäläiselle

työläisten ay-liikkeelle; Joka tapauksessa
niin porvarin kuiIisosialistinkin kannattaa
varmasti tutustua tähän teokseen.
.VÄINÖ LUOMA

JAN TINBERGEN Lessons from the Past. Elsevier" 'Publishing Company, Amsterdam
1963, 132 s.

kuntaa koskevista suurista kysymyksist~.
Tässä yhteydessä" tulevat Tinbergenin
ohella mieleen ennen kaikkea 'GuNN AR
MYRDAL,ehkä myös J. K. GALBRAITH,
H. LEIBENSTEIN jaR. PREBITSCH;' Tinbergenin universaalisuus ylittää kuitenkin
edelliset, vain Myrdalissa hän löytääver.;.'

TINBERGEN on jo vuosia ollut tunnustettu erääksi maailman johtavista ja vaikutusvaltaisista
kansantalousmiehistä.
Hän on syntynyt v; 1903 'ja valmistunut
tohtoriksi Leydenin 'yliopistosta ,26-vuotiaana fysiikka pääaineenaan. Hän aloitti
kansantaloudellisen kasva ttajauransa Rotterdamissa jo v. 1933 ja oli v. 1936-38
Kansainliiton sihteeristössä empiirisiä suhdannetutkimuksia suorittamassa. Tinbergen toimi Hollannin Centraal Plan Bureaun
johtajana vuosina 1945-1955 ja loi
tällöin ne perusteet, joita Hollannin taloudellisessa ohjelmoinnissaon myöhemmin käytetty. Tiribergenon toiminut
sekä YK:n että' Kansainvälisen J älleenrakennuspankin neuvonantajana ja hallitusten suoraan kutsumana neuvonantajana mm. Turkissa, Yhdistyneessä Arabi·
tasavallassa, Irakissa, Venezuelassa',' ja
Surinamissa. Kun Tinbergenin kaltainen
mies kirjoittaa kirjan, joka on omistettu
hänen lapsenlapsilIeen, tarttuu lukijasiiheri poikkeuksellisen mielenkiinnon vai·
lassa.
Viime vuosien aikana on kansantalous"';'
tieteen onnena ,ollut saada lukea suurten
nimienså' joukkoon miehiä, jotka ovat
perusteellisen teorleettisen tietämyksensä
lisäksi' olleet· 'kiinnostuneita kokp ,ihmis.;.

JAN

taisensa~

Tin bergen on jakanut esiteltävän kirjansa kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä
osassa analysoidaan mennyttä, ts. tarkastellaanviimeksi kuluneen 1000 vuoden
- kuitenkin pääasiallisesti 50:n - taloushistorian tärkeimpiä tapahtumia. Toisessa
osassa Tinbergen esittää prognoosin ja
kolmannessa ohjelmoinnin tulevaisuudesta.
Menneisyyttä Tinbergen tarkastelee
siten, että ensimmäisinä tulevat käsiteltäviksi ulkoekonomiset tekijät: luonnonvarat, teknologia ja yleinen sosiologinen
ympäristö. Näihin tekijöihin ei taloudellinen- ohjelmointi voi, suoranaisesti vaikuttaa. Teknologian alaotsikon kehikossa
Tinbergen tarkastelee kuitenkin organisaatiota'ja tutkimusta tuotanto-olosuhteita
sellaisinaan muovaavina tekijöinä varsin
epäsovinnaisella tavalla. Organisaatiokeskustelussa hän esittää mm. väitteen,että
kansallinen ohjelmointi ori kansallisten
voimavarojen käytön korkeimmantasoista
organisointia.
}J]lk<;>ekononifsten tekijöiden tarkastelun
jälkeenTiriberg~n siirtyy pohtimaankan-
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»ohjaamoita ja ohjaajia».
'rässä yhteydessä hän suorittaa myös jaon;
joka nykyisin tuntuuyleistyvän~ Kansan-:taloudet jaetaan läntisiin, itäisiin ja eteläisiin maihin. Länsi edustaa markkinatalouksia teollisuusmaissa, itä teollistuneiden maiden sosialistitalouksia ja etelä
kehitysmaita. Itää tarkastellessaan Tinbergen huomauttaa siitä, etteivät bolshevikit saaneet v. 1917 lokakuun vallanku-:mouksessa suinkaan mitään selvää marxil<:tistaoppia siitä, miten talouselämä olisi
järjestettävä. Yleensähän Marx ei ollut
kovinkaan huolestunut talouselämän organisaatiosta proletariaatin vallankumouksen jälkeen. Tinbergenin mukaan
Neuvostoliiton talouselämä organisoitiin
itse asiassa :suuressa·määrin keisarillisen
Saksan I maailmansodan taloushallinnon
mallin mukaisesti. Tämän tosiasian totea-:minen on todellakin herkullista. Vietin
nautinnollisen tuokion ajetellessani sitä
mahdollisuutta,että asiantila olisi esim.
1920~ ja 1930-luvun Suomessa tullut tutkimuksen kohteeksi tai keskusteltavaksi.
Lännen automaattista markkinavoimia
tarkastelevassa luvussa Tinbergen toteaa
täydellisen kilpailun olosuhteiden haavekuvan toteuttamisesta luopumisen melko
yleisesti. »Vapaa talousjärjestelmä» on
taloudellisen kasvun kannalta optimaalinen ainoastaan,. jos:
1. Koko tuotantotoiminnassarajakustannukset ovat .korkeammat kuin keskimääräiskustannukset,
2. mikään tuotanto tai aktiviteetti ei
aiheuta »external economies». Myös silloin on täytettävä ehto, että
3. tulojen jakautuminen on sellainen,
että se tasoittaa kansalaisten. ·rajahyödyn.
Koska nämä ehdot eivät ole täytetyt,
voidaan lännen ja idän järjestelmiä tar-

kastella vain partiaalitavoitteiden kannalta. Itä on Tinbergenin mukaan osoittanut ylivoimaisuutensa kyvyssään nostaa investointiosamäärää~ antaa opetusta
ja luoda houkutinjärjestelmät tuotannossa.
Länsi on taas ylivoimainen antaessaan
mahdollisuudet valinnan ja kokeilujen
mahdollisuuksille tuotannossa.
Etelän lähtökohta on heikko kolonialisminaikakauden jälkeen. Se voi ottaa
oppia sekä idästä että lännestä, ja kehittyvä etelä on omaksunut sekamuotoisen
talousjärjestelmän. Vasta kehitysmaiden
kehittämispolitiikassa on koko maailman.
tasolla oma}{suttusamat päämäärät, jotka
Neuvostoliitossa omaksuttiin ensimmäisen
5-vuotissuunnitelman yhteydessä: Taloudellinen kasvu on tehtyensiarvoiseksi tavoitteeksi, mutta siihen ei pyritä terrorilla.
Historiallisen osan kolmas alaluku käsittelee kehittyviä ja kuihtuvia talouksia.
Tinbergenin analyysin tulos on: itä - edelleen nopein kasvuvauhti, länsi"- nopeampi
kasvuvauhti kuin koskaan aikaisemmin,
etelä -jatkuvaa taistelua köyhyyden kans.:.
sa, johon johtavat vaihtotaseen vajaukset
sekä alijäämäiset budjetit.
Prognoosia tehdessään Tinbergen otaksuu, että lännessä hallitusten velvollisuudet ja tehtävät lisääntyvät. Keskuspankit,
opetus, energian tuotanto, liikenneinvestoinnit, rautatiet jne. ovat yleensä jo pääasiallisesti julkisen' hallinnon. osina. Näiden toimintojen sivuvaikutukset (external
economies) ovat laadultaan sellaisia, ettei
niiden kontrolloimatta jättäminen missään
määrin lisää taloudellista kasvua. Tehok-:kuuden aikaansaaminen julkiseen tuotantoon .9n puolestaan pikemminkin organi~
saatiokysymys. Valtion osuus suhdannevaihteluiden .kontrolloijana on niinikään
lisääntynyt, samoin erilaisten·' sosiaalisten
c
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iniiovaatioiden - sosiaalititrvajärjestelmä tyttävän vähän. Taloudellisen' kasvun tu::'
olkoon esimerkkinä ..:..-:. kehittäjanä; Län- loksiatullaan ilmeisesti idassä käyttårnään
nen teollisuusmaiden 'taloudellirien intc:" entistä. enemmän kulutustavaroiden laagraatio tulee epä.ilemättäjatkumaan, jos- dun parantamiseen, Yhdysvalloissa sosiaaliturvajärjestelmän laajentamiseen ja
kin varovaisesti.
'Etelän ongelmat ovat ratkaisevastI vai,.. Euroopassa opetuslaitoksen tehostumiseen.
keimmat;. Kehityksen esteenä ovat van- Korkean työllisyyden tavoite ollaan jo
hoilliset attityydit, lääkintäolosuhteiden miltei saavuttamassa teollisuusmaissa', hinnopean paranemisen aiheuttama väestön tataso'n .vakavuus voidaan yhdistää edellikasvu ja raaka-ainehintojen vaihtelut. seen. Jos maailmanrauha', joka sellaise.,.
Seuraava attityydejä koskeva luettelo ta- naanon myös taloudellinen tavoite, voiloudellisen kasvun perusteista on syytä daan turvata, muodostuu edelleen suukopioida. Jotta kehitys olisi mahdollinen, 'reksi ongelmaksi kansainvälisen tulojen
tulisi ihmisten: 1) olla kiinnostuneita tasoittamisen toteuttaminen. Tätä kysy:..
aineellisesta hyvinvoinnista, 2) olla kiin- mystä käsitellessään Tinbergen palaa jälnostuneita tulevaisuudesta, 3) olla valmiita leen 'raaka-aineiden hintojen vakauttaniiottamaan riskejä, 4) olla kiinnostuneita seen. Maailman harvalukuiset taloudelliteknologiasta, 5) olla kestäviä ja sitkeitä, set keitaat, Eurooppa, Pohjois-Amerikka,
6) olla kykeneviä kovaan työskentelyyn, Australia ja Uusi Seelanti ovat joutuneet
7) kyetä yhteistoimintaan monenlaisten entistä enemmän köyhän maailman katihinisten kanssa, 8) olla vastaanottavia seidenkohteeksi ja niid~n' velvollisuudet
uusille ideoille ja 9) kyetä analysoimaan ovat 'moninkertaistuneet. Kestokulutustavaroiden markkinoinnin paineesta johlodgisesti monimutkaisia ilmiöitä.
Keskustellessaan kysymyksestä, mihin tuen investointiosamäärää ei teollisuusolemme menossa, Tinbergen näkee suu- maissa voida säilyttää kyllin suurena
rimpana taloudellisena ongelmana vau- etelän kehitykselle riittävän suurten pääniuden hankkimisen troopprsille alueille. omansiirtojen rahoittamiseen. Idän järjesTämä tapahtuu ohjelmoiden, so. organi- telmässä suunnittelun keskittyneisyyden
soiden tuotantovoimien käytön, antamalla aste vähentynee, yritysten johtajien 'toieteläi1."'maille pääoma-apua sekä. opetuk- mintavapaus' lisääntynee, hinnoittelu muosellista ja teknillistä apua riittävästi. Muus- dostunee rationaalimmaksi ja kulutus,..
sa tapauksessa sekä itä että länsikaikkoa- tavaroiden tarjonta sopeutunee entistä pavat 'yhä kauemmaksi etelästä. Tämä kes- remmin kysyntään. Lännessä taas sosiaali..
kustelu johtaa sekä idän että lännen mo- turvajärjestelmät ja tulontasoitukset keraalin arvioimiseen. Onko moraali pu- hittynevät edelleen, samoin ohjelmointi
donnut' ja sisältyykö siihen puutteita on muodostuu pysyväksi instituutioksi. Itä ja
moraalinen kysymys. Tinbergen kääntää länsi lähenevät siten töisiaan. Tämäri tosi:.
sen pragmaattiseksi kysyen, mikä maail- asian ovat selvimmin tajunneet etelän
maa ,uhkaa. Suurin uhka on ydinasesota. kansantalousmiehet, jotka mielellään yhTinbergen analysoi eri maailman mai- distävät idän ja lännen yhdeksi käsitteeksi:
den taloudellisia tavoitteita ja toteaa lo- pohjoinen. Tinbergen pitä.äkin selvänä,
puksi, 'että' päamäärien eroa on hämmäs- että' hänen lastenlastensa ,maailmassa vii-
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:rp~ksi, Ill-ainittu käsit~pari

on hallitseva.
Itä ja länsi ,tlllevat uskomaan, että kum,mankin, omaksumat järjestelmät säilyvät,
ts. vakaa, pohja, rinnakkaiselolleon löydettävissä. Tämä tekee) puolestaan mahdolliseksi todellisen maailmanlaajuisen taloudellisen kehittämispolitiikan luomisen.
Maailman kehittämispolitiikan ,perustana
on taas vähitellen tapahtuva aseistarii;.,
sunta ja militääripotentiaalin luomiseen
käytettyjen resurssien siirtäminen kehityspolitiikkaan.
Tinbergenin "suositukset kuuluvat tie~
tenkin utopioiden maailmaan. Intellektuellin suuri eetillinen ongelma on valinta
norsunluutornin ja intellektuaalisen ka-

pasiteettinsa täystehoisen käytön, välilla.
Ensimmäinen vaihtoehto on vaarato-n,
jälkimmäinen vie kiistellyn miehen maineeseen. Tutkija, ,joka ei ole ottanut ,kantaa myös eetillisiin kysymyksiin, on me,..
riettänyt kansalaisena puhevaltansa. Tätä'
kantaa ottamattoman puuttuvaa puhevaltaa' käyttävät kuitenkin riittävästi
hyväksi erilaiset märkähatut ja ,umpi;;.
silmät paimenet." Tinbergenin kiistelty
asema ei johdu niinkään hänen kirjoituksistaan kuin hänen vaikutusvaltansa kadehtijoista, joilta itseltään puuttuu rohkeus"muuhun kuin älylliseen akrobatiaan
ja parjaukseen.

ER~K WESTERLIND -,-' RUNE BECKMAN Sveriges ,ekonomi. Strukturoch, utvecklingstendenser.
Fjärde,omarbetade upplagan. Bokförlaget
Prisma i samarbete med Svenska Tele~
grambyrå, Stockholm, Solna 1962.90 s.

yhteensä ,28, sekä niitä havainnollistavia
diagrammeja, joita on puolestaan 10. En
ole Ruotsin asioiden tuntija, joten en voi
esittää varsinaista arvostelua teoksen ,tie,..
tojen oikeellisuudesta. Suomalaisen, lukijan kannalta on kiusallista se, ,että kansainvälinen perspektiivi on kokonaisuudes,..
saan esitetty OECD:n tilastojen avulla,
jolloin" Suomi loistaa poissaolollaan kaikista vertailuista" jotka on suoritettu kuitenkin, esim. sekä Norjaan että,Tanskaan
nähden. Ainoa asiavirhe, jonka havaitsin
oli väittämä, että vain Kanada olisi maaiI,..
manmarkkinoilla 'läheskään samaa suuruutta oleva puumassan viejä kuin Ruotsi.
Suomi oli ,tällöin ,kokonaan unohtunut.
Kirjaner~tyisenä ansiona on mielestäni
se, ,että , se. ,opettaa kansantaloudellista
koulutusta vai,lla olevan henkilön käyttämään,kansantalouden tilinpitotietpja ja
si,ten tekemään itsenäisiä kehityksen päälinjoja koskevia johtopäätöksiä. Itse; tekstin yhteydess~, o:g. taitav;:tsti esitettykäsit::-

Ruotsin, valtiovarainministeriön entisen
valti6siht~erin ja Tukholman läänin nykyisen maaherran yhteistoiminnassa vilItiovarainministeriön kansantalousosaston
nykyisen toimistopäällikön kaIlssa laatima
pikku kirjanen Ruotsin kansantaloudesta
on jo ehtinyt neljänteen kokonaanuudistettuun painokseen. Kirjassa ovat seuraavat luvut: Kuinka on arvostettava sodanjälkeistäkehitystä? Rakenteen ja kehityss~ll;tQtien pääpiirteet, Tuotanto, Väestö ja
työvoima, Investoinnit, Kulutus ja, tulot,
Julkinen sektori, Ulkomaankauppa ja va~
luuttavaranto sekä Ruotsin ke4itys kansainvälisessä perspektHvissä. ~uhunkin, lu,:,
kuun liittyy kansantalouden tilinpjtojärj~s.telmästi;i ,Qtettujatal;llukoita, joita, ,on
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t,e~t··;. k'.lnsantuote~ tuotannon' netto arvo,
t~otannon volyymin mitb.us,. sä~stämi.
.n~n:,..iflv~stointi, hintataso, maksutase, ~n·
s.iq~so jne. Kirjan ilmeisenä puutt~en~. on
s~,' ,että rahoitusmar~k:ina,tapahtumiin ei
puututa laisinkaan. Tunnettu tosiasia on
kui~~p:~in . se, että rahoitusmarkkinoiden
tilastointi ja analys(}inti on Ruotsissa sa·
rooin kuin muissa Pohjoismaissa kehitty.
nyt vasta 1950· ja 1~60-lukujen vaihteessa.
:Näin ollen tekijöillä ei ollut. käytettävis·
sä~n samanlaista til~stomateriaalia jalos·
tetus~a muodossa kuin kansantalouden
,kirjaI).pidosta .saatava.
Opettaessani . kansantalou?en kur~sia
~ri~aisis,sa käytännön miehille tarkoite·
tuissa oppilaitoksissa, kuten Puolustusvoi·

mienhuoltokoulussa, Rautatieopistossa,
Säästöpan~kiopistossa ja erilaisilla virka·
mieskursseilla olen ai~a kaivannut noin
satasivuista oppikirjaa, joka olisi rakenteeltaan suunnilleen esiteltävänä olevan
teoksen kaltainen. Pippingin mainio teos
on tähän tarkoitukseen liian laaja ja vali·
tettavasti vanhentunut. Ulkomaista tiedo·
tustoimintaa varten on jo joukko Suomen
kansantaloutta esitteleviä pieniä kirjasia.
Kotimaiselle ei-ammattimieslukijakunnalle tarkoitettu kirjanen odottaa sekä kirjoittajaansa että kustantajaansa. Sekä säätiöt
että kustantajat tekisivät kulttuuriteon
julkaistessaan teoksen »Suomen kansanta·
lous taskussa», jota tuskin kukaan on tosin aikonut kirjoittaa.
JUSSI LINNAMO

TOI.MITUKSELLE
SAAPUNUTTA
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SUinimary

oN:

THE RELAT10N BETWEE~ MANAGER1AL AND

GENERAL ECONOM1CS
ByJoukoLehtovuori, M. Se. (Eeon.)

1. The writer believes that a new series
6f' methodologieal diseussion in eeonomie
theory may be eoming since attention is
onee more being eentred on the significanee 'of the individual in action. New
frames . of referenee are being developed
in order to taekle deeision problems
bearing on time, expeetations, risk and
uneertainty and, on the other hand,
inflm~nees of knowledge and learning in
the ehanging sodety. From this standpoint, some general features are tentatively diseussed with referenee to the relation between managerial eeonomies - or
management science, as the tetm beeomes
established (11)1 - and general eeonomic
theory to-day and in the future.
Management seienee suggests more an
applied art than a part of eeonomie
theory, in which its material objeet, the
firm,. has pIayed the role of a heuristie
fietion in aggregative eontexts. 1n Germany and Seandinavia, a more eoherent
the.oretieal strueture, whieh is sometimes
~eatedly diseussed (8), is generally expounded. The prevalent opini6n '. seems
to re~ognise that the theoretieal basis. of
both'managerial and gen~ral (esp. miero)
eec,>lloinics lies in a theory of the firm
ideriUeal for both purposes. 1n eontrast
':

:

.

"

LThe in.serted numbers ,refer tQ the litera.,
ture. ,~c;:~ti~ned in, cQrresPQndi~g fQotnot~s.

to this, the writer sees the praetieal dividing line to-day quite clearly in terms
of problems, whieh' are mainly. soeiologieal; 'the synthesis awaits methodologieal
clarification.
2. A1though the dividing lines within
and between the seienees are (perhaps)
ultimately conventional they ean be
justified, sinee it is praetically impossible
for an individual to grasp, or more important, to develop researeh into the
whole front. This stems from the logical
sphere of the theoretical apparatus; the
empirical eontent of whieh is dedded by
operational possibilities of testing, i.e.
within the framework of measurement
theories. Although it is importantto
maintain an image of separate logieal
and empirical »worlds», these formal and
material classifieations (the latter ean
further be split into theoretieal and
deseriptive parts) represent in their »pure»
form extreme eases in the. framewor k of
a seienee (19). Analogously, th.etraditional.
problem of positive versus normative
eeonomies 10ses its relevanee (ef. esp.
flutehison, 1; Myrdal,20).· Sodal seienees II!eetin terms of the so-ealled Popper
eriterion of falsifieation (23); <;entral
problems. refer to .the ~mplieations of the
distinetionpetweenex a1}te, and ex, p~st,
to ea~eulation mode\s and qmsal analy~~s~
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which call for theories of planning,
strategies,and, in general, a theory of
action (26, 29, 30). The famous. Fried~
man Position (25) is irrelevant because
of the lack of sufficiently 'Operati'Onal
the'Ories; an »instrumentalistic» appr'Oach
is recommended (27). The whole issue
reduces t'O the practicaL.dis~tion between basic and projects research, i.e.
the activities 'Of the theoretical ec'On'Omist
an9. the research worker. The economic
aspect manifests itself· on the borderline
between logical and empirical »worlds»,
i.e. in the measurement process. peculiar
to economics involving problems most
'Of which are yet to be solved (32). and
determining the relevance 'Of all kinds
'Of inf'Ormation from other sciences. Pr'Ojects research is characterized by the
application of established methodological
doctrine (cf. 64). In 'Order to reach a
»unity of economics», the ta~k 'Of basic
research is t'O devel'Opa »theory 'Of management science», i.e. to »theoretize» the
voluminous empirical material. gathered
and used under the headings of, e.g.,
accounting, engineering. and operations
research with their quantitativemethods.
3. Instead 'Of the vague traditi'Onal
divisi'On into macr'O and micro· analyses,
the field 'Of economic t4eory could be
divided into .three parts: macro; micr'O
and »millimicro» theory, 'macro and
micr'O bel'Onging tradionally t'O general
economics,micr'O and millimicro to managerial econ'Omics (e.g. the'e~ternal' and
internal problems of accounting). Unc'Ori:"
venti'Onally, micro theory is f'Or this purposecharacte~ized by the. the'Ory 'Of
competition withinand between markets;
and· macrötheory by its disregard 6f

price and 'Output c'Omponentsofindi~'
vidual goods (cf. Machlup 39, 45).
4. Emphasis 'On the pr'Ojects 'Or »~p
pIied» research in management science
has greatly 'Obscured its I'Ogical töntact
with general econ'Omic the'Ory. Afunctional
analysis of its basic unit, the firm, .can
be made in' two dimensions. First]y, ·..,eal
(pr'Oduction and market-relati'Ons) and
monetary aspects can be distinguished;
sec'Ondly, the system of productio~. fact'Ors
(per plant unit) may be divided int'O
elementary (raw materials, labour for~~,
services 'Of capital goods) and dispositive
(management = »human factor»). The
latter division can be taken to coincide
with that between rationalistic anq. behav-.
iöral the'OrIes of the firm (2, 54,,55).
The mixing 'Of these various divisions has
caused a great deal 'Of the'Oretical con.,.
fusion. Gutenberg and his, followers can
be credited for pi'Oneering the. ev'Olu~ion
'Of the system. of elementary .factors. a~d
for sh'Owing its significance in the d~yelop
ment of prpduction and cost thepry (7,
9, 60, 61), e.g., in the attac~ on th,e' Iaw
'Of diminishingreturns (62). The dispositive fact'Or is dealt with by. 'Operation~
research and simuJation studies witb, their.
practical formalizations of multi-objective
systems (53,57). The aggregationproblem
can ,be s'Olved 'On firm, industry and total
ec'Onomy levels when considering the.
elementary fact'Ors, but insurm'Ountable
difficulties seem t'O arise when considedng.
the human factor.
5. This fact indicates. the basic prqblem,
yet t'O besolved: the »millimi,cr'O»
a pproach to general. ~c'Onomics .sh'Ould be
coriducted globally in terms 'Of the l~div
idualsactingwithin the ecoh'Omy ('ct esp.
H. Koch,70)~ Thefirm, that»fundarli~ntäl
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SUMMARY
de~ision..makiiig

unit» , is a· sosiological
unit, a. »small-group», and ought to be
investigated behaviorally inorder to
reach an operationallevel. Actually, no
wonder 'that the. theoretical share of
managerial economics in the whole structure ·has been.negligible. The most ambitious 'approåches ·of economic theory today are made in terms: of economic power
rather than traditionai value analysls

331

(69). This seetnsto presupposethe assithilation of economic, psychological,sodb,;.
logical and political elements into an
integrated theoreticalstru.cture. However~'
this, would require a solid methodological
foundation, the lack of which (33) seems
to, separa.te tq",day managerial and generaleconomic theories, to the benefit of
many urgent partial problems, of projects
research in both divisions.
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