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Maatalouden sopeutumisongelmia
kasvuhakuisessa taloudessa
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
maaliskuun 15 päivänä 1965 piti
PAAVO KAARLEHTO
Maatalouden nykyisten sopeutumisongelmien perusta on löydettävissä
yhteiskuntamme entistä määrätietoisemmasta pyrkimyksestä taloudelliseen hyvinvointiin ja sen suhteellisen tasaiseen tai »oikeudenmukaiseen»
jakautumiseen eri yhteiskuntaryhmien kesken. Ekonomisteina tiedämme
hyvin, että taloudelliseen hyvinvointiin ja sen tasaiseen jakautumiseen
kohdistuvat tavoitteet saattavat muodostua ristiriitaisiksi. Kokemuksesta tiedämme myös, että talouspoliittisia ratkaisuja tehtäessä sosiaaliset
yms. näkökohdat saattavat olla ensisijaisesti päätösten perusteena.
Näiden tekijöiden olemassaolon tunnustaminen ei kuitenkaan vapauta
meitä puhtaasti taloudellisessa mielessä tehtävien selvitysten suorittamisvelvollisuudesta. Nimenomaan on tällöin kysymys ongelmista, jotka
koskevat kansantalouden käytettävissä olevien tuotantovoimien sijoituksen eri vaihtoehtojen suhteellista edullisuutta . Käsillä olevan teeman
kannalta olisi tietysti ennen kaikkea selvitettävä, millainen on työn
tuottavuus maataloudessa suhteessa sen käyttömahdollisuuksiin muissa
elinkeinoissa. Valitettavasti ei kuitenkaan ole käytettävissä sellaista ehdotonta mittaustapaa, jonka perusteella voisimme laskea kansantalouden
kannalta, millainen tulos suhteellisesti on saavutettu esimerkiksi 1 000
työpäivää kohden sanokaamme talonrakennusalalla, metsätöissä tai viljan tuotannossa, puhumattakaan siitä, että kykenisimme mittaamaan
työn vaihtoehtoisia käyttötapoja marginaalituotannon kannalta.
Eri talouselämän sektoreilla tehdyn työn tulosten yhteismitalliseksi
saattaminen yhteiskunnan hyväksymiä hintasuhteita käyttämällä on kuitenkin tietyllä tavalla mielekästä nyt esillä olevan ongelman kannalta.
On nimittäin selvää, että juuri yhteiskunnan suorittama hintasuhteiden
valinta - joka ei tietysti ole tulosmistäan puhtaan markkinatalouden
voimista - ratkaisee työn käytölle eri sektoreissa tulevan korvauksen
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yhdessä teknillisten tekijöiden kanssa. Käsitykseni mukaan voidaan tiettyä arvosteluperustaa - työn suhteellisen tuottavuuden vertailua silmälläpitäen - saada aikaan, jos maatalouden ja muiden elinkeinojen
piirissä sijoitetulle työlle lasketaan suhteellinen tuottavuus useamman
eri yhteiskunnan suorittamien hintavalintojen pohjalta, jolloin voidaan
myöskin saada käsitys siitä, mikä vaikutus juuri hintasuhteilla on eri
tarkoituksiin sijoitetulle työlle muodostuvassa korvauksessa ja mikä osa
eroista johtuu teknillisistä tekijöistä.
Tällaisen, tiettyä perustaa luovan kansainvälisen vertailun jälkeen
voidaan sitten siirtyä selvittelemään varsinaista sopeutumisprosessia, ts.
sitä, miten maatalouden piirissä tapahtuneet muutokset ovat vastanneet
yhteiskunnan yleisesti hyväksymiä taloudellisia tavoitteita.
Tarkastellessamme talouselämän eri se~toreilla tapahtuneiden muutosten vaikutusta taloudelliseen hyvinvointiin olemme tekemisissä huomattavasti helpomman ongelman kanssa kuin edellä. Näin on varsinkin, jos
hyvinvointi käsitellään kollektiivisesti siten, että tietyllä alueella elävän
väestön hyvinvoinnin katsotaan lisä:äntyneen, jos väestöllä. on tuotannon
tuloksena käytettävissään enemmän hyödykkeitä kuin vertauskohtana
olevan ajanjakson kuluessal • On huomattava, että tässä kollektiivisessa
määritelmässä otetaan tietty kanta tuttuun hyvinvointiteorian kysymykseen: onko yhteiskunnan hyvinvointi lisääntynyt, jos rikkaan käytettävissä olevat hyödykkeet lisääntyvät enemmän kuin köyhän vähenevät? -Lisäksi on muistettava, että kun eri sektoreiden panosta hyvinvoinnin kasvussa tavanomaisesti mitataan tuottavuuden muutoksilla,
liittyy tähänkin hinnoitteluvaikeuksia nimenomaan ns. indeksiongelman
muodossa.
Eräässä vastikään valmistuneessa tutkimuksessa olen pyrkinyt selvittämään 10 Länsi-Euroopan maan kohdalta, millaiseksi maatalouteen
sijoitetun työpanoksen korvaus on muodostunut suhteessa siihen korvaukseen, joka on saatu muihin elinkeinoihin käytetylle työlle. Tämä
suhde, josta olen käyttänyt nimitystä faktoritulosuhde, on laskettu selvittämällä, montako prosenttia varsinaisen maatalouden nettokansantuloosuus tuotan tokustannushintaan suhteessa maataloudessa käytettyyn
1. Vrt. esim. J. J. PAUNIO Kansantulolaskelmat hyvinvoinnin ja tuottavuuden mnutosten mittana.
Taloudellisia Selvityksiä 1957, s. 61. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja.
Sarja A: 18.

MAATALOUDEN SOPEUTUMISONGELMIA...

215

työpanokseen on vastaavasti lasketusta muiden elinkeinojen kansantuloosuuden ja työpanoksen suhteesta. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista
lähemmin puuttua niihin tilastollisiin vaikeuksiin, jotka laskelmien tekoon
liittyvät. Ennen tulosten esittelyä on kuitenkin· syytä todeta erityisesti
työpanoksen käytön arviointiin liittyvät tunnetusti suuret vaikeudet ja
epävarmuustekijät, jotka on pidettävä mielessä johtopäätöksiä tehtäessä.
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Kuvio 1. Faktoritulosuhde keskimäärin v. 1951-53.

Kuviosta 1 voidaan todeta - vaikka varauduttaisiin suhteellisen suuriinkin virhemarginaaleihin - että erot faktoritulosuhteessa tarkasteltaviksi valituissa kymmenessä Länsi-Euroopan maassa olivat 1950-luvun
alussa varsin suuret. Absoluuttisesti laskien maatalous työlle saatu korvaus
vaihteli näissä maissa välillä $350-1600 miestyövuotta kohden. Faktoritulosuhde vaihteli vastaavasti välillä 0.25-1.05. Täten on maataloudella tulon tasavertaisuuteen pyrittäessä monessa maassa varsin suuria
sopeutumisongelmia. Näiden ongelmien. ymmärtämisen kannalta on
luonnollisesti syytä pyrkiä selvittämään, mitkä olivat ne tekijät, joiden
perusteella tarkasteltavat maat jakautuivat selvästi kahteen ryhmään.
Miksi neljässä maassa työpanokselle muodostuva korvaus oli maataloudessa suunnilleen sama kuin muissakin elinkeinoissa, mutta kuudessa vastaavasti vain alle puolet siitä?
Etsittäessä niitä systemaattisia syitä, jotka ovat vaikuttaneet faktoritulosuhteen erilaisuuteen, on ensinnä todettava, ettei maatalouden suh-
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teellisella laajuudella talouselämässä ole ilmeisesti tässä sanottavaa merkitystä. Niinpä esimerkiksi Englannissa, jonka maatalouden osuus on
alle 5 % kansantulosta, saavutettiin suunnilleen sama faktoritulosuhde
kuin Tanskassa, missä maatalouden merkitys on ollut vastaavasti 20 %:n
suuruusluokkaa. Voidaan myös todeta, että Norja, jonka maatalouden
osuus on 6 % kansantulosta, jäi faktorisuhteessa sarjan alapäähän samoin
kuin Itävalta, jossa tämä prosentti oli n. 16. Kun näyttää ilmeiseltä,
ettei myöskään eri maiden varallisuus asteen ja faktoritulosuhteen välillä
näytä olevan mitään selvää korrelaatiota, on syyt faktoritulosuhteen
vaihteluun haettava ensisijaisesti maatalouden omasta piiristä.
Tarkasteltaessa eri maiden maatalouden toimintaolosuhteiden välisiä
eroja kiintyy huomio lähinnä kolmeen tekijään: tuotokseen pinta-alayksikköä kohden, tuotantoyksiköiden kokoon ja tuottajahintatasoon.
Näissä tekijöissä ilmenevät erot tarkasteltavina olevien maiden välillä
1950-luvun alussa käyvät selville kuvioista 2-4.
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Kuvio 2. Kokonaistuotos mitattuna vehnäyksikköinäjha, keskimäärin v. 1951-53.

Jos verrataan vaihtelu aluetta kuvioissa 1 sekä 2 - 4 voidaan todeta
korkeimman arvon faktoritulosuhteen kohdalla olevan 4.2-kertainen
alhaisimpaan verrattuna, kun vastaava ääriarvojen ero on tuotosten
osalta 4.1-kertainen, keskitilakoon osalta 5.5-kertainen, mutta tuottajahintatason kohdalla vain 1.3-kertainen. Jo yksinkertaisen silmämääräisen
päättelyn avulla voidaan nähdä, että nimenomaan kahden ensiksi mainitun tekijän ja faktoritulosuhteen välillä vallitsee selvä korrelaatio.
Jos tuotoksen,. keskitilakoon ja tuottajahintatason merkitystä faktoritulosuhteen muodostumisessa tarkastellaan tavanomaisen regressioanalyysin avulla, voidaan niiden todeta selvittävän n. 80 % faktoritulosuh-
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teen kansainvälisestä vaihtelusta. Tärkein eroja selvittävä tekijä on ollut
tuotos pinta-alayksikköä kohden. Myös tilakoko on vaikuttanut asiaan
varsin selvästi, kun sen sijaan tuottajahintatasojen erojen vaikutus näyttää
tässä kansainvälisessä vertailussa vähäisemmältä.
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Kuvio 3. Tilakoko keskimäärin v. 1951-53.
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Kuvio 4. Tuottajahintataso keskimäärin v. 1951-53 (Tanska = 100).

Tarkasteltaessa kysymystä maatalouden sopeutumisesta yhteiskunnan
yleisiin ja myöskin maatalouden omassa piirissä voimakkaasti esiintyviin
taloudellisiin tavoitteisiin on selvää, että huomio on kiinnitettävä nimenomaan siihen kehitykseen, joka näissä kolmessa tekijässä on tapahtunut.
Tällöin on syytä pitää mielessä,että esillä olevista kymmenestä maasta
kuudessa faktoritulosuhde osoitti peruskaudella työlle muodostuneen
korvauksen maataloudessa jääneen oleellisesti alhaisemmaksi kuin muissa
elinkeinoissa. Muutos tilanteeseen edellyttäisi näissä maissa siten suurempaa tuottavuuden nousua maataloudessa kuin muissa elinkeinoissa
tai hintasuhteiden muuttumista maatalouden eduksi. Neljässä tapauksessa sitä vastoin maataloustuotannolle muodostuva kehitysvaatimus on
vain tasapäisyys muiden elinkeinojen kanssa.
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Taulukko 1. Pin ta-alayksikköä kohden lasketun maatalouden kokonaistuotannon

määrän kehitys vuosina 1953/54-1962/63 .
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Lähde: Production Yearbook, FAO, Rooma 1963.

Taulukosta 1, joka on laskettu FAO:njulkaisemien tuotantoindeksien
perusteella, voidaan saada käsitys kokonaistuotannossa (teknillisillä kertoimilla vehnäyksiköiksi muunnettuna) pinta-alayksikköä kohti eri maissa
tapahtuneesta kehityksestä 10 vuoden aikana edellä käsitellyn perusajanjakson jälkeen. Taulukosta voidaan havaita tuotannon kohonneen yleensä
n. 2 prosentin vuosivauhtia tai sitä enemmän. Poikkeuksena ovat vain
Ruotsi ja Norja. Ruotsin osalta on syytä huomauttaa, että maatalouden
kokonaistuotanto on pysytellyt ennallaan, mutta peltoalan supistuminen
on merkinnyt pinta-alayksikköä kohden lasketun tuotoksen kohoamista.
lVIielenkiintoista on todeta, että tuotannon lisäyksen määrä ei näytä
korreloituvan ainakaan positiivisesti faktoritulosuhteen korjaustarpee-seen. Heikon faktoritulosuhteen omaavista maista Suomi, Ranska ja
Länsi-Saksa ovat tosin käyttäneet tuotannon lisäystä tuottavuutensa
kohottamiseen mutta korkeimmat tuotannon nousut on saavutettu Belgiassa ja Englannissa, joissa faktoritulosuhde jo perusjaksona oli·· edullinen. On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei kansainvälinen
kilpailukyky tuottajahinnoilla mitattuna enempää kuin kotimaiset markkinointimahdollisuudetkaan näytä muodostavan täysin yhtenäistä kriteeriä, jonka perusteella tuotannon kehitys eri maissa olisi määräytynyt.
Englanti ja Länsi-Saksa ovat esimerkkejä maista, joissa korkeista tuotantokustannuksista huolimatta tuotantoa omaan kulutukseen on lisätty.
Alankomaissa taas on, eurooppalaisittain suhteellisen alhaisten kustan-
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nusten turvin, lisätty tuotantoa myös vientiin. Nimenomaan Suomi näyttää muodostavan poikkeuksellisen esimerkin maasta, missä omavaraisuus
on jo kauden alussa ollut tärkeimmissä tuotteissa miltei täydellinen ja
tuotantokustannukset korkeat, mutta silti tuotanto on kasvanut voimak~
kaasti. On syytä panna merkille, että vastaavassa asemassa olevat muut
Pohjoismaat eivät ole lisänneet tuotantoaan.
Toisen maataloustuotannon tehokkuuteen vaikuttavan tekijän, maatalouden tuotantoyksiköiden rakenteen muutoksista voidaan yleiskäsitys
saada taulukon 2 avulla, jossa kysymystä on ensiksi selvitetty yksinkertaisessa muodossa keskimääräisen tilakoon ja viljelmien lukumäärän pohjalta. Suomea lukuunottamatta on tilojen määrä kaikissa m~issa supistunut ja keskimääräinen tilakoko kasvanut. Tanskassa ja Norjassa on
tilakoon kasvu kuitenkin ollut suhteellisen vaatimatonta suuruusluokkaa,
eikä Ruotsikaan ole kohonnut kärkiryhmään ainakaan tarkastelun alaisena olevana aikana (tilastotietoja on ollut käytettävissä vain vuosien
1950-60 väliseltä ajalta), niin paljon kuin olemmekin kuulleet puhuttavan naapuriemme määrätietoisista pyrkimyksistä maatalouden rakenteen parantamiseksi. Suomessa tapahtunut 9 %:n lisäys tilojen lukumäärässä on juuri ja juuri pystytty korvaamaan uuden pellon raivauksella niin, ettei tilakoko ole keskimäärin alentunut. Yleisesti voidaan
jo taulukon 1 lukujen perusteella nähdä, että tuotantoyksiköiden rakenteen parannukset eivät ole suinkaan voimakkaimpia niissä maissa, joissa
faktoritulosuhteessa esiintyi suurinta korjaustarvetta, Länsi-Saksaa ehkä
lukuun ottamatta.
Taulukko 2. Tilojen lukumäärän ja keskikoon muutokset

1950-luvulla.
Ajanjakso

Alankomaat
Belgia
Englanti
Itävalta
Länsi-Saksa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska

1950-59
1950-59
1950-60
1951-60
1949~62

1949-59
1951-61
1950-59
1946-61

Lukumäärän
muutos %

-12
-21
-11
-7
-19

-8
-17
+ 9
-6

Lähde: Low Incomes in Agriculture, OECD, Paris 1964, s. 29.

Keskikoon
muutos %

+22
+21
+10
+19
+ 6
+12
0
+4
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Pelkästään keskimääräisen tilakoon tarkastelu on kuitenkin riittämätön antamaan selvää kuvaa tästä erinomaisen tärkeästä kysymyksestä.
Yksityiskohtaisemman käsityksen luomiseksi on kuviossa 5 esitetty maatalouden tuotantoyksiköiden rakenteessa tapahtuneet muutokset eri
maiden kohdalla tavalla, joka antaa käsityksen toisaalta eri suuruisten
tilojen lukumäärän osuudesta koko tilaluvusta ja toisaalta eri tilasuuruusluokissa tapahtuneista muutoksista 1950-luvulla.
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Kuvio 5. Maatilojen lukumäärässä tapahtuneet
muutokset ja prosentuaalinen jakautuma ajanjakson lopussa. (Sarakkeiden korkeus edustaa kus50
o
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sakin luokassa tapahtunutta prosentuaalista lukumäärän muutosta tarkasteluaikavälillä ja sarakkeiden leveys kunkin suuruusluokan osuutta kaikista
tiloista tarkasteluaikavälin lopussa. Kuviossa esiintyvät numerot tarkoittavat suuruusluokkia ha:ssa.)
Lähde: Low Incomes in Agriculture, s. 32.

Rationaalisen -maatalouden harjoittamisen kannalta' on todettava,
että sekä tuotantoyksiköiden perusrakenne että 1950-luvulla tapahtunut
kehitys on Suomen kohdalla ollut hyvin epäedullinen verrattuna muihin
maihin. Kaikissa tarkasteltavina olevissa maissa Suomea lukuun ottamatta
alle 10 hehtaarin tilojen lukumäärä on voimakkaasti supistunut Ruotsin,
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Belgian ja Länsi-Saksan edustaessa voimakkainta kehitystä tässä suhteessa.
Yli 10 hehta~rin tilojen osalta kehitys on ollut jossain määrin epäyhtenäinen sikäli, että Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa ja A1ankomaissa
tilojen lukumäärä on kohonnut, mutta Ruotsissa, Norjassa, Englannissa
ja Itävallassa tämän suuruusluokan tilamäärä on vähentynyt. Yli 20 ha:n
tilojen kohdalla ilmenee lisäystä kaikissa muissa maissa, paitsi A1ankomaissa, Englannissa ja Suomessa. Englannin kohdalta on kuitenkin
todettava, että tilojen lukumäärän pieneneminen on yleistä aina 120
ha:iin asti ja vasta yli 120 ha:n tiloissa on tapahtunut nousua. Vaikkapa
vain kuriositeetin vuoksi m'Jlinittakoon, että USA:ssa nousua esiintyy
vasta yli 200 ha:n tiloissa; vielä 100-200 ha:n tilaryhmissä on vähäistä
laskua. Tilojen lukumäärän supistumisen 1950-luvulla ilmoitetaan siellä
olleen 41 0;0'
Ymmärrettävistä syistä on maatalous ammatissa toimivan väestön
lukumäärä tietyssä määrin riippuvainen tilaluvussa t~pahtuvasta kehityksestä.Kuten tunnettua, on maatalousväestön määrässä tapahtuvista
muutoksista erittäin vaikea saada luotettavia tilastoja, mutta näyttää
kuitenkin ilmeiseltä, että joitakin yleisiä johtopäätöksiä voidaan tehdä
taulukon 3 perusteella. Koneellistumisen ja muun teknillisen kehityksen
seurauksena on maataloustyövoiman väheneminen luonnollisesti yleensä
ollut suurempi kuin tilojen luvun supistuminen. Yleisenä ilmiönä voidaan pitää myös sitä, että palkatun maataloustyövoiman kohdalla
Taulukko 3; Maataloudessa toimivassa väestössä tapahtuneet prosentuaaliset muutokset

1950-1uvulla.

A1ankomaat
Belgia
Englanti
Itävalta
Länsi-Saksa
Norja
Ranska
Ruotsi
Suomi
Tanska

Ajanjakso

Perheen ulkopuo1iset työntekijät

Maataloudessa toimiva
väestö

Maataloudessa toimivan
väestön olo-osuus kaikissa
ammateissa toimivasta,
väestöstä ajanjakson lopussa

1947-60
1950-62
1950-60
1951-61
1950-60
1950-61
1954-62
1950-60
1950-60
1950-61

-39
-36
-23
-46
-56
-61
-28
-30
-56
-44

-27
-39
-16
-30
-35
-25
-25
-34
-24
-25

10
9
4
23
14
17
20
11
29
18

Lähde: Low Incomes in Agriculture, s. 28.
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vähentyminen on ollut voimakkaampaa kuin viljelijäperheen kohdalla.
Maataloudessa olleen alityöllistetyn työvoiman siirtyminen muihin elinkeinoihin, mikä ilmenee maatalousväestön vähenemisenä iiman tilakoon
kasvua, on ollut erityisen -voimakasta niissä maissa, joissa tilakoko on
suhteellisen pieni. Erityisen selvänä tämä ilmenee Suomen kohdalla,
mutta myöskin Itävallassa on tilojen lukumäärän supistuessa7 % maatalousväestön pieneneminen laskettu 30 %:ksi. Useissa maissa, kuten
Belgiassa, Länsi-Saksassa, Alankomaissa, Norjassa ja Ruotsissa näyttää
maatalousväestön lukumäärä vähentyneen kaksinkertaisesti tilojen luvun supistumiseen verrattuna.
Näyttääkin siltä, että maatalouden työpanoksen vähenemisessä on
kaksi vaihetta. Aluksi on pääpaino palkatun työvoiman ja avustavien
perheenjäsenten supistumisessa ja vasta toisessa vaiheessa tulevat yrittäjät itse maataloudesta lähtevien joukkoon, jolloin kehitys myös tilakoon
kohdalla voi kääntyä suotuisaan suuntaan.
Edellä esitettyjen tuotannon, tilakoon ja maatalousväestön kehitystä
koskevan selvittelyn jälkeen olisi loogisesti siirryttävä tarkastelemaan
näissä tekijöissä tapahtuneiden muutosten vaikutusta maatalouden tuottavuuden nousuun ja verrattava tätä tuottavuuden kehitykseen muissa
elinkeinoissa. Valitettavasti tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia
ainakaan koko käsiteltävänä olevan periodin ajalta yhtenäistettyjen tilastojen puuttuessa. Käytettävissä olevien tietojen valossa näyttää kuitenkin
siltä, että pyöreänä keskimääräisenä arviona tuotannon kasvun vaikutuksesta tuottavuuden lisäykseen voidaan Norjaa ja Ruotsia lukuun ottamatta pitää vähintään 2 % vuotta kohden.
Tarkempia lukp.ja siitä, miten tuotosten ja panosten kehitys on vaikuttanut kiinteillä hinnoilla laskettuun maatalous tuloon, on käytettävissä~i ollut vain Suomen kohdalta ja ne on esitetty taulukossa 4. Esitetyistä indeksiluvuista voidaan todeta, että tuotosten indeksi on osoittanut
aivan viime vuosiin asti hyvin samanlaista kehitystä kuin par;tosten
indeksi, jossa viljelijäperheen työ ei ole mukana. Tästä johtuen maataloustulon volyymi on kohonnut suunnilleen samassa tahdissa kuin
kokonaistuoton volyymi.
Pyrittäessä arvioimaan maataloudessa käytetyn työpanoksen muutoksien vaikutusta tuottavuuteen tilastopohja on yleisesti erityisen heikko.
Selvää on, että maatalousammatissa toimivan väestön vähenemistä osoit-
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Taulukko 4. Maatalouden kokonaistuoton, kustannusten ja maataloustulon vo1yymin
kehitys Suomessa (1954/55 = 100).
Kokonaistuotto

. 1951/52
. 1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64

98.7
100.5
104.7
100.0
102.7
107.7
105.2
111.1
116.9
123.5
129.6
127.5
136.1 (e)

Kustannus

Maataloustulo

91.6
87.7
91.4
100.0
110.7
112.2
104.3
107.2
119.6
123.5
127.5
146.3
142.8

104.9
111.6
116.4
100.0
95.6
103.8
105.0
112.7
114.2
122.5
129.7
114.0
130.6

tavat prosentit eivät sellaisenaan kuvasta sitä, mitä työpanoksessa on
tapahtunut. Tästä asiasta on tiettävästi OECD:n piirissä valmisteilla
tiettyjä kansainvälisiä tilastoja, mutta ne eivät vielä ole valmistuneet ja
voidaan epäillä, miten tarkoiksi tällaisia tilastoja pystytään yleensä saamaan. Poikkeamana edellä sanotusta on syytä todeta, että Belgian tilastomiehet ovat katsoneet voivansa ilmoittaa maatalouden työpanoksen
vähenemisen »in full-time labor units» olleen 39 % vuodesta 1950 vuoteen 1962 eli n. 3.5 %-yksikköä vuotta kohden keskimäärin. Kun tämä
yhdistetään Belgiassa sekä tuotannon nousun että tilakoon yleisen kehityksen osalta saatuihin tietoihin, voidaan todeta tuottavuuden nousun
siellä olleen todella ennätysmäistä luokkaa.
Tilastolliset vaikeudet työpanoksen selvittämisessä ovat ilmeisesti erityisen suuret omassa maassamme. Rehellisesti on tunnustettava, että
niin tärkeätä kuin työpanoksen muutoksista olisikin saada selvyyttä
talouspoliittisia ratkaisuja varten, meillä ei ole käytettävissä asiasta luotettavia tietoja. Selvää on, että kysymys tehollisista työtunneista maataloudessa on äärimmäisen vaikea tilastollinen ongelma, mutta nimenomaan tulonjakokysymyksiä silmällä pitäen olisi riittävää sekin, että saisimme eristetyksi maatalous ammatin harjoittajiin luettujen- .henkilöiden
työpanoksesta sen osan, joka on käytetty maatalouden ulkopuolelle.
Maatalouden faktoritulosuhteeseen vaikuttavana kolmantena tekijänä
on lopuksi tarkasteltava hintakehitystä. Tätä varten on· taulukossa 5
esitetty kymmeneltä vuodelta maataloustuotteiden ja kustannuserien
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Taulukko 5. Hintakehitys eri maissa vv. 1953-62. a) maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi, b) kustannushinta-indeksi, c) yleinen tukkuhintaindeksi ja d) tukkuhintaindeksillä deflatoitu tuottajahintaindeksi.

Alankomaat

a
b
c
d

Belgia

a
b
c
d

Englanti

a
b
c
d

Itävalta

a
b
c
d

Länsi -Saksa

a
b
c
d

NOlja

a
b
c
d

Ranska

a
b
c
d

Ruotsi

a
b
c
d

Suomi

a
b
c

s:l
Tanska

a
b
c
d

94
106
101
93
102

1956
105
116
104
101
96
108
104
92
98

1957
100
121
107
93
96
112
106
91
102

1958
100
127
105
95
93
114
102
91
101

1959
103
130
106
97
99
118
102
97
96

1960
98
135
104
94
97
120
103
94
94

1961
98
140
103
95
98
123
102
96
97

1962
97
148
104
93
100
128
103
97
97

100
100
107
104
105
102
104
101
98
106
107
100
102
105
98
96
98
100
100

103
99
112
113
108
104
110
102
101
109
110
102
104
106
98
94
98
100
110

107
92
112
117
110
102
114
105
103
111
112
112
109
103
108
95
102
106
108

110
93
119
118
114
104
116
107
105
110
115
117
113
102
115
98
108
106
108

111
91
116
119
111
105
116
111
106
109
118
120
111
106
139
105
121
115
111

112
86
123
123
114
108
120
114
105
114
123
123
111
111
131
117
127
103
112

112
84
122
126
113
108
114
116
106
108
120
125
112
107
137
118
129
106
116

111
87
122
131
115
106
120
118
108
111
125
127
113
111
139
119
133
105
117

111
87
124
138
122
102
122
123
109
112
131
133
115
114
148
123
137
108
128

100
100
100
100
100
100
100

99
101
99
100
100
99
100

103
107
110
101
99
111
103

108
100
126
107
103
122
106

110
98
129
116
113
114
95

107
104
136
128
122
111
93

10Y
105
144
133
123
117
103

110
105
149
135
127
117
99

112
104
147
135
128
115
93

114
112
150
137
131
115
103

100
100

100
100

103
100

106
100

106
90

105
89

105
98

105
94

107
87

110
94

1953
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1954
100
107
101
99
101
103
99
102
100

1955
102
109
102
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Lähde: Production Yearbook, ja Tilastollinen vuosikirja.
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hintaindeksien, tukkuhintaindeksien sekä tukkuhintaindeks~!llä deflatoitujen tuottajahintaindeksien kehitys. Taulukosta voidaan todeta, että
kaikissa niissä kuudessa tapauksessa,joissa faktoritulosuhde oli perusajanjaksona epäedullinen, on tuottajahintataso noussut voimakkaammin kuin
tukkuhinnat. Selvimmin tämä näkyy Suomen, Ruotsin, Norjan ja LänsiSaksan kohdalla. Maatalouden kannalta heikoin kehitys on ollut Englannissa, mutta myöskin Hollannin ja Tanskan tuottajat ovat tarkasteltavana ajanjaksona saaneet tyytyä selvästi heikkenevään hintakehitykseen.
Luonnollisesti ei tuottajien saamien hintojen ja yleisen hintakehityksen
suhde kerro koko totuutta hintasuhteiden muutosten vaikutuksesta, vaan
huomio on kiinnitettävä myös maatalouden tuotantotarvikkeiden hintoihin. Valitettavasti ei käytettävissäni ole ollut riittävästi aineistoa maatalouden nettohintatason selvittämiseksi kaikista maista. Taulukon 5
luvuista voidaan kuitenkin todeta, että tarvikkeiden hintojen nousu on
useimmissa tapauksissa ollut suurempi kuin tukkuhintaindeksillä mitatun
yleisen hintatason. Täten esimerkiksi Itävallan kohdalla hintasuhteiden
kehitys kokonaisuutena ottaen on muodostunut selvästi negatiiviseksi
maataloudelle, vaikka tukkuhintaindeksillä deflatoiduissa tuottajahinnoissa onkin todettavissa lievää nousua.
Yleisesti on todettava hintasuhteiden muutosten vaikutus varsin vähäiseksi niiden viiden maan kohdalla, joissa edellä käsitellyn ajanjakson
kuluessa tuottajahintojen todettiin kohonneen tukkuhintaindeksillä mitattua yleistä hintatasoa enemmän. Niinpä ao. ero mm. Suomen kohdalla on niin vähäinen, että muuttamalla tarkasteluajanjaksoa voidaan
päästä jopa päinvastaisiin tuloksiin. Sensijaan on hintasuhteiden muutos
maataloudelle epäedulliseen suuntaan melko selvä niissä maissa, joissa
faktoritulosuhde tarkastelukauden alussa todettiin edulliseksi.
Jos edellä esitettyä taustaa vasten pyrkisi keskitetysti määrittelemään
niitä yhtäläisyyksiä ja eroja, jotka ilmenevät Suomen ja muiden tarkasteltujen maiden sopeutumisessa maatalouden ja koko yhteiskunnan
yhteisiin taloudellisiin tavoitteihin, voitaisiin ehkä tulla seuraaviin johtopäätöksiin.
Tuottavuus maataloudessa on kohonnut voimakkaasti kaikissa maissa, Suomi mukaan luettuna. Erittäin huomattava osa maatalouden
tuottavuuden noususta on kahdeksassa tapauksessa kymmenestä (Ruotsi
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ja Norja pois luettuina) liittynyt kokonaistuotannon kasvuun. Suhteellisesti heikon kansainvälisen kilpailukyvyn omaavista maista vain
Suomi on lisännyt tuotantoa tuotteissa, joissa omavaraisuus on jo
ylitetty.
Kokonaispeltoala on pysynyt suunnilleen ennallaan tai alentunut
jopa voimakkaastikin kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa, jossa
yksikkötuotosten nousun ohella myös uuden pellon raivauksella on
ollut huomattava vaikutus tuotannon kasvuun.
Samanaikaisesti maatalouden sisäisen rationalisoitumisen kanssa on
kaikissa maissa paitsi Suomessa tapahtunut rationalisoitumista tuotantoyksiköiden rakenteessa. Suomessa kehitys on ollut päinvastainen.
Nykyinen tuotantoyksiköiden rakenne, sekä tilojen suuruusluokkajakautuman että maantieteellisen sijainnin kannalta, on saatettu vielä
epäedullisemmaksi kuin viime vuosikymmenen alussa.
Niissä kuudessa maassa,. joissa tulosuhde todettiin 1950-luvun alussa
alhaiseksi, ei maatalouden tuottavuuden kasvun ole katsottu yksin
riittävän maataloustyön suhteellisen tuloaseman parantamiseen, vaan
valtion väliintuloon nojaten on myös korotettu maataloustuotteiden
hintoja yleistä hintakehitystä hieman nopeammin. Kaikissa niissä
maissa, joissa tulosuhde oli peruskaudella suhteellisen edullinen, hintas~hteet ovat muuttuneet maataloudelle epäedullisemmiksi.
Erityisen huolestuttavalta näyttää tilanne kohdallamme ajateltaessa
kehitystä eteenpäin. Tuottavuuden kohoamiseen viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena olennaisesti vaikuttaneen kokonaistuotannon nousun
jatkaminen kohtaa entistä suurempia vaikeuksia. Tällä en tarkoita määrällisiä sijoitusongelmia, joita liian usein pidetään keskeisinä ylituotantovaikeuksista puhuttaessa,. vaan hin ta tekijöi tä. Maailmanmarkkinoilla
on maataloustuotteiden vaihtosuhde teollisuustuotteihin verrattuna suuresti heikentynyt. Meillä ei ole perusteltuja syitä olettaa, että tilanne
lähitulevaisuudessa tässä suhteessa muuttuisi. Vaikka esillä olevien maataloustuotteiden kansainvälistä kauppaa koskevien neuvottelujen tuloksena voitaisiin jonkinlaiset minimihinnat vakiinnuttaa, ei tämä toisi mitään olennaista parannusta tilanteeseen, koska tuotantokustannukset
maassamme luonnonolosuhteista johtuen ovat aina suhteellisen epäedulliset. Kasvavan tuotannon markkinoinnin rahoittaminen on näissä olosuhteissa muodostumassa erityisen vakavaksi ongelmaksi. Suomessahan
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on, tavoitellun hintatason ylläpitämiseksi jo nykyiselle tuotannolle, jouduttu maatalouden suhteellisen laajuuden, ylituotannon suuruuden ja
nopean inflaatiokehityksen johdosta käyttämään suhteellisesti runsaammin valtion varoja kuin muissa maissa. Kannattavuustekijöiden tuotan:"
non lisäämiselle asettamista rajoituksista johtuen jää yleistä taloudellista
kasvua edistävä tuottavuuden nousu maataloudessa siten ratkaisevasti
työpanoksen kehityksestä ja siihen liittyen tuotantoyksiköiden rakenteessa tapahtuvasta rationalisoinnista riippuvaksi.
Maatalousväestön suuruuden vuoksi ei kuitenkaan voida päästä sen
nopeaan alenemiseen talouselämän spontaani sen vastaanottokyvyn puitteissa inflaatiokehityksen aikana. Inflaation johdosta vientipalkkioiden
ja muiden markkinointimenojen nousu vie liiaksi niitä valtiolta maataloudelle liikeneviä varoja, jotka pitäisi käyttää pysyvää parannusta
aikaansaavalla tavalla. Toisaalta teollisuuden kilpailukyky heikkenee ja
mahdollisuudet maataloudessa lähtövalmiina olevan väestön sijoittamiseen jäävät olemattomiksi.
Huolestuttavinta kaikesta on kuitenkin se, että yleisesti hyväksytyistä
päämääristä huolimatta ei ongelman ydintä ole haluttu tunnustaa. Vaikka
1950-luvun suurimittaisen maatalouden kapasiteetin laajentamisen aika
onkin jo ohi, raivataan vielä nytkin, vuonna 1965, valtion tuella uutta
peltoa ja perustetaan uusia tiloja näin lisäten ennestään suurien virheinvestointien taakkaa ja vaikeuttaen koko maatalouden sopeutumista ylituotantovaikeuksiin. Jos periaatteessa puhutaankin tilakoon suurentamisen merkityksestä, selitetään jo seuraavassa hetkessä pientiloille maksettavan p~nta-alalisän voimakkaan korotuksen tarpeellisuutta; sosiaalisesta oikeutuksestaan huolimatta tämä luonnollisesti on selvä tilakoon
kasvua ehkäisevä toimenpide. Ristiriitaisesti vaaditaan, että maataloustyölle tulevan korvauksen nousu olisi jätettävä yksin sen oman tuottavuuden kehityksestä riippuvaksi, samalla kun palkkapolitiikalla aiheutetaan inflaatio ja tuhotaan maatalouden rationalisoinnin edellytykset.
Yleinen huomio kiinnitetään epäoleelliseen tulonjakokysymykseen, hinnoitteluun, jolla mitään todellista korjausta ei kuitenkaan saada aikaan,
kun tuottavuustekijät samalla unohdetaan.

Summary
ADJUSTMENT PROBLEMS OF AGRICULTURE IN
A GROWING ECONOMY
By Paavo Kaarlehto, Dr. Agr. and For.

The general acceptance by modern societies of two welfare objectives: economic
growth and equitable income distribution, have led to considerable problems
of adjustment in the agricultural sector.
These objectives imply that a unit of labour input be re~unerated at about the
same rate in different sectors of the economy, and that the growth of these different labour incomes advance at the
same speed in the long runo 1t is against
this background that this paper seeks to
examine the relative position of agriculture by comparing labour input remuneration, or factor incomes, in agriculture
and other sectors.
The writer presents a comparison of
the relative factor incomes of agricultural
labour input in ten West European coun-'
tries in the early 1950s. Both absolute and
relative differences are considerable. In
Western Gerrnany, France, Finland,
Austria, Sweden and Norway the agricultural labour income thus defined was
less than half of that in other sectors; in
the Netherlands, United Kingdom, Belgium and Denmark, on the other hand,
agriculturallabour was about as remunerative as other types of labour.
The reasons for this divergence are
threefold, all to be found in the agricultural
sec tor itself. Differences in output per unit

of cultivated area seem to be most important, as well as the size of the farms.
Differences in the levels of producer's
prices, on the other hand, seem' to have
much less significance in this connection.
The problems ofagricultural adjustment
and of policy objectives can best be
appraised on the basis of the development
in the last decade, of these three factors:
yield, size of the farms and producer's
prices. In the first place it should be noted
that in six of the ten countries concerned,
agricultural labour income in the base
period was considerably lower than in
other sectors of the economy. To remove
the disproportion in these countries would
require either a greater than average rise
in agricultural productivity or a change
in relative prices to the advantage of
agriculture. In four countries the initial
levels were about equal, so the development policy impiies only keeping pace
with the rest of the economy.
Mter c10ser examination the writer drew
the following conc1usions:
- Agricultural productivity has increased
greatly in all countries, including Finland.
Save for Sweden and Norway, the increase
in productivity is coupled with an increase
in production. Of those countries which
are not in a very competitive position in
this field, only Finland has increased the
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production of those items for which selfsufficiency has already been exceeded.
- Total area under cultivation has either
remained constant or even diminished in
all countries except Finland, where much
of the increase in production can be
attributed to the dearing of new arable
land.
- Rationalization within the farms has
been accompanied by structural improvements, i.e. raising the average size of the
farms, in all countries but Finland. The
present structure in Finland, both as
regards the size and geographicallocation,
is more unfavourable for production than
in the beginning of the 1950s.
- In those six countries, where the initial
labour income share was low, the increase
in productivity did not prove sufficient to
remedy the disproportion; or a resuIt of
state intervention, the prices of agricultural products have been raising faster
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than the general price level. In those
countries where the initial share was higher, relative prices have moved against
agriculture.
In the light of the foregoing, the future
prospects of Finnish agriculture give rise
to greater concern. Attempts to rely on
increase in production would create even
graver difficulties than hitherto. In
addition to the difficulties involved in
finding outlets for increased production which sometimes are considered to be. the
only relevant ones - the effects of the
adverse price relationships will be aggravated with rising surpluses. As the profit- '
ability criterion thus places a constraint
on increasing production, the requisite
rise in agricultural productivity remains
all the more dependent on the development of labour input and on structural
rationalization of productive units.

Suomen maksutaseongelma
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
huhtikuun 27 päivänä 1965 piti
REINO ROSSI

Tarkasteltaessa talouspolitiikan tavoitteita ja kysymyksenasetteluja on
todettava niiden viimeisten parin vuosikymmenen aikana olennaisesti
muuttuneen. Aikaisemmin, vanhan kultakantajärjestelmän vallitessa valtion harjoittama talouspolitiikka oli, kuten tunnettua, nykyiseen verrattuna alaltaan hyvinkin suppeata ja erityisesti nyt käsillä olevan aiheen
kannalta peruspäämääriltään yksiselitteistä. Sikäli kuin aktiivisesta maksutasepolitiikasta voitiin puhua, sen tavoitteena oli asianomaisen valuutan ulkomaisen arvon ja vaihdettavuuden säilyttäminen. Tämän kiinteän
päämäärän rinnalla ja sen saavuttamiseksi kotimaiset muuttujat, hinnat,
palkat, työllisyys, tulotaso ja taloudellinen kasvuvauhti, joutuivat toisarvoisina tekijöinä sopeutumaan tilanteen kulloistenkin vaatimusten mukaisesti.
Nykyään tavoitteiden määrä ja arvojärjestys on peräti toisenlainen.
Täystyöllisyyden ylläpitäminen ja riittävän taloudellisen kasvuvauhdin
turvaaminen on kaikkialla korotettu kansakunnan ensisijaisiksi talouspoliittisiksi tavoitteiksi. Näiden rinnalla huolenpito maksutaseesta ja valuutan niin hyvin kotimaisen kuin ulkomaisenkin arvon vakavuudesta
on selvästi jäänyt talous- ja nimenomaan muiden poliitikkojen mielessä
taka-alalle. Vaikka maksutasekysymyksen merkitys täten tavallaan onkin
entisestään vähentynyt, on kuitenkin todettava maksutaseella edelleenkin olevan englantilaisittain sanoen melkoinen »nuisance value», joka
kiusallisella tavalla saattaa häiritä talous- ja yhteiskuntapoliittisten pyrintöjen toteuttamista.
Ns. kehitysmaiden eräänä perusongelmana void~an pitää maksutaseen
tasapainon yhdistämistä riittävään taloudelliseen kasvuun. Pyrkimättä
varsinaisesti rinnastamaan Suomen asemaa ja kehitystilannetta näihin
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maihin meidän on kuitenkin pakko vakavasti asettaa itsellemme kysymys,
missä määrin ja millä ehdoin riittävä taloudellinen kasvuvauhti on meillä
ylläpidettävissä ilman toistuvia ja vaikeutuvia maksutasekriisejä.
Ennen kuin lähdemme etsimään vastausta tähän kysymykseen on syytä
kuitenkin yrittää selvittää itselleen, mitä ns. maksutaseen tasapainolla on
tai olisi ymmärrettävä. Puhtaasti terminologisena seikkana mainitsen
vain käyttäväni tässä esityksessä sanoja maksutase, maksutaseen tasapaino jne. merkityksessä, jota täsmällisemmässä kielenkäytössä lähinnä kuvastaisi käsite vaihtotase, ts. ottamatta huomioon tasoittavia pääomanliikkeitä ja niiden avulla käsitteellisesti aina syntyvää maksutaseen »tasapaInoa».
Maksutaseen tasapainoisuuden vaatimusta ei nähdäkseni missään tapauksessa ole kiristettävä niin pitkälle, että tämän tasapainon olisi vallittava aina ja"joka vuosi. Tasapainokriteerion kannalta on varmasti tyydyttävää, jos tietyn esim. suhdannemielessä riittävän pitkän vuosijakson
kuluessa yli- ja alijäämät tasoittavat toisensa. Henkilökohtaisesti olisin
valmis laventamaan hyväksyttävän tasapainon käsitteen sisältöä vielä
tästäkin. Taloudellisen kasvun kannalta katsoen maksutaseen kehitys on tasapainoinen, mikäli vajausta voidaan perustella sillä, että kansantalouden
tuottavuuden kasvu on suurempi kuin ilman ulkomaista velkaantumista,
kun ulkomaisten kuoletusten ja korkojen kansantaloudelle aiheuttama
rasitus otetaan huomioon. Maksutase on vastaavasti tasapainoton, mikäli
vajauksella ei tällaista tuottavuuden lisäystä saada aikaan. Ulkomaisten velkojen kuoletusten ja korkojen hoitamisen kannalta edellytetään tasapainoiselta
maksutaseelta, että vienti ja tuonti sekä tuontia korvaava kotimainen
tuotanto kehittyvät siten, että velkojen hoito voi tapahtua ajallaan ja
häiriöttä.
Meidän oloissamme katsoisin täten vielä tyydyttävän ja hyväksyttävän
tasapainon vallitsevan, jos ulkomaisella investointitarkoituksiin otetulla
pitkäaikaisella luotolla pystymme vuosittain peittämään valuuttamenojen ja -tulojen välisen vajauksen sillä edellytyksellä, että ulkomainen kokonaisvelkamme pysyy tietyssä suhteessa valuuttatuloihimme. Vaikka
tasapainoinen kehitys täten sallisikin ulkomaisen velkamme jatkuvan lisääntymisen, ei toisaalta ilmeisestikään voida katsoa tasapainon vallitsevan, jos edellä mainitsemani suhde jatkuvasti pyrkii kasvamaan.
Käsitykseni mukaan on tällä tavoin laajennettu ja täsmennetty maksu-
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taseen tasapainon tavoite pakko hyväksyä erääksi talouspolitiikkamme
keskeisistä peruspäämääristä.
Historiallisesti katsottuna on Suomen maksutaseen kehityksessä todettavissa itsenäisyyden ajalta varsin selvästi toisistaan erottuvia jaksoja.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen aina 1920-luvun loppuun saakka
maksutase oli rasittunut. Sodanjälkeisinä vuosina tähän vaikuttivat lähinnä ulkomaankauppamme mukautumisvaikeudet sekä heikentyneen
huoltotilanteen aiheuttama voimakas tuontitarve. Kultakantaan palaamisen jälkeen vuonna 1925 alkanut, siihen asti ennen näkemättömän vilkas rakennussuhdanne johti taas puolestaan maksutasevajauksiin, jotka
huipentuivat vuonna 1928 puhjenneeseen likviditeettikriisiin. Suomen
luovuttua kultakannasta maksutaseemme oli taas koko 1930-luvun ajan
aina talvisodan syttymiseen asti erittäin vahva. Syyt tähän ovat löydettävissä mm. markan tietystä aliarvostuksesta, yhteiskunnan tulonjaossa devalvaation johdosta tapahtuneesta muutoksesta yrittäjätulojen ja etenkin
vientiteollisuuden hyväksi sekä osittain myös keskuspankin harjoittamasta
varovaisesta likviditeettipolitiikasta, joka oli omansa hillitsemään ekspansiota ja tulotason nousua.
Toisen maailmansodan jälkeisistä säännöstelyvuosista päästyämme, ts.
viimeisten 10 vuoden aikana maksutasekehityksemme on lähinnä muistuttanut 1920-luvun olosuhteita. Yleisenä piirteenä voidaan todeta maksutaseen pysyneen aktiivisena sellaisina vuosina, jolloin taloudellinen kehityksemme syystä tai toisesta on ollut suhteellisen hidasta, kun taas voimakkaan ekspansion vuodet ovat tuoneet mukanaan kasvavia vajauksia.
Kaiken kaikkiaan on todettava maksutasevajauksemme viimeisen 10-vuotisjakson ajalta kohoavan noin 1 mrd markkaan, mikä samalla osoittaa
myös ns. multilateraalisessa tavaroiden ja palvelusten vaihdossa syntyneen .vajauksen suuruutta.
Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että noin viidenneksen koko
kauppavaihdostamme kattava idänkauppamme erittäin merkittävällä tavalla on tukenut läntisen maksutaseemme tasapainottamista. Mehän
olemme voineet maksaa idästä tapahtuvan raaka- ja polttoaineiden sekä
eräiden elintarvikkeiden perustuonnin suurelta osalta sellaisilla metalli- ja
puunjalostusteollisuuden tuotteilla, joiden vastaavan laajuinen sijoittaminen lännen markkinoille ilmeisesti olisi kohdannut ja kohtaisi ylivoimaisia
vaikeuksia. Tämä on tosiasia,jolta maksutase ongelmaammeja sen vaka-
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vuutta arvosteltaessa ei voida sulkea silmiä. Tässä yhteydessä on myös tulevaisuuden kehitysnäkymiä tarkasteltaessa pakko todeta, että niin hyvin
hinta- kuin kaikinpuolinen, toimituskilpailu Itä-Euroopan markkinoilla
on jo jonkin aikaa ollut erittäin selvästi kiristymässä. Meidän onkin näh, däkseni epäilemättä varustauduttava siihen, että tästä lähin mahdollisuutemme sijoittaa tuotteitamme näille markkinoille eivät ennen pitkää olennaisesti eroa kilpailuolosuhteista multilateraalikaupan piirissä. Tämä ei
edellä mainitun valossa tietenkään voi olla vaikuttamatta koko maksutasekehitykseemme.
Kehityskuvaa muovaavina ja sävyttävinä piirteinä on edelleen otettava
huomioon Länsi-Euroopassa käynnissä oleva markkinaintegraatio, mikä
Eftan puitteissa tapahtuvana välittömästi vaikuttaa oman tuotantomme
kilpailuedellytyksiin. Tämähän merkitsee sitä, että vuoden 1957 loppuun
mennessä valtaosa teollisuudestamme kohtaa Efta-alueen sisäpuolella
muiden vapaakauppaliiton maiden kilpailun ilman tullien ja määrällisten tuonnin rajoitusten estävää tai tasoittavaa vaikutusta. Tähän asiain-tilaan sisältyy tietenkin suuria mahdollisuuksia, mutta myös suuria kilpailuriskejä omilla kotimarkkinoillamme. Meistä itsestämme viime kädessä riippuu, kumpaan suuntaan vaaka kallistuu, mutta maksutasemielessä ei voi olla ilmaisematta tiettyä huolestumista tämän näköalan edessä.
Näin on laita varsinkin kun otamme huomioon sen kehitysvaiheen, mihin maa~me taloudellista ekspansiota ja viennin kehitystä ylivoimaisesti
hallinneen puunjalostusteollisuuden piirissä nyt on tultu. Huolimatta siitä,
ettei ole perusteltua pelätä tämän teollisuuden kasvumahdollisuuksien jo
tyrehtyneen, meidän on kuitenkin monestakin syystä - eikä vähiten tasapainoisen taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi - pystyttävä kehittämään teollista ekspansiotammeja vientipotentiaaliamme tähänastista paljon leveämmällä rintamalla. Tämäkin on tehtävä, jonka mittavuus tällä
hetkellä näyttää ilmeisemmältä kuin sen ratkaisemisessa saavutettava
menestys.
Näin ollen ei nähdäkseni ole liioiteltua puhua maksutaseestamme ongelmana, joka sitä paitsi tämän päivän tunnelmia ja kehitystä ajatellen
on puhjennut suoranaiseksi kriisiksi. Olemme jälleen vähintään yhtä vakavan mukautumis- ja muuttumisvaiheen keskellä kuin ensimmäisen
maailmansodan päätyttyä 1920-luvun alkuvuosina. Lähdettäessä etsimaän keinoja ongelman ratkaisemiseksi on mielestäni paikallaan kuiten-
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kin ensiksi todeta, millaiset ratkaisut eivät saata tulla kysymykseen. Toisaalta tarkoituksenani ei ole puuttua päivänpoliittisiin kysymyksiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin, vaan valottaa maksutaseongelmaamme
pitkän tähtäyksen näkökulmasta.
.
Talouspoliittisten peruspäämäärien saavuttamista ajatellen ei ensinnä
ilmeisestikään voida pitää tyydyttävänä ratkaisuna asetetuista työllisyysja k~svutavoitteista tinkimistä. Tämä merkitsee sitä, että tasapainoa ei
ole haettava suosituksista, jotka johtaisivat kansantaloutemme kasvuvauhdin olennaiseen hidastumiseen ja työllisyystilanteen pysyvään heikkenemiseen. Tällä tavoin saavutettu ulkomainen tasapaino ei voisi korvata niitä yhteiskuntapoliittisia tappioita, jotka liittyisivät tällaisen linjan
valintaan, mitä valinnan vapautta meillä muuten poliittisesti tosiasiassa
tuskin onkaan.
Toiseksi on aihetta painokkaasti korostaa myös sitä, että todellista ratkaisua ei ole löydettävissä mistään »umpioajattelusta», mikä tässä yhteydessä tarkoittaisi pysyvään ulkomaankaupan säännöstelyyn palaamista ja
turvautumista. Meidän on kerta kaikkiaan pakko tehdä itsellemme selväksi, että nykyisessä maailmassa, ja lähtien niistä perustavoitteista, joiden varaan itsenäinen kansallinen politiikkamme on rakennettu, ei ole
muuta mahdollisuutta kuin mukautua meistä riippumattomista syistä
mutta väistämättömästi tapahtuvaan yleiseurooppalaiseen markkinakehitykseen. Jollemme pysty avoimena taloutena tästä tehtävästä selviytymään, emme selviydy siitä ollenkaan. Sellaiset kuvitelmat, että pysyvään
säännöstelyyn palaamisella tai omaksumastamme vapaakaupallisesta
suuntauksesta irrottautumalla voisimme luoda kansantaloudellemme kestävämmät kehitysedellytykset, ovat perusteettomia. Siinä määrin kansainvälisestä kaupasta riippuvaiselle maalle kuin Suomelle ei ole kilpailutalouteen mukautumiselle mitään vaihtoehtoa.
Tämän tosiasian on omalta kohdaltaan joutunut tunnustamaan myös
Englannin viime syksynä valtaan päässyt Labour-hallitus, joka on joutunut ja joutuu kamppailemaan periaatteessa hyvin samankaltaisten maksutaseongelmien ratkaisemiseksi. Paluuta protektionismiin ei ole muuten
kuin väliaikaistoimenpiteenä ja ajan voittamiseksi vapaakaupallisesti positiivisten korjaustoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa varten.
Niin kuin edellä jo todettiin, meillä ei myös kenenkään ole syytä enää
tuudittautua kuvittelemaan, että idänkauppamme kehittäminen voisi vas-
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taisuudessa tarjota kilpailullisesti eroavaa valintavaihtoehtoa. Tässä
suhteessa markkinaolosuhteiden integraatio on tapahtumassa vauhdilla,
joka meistä saattaa tuntua yllättävältä mutta joka loogisesti on täysin
ymmärrettävissä.
Yhtä painokkaasti on tähdennettävä, että aika ajoin toistuvan devalvaation ajatuksen helliminen niinikään on katteetonta epärealismia. Juuri
markkinaintegraation ja siihen väistämättömästi liittyvän kansainvälistaloudellisen sidonnaisuuden ja vapaakaupallisen ajattelun voimakas läpimurto on tosiasiallisesti tehnyt yksittäisen maan devalvaatiopolitiikan
likipitäen pannaan julistetuksi. Samoin kuin kultakanta-ajalla oli omat
pelisääntönsä, niin myös nykyinen integraatioajattelu asettaa tähän prosessiin osallistuvalle maalle tietyssä mielessä moraalisia velvoituksia, joita
ei voida unohtaa pelin henkeä rikkomatta. Tämä on kiistämätön tosiasia,
joka meidänkin olisi syytä selkeästi oivaltaa ja hyväksyä.
On myös todettava, että maksutaseongelma ei perusluonteeltaan ole
mikään kansantalouden erityisongelma, johon on löydettävissä rajoitettuja osittaisratkaisuja. Maksutaseen tasapainokysymys .on todellisuudessa
koko kansantalouden tasapainokysymys. Periaatteessa on oikein ja täysin
perusteltua sanoa, että pysyvän maksutasevajauksen syntyminen aina
on osoitus tietystä koko kansantalouden kysyntä-tarjontatasapainon häiriintymisestä. Tällainen häiriö saattaa syntyä yhtä hyvin kotimaisen tarjonnan vajauksesta johtuen kuin liiallisen kysynnän seurauksena. Edellisessä tapauksessa herää kysymys,. ovatko kansantalouden tuotantovoimat
tehokkaimmalla tavalla hyväksi käytettyjä. Voidaan kysyä, eikö Suomen
kohdalla nimenomaan harjoitettu maatalouspolitiikka ole saattanut tässä
mielessä olla maksutaseen hoitoa vaikeuttavaa.
Silloin kun kotimainen kokonaiskysyntä ylittää käytettävissä olevien
resurssien antamat tarjontamahdollisuudet, loogisesti yksinkertaisin keino
vajauksen poistamiseksi olisi kokonaiskysynnän supistaminen. Vaikeutena
on tällöin vain se, että tämä supistaminen pitäisi pystyä suorittamaan tavalla, joka ei vaaranna aikaisemmin todettujen perustavien työllisyys- ja
kasvu tavoitteiden saavuttamista.
Suomen maksutaseongelman osalta lienee tunnustettava, että tällaiseen kokonaiskysynnän supistamiseen meillä tuskin on olennaisessa määrin mahdollisuuksia. Ka~vutavoitteiden kannalta riittävän ekspansiovauhdin ylläpitäminen ja maataloussektorista vapautuvien piilevien työvoima-
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reservien tuottava työllistäminen kotimaisen tarjonnan lisäämiseksi ilmeisesti edellyttävät kokonaiskysynnän säilyttämistä korkealla tasolla. Maksutaseen tasapainottomuutta korjaavina vaihtoehtoisina menettelytapoina meillä näin ollen tulevat kysymykseen lähinnä vain toimenpiteet, jotka
ovat omansa johtamaan tuontitavaroiden ja kotimaisen tarjonnan välisen suhteen muuttumiseen sekä tavaroiden ja palvelusten viennin kasvamIseen.
Keinoista, joilla voidaan ajatella ohjattavaksi kysyntää tuontitavaroista kotimaisiin tuotteisiin, on epäilemättä yksinkertaisin oman valuutan arvon alentaminen, ts. devalvointi. Tämähän johtaa välittömästi ulkomaisten tuontihintojen kohoamiseen ja muodostaa siten varsin voimakkaan kiihokkeen tavoitelIun substituutiovaikutuksen aikaansaamiseksi. Toimenpiteen suorittamisen edellytyksenä on kuitenkin ehdottomasti
pidettävä sitä, ettei se kotimaassa laukaise liikkeelle sellaista kustannus- ja
hintakehitystä, joka ajan mittaan hävittää kurssien muuttamisella aikaansaadun primäärisen kilpailuedun. Ollakseen tehokas ja vaikutukseltaan
kestävä parannuskeino devalvaation olisi täten sallittava johtaa tiettyyn
pysyväisluonteiseen tulonjaon muutokseen. Juuri tässä suhteessa on todettava, että tällaisen toimenpiteen suorittamisen perusedellytykset näyt·tävät meiltä miltei tyystin puuttuvan. Niin hyvin työmarkkinoilla kuin
· metsäteollisuuden raaka-ainerintamalla vallitseva tilanne ei anna mitään
takeita siitä, että kestävään kertaratkaisuun voitaisiin tätä tietä päästä.
Kun, niin kuin edellä mainitsin, toistuvaan devalvaatiopolitiikkaan ei
ole mahdollista turvautua, lopputulokseksi tulee se, että maksutaseongelmamme ratkaisu ei ole löydettävissä valuuttakurssien muuttamisesta.
Muut kysymykseen tulevat mahdollisuudet kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn lisäämiseen ja kotimaisten tuotteiden markkinaosuuden suurentamiseen riippuvat osaksi yleisistä työmarkkinapoliittisista ratkaisuista
ja asenteista, osaksi taas kotimaisten yrittäjien tuotteenkehittely- ja tuotantopäätöksistä sekä tietenkin myös ostavan yleisön asennoitumisesta.
On ilmeistä, että yritysten tuotant<;>kustannuksilla on olennainen ja
usein ratkaiseva vaikutus valmiin tuotteen hinnalliseen kilpailukykyyn.
Erityisenä kiistan aiheena on maassamme varsinkin sodanjälkeisvuosina
ollut työkustannusten osuus Ja merkitys. Yhtäältä on korostettu muualla
tapahtuvaan kehitykseen verrattuna suhteettomasti kohonneiden työ·kustannusten kilpailukykyä heikentävää vaikutusta, samalla kun toisaalta
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erityisesti ammattiyhdistysliikkeen taholta on viitattu työntekijäin ansiotason kohoamisen olennaiseen merkitykseen kokonaiskysynnän kasvun
ylläpitäjänä. Totuuteen mahtuu tässä tapauksessa varmaankin aineksia
kummastakin ajattelutavasta, ja mitä suuremmassa maärin taloudellisen
kasvumme jatkuminen on tullut riippuvaiseksi monipuolisen kotimaisen
tuotannon kehitysmahdollisuuksista, sitä enemmän painoa on annettava
ammattiyhdistysliikkeen esittämille näkökohdille. Joskaan ei voi olla
epäilystä suhteettomien nimellispalkkojen korotusten inflatorisesta ja kotimaisen tuotannon kilpailukykyä heikentävä,stä vaikutuksesta, mistä meillä
valitettavasti on esitettävissä runsaastikin konkreettista todistusaineistoa,
on toiselta puolen myönnettävä, että työntekijöiden vaatimukset palkkatason korottamisesta saattavat johtaa kustannus- ja kilpailumielessä terveelliseen ja välttämättömään rationalisointikehitykseen. Tässä suhteessa
meillä ilmeisesti esim. skandinaavisten vertailujen valossa onkin runsaasti
tehtävää, kun palkkatasomme edelleenkin on 25-300/0 Ruotsin tasoa
alhaisempi. On kuitenkin huomattava, että tuotannon tehokkaat rationalisointitoimenpiteet ovat omansa vaikeuttamaan tuottavan työllisyyspolitiikan hoitoa ja hidastamaan työvoimareservien käyttöön ottoa.
Sellaisen työmarkkina- ja palkkapolitiikan kehittäminen, joka näissä
olosuhteissa riittävässä määrin ottaa huomioon niin hyvin maksutase- ja
kilpailukykynäkökohdat kuin ammattiyhdistysliikkeen oikeutetut vaatimukset, on, niin kuin Talousneuvostokin tulopolitiikkaa koskevassa suosituksessaan on todennut, eräs nykyhetken keskeisistä tehtävistämme.
Tämä oivallettaneen ja tunnustettaneen nykyisin yleisesti, ja voidaan vain
toivoa, etteivät poliittiset ristiriidat tekisi tyhjiksi tähän tähtääviä ponnistuksia.
Elintasollisesti olemme viimeisten 10 vuoden aikana selvästi siirtyneet
kestokulutushyödykkeiden aikakauteen, mikä alkoi pesukoneista ja on
viime vuosina johtanut autokantamme jyrkästi kohoavaan kasvuun. Erilaisten kodin koneiden kohdalla on tietenkin maksutasemielessä tärkeätä,
että ostajilla on mahdollisuus valita laadullisesti ja hinnallisesti vähintään
tasavertaisia kotimaisia tuotteita tuontikoneiden asemesta. Tässä suhteessa kotimaiselle tuotteen suunnittelulle ja kehittelylle on asetettava suuret
vaatimukset, jotta kysynnän muutoksia pystytään joustavasti seuraamaan
ja vastaamaan tehokkaasti ulkomaiseen tuontikilpailuun. Henkilöautojen
kohdallahan meillä ei valitettavasti ole kotimaista valmistusta, mutta
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kaikista vaikeuksista huolimatta toivoisi löydettävän ratkaisun, joka tekisi
mahdolliseksi tällä yhä tärkeämmäksi muodostuvalla alalla lisätä kotimaisen, valuuttoja säästävän tuotantopanoksen osuutta.
Tässä yhteydessä en voi olla toteamatta, että kestokulutushyödykkeiden ryhmään on luettava myös asunnot, joiden kohdalla tuontipanos on
varsin vähäinen. Jos meillä erilaisin toimenpitein pystyttäisiin alentamaan asuntojen hintatasoa, joka Suomessa nykyään on kansainvälisesti.
katsoen ylen korkea, on hyvin ajateltavissa, että tämä olisi omansa lisäämään asuntopalvelusten kysyntää autojen ja muiden kestokulutushyödykkeiden kustannuksella. Huolimatta siitä merkityksestä, minkä erityisesti
henkilöauto elintason symbolina nyt on saanut, mies, joka omalla autollaan ajaa ahtaaseen slummiasuntoonsa televisionsa ääreen, ei ole mikään
seurattava esimerkki sosiaalisesti terveestä yhteiskuntapolitiikasta.
Samalla kun meillä on oikeus ja pakko vaatia teollisuudeltamme kilpailukykyä kehittävää tehokasta ja dynaamista politiikkaa, meillä on myös
ajan oloon yhä välttämättömämpää tarkistaa asennoitumistamme niin
hyvin maahantuojina kuin kuluttajinakin. Korostaisin, että tällöin ei ole
kysymys mistään protektionistisesta ja ulkomaisia tuotteita vieroksuvasta
asenteen muutoksesta. Päinvastoin ja niin kuin edellä esitetystäkin lienee
käynyt ilmi, meidän on syytä juuri voidaksemme jatkuvasti ylläpit~ä tällaista avointa vapaakaupallisille periaatteille rakentuvaa taloutta pyrkiä
omaksumaan sellaisia käyttäytymistapoja, jotka tekevät tämän kestävästi
mahdolliseksi. Kotimaisten tuotteiden tehokas markkinointi ja esittely
sekä positiivisen, ennakkoluulottoman mielialan luominen ja omaksuminen kotimaisia tuotteita kohtaan ovat tässä suhteessa tärkeitä asenteita.
Niiden vaaliminen koituu täten sekä omaksi että kaikkien ulkomaisten
kauppatuttaviemme eduksi, jotka pitävät tärkeänä Suomen mukanaoloa
kansojen monenkeskisessä vapaassa tavaranvaihdossa.
Sanomattakin on selvää, että meidän on toisaalta yritettävä tarmokkaasti käyttää hyväksemme niitä mahdollisuuksia, joita markkinaintegraatio omalle vientiin pyrkivälle teollisuudellemme tarjoaa. Tässä suhteessa eri alojen yrittäjillä on tietenkin päävastuu, mutta myös julkisen
vallan on nähtävä velvollisuutensa. Teollisuuden tutkimustoiminnan ja
markkinointiponnistusten merkityksen ymmärtäminen ja tukeminen sekä
huolehtiminen siitä, että maassamme vasta pari vuotta sitten käyntiin
saadulla vientitakuu- ja vientiluottotoiminnalla on todella tarkoituksen-
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mukaiset ja riittävät laajenemisedellytykset, ovat tässä mielessä valtiovallan keskeisiä tehtäviä. Valtiontalouden ahdinkotila, joka nykyisellään
tekee finanssipoliittisen liikkumavapauden miltei olemattomaksi, on tältäkin kannalta huolestuttava. Ratkaistavinamme olevat maksutasekysymykset ovat niin akuutit ja vaikeat, ettei niiden selvittämiseen ryhtymistä
voida vähääkään lykätä.
Monessa muussakin suhteessa julkisella vallalla ja valtiontaloudella on
keskeinen merkitys maksutasepoliittisesti tarkoituksenmukaisten ratkaisujen aikaansaamisessa. Lähtien edellä esitetystä toteamuksesta maksutaseongelmasta koko kansantalouden tasapainokysymyksenä on ilmeistä,
että valtion talouspolitiikasta suuressa määrin riippuu, miten kysyntä- ja
tarjontatasapainon ylläpitämisessä onnistutaan. Huonosti hoidetut talous- ja finanssipolitiikka saattavat johtaa siihen, että ainoa keino välttämättömän maksutasetasapainon saavuttamiseen on haettava kokonaiskysynnän supistamisesta. Tällaista tilannetta ei hyvin ja järkevästi hoidetussa yhteiskunnassa synny ja sen esiin pakottaminen on todistus päinvastaisesta asiaintilasta.
Kootakseni lopuksi yhteen käsitykseni maksutaseongelmastamme haluaisin korostaa sen varsin vakavaa luonnetta. Monet seikat viittaavat
siihen, että olemme vaativan mukautumisprosessin kynnyksellä. Tämä
olisi yleisesti oivallettava ja tunnustettava. Jos todella haluamme siitä
kunnolla selviytyä, meidän on ilmeisesti pakko lähestyä maksutasekysymystä tähänastista paljon vakavammin eikä uskottava hyvän onnemme
jälleen nostavan meidät vaikeuksien ylitse. Nähtävissä ei ole mitään,
mikä oikeuttaisi tällaiseen huolettomaan optimismiin. Toiseksi painottaisin erityisesti, ettei maksutaseongelmaamme ole olemassa helppoa »patenttiratkaisua». Tällaista eivät tarjoa enempää devalvaatio kuin idänkauppa tai ulkomaankaupan säännöstelykään. Ainoa mahdollisuutemme
on yleisesti talouspolitiikassamme samoin kuin erinäisissä asennoitumiskysymyksissämmekin tajuta kasvu- ja maksutasepoliittisesti järkevän
käyttäytymisen vaatimukset sekä määrätietoisesti ja kärsivällisesti pyrkiä
elämään ja toimimaan niiden mukaisesti.
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Jouko Sivander:

ULKOMAANKAUPAN TEORIASTA
SUBSTITUUTIOJOUSTOMITTAUSTEN
VALOSSA*

Tämän kirjoituksen aihepiiri koostuu koko
ulkomaan talouden monisäikeisestä ongelmakentästä. Käsiteltävien asioiden monimutkaisuus ei silti johdu itse tutkimuskohteesta, joka on viimeaikainen ulkomaankaupan substituutiojoustojen mittaamista koskeva ekonometrinen keskustelu, vaan ongelmat syntyvät pikemminkin tavasta, jolla joudun aihetta käsittelemään. Metodini sisältää johdattelun yleisistä ja yleistävistä talousteoreettisistå olettamuksista talouspolitiikan ja taloudellisten tapahtumien ennustamisen probleemeihin.
Yleensä on näet havaittu että ne, jotka
vastaavat käytäntöön sovellettavista talouspoliittisista päätöksistä - esimerkiksi
valuuttakurssin muuttamisesta - saattavat pitää talousteoriaa täysin soveltumattomana käytännön toimenpiteisiin. Teoreetikot puolestaan eivät useinkaan välitä
siitä, mitä todellisessa maailmassa tapahtuu. Vaadittaisiinkin varmasti enemmän
kuin yhdet ihmisaivot, jotta kulloisessakin
tapauksessa kysymykseen tuleva teoreettinen apparatuuri olisi sovellettavissa talouspolitiikan vaikean taitamisen kanssa.
Myönnettäköön heti alkuun, että empiiriset joustomittaukset eräin kohdin jopa tukevat ns. käytännön miesten mielipiteitä
teorian vajavaisuudesta ja avuttomuudes-

ta, mutta usein esiintyy myös väärinkäsityksiä siitä, mitä »teoria» empiiristen tut..
kimusten yhteydessä tarkoittaa.
Ulkomaantaloudessa kuten yleensäkin
kansantaloustieteessä teoria merkitsee olemassa olevaa tietämystä taloudellisista
riippuvuussuhteista. Niinpä teoria on vain
eräs tärkeä askel taloudellisen tiedon lisäämisessä, jolloin pääpaino voi yhtä hyvin
olla havainnoilla, hypoteesien asettamisella, olettamusten valinnalla tai hypoteesien testaamisella. Nopeasti eteenpäin kulkenut ekonometrinen tutkimus on paljon voimistuttanut teorian ja empirian välistä
vuorovaikutusta ja poistanut näin ollen
monia harhakäsityksiä. Ulkomaankaupan
substituutiojoustotutkimukset ovat malliesimerkki siitä, kuinka taloudellinen tietämys etenee empiiristen erikoistutkimusten
ja olemassa olevan teorian yhteensulauttamisen kautta. Mikäli tällainen sulauttaminen näyttää mahdottomalta, on tarkistettava teoriaa, sillä teorianhan on aina
oltava vain todellisten olosuhteiden luotettava tulkki.

* * *
Nämä näkökohdat on syytä pitää mielessä
tarkasteltaessa eri maissa tehtyjä ulkomaankaupan joustotutkimuksia. Lähinnä
talouspoliittisten intressien vaikutuksesta
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on mielenkiinto maiden ulkomaankauppasuhteissa suuntautunut viime aikoina
etenkin kilpailunäkökohtiin ja maksutaseen tasapainottamiskysymyksiin. Katsanto kannoista ei liioin ole puuttunut
hiukkasta hedonismia ja beggar-yourneighbour-filosofiaa. Mutta ennen kaikkea
on 'ongelmana ollut sopivan mallin konstruoiminen, yhtälön, jonka avulla helposti
voitaisiin analysoida tietyn maan vientiolosuhteita. Tilannetta ei ole ollut omiaan
helpottamaan se seikka, että viime aikoina
on ekonometrikkojen piirissä esiintynyt
paljon pessimismiä koko joustoja käsittelevää ulkomaankaupan teorian osaa kohtaan, koska tuonti- ja vientijoustojen verifioimisyritykset ovat usein epäonnistuneet.
Pessimismiä ovat kuitenkin hälventäneet
muutamat, sanoisinko onnistuneet, ulkomaankaupan substituutioilmiöitä koskevat tutkimukset!, joissa on käytetty seuraavanlaista, matematiikaltaan yksinkertaista
kysyntäfunktiota.

Funktiossa Xl ja X 2 tarkoittavat kahden
kilpailevan maan vientivolyymeja sekä
PI ja P2 vastaavia vientihintoja. Kerroin ~
ilmaisee siis suhteellisten vientihintojen ja
suhteellisten vientivolyymien välisen riippuvaisuuden, jota po. tutkimuksissa nimitetään substituutioJoustoksi 2 • Toisin sanoen
substituutiojousto tarkoittaa herkkyyttä,
millä tietyn maan vientivolyymi reagoi
suhteellisten vientihintojen muutoksiin, ja
koska kysymyksessä on joustokäsite, ovat
muu tokset prosentuaalisia, suh teellisia
muutoksia. Tämänkaltaiseen regressioyhtälöön päädytään myös, jos empiirisissä
tutkimuksissa yksinkertaisesti asetetaan
suhteelliset vientivolyymit ja suhteelliset
vientihinnat toisistaan riippuviksi. Tut-
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kittaessa tämän regressioyhtälön avulla
saatuja substituutiojoustoestimaatteja jakautuu tarkastelu tässä kuten ekonometrisissa tutkimuksissa yleensäkin »teoreettiseen» ja »empiiriseen» puoleen.
Teoreettisessa keskustelussa - jota tämä
kirjoitus lähinnä käsittelee - »peilataan»
joustoestimaatteja olemassa olevaa teoriaa
vasten ja tehdään tällöin asiaan kuuluvia
johtopäätöksiä. Empiiristen tutkimusmenetelmien oletetaan siis aluksi olevan virheettömiä ja katsotaan,minkälainen teoria
parhaiten selittää saadut tulokset, sillä
useinhan olemassa oleva teoria saattaa
olla ristiriidassa saatujen estimaattien
kanssa. Vertauksellisesti sanottuna tarkastellaan, onko se peili, jota vastaan empiirisiä tutkimuksia peilataan, virheetön vai
antaako se itse asiassa oikeistakin havainnoista vääristyneen kuvan. Niinpä tutkinkin seuraavassa lyhyesti ulkomaankauppateorian tilaa lähinnä substituutiomittausten antamien viitteiden valossa.
Substituutiojoustoestimaatteja
tulkittaessa on aluksi kiinnitettävä huomiota
mittausten motiiveihin eli siihen, mihin tarkoitukseen saatavia estimaatteja käytetään. Vaikka joustomittausten tarkoituksena useimmissa tapauksissa ovat olleet
maksutasepoliittiset tai muut normatiiviset näkökohdat, voidaan löytää myös puhtaasti talous teoreettisia motiiveja, kuten
esimerkiksi ulkomaankaupan hintameka-nismin selityskyvyn testaaminen. Tarkastelun jakaminen talousteoreettiseen ja talouspoliittiseen puoleen on luonnollinen
myös sen vuoksi, että nykyinen kansainvälisen kaupan teoria on jakaantunut ns.
puhtaaseen teoriaan, joka käsittelee suh-'
teellisten hintojen vaikutuksia eli joustotutkimuksissa tarkoitettuja talousteoreettisia kysymyksiä ja monetääriin teoriaan,
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joka tutkii lähinnä maksutaseen sopeutumismekanismia eli tässä puheena olevia
talouspoliittisia kysymyksiä. Ulkomaankaupan ns. welfare-näkökohdat sisällytetään puhtaaseen teoriaan, vaikka joskus
ne on tapana erottaa vielä omaksi haarakseen. Sitä ongelmaa, kuinka puhdas ja
monetäärinen teoria ovat yhdistettävissä,
ei vielä toistaiseksi ole ratkaistu. Nämä
teoriathan lähestyvät ulkomaankaupan
ongelmia tyystin erilaisista näkökulmista,
ja niiden yhdistäminen lienee mahdollista
ainoastaan siten, että jokin uusi kansain.:.
välisen kaupan »yleinen teoria» sulauttaa
nämä suuntaukset. Mainittakoon tässä yhteydessä, että aivan viime vuosina on tehty
useita yrityksiä uudenlaisen ulkomaankaupan teorian konstruoimiseksi hylkäämällä klassillinen komparatiivisten kustannusten hypoteesi tai miltei yhtä tunnetuksi
tullut heckscher-ohlinilainen komparatiivisen edullisuuden lähtökohta. Uusia suuntauksia edustavat mm. amerikkalaisen
KRAvlsin teoria hyödykkeiden »saatavuudesta» sekä ruotsalaisen BURENSTAM LINDERin malli, jonka perustana ovat teollisuusmaiden ja kehitysmaiden valmistamat
varsin erityyppiset hyödykkeet3 •
Substituutiojoustotutkimukset on suoritettu lähinnä klassilliseen ricardolaiseen
ajattelutapaan nojautuen, ts. olettaen,
että kansainvälisessä kaupassa vaihdettavat hyödykkeet määräytyvät komparatiivisten kustannusten mukaan. Tarjontaolosuhteet säätelevät tällöin kansainvälisen
kaupan suunnan ja koostumuksen. Maa
tuottaa niitä hyödykkeitä, joita se pystyy
valmistamaan suhteellisesti halvemmin
reaalikustannuksin kuin muut maat, ja vie
niitä hyödykkeitä, joiden suhteellinen hinta tässä maassa on alhaisempi kuin muiden
maiden vastaavat hinnat. Klassillisen työ-

arvoteorian mukaan hyödykkeen hinta
taas on yhtä suuri kuin sen tuottamiseen
käytetty työpanos ja suhteellinen hinta
näin ollen kahden hyödykkeen työpanok- .
sien suhde puheena olevissa kahdessa
maassa. Suhteellinen työpanos määrää
tällöin, mitä hyödykkeitä maa tarjoaa
kansainväliseen kauppaan, ja jos työpanoksissa eli hinnoissa tapahtuu muutoksia,
muuttuvat myös kansainväliseen vaihdantaan tarjottavien hyödykkeiden suhteelliset määrät.
Tämä sinänsä aukoton päättely tuntuu
ehkä 'liian yksinkertaiselta ja yleistävältä,
sillä työpanoksen olettaminen ainoaksi tuotannontekijäksi ja hinnan ainoaksi kansainvälistä kauppaa sääteleväksi tekijäksi on
nykyisen tietämyksen valossa melko »sankarillista» olettamista. Edellä esitettyä kysyntäfunktiota ja sen avulla estimoituja
joustoja joudutaan siten tarkastelemaan
varsinjyrkkien ceteris paribus-ehtojen vallitessa.Kysymykseen tulevan taloudellisten
riippuvaisuussuhteiden kentän rajaaminen
muodostaa silloin vaikean ongelman.Joustomittausten asetelma, jossa kaksi kilpailevaa maata vievät substituoitavissa olevia
hyödykkeitä yhteisille markkinoille, rajoittaa tarkastelun ulkomaankaupan kysyntäolosuhteisiin. Koska sekä puhdas ulkomaankaupan teoria että »monetäärinen»
valuuttakurssiajattelu perustuvat suhteellisten hintojen muutoksien aiheuttamiin
kaupan suunnan ja koostumuksen muutoksiin, on tarkasteltava nimenomaan hinnan selityskykyä nykyisessä teoriassa jättämällä aluksi kokonaan huomioon ottamatta mahdolliset »ulkopuoliset» tekijät. Luettelonomaisesti mainittakoon vain, että sellaisilla tekijöillä kuin tarkasteltavien maiden erilaisilla vientiponnistuksilla, kuluttajien erilaisilla preferensseillä, samantyyp-
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pisten hyödykkeiden laatueroilla ja ennen
kaikkea tulon muutoksilla on myös oma
vaikutuksensa kilpailevien maiden markkinaosuuksien jakaantumiseen.
Mitä puhtaalla teorialla sitten on sanottavanaan kysyntäolosuhteista ja hintamekanismis ta kyseisessä kil pail u tilan teessa?
Ensi kädeltä kysymykseen saadaan hieman
ristiriitaisia vastauksia, sillä puhtaan teorian yleistykset nostavat sen kieltämättä
sellaiselle abstraktiotasolle, että selitysarvo
empiirisiä mittauksia tulkittaessa tuntuu
suorastaan kyseenalaiselta. Kuitenkin juuri viime vuosina puhdasta: teoriaa on yhä
enemmän alettu käyttää nimenomaan taloudellisen suunnittelun instrumenttina,
mikä tendenssi tuntuu luonnolliselta, sillä
syntymästään saakka tämä teoria on saanut vaikutteita normatiivisista näkökannoista. Abstraktiotason korkeus ei siis suinkaan tarkoita sitä, että käsiteltävät asiat
olisiva t todelliseen maailmaan kuuluma ttomia, vaan talouspolitiikan ohjeeksi tarkoitetut joustomittaukset ovat ainakin tietyiltä osin selitettävissä juuri puhtaan teorian
avulla. Vieläpä maksutaseen tasapainottumismekanismikin - niin monetääriselta
kuin se näyttää - on viime kädessä ymmärrettävissä puhtaan teorian yleisiä vaikutussuhteita tutkimalla. Niinpä esimerkiksi
]AROSLAV VANEK modernissa ulkomaantalouden oppikirjassaan4 huomauttaa, että
teoria, joka erikseen koskettelisi miljoonia
eri hyödykkeitä ja miljoonia eri tuottajia
ja kuluttajia, olisi tietysti parempi kuin
voimakkaasti yleistävä teoria vain muutamine peruskäsitteineen. Mutta paitsi että
ensin mainitun teorian luominen ylittää
inhimillisen· suorituskyvyn, mitä tulee tietojen keräämiseen, estimointiin ja testaamiseen, ori viimeksi mainittu teoria käyttökelpoisempi myös siksi, että tietty
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»maailmankaikkeuden järjestys» yhdessä
suurten lukujen lain kanssa pitää kyllä
huolen siitä, että yleistävä teoria ei ainakaan täysin johda harha teille. Vaaditaan
tietysti annos henkistä ponnistelua, jotta
yksinkertainen teoria olisi sovellettavissa
todellisuuden monimutkaisiin olosuhteisiin. Loppujen lopuksi voidaan lukemattomien vientihyödykkeiden muodostamasta
sekavasta kokonaisuudesta löytää tiettyjä
säännönmukaisuuksia, jotka ovat todisteena hintamekanismin toiminnasta.
] os näin olemme tulleet vakuuttuneiksi
puhtaan teorian periaatteellisesta hyvyydestä joustotutkimuksia analysoitaessa, on
vielä kiinnitettävä huomiota mittausnäkökohtaan eli siihen seikkaan, mitä teoria sanoo substituutiojouston teoreettisesta arvosta ja sen mittaamismahdollisuuksista. Kun
puheena olevissa tutkimuksissa mitataan
kahden maan vientiosuuksien muutoksia
eli yhdellä sanalla luonnehtien kilpailuvoimaa tietyillä markkinoilla, joudutaan
koskettelemaan ulkomaankaupan mono"
polistisia elementtejä. Näiden seikkojen
tarkastelu puhtaan teorian yhteydessä
tuntuu ehkä oudolta; siinähän yleensä liikutaan klassillisen teorian kauniin geometrisissa kehyksissä, jolloin täydellinen
kilpailu, Sayn laki ja täysin joustavat hinnat takaavat täystyöllisyyden suhteellisten
hintojen rriuutosten aina tasapainottaessa
eri maiden välisen kaupan. Tällaisten
olettamusten vallitessa laskettu substituutiojousto olisi kuitenkin äärettömän suuri,
sillä sehän merkitsisi juuri täydellistä kilpailua. Ja äärettömän suuren jouston tilastollinen selville saaminenhan on mahdotonta. Näin ollen puhdasta teoriaa käytetään substituutiotutkimuksissa apukonstruktiona, ensimmäisenä vaiheena kansainvälisen kaupan kysyntäolosuhteideri ana-
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lysoinnissa. Tämän tehtävän täydellinen
suorittaminen on kuitenkin erittäin vaikeaa ja vaatisi tarkastelutavakseen tasapaino analyysia, sen käyttäjältä terävää
intuitio ta ja hyvän määrän matemaattista
apuvälineistöä. Tässä yhteydessä onkin
syytä kiinnittää huomiota vain siihen seikkaan, että todellisuudessa on aina olemassa
sellaisia tekijöitä, jotka muuttavat täydellisen kilpailun olosuhteet monopolistisiksi;
sellaisia ovat mm. erilaiset tullit, kuljetuskustannukset, ostotottumukset jne. Siten
puhdas teoria on ainoastaan peruskehikko,
jota täydennetään erilaisilla monopolistisilla elementeillä. Silloin tullaan hyvin lähelle welfare-teoriaa olettaen, että nykyisessä ulkomaankaupassa tyypillinen - tai
tyypilliseksi havaittu monopolisoiva
maa pyrkii maksimoimaan kaupasta saatavat tuotot säätelemällä kauppaa aina sen
mukaan, miten rajoittavat toimenpiteet
vaikuttavat yksilöiden tai koko maan hyvinvointiin. Erilaiset markkina-alueiden
jaot, vientisopimukset, yksinviejän hintapolitiikka jne. selittyvät siten welfare-näkökohtien mukaan. Nykyisestä maailmankaupasta ei ole vaikea löytää esimerkkejä
edellä mainituista järjestelyistä. Tällainen
teoreettinen katsanto tapa on hyvin sopusoinnussa saatujen substituutiojoustoestimaattien kanssa ja koko ulkomaankaupan
teoria tältä pohjalta muotoiltuna saisi aivan uuden ulkoasun5 •
Esilläolevassa katsauksen luonteisessa
kirjoituksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus
muokata minkäänlaista ulkomaankaupan
teorian »new look'ia», vaan ainoastaan
herättää henkiin muutamia joustotutkimusten inspiroimia kysymyksiä teorian ja
empirian välisistä suhteista. Kysymykseen,
onko puhdas teoria sopusoinnussa tai todennettavissa empiirisillä joustotutkimuk-

silla, ei voida antaa mitään yksiselitteistä
vastausta. Puhtaimmasta puhtain ta teoriaa, josta malliesimerkkinä mainittakoon
vaikka MARSHALLin ns. tarjouskäyräkonstruktio, tuskin koskaan voidaan verifioida,
mutta sen analyyttinen arvo ei tämän
vuoksi suinkaan vähene. Alentamalla teorian abstraktiotasoa päästään pian sellaiseen »hahmotelmaan», joka näyttää olevan todennettavissa empiirisillä mittauksilla. Kun empiirisissä substituutiojoustotutkimuksissa on saatu joustolle sellaisia
arvoja kuin -2, -3 ja -4, todistavat nämä luvut eittämättä kansainvälisen kaupan
hintamekanismin voimakkaasta vaikutuksesta eri maiden osuuksiin maailman markkinoista. Puhtaan teorian staattisesta luonteesta aiheutuva epäilyksen varjo ehkä sumentaa tätä johtopäätöstä, mutta etenkin
lyhyellä tähtäyksellä lasketut joustot voidaan hyvin selittää staattisella teorialla.
Useimmissa tapauksissa onkin laskettu
iuuri lyhyen tähtäyksen joustoja, jotka esimerkiksi devalvoinnin vaikutuksia ennakoitaessa ovat varsin käyttökelpoisia.
Nyt lukija jo varmasti kysyy mielessään,
mitä substituutiojousto sitten sanoo valuuttakurssin muutoksesta ja sen vaikutuksesta maan maksutaseeseen. Jos kerran
suhteellisten hintojen muutokset vaikuttavat ulkomaankaupassa, tuntuu devalvointi
(tai revalvointi) ja sen yhteydessä tapahtuva kansainvälisten hintatasojen muutos
tehokkaalta toimenpiteeltä. Toisaalta on
tiedettävä jotain myös maan tuonnista
ia siihen vaikuttavista tekijöistä. Tavanmukainen devalvoinnin tehokkuuden kriteeriohan on se, että tuonti- ja vientijoustojen summan tulee olla suurempi kuin yksi.
Koska tässä puheena olevat substituutiojoustot ilmaisevat vain viennin reagointia
hinnan muutoksiin, on devalvointi tilan-
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teessa oletettava tuontiin vaikuttavat tekijät vakioiksi tai muuten tunnetuiksi.
Tuonnin taas yleensä oletetaan olevan
kiinteässä riippuvuussuhteessa maan kansantuloon, jota suhdetta keynesiläisen avoimen talous piirin teorian mukaan nimitetään rajatuontialttiudeksi. Tulovaikutus
puolestaan leviää ns. kerroinprosessin välityksellä maasta toiseen aiheuttaen siten
tulon muutoksia myös kansainvälisellä tasolla. Tällä tulovaikutuksella on relevanssia myös puheena olevissa joustomittauksissa. Todettako~m tässä, että kerroinprosessin vaikutusten tutkiminen lähinnä
1930-luvun kokemusten perusteella juuri
on jouduttanut kansainvälisten eli useampien maiden kysyntäolosuhteiden samanaikaista tarkastelua.
Devalvoinnin vaikutuksia maksutaseeseen ei voidakaan tutkia ottamatta huomioon kansainvälisiä taloudellisia riippuvaisuussuhteita. Substituutiojousto ottaa
huomioon niistä erään, viennin riippuvuuden myös kilpailijan vientihinnasta, mutta
jättää ulkopuoliseksi tekijäksi tulovaikutuksen, jota kuitenkin voidaan pitää jopa
kysynnän tärkeimpänä komponenttina.
Empiirisissä mittauksissa tällainen ceteris
paribus -olettamus voitaneen tehdä, koska
kahden kilpailevan maan tarjoamat hyödykkeet ovat samantyyppisiä, jolloin tulovaikutus kohdistuu niihin samansuuruisena.
Näyttää siis siltä, että täydellinen devalvoinnin vaikutusten ennakoiminen vaatisi
jonkinlaista kansainvälisen kaupan yleisen teorian ja keynesiläisen avoimen talouspiirin olettamusten yhdistämistä. Devalvointia harkittaessa taas päähuomio
tavallisesti kiinnitetään maan sisäiseen tasapainoon. Maan tuonnin määrittävätkin
sisäiset tekijät, mutta viennin kansainväli-
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set kysyntäolosuhteet. Substituutiojousto
on eräänlainen karkea approksimaatio
näistä kysyntäolosuhteista. Vaikka näitä
joustoja on laskettu lähinnä USA:n ja
Englannin vientien perusteella, tuntuu
vastaavanlainen tilanne löytyvän lähempääkin eli Ruotsin ja Suomen yhteisiltä
vientimarkkinoilta.
Esityksen alussa mainittiin »käytännön
miesten» skeptisistä mielipiteistä teoriaa
kohtaan. Toinen kysymys, jonka usein
kuulee, on mitä hyötyä on tiettyjen joustojen mittaamisesta ja estimoinnista. Epäilemättä estimaattien tulkintaan liittyy
näkökohtia, jotka kiehtovat ainoastaan
intelligentin analyyttista mieltä. Mutta jos
estimaattien perusteella saavutetaan parempaa tietoa taloudellisista riippuvaisuussuhteista, hyödyttää tämä juuri käytännön miehiä. Talouspolitiikan ohjeeksi
tarkoitetut joustomittaukset ovat panneet
alkuun vielä ehkä tärkeämmän prosessin:
ulkomaankaupan teorian tarkistamisen.
Eikä substituutiojoustomittausten valossa
näytä siltä, että kansainvälisen kaupan
teoriassa vaadittaisiin välttämättä »kaikkien arvojen uudelleen· arvostamista».
Uutta teoriaa voitaneen luoda nojaamalla
monessa suhteessa vanhaan, mutta vaikeimpana tehtävänä on vanhan ja uuden
yhteensulauttaminen. Useimpien ekonometristen tutkimusten suhteen tämä tehtävä on kuitenkin huomispäivän huolia.

* Kirjoitus perustuu aihetta käsittelevään
Kauppakorkeakoulussa esitettyyn laudatur-tutkielmaan.
1. Ks. esim. G. D. A. MAcDoUGALL British and
American Exports: A Study Suggested by the Theory
of Comparative Costs, Part I and II, The Eeonomie
Joumal, December 1951 ja September 1952;
BELA BALASSA An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory,· The Review of Eeonomies and Statisties, VoI. XLV, May 1963, sekä
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RAYMOND E. ZELDER Estimates of Elasticities of
Demand Jor Exports of the United Kingdom and the
United States, 1928-'-1938, The Manchester School
of Economic and Sodal Studies, VoI. XXI,] anuary
1958.
2. Tarkasteltavana olevaa kahden kilpailevan
maan asetelmaa voidaan periaatteessa pitää osana koko maailmankaupan kilpailusuhdeverkostoa.
Substituutiojousto ei siis mittaa tavanmukaista,

(keynesiläisen teorian mukaista) kotimaisten ja
tuontitavaroiden välistä substituutiota.
3. Hyvä katsaus puhtaan teorian tämänhetkiseen
kehitysvaiheeseen on]. BHAGWATIn The Pure Theo:"
ry of International Trade, The Economic ] ournal,
VoI. LXXIV, March 1964.
4. ]AROSLAV VANEK International Trade: Theory
and Economic Policy. Homewood, Illinois 1962.
5. Ks. VANEK mt. s. 184.

Keskustelua

EKONOMISTIEN KOULUTUKSESTA JA
TYÖMARKKINOISTA

Yhä useammilla yhteiskuntaelämän aloilla on havaittu taloudellisen
analyysin tarvetta, mikä on vähitellen johtanut siihen, että on syntymässä erityinen, taloustieteellisen pohjakoulutuksen saaneiden »ekonomistien» ammattiryhmä. Kun tällä ryhmällä ei ole kiinteän institutionaalisia puitteita tahi muutoin yleisesti hyväksyttyjä tunnusmerkkejä,
toimitus ori halunnut koota yhteen mielipiteitä ekonomistien koulutuksesta ja heille asetettavista vaatimuksista. Keskustelun pohjana on tri
TIMOHELELÄN laatima katsaus »Näkökohtia ekonomistien työmarkkinoista». Sen perusteella ovat puheenvuoroja kirjoittaneet valtiot. kand.
PAAVO GRÖNLUND Tilastollisesta päätoimistosta,professori LAURI O. AF
HEURLIN sekä valtiot. ylioppilas REINO HJERPPE Helsingin Yliopistosta,
maist. KIMMO KARA Kansallis-Osake-Pankista, professori JOUKO PAAKKANEN Kauppakorkeakoulusta, ylijohtaja ERIK TÖRNQ,VIST Valtiovarainministeriön kansantalousosastolta sekä valtiot.1is. HENRI J. VARTIAINEN
Suomen Pankin taloustieteellisestä tutkimuslaitoksesta. Toimitus huomauttaa sanan olevan vapaa myös muille asiasta kiinnostuneille.

Timo Helelä:

NÄKÖKOHTIA EKONOMISTIEN
TYÖMARKKINOISTA

1. Mikä on ammattiekonomisti?

Toisen maailmansodan jälkeen olemme
nähneet erityisen ekonomistien ammattikunnan syntymisen. Ekonomistien ammattikunnalla tarkoitan tällöin niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet ekonomistilta
vaadittavan erityiskoulutuksen ja jotka
päätoimisesti jatkuvasti suorittavat taloudellista analyysia.
Ekonomistien ammattikunnan syntymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea julkisen sektorin merkityksen paisuminen ja
talouspolitiikan muodostuminen entistä
monitavoitteisemmaksi. Samaan suuntaan
on vaikuttanut se, että niin hyvin yritysten kuin valtiontalouden järkiperäinen
hoito edellyttää yhä kasvavassa määrin
kvantitatiivisia ennusteita ja pitkäjännitteistä suunnittelua. Talouspolitiikan »ambitiotason» kohoaminen on edellyttänyt
entistä systemaattisempaa kuvaa kansantaloudessamme vallitsevista riippuvuussuhteista, talouspolitiikan keinoista ja niiden käyttelyn vaikutuksista. On havaittu,
että talouspoliittinen päätöksenteko - ollakseen johdonmukaista ja pitkäjännitteistä - edellyttää valtionhallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä ekonomistin ammattikoulutuksen saaneiden henkilöiden
osallistumista päätöksien tekoa edeltävään
selvitys- ja suunnittelutoimintaan.

Toistaiseksi ei valitettavasti ole käyty
riittävää keskustelua siitä, mitä kriteereitä
ekonomistien ammattikuntaan lukeutuville henkilöille tulisi asettaa, eikä siitä,
kuka nämä kriteerit määrittelisi.
Tämän vuoksi esitän oman subjektiivisen kannanottoni. Kuten esitykseni alussa
mainitsin, ekonomistille on tunnusomaista
hänen saamansa erityiskoulutus ja taloudellisen analyysin jatkuva suorittaminen.
Ekonomistin erityiskoulutus - jonka
vuoksi hän ammattitaidoltaan eroaa esimerkiksi juristeista tai muista yhteiskuntatieteelli$en koulutuksen saaneista - tapahtuu kahdessa portaassa. Ensinnäkin korkeakoulut antavat ekonomistien peruskoulutuksen: pyrkimyksenä on antaa systemaattinen kuva kansantaloudessa vallitsevista riippuvuussuhteista, perehdyttää opiskelija keskeisten analyysimenetelmien käyttämiseen sekä antaa yleiskuva
Suomen kansantalouden toimintamekanismista ja instituutioista. Opetuksen pääpainon on tällöin oltava talousteoriassa ja
tilas tomenetelmissä.
On kuitenkin syytä korostaa, että kandidaattitutkinnon suorittanut henkilö ei
vielä ole »valmis» ammattiekonomisti.
Häneltä edellytetään - samoin kuin lääketieteen kandidaatilta - muutaman vuo-
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den jatkokoulutus. Tämä voi tapahtua
joko korkeakoulujen piirissä jatko-opiskeluna - kriteerinä voitaneen tällöin pitää
lisensiaatin tutkintoa - tai työskentelemällä muutaman vuoden jossakin taloudellisessa tutkimuslaitoksessa. Vasta tässä
vaiheessa saadaan varmuus opittujen taitojen käyttelyssä, perehdytään ajankohtaisiin tapahtumiin sekä erikoistutaan jollekin erityisalalIe.
Ammattitaidon säilyttäminen puolestaan edellyttää, että ekonomistilla on mahdollisuus ajoittain »uudistua», ts. että hänellä on mahdollisuus tutustua taloudellisen tutkimuksen viimeisimpiin tuloksiin.
Tällaiseen täydennyskoulutukseen tulisikin vastaisuudessa kiinnittää nykyistä
suurempaa huomiota. Sapattivuosijärjestelmä tulisi saada yleistymään.
2. Ekonomistien kouluttamisesta

Koska ammattiekonomistille ei ole virallisesti asetettu tiukkoja pätevyysvaatimuksia, on tämä heijastunut myös korkeakoulujen antamassa peruskoulutuksessa. Ei
ole toisin sanoen ollut tarvetta - kuten
esim. lääkäreiden ja insinöörien osalta on
laita - omaksua selvää tavoitteellisuutta
opetuksessa. Näin ei ole myöskään riittävästi pohdittu kysymystä, miten opetus
olisi tehokkaimmin järjestettävissä.
Kärjistäen voisi todeta: tilastomenetelmien opettamista lukuun ottamatta kansantaloustieteen opiskelussa on pantu liiallinen paino »lukeneisuudelle» ja tenteille.
Hämäränä tavoitteena lieneekin ollut jokin vapaasti opintojaan harrasteleva yhteiskuntaongelmien pohdiskelija. Kuitenkin ekonomistin peruskoulutuksen tulisi
olla ennen kaikkea systemaattisen kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen ajattelutavan
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omaksumista ja harjoitusta. Kansantaloustieteen perusopetuksen tarkoituksena ei
siis ole eikä saa olla joidenkin faktojen
pänttääminen päähän, vaan kouliminen
systemaattiseen taloudelliseen ajatteluun
sekä harjaannuttamin~n analyysimenetelmien käyttöön. Tavoitteeksi on toisin sanoen jo peruskoulutuksessa asetettava tietyn ammattitaidon antaminen.
On korkea aika tehdä ero ammattiekonomistien koulutuksen ja sen »kansanvalistustoiminnan» välillä, jota kirjeenvaihtajille, historian opettajille ja muille
yhteiskuntatieteilijöille annetaan taloustieteessä.
Ekonomistien jatkokoulutuksen järjestäminen on toistaiseksi organisoimatta.
Korkeakoulujen graduate-opetus sisältää
pääasiallisesti vain kontrollin siitä, että
asianomainen pystyy itsenäiseen tieteelliseen työhön ja hallitsee tietyt oppikirjat.
Taloustieteellinen Seura puolestaan antaa
tutkijoille mahdollisuuden »ajatella ääneen». Etenkin review-Iuonteisten esitelmien ollessa kysymyksessä Seura suorittaa
lisäksi hedelmällistä informaatiotoimintaa. Taloudelliset ja tilastolliset tutkimuslaitokset - Suomen Pankin taloustieteellistä tutkimuslaitosta lukuun ottamattapuolestaan kouluttavat tutkijoita lähinnä
omia tarpeitaan varten.
Vaikka laitosharjoittelun tulisi kuulua
yhtenä osana ekonomistien koulutukseen,
ei tämä koulutusmuoto ole vielä saanut korkeakoulujen varauksetonta kannatusta. On
valitettavaa, että suunnitelmat erityisen
valtion yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen perustamisesta näyttävät raukeavan tärkeänä tekijänä ajatuksen
kaatumiseen lienee ollut se, etteivät ekonomistit ole keskuudessaan vielä tehneet
selväksi, mihin suuntaan olisi marssittava.
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3. Ekonomistien kysynnästä ja tarjonnasta

Kuten aluksi totesin, maassamme on muodostunut erityinen ekonomistien ammattikunta. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tehty
ennusteita siitä, mikä ekonomistien kysyntä tulee olemaan lähivuosina. Jälkikäteen
voimme todeta, että ammattitaitoisten
ekonomistien kysyntä on viimeisten 10 vuoden aikana ollut tuntuvasti suurempi kuin
tarjonta. Tilanne on tällä hetkellä edelleen
sama. Tästä on osoituksena eri tutkimuslaitoksissa, järjestöissä ja korkeakouluissa
vallitseva työmarkkinatilanne.
Ekonomistin erityiskoulutuksen saaneiden ja edelleen päätoimisesti taloudellista
analyysia suorittavien -henkilöiden määrä
lienee nykyisin maassamme noin l20:n paikkeilla. N oin kaks~ kolmannesta näistä työskentelee korkeakouluissa ja julkisen sektorin piirissä olevissa taloudellista tutkimusta ja selvitystyötä suorittavissa elimissä.
Puhelimitse suorittamani haastattelun perusteella totean, että kvalifioituneesta työvoimasta on pulaa. Useat toimet ovat nykyisin avoinna tai täytettyinä virkaatekevillä. Yksityisen sektorin piirissä on tutkimuslaitoksissa samoin lisätyövoiman tarvetta. Sen sijaan on vaikea muodostaa
kuvaa siitä, miten paljon työmarkkinajärjestöt ja muut etujärjestöt sekä suurimmat liikelaitokset voisivat sijoittaa ekonomisteja, mikäli hyvin koulutettua työvoimaa olisi riittävästi tarjolla.
Uusien ekonomistien potentiaalinen tar-

jonta koostuu niistä henkilöistä, jotka nykyisin opiskelevat korkeakouluissa kansantaloustiedettä pääaineenaan. Lukumäärä
on melko suuri. On kuitenkin korostettava,
että kysymyksessä on potentiaalinen tarjonta. Osa opiskelijoista ei suorita kandidaatin tutkintoa ja suuri osa kansantaloustiedettä lukeneista hakeutuu tehtäviin, joissa ei vaadita ekonomistin erityis;.
koulutusta. Ammattiekonomistien tarjonnan lisäämisen pullonkaulana on ja tulee
edelleen olemaan jatkokoulutustoiminnassa edellä todetut puutteet. Lisäksi on.syytä
todeta, että tie ammattiekonomistiksi on
juuri jatkokoulutuksen organisoimattomuudesta johtuen tarpeettoman pitkä.

4. Kysymyksiä

Nähdäkseni olisi aiheellista vaihtaa mielepiteitä seuraavista kysymyksistä:
1. Millainen koulutus tulisi antaa ammattiekonomistiksi aikoville? Miten ekonomistien jatkokoulutustoiminta olisi organisoitava? Mikä sisältö ja mitkä muodot
sille tulisi antaa?
2. Olisiko kiireellisesti pyrittävä laatimaan ekonomistien kysyntä- ja tarjontaennusteet vuoteen 1975, jotta koulutussuunnitelmia tehtäessä voitaisiin liikkua
nykyistä varmemmalla pohjalla?
3. Olisiko syytä ryhtyä puuhaamaan
»ekonomistiliittoa», joka kokoaisi ammattiekonomistit ja joka määrittelisi ammattikuntaan kuulumisen kriteerit?
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Paavo Grönlund:
Tarkastelen seuraavassa muutamia HeleIän. esittämiä näkökohtia erään ekonomisteja kouluttavan ja käyttävän julkisen
vallan instituutin - Tilastollisen päätoimiston
näkökulmasta. Koskettelen
aluksi Tilastollisen päätoimiston mahdollisuuksia antaa harjoittelijakoulutusta ; tämä ongelma lienee eräs keskeisimmistä
pyrittäessä kasvattamaan empiriaa analysoivia »taloudellisia neuvonantajia». Toiseksi tarkastelen jatkokoulutusongelmaa
ja sen jälkeen kajoan Tilastollisen päätoimiston mahdollisuuksiin tarjota »elämänura» ekonomistille. Lopuksi puutun eräisiin yleisiin ekonomistien koulutus- ja kysyn tänäkökoh tiin.
Valitsemalla sopivasti yliopistoissa tai
korkeakouluissa suoritettavan loppututkinnon aineyhdistelmä on nykyisin mahdollisuus saada tyydyttävä ekonomistin peruskoulutus. Kandidaatit olisivat kuitenkin
huomattavasti valmiimpia ekonomisteja,
jos he voisivat saada harjoittelua tutkimuslaitoksessa jo opiskeluaikanaan. Tilastotieteen opiskelussa onkin harjoittelumahdollisuuksista Tilastollisessa päätoimistossa
sovittujo kymmenisen vuotta sitten vaikkakaan määrärahojen puutteen vuoksi harjoittelijoita ei ole voitu sanottavasti ottaa.
Kansantaloustieteen osalta on vastaavaa
käytäntöä alettu noudattaa kesällä 1965,
jolloin Päätoimistossa oli kolme harjoittelijaa. Harjoittelijajärjestelmää on tarkoitus
jatkaa ja laajentaa,mikäli tähän tarkoitukseen saadaan käytettäväksi määrärahoja.
Kuten Helelä toteaa, ei pelkkä yliopistollinen loppututkinto vielä merkitse ekonomistin pätevyyttä, vaan on edellytettävä
erityiskoulutusta. Todettakoon, että kansantulotilasto-osastolla suoritetussa jatko-

251.

koulutuksessa on ollut eräänlaisena »piilevänä» ideana antaa säännöllisin väliajoin
toistuvan laskentatyön vastapainona ensimmäinen ekonomistin yleiskoulutus empiirisen materiaalin analysoinnin muodossa. Tätä koulutuksellista toimintaa on saatettu aikaisemmin jopa arvostella siksi, että
sitä ei ole katsottu tehokkaaksi Tilastollisen
Päätoimiston omien pyrkimysten kannalta.
Suuri osa kansantulo tilasto-osaston kouluttamista nuorista ekonomisteista on jo
varsin vähäisen kokemuksen saamisen jälkeen siirtynyt erilaisiin tehtäviin muihin
tutkimuslaitoksiin, opetustoimintaan, julkisen hallinnon tai liikeyritysten ja järjestöjen palvelukseen.
Mainittakoon, että neljä peräkkäistä
kansantaloustieteen assistenttia Helsingin
Yliopistossa on »pestattu» kansantulotilasto-osastolta. Siirtymiseen jo vähäisen
kokemuksen saamisen jälkeen ovat vai-.
kuttaneet mm. vakanssien riittämättömyys
ja palkkaussuhteet. Myös mahdollisuudet
akateemisten jatko-opintojen suorittamiseen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja varten ovat Päätoimistossa ehkä jonkin verran
rajoitetumpia kuin muissa tutkimuslaitoksissa. Tämä johtuu ennen kaikkea tilastollisen informaatiotuotannon jatkuvasta kehittämisestä, joka vaatii oman tutkimus·kapasiteettinsa eikä ole aina suoraan sovellettavissa opinnäytteeksi.
Tilastollisen päätoimiston antama ekonomistin koulutus on tietyllä tavalla yksipuolista, makrotasolla liikkuvaa. Tämän
vuoksi on tärkeää, että sen palveluksessa
olevat tai sinne tulevat saavat myös muuntyypistä koulutusta. Tällaiseen antavat
mahdollisuuden post graduate -opinnot yliopistoissa ja korkeakouluissa, osallistuminen Taloustieteellisen seuran toimintaan
jne.; huomattava merkitys on esim. mai-
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nitun seuran työkonferensseilla, joissa aktiivinen osallistuminen todella edellyttää
paneutumista esillä oleviin kysymyksiin.
Erittäin tärkeänä lisäkoulutusmahdollisuutena on opiskelu stipendiaattina ulkomaisissa korkeakouluissa, vierailut ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa ja osanotto
kansainvälisiin seminaareihin. ja kokouksiin.
Puututtakoon lyhyesti vielä Tilastollisen
päätoimiston omiin mahdollisuuksiin tarjota »elämänuria» ts. pysyviä riittävästi
palkattuja vakansseja ekonomisteille.
Tilastollisen päätoimiston tutkijavoiman
kysyntä on vakanssien lukumäärään sidottu, erityisesti korkeampien vakanssi en
osalta. Tilapäisen henkilökunnan paIkkaamista varten saaduista määrärahoista on
kuitenkin voitu palkata joukko apulaisaktuaareja, mikä vakanssi vastavalmistuneelIe ekonomistin opintojaan täydentävälIe on melko edullinen. Tämän jälkeen
ovat kuitenkin etenemismahdollisuudet
Päätoimistossa vähäiset, sillä vain hyvin
hitaasti on vaativampia tehtäviä vastaavia
vakansseja saatu lisätyiksi.
Tilastollisen päätoimiston virkojen pätevyysvaatimukset ovat tähän asti kunkin
virkaportaan osalta olleet yhtenäiset, esim.
kandidaatin tutkinto ja siinä korkein arvosana tilasto- tai kansantaloustieteessä. Koska käyttökelpoisiin tutkimustuloksiin pääseminen taloudellisen analyysin alalla
usein edellyttää myös muiden kuin taloudellisten ilmiöiden vaikutuksen huomioon
ottamista, ja koska tutkimusmenetelmien
kehittyminen sitä edellyttää, on Päätoimiston virkojen kelpoisuusvaatimuksia ajateltu tarkistaa siten, että sellainen yliopisto- tai korkeakoulututkinto, joka luo hyvät
edellytykset yhteiskuntatieteelliselle tutkimustyölle, antaisi niihin pätevyyden.

Kajottakoon vielä lyhyesti tulevaisuuden näköaloihin. On selvää, että yhteiskuntaa koskevan informaation tarve tulee
huomattavasti lisääntymään. Tämä johtaa ennen pitkää valtion yhteiskuntatieteellisten tutkimuslaitosten perustamiseen
tai nykyisten huomattavaan laajentamiseen. Kehitys johtaa tällöin ekonomistien
kysynnän vastaavaan kasvuun. Jotta tämä
kehitys voitaisiin ekonomistien koulutustarvetta ajatellen ennakoida, tulisi tuntea
valtiovallan suunnitelmat tässä suhteessa,
sillä valtion toimesta harjoitettavalla yhteiskun ta tieteellisellä tu tkimustoiminnalla
tulee ilmeisesti olemaan niin keskeinen
merkitys, ettei asianmukaisia ennusteita
ekonomistien koulutustarpeista ilman tietoa näistä suunnitelmista voida laatia. Ehkäpä ajateltu »ekonomistiliitto» voisi tässä
asiassa saada aikaan hedelmällisen ratkaisun edellytykset.
Tarkastelen lopuksi kahta erillistä ryhmittymää laajan ekonomistikäsitteen sisäIlä; näillä on merkitystä sekä ekonomistien koulutuksen että kysynnän kannalta.
On nähtävissä, että ekonomistit jakaantuvat seuraaviin »neuvonantajaryhmiin»:
1) operaatioanalyytikot, tilastomiehet,
»managerial ekonometrikot»,
2) klassillisen kansantaloustieteellisen ja
sitä täydentävän tilastokoulutuksen
saaneet taloudelliset analyytikot.
On ilmeistä, että kehitys ekonomistialalla kulkee näitä kahta rinnakkaislinjaa. Tämä tehtäväjako voi olla hyvä ja ehkä se
yhtyy myöhemmin käsitteen ekonometrikko alle; nämä ekonometrikot - aivan
kuten insinöörit (kone-, sähkö-, rakennusinsinöörit) omalla alallaan - differentioituvat jo koulutusvaiheessa eri aloille. Vaihteluväli voi tällöin olla esim. teknillissävyisestä koulutuksesta sosiologissävyiseen.
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Lauri O. af Heurlin:
Akateemiset tutkinnot on usein ajateltu
jaettaviksi kahteen luokkaan, tieteellisiin
tutkintoihin, joista seuraavassa käytetään
lyhyempää ja vähemmän juhlallista oppitutkinnon nimitystä, ja tiettyihin tehtäviin tähtääviin virka tutkintoihin, joista
seuraavassa käytetään niinikään »demokratisoitumisen» tuomaa vähemmän juhlallista ammattitutkinnon nimitystä. Kuten empiirisessä todellisuudessa yleensä ei
tämä jaottelu ole käytännössä tarkka,
mikä ei kuitenkaan estä sitä sellaiseksi
yleisessä mielipiteessä käsittämästä. Niinpä
lääkärin ja insinöörin tutkintoa pidetään
ammattitutkintoina ja filosofian kandidaatin tutkintoa yleensä oppitutkintona. Joskus tämä kahtiajako on heijastunut saman
tiedekunnan puitteissa (esim. maat. metsät.
kand. tutkinto versus agronomin tutkinto
ja metsätutkinto ). Riippuu historiallisesta
kehityksestä ja muotisuunnista, kumpi tutkinto kohoaa tavoitellumpaan asemaan.
Tällä hetkellä toivotaan lasten pääsevän
opiskelemaan akateemisella tasolla useammin ammatti- kuin oppitutkintoa, joskin
ehkä alemmalla tasolla vieläkin pitänee
paikkansa käsitys siitä, että ammattikoulu
on koulu, joka sopii erinomaisesti naapurin lapsille, kun taas oppikoulu sopii omille lapsille.
Riippumatta siis asioiden todellisesta tilasta kuin myös siitä, mitä mahdollisesti
joku vanhanaikainen oppinut tai nuori
vihainen mies ajattelee, kehitys vie siihen,
että jos halutaan saada etevää väkeä jollekin alalle, on pystyttävä osoittamaan, että
tämän alan tutkinto on ennen kaikkea
ammattitutkinto, joka johtaa määrättyyn,
muita tutkintoja suorittaneilta poissuljet-
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tuun tehtävään. Monet eivät nimittäin
halua antautua kilpailuun, johon oppitutkinnon suorittajat joutuvat keskenään
niistä vakansseista, joihin vielä otetaan
erilaisen peruskoulutuksen saaneita.
Taloustieteiden kohdalla tilanne on ollut epäselvä, ja siten esim. kansantalouden
maisterit ovat joutuneet olemaan marginaali- eli reuna-asemassa. Marginaali-ihmisten kohtalo on veitsen kärjellä. He voivat joko kahdella tuolilla istuen saada
käyttää hyväkseen kummankin ryhmän
edut tai he joutuvat näiden väliseen rakoon. Kun suurin osa ihmisistä lienee
omiin mahdollisuuksiinsa nähden realistisen pessimistisiä, vie suuntaus tällöin siihen, että taloustieteellisen tutkinnon suorittajat toivovat tätä tutkintoa pidettävän
enemmän ammatti- kuin oppitutkintona.
Näin ollen jo vain tämän preferenssin tähden joutuu nykyisessä kehityksen vaiheessa
jokainen, joka toivoo taloustieteiden edistymistä ja niiden statukSen paranemista,
kannattamaan taloustieteellisten tutkintojen siirtymistä yleisessä mielipiteessä yhä
selvemmin sellaisiksi, jotka todella johtavat määrättyyn ammattiin.
Nyt onkin tällaiseen kehitykseen erinomaiset mahdollisuudet, kun sekä julkinen
valta että monet yritykset alkavat vähitellen tajuta ammattiekonomistin merkityksen. Henkilökohtaisesti kannattaisin tätä
kehitystä myös yhteiskunnan kannalta,
vaikka ei ammattitutkinnon saamaa suosiota tarvitsisikaan ottaa huomioon siinä
hiljaisessa taistelussa,jota akateemisen opetuksen piirissä käydään lahjakkaasta opiskelija-aineksesta. Mielestäni ei silti saisi
myöskään unohtaa sitä seikkaa, että kansantaloustieteellinen peruskoulutus sopii
monien muiden - kuten juridisten ja historiallis-kielitieteellisten opintojen - ohella
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sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävätkorkeata mutta eivät spesiaalista akateemista
sivistystä. On tärkeätä, että osa tällaisissa
vakansseissa olevista omaa kansantaloudellisen ja yleisen yhteiskuntatieteellisen
näkemyksen.
Seuraavassa käsittelen esillä olevaa kysymystä yksinomaan kansantaloustieteen
perusopetuksen kannalta ja jätän sen monet muut mielenkiintoiset aspektit muitten
käsiteltäväksi. Kandidaatin tutkintoa on
joka tapauksessa pidettävä pohjaa luovana
ammatti ekonomistin koulutuksessa. Näin
ollen on ensimmäisenä probleemana se,
missä määrin ekonomistien ammattikunnan syntymisen ja synnyttämisen pitäisi
vaikuttaa kansantaloustieteen ja siihen
liittyvien aineiden opetukseen.
Ilman muuta olisi tietenkin entistä toivottavampaa, että akateeminen opetus
saataisiin sekä tieteellisesti että pedagogisesti korkealle tasolle. Käsitykseni on, että
kaikista ulkonaisista järjestelyistä riippumatta tähän ratkaisevasti vaikuttaa se,
että saadaan opettajien sekä määrä että
laatu riittäväksi. Ilman epäilystä voidaan
sanoa, että esim. Helsingin Yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa opettajia on
liian vähän, sillä heitä on vähemmän kuin
yleensä missään kehittyneessä maassa oppilasta kohden. Opetuksen laadun arvostelemiseen olen jäävi. Yleinen käsitys lienee kuitenkin se, että laatu on parempi
kuin 1930-luvulla, mikä ei vielä sano paljoa, sillä, käyttääkseni professori Eino
Jutikkalan sanontaa, kansantaloustieteen
opetus olikin silloin tuuliajolla. Opettajien
määrän lisääntymisestä heräsi akateemisissa piireissä jo suuria toiveita, kun asia
niin· voimakkaasti tuotiin julkisuuteen
kaikkein korkeimmalta taholta. Nämä toiveet ovat kyllä sen jälkeen hiukan jäähty-

neet, kun saatiin tieto eräiden yliopiston
määrärahojen 20%:n jäädyttämisestä.
Laadun paraneminen on riippuvainen
mm. siitä, kuinka houkutteleviksi akateemiset opettajanvirat saadaan palkka- ja
muiden etujen avulla. Liian suuria toiveita ei tässäkään suhteessa voida elättää,
sillä kilpailu pystyvästä aineksesta on johtanut palkkatason nousuun kaikilla korkeasti kvalifioidun työvoiman aloilla, eikä
ole sanottua, että eduskunta -ymmärtää
pysyä ajan kehityksen mukana.
Käsitykseni kansantaloustieteen tutkintovaatimuksista taas on se, että sekä ammatti- että oppitutkinnon näkökulmasta
on kaikkein paras pohjakoulutus bpettaa
kaikille· opiskelijoille sama tai miltei sama
teoreettinen runko, siis keskeisin osa modernista kansantalousteoriasta, myöskin
sen kaikkein puhtaimmassa muodossa.
Ainoast~an laudatur-vaiheessa voi olla
jonkin verran valinnanvaraisuutta eri alojen kesken, mutta sekin enemmän harrastuksen kuin johonkin spesiaalitehtävään
tähtäävän opetuksen kannalta. Tämän
teoreettisen rungon lisäksi pitäisi myös olla
jokin institutionaalista kansantaloustiedettä ja taloudellisten dogmien ja ideologioitten historiaa käsittelevä teos. Katson siis
nykyisten kansantaloustieteen tutkintovaatimusten palvelevan ammattiekono'"
mistien pohjakoulutusta. Riippumatta tulevaisuuden suunnitelmistaan olisi ammattiekonomistiksi aikovien syytä suorittaa
korkeampia arvosanoja myös tilasto tieteessä. Muutenkin tulisi heidän kiinnittää
erityistä huomiota metodologisiin opintoihin.
Sen sijaan en puolestani kannata mitään
joillekin erikoisaloille tähtäävää kurssimuotoista erikoiskoulutusta varsmaIsen
kandidaattitasoisen opetuksen puitteissa,
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vaan »käytännön» ammattiekonomistien
jatkokoulutus on parempi koettaa järjestää
osittain ekonomistien oman aloitekyvyn
varassa, osittain työnantajina toimivien
tutkimuslaitosten ja yritysten puolesta, samalla kun on tietenkin pidettävä silmällä
ulkomaisten erikoisopintojen mahdollisuuksia. Varsinaisen tieteellisen tutkimuksen piirissä toimivien ekonomistien kannalta olisi tietenkin järjestetty tutkijakoulutus tärkeä. Nykyinen lisensiaattiseminaari on tässä suhteessa jo osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Tärkeämpänä
kuin jatko-opetuksen tehostamista pidän
nuorten ekonomistien itseopiskelua ja
oma-aloitteisuutta sekä heidän keskuudessaan sellaisen hengen luomista, jolle yhtaikaa lyövät leimansa sekä rehti kilpailu
että hyvä yhteistoiminta. Olin aikoinani
lisensiaatin tutkinnon perustamista vastaan, koska pelkäsin sen johtavan lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon sekoittumiseen ja sitä tietä akateemiseen inflaatioon.
Nyt olen lisensiaatin tutkinnon poistamista
vastaan samasta syystä, koska sen poistaminen juuri toteuttaisi tämän silloisen
pelkoni.
Joissakin yhteyksissä on kuultu ääniä
siitä, että valtiotieteellinen tiedekunta asettaisi tutkintovaatimuksissaan harjoittelun
välttämättömäksi ennen valtiotieteen kan-

didaatin oppiarvon antamista. Vastustan
tätä sekä käytännöllisistä että periaatteellisista syistä. Ekonomistin åmmatti on
vasta muotoutumassa, ja sen tähden tarkoituksenmukaisen harjoittelun järjestäminen tuottaisi suuria käytännöllisiä vaikeuksia. Nykyaikana joutuvat ylioppilaat
olemaan erilaisissa ansiotöissä jo opintojensa rahoittamisen tähden, ja niissä he
saavat käytännöllistä harjaantumista. Se,
että heitä kutsuttaisiin harjoittelijoiksi,
heikentäisi vain tarpeettomasti heidän asemaansa työmarkkinoilla.
Akateemiset
opettajat ovat sitä paitsi jo nyt niin työn
rasittamia, että harjoittelun järjestäminen
ja valvonta häiritsisi heitä heidän opetustehtävässään. Henkilö, joka ymmärtää,
kuinka tärkeä harjoittelu on hänelle, hankkii sen itselleen tavalla tai toisella. Se, joka
ei - oikein tai väärin - katso sitä itselleen
tarpeelliseksi, löytää porsaanreiän harjoittelun tosiasialliseksi välttämiseksi, jos
harjoittelu tehdään pakolliseksi ennen valtiotieteen kandidaatin arvon saavuttamista. Loppututkinnon jälkeinen harjoittelu ei taas ole lainkaan yliopiston opettajien vallassa. Sitä paitsi harjoittelun järjestäminen pidentäisi kandidaatiksi valmistumiseen tarvittavaa aikaa, jonka pituutta jo nykyään paljoksutaan ehkä
vähän liikaakin.

Reino Hjerppe:

Ihmiskunnan tiedollinen evoluutio antaa mahdollisuuden asettaa tulevaisuuden
tavoitteiksi sellaisia asioita, joiden toteutumista ei aikaisemmin ole kenties pidetty
edes mahdollisena. Tähän prosessiin implikoituu mm. se, että eri tieteiden ja ammattikuntien keskuudessa muotoutuu jatkuvasti, uusia mutaatioita; maiseman outoja

Seuraavassa tarkastellaan ekonomistin kou1utusta niiltä osin kuin siihen opiskelijoiden taholta on viime aikoina kiinnitetty huomiota. Näiden ajatusten virittymisessä vt. professori Niitamolla on ollut
merkittävä alkupanos.
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lintuja. Yhteiskuntatieteiden pllrISSa VOIdaan nähdä, että nyt on kehkeytymässä
emo syistä johtuen ammattimiesten joukko,
jota nimitetään ekonomisteiksi.
Kun meidän nyt pitäisi lähteä pohtimaan sitä, kuinka korkeakouluissamme
valmennettaisiin tulevat ekonomistit tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, niin on
heti kärkeen todettava, että tällainen pohdiskelu on jossain määrin epämielekästä
siksi, että ei ole määritelty kovinkaan tarkasti niitä tavoitteita ja normeja, joihin
pyritään. Ekonomistille asetettavat ammatilliset minimivaatimukset ovat nähdäksemme muotoutumisvaiheissaan; vasta
sen jälkeen kun ne ovat kypsyneet, voidaan
katsoa, miten korkeakoulussa tulisi antaa
opetusta, jotta tutkinnon suorittanut olisi
enemmän »valmis» tulevaan tehtäväänsä
kuin mahdollisesti nyt on asianlaita.
Jos otetaan lähtökohdaksi se, että ekonomistin koulutukseen tulisi kuulua systemaattinen erilaisten taloudellisten analyysimenetelmien oppiminen, niin on todettava, että nykyisellään on tässä suhteessa olemassa pahoja aukkoja. Voidaan
kysyä, onko nykyoloissa tarkoituksenmukaista enää haalia talousasiantuntijalle
kuuluva tietomäärä aakkosistaan lähtien
kokoon täysin itsenäisesti. Tuntuu siltä,
että nyky-yhteiskunnassamme korkeakoululaitoksellemme asetetaan yhä suurempia
vaatimuksia: käytettävissä olevalla kapasiteetilla olisi tuloksiin pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti, optimiratkaisun etsiminen on tässäkin tähtäimessä.
Edellä olevan huomioon ottaen tuntuisi siltä, että lähinnä opintojen alkuvaiheessa olisi syytä muutamien perusasioiden kohdalla antaa opetus pakollisina kursseina. Näin voitaisiin esimerkiksi
tehdä strategisesti tärkeän kansantalouden

kirjanpitojärjestelmän kohdalla. Seuraavana vaiheena voisi olla esim. panos-tuotostaulujen teorian, rakentamisen ja käytön
oppiminen. Myöhemmässä vaiheessa erityyppisten erikoiskurssien järjestäminen
tulisi ajankohtaiseksi tietyn perustietomäärän omaaville.
Monissa tutkimuksen johtavissa maissa
ekonometriassa on oma professuurinsa.
Tässä asiassa voisimme mahdollisesti yrittää olla edellä ikuista kilpakumppaniamme
Ruotsia aloittamalla ekonometrian opetus
ennen kuin se tehdään Pohjanlahden länsipuolella.
Ekonometriasta on helppo jatkaa tilastotieteeseen. Tässä olisi nykyistä paljon
enemmän kiinnitettävä huomiota käytännön harjoituksiin laskuesimerkein. Käytännön elämän tehtävissä laskuoperaatioiden hallitseminen luultavasti osoittautuisi
paljon hyödyllisemmäksi kuin pelkän teorian tietäminen. Opetuksen järjestäminen
kurssimaiseksi välikokeineen eum laude
-asteelle saakka olisi varmasti positiivinen
toimenpide.
Yh teiskun ta tieteellisiä sovellutuksia silmällä pitäen korkeamman matematiikan
opetus olisi järjestettävä. Tätä toimenpidettä vaatii matematiikan yhä lisääntyvä käyttö yhteiskuntatieteiden ja varsinkin taloustieteen teoriassa. Matematiikan käsitteiden hallitseminen helpottaa ja
nopeuttaa huomattavassa määrin tieteellisen kirjallisuuden seuraamista ja useissa
tapauksissa tutkimusten ymmärtäminen
ilman matemaattisia perustietoja on miltei toivotonta.
Varsinaisen korkeakouluopiskelun lisäksi on aiheellista pyrkiä toteuttamaan
kuukauden tai parin käytännön harjoitte1u y h teiskun ta tieteellisissä tu tkim uslai toksissa. Tässä vaadittaisiin varmasti melkoi-
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sia muutoksia, sillä nykyisten tutkimuslaitosten resurssit tyydyttää vapaaehtoinen
harjoittelutarve lienevät varsin mitättömät. Tähän yhteyteen kuuluu myöskin
ulkomaisen harjoittelutoiminnan kehittäminen.

Käytyjen keskustelujen perusteella voimme todeta, että edellä esitetyn tapaisilla ajatuksilla on ainakin opiskelijoiden
keskuudessa vankka kannatus. Tuntuu
siltä, että kehittymisen ja kehittämisen
tarvetta tällä suunnalla on olemassa.

Kimmo Kara:

nen puuha kytkeytyy ilmiöihin, joita tavallisesti
nimi tetään kansan taloudellisiksi.
Olkoon lisäedellytyksenä nimitykselle tohtori Helelän mielestäni onnistuneen väljä
vaatimus erityiskoulutuksesta ja taloudellisen analyysin jatkuvuudesta.
Tohtori Helelän alustuksen ydin on
kysymyksessä, millaista koulutusta ja ammattitaitoa ekonomistilta on vaadittava.
Nähdäkseni on pidettävä itsestään selvyytenä, että ekonomistin peruskoulutus on
korkeakoulutasoa. Korkeakoulun on annettava hänelle »riittävät» teoreettiset
tiedot kansantalouden toimintamekanismista, riippuvuussuhteista ja tarpeettomuudesta kunnioittaa
auktoriteetteja,
mutta sen lisäksi myös käyttökelpoinen
analyysivälineistö, jolla käydä käsiksi, purkaa ja koota kansantalouden kovin monitahoista koneistoa. En ole lainkaan varma,
että jokaikisen ekonomistin olisi välttämättä hallittava omakohtaisesti sanokaamme kaikki tilastotieteen hienoudet,
mutta hänellä täytyy olla selvä kuva siitä,
mihin tilastotieteen hiomat aseet pystyvät
ja mihin ne eivät pysty. Minulta ei odotettane rajankäyntiä siitä, milloin äskeiset lainausmerkit sopii poistaa.
Toinen kylläkin edellisiin liittyvä alue,
mutta hieman toisentyyppistä koulutusta
vaativa ja korkeakoulussa sekin alulle pantava, on ekonomistin varustaminen perustiedoilla Suomen ikiomasta talouselämäs-

Ekonomisti-nimityksen synnyttämä mlelikuvamuovautuu suuressa määrin käyttäjän tai kuulijan omakohtaisista kokemuksista. Ekonomistin tehtävän kuvauksissa tai määritelmäyrityksissä useimmiten
toistuvat sanat näyttävät olevan ennakointi, taloudellinen analyysi ja selvitykset. Ne ovat epäilemättä paikkansapitäviä, mutta koska jokainen näistä käsitteistä
aiheuttaa jälleen kokemuksiin perustuvan
monisärmäisen mielikuvan, en luule, että
ekonomistin määritelmässä tällä keinoin
onnistutaan. En esitä tätä kaikkiin määritelmiin tavalla taikka toisella sopivaa trivialiteettia vaatiakseni kaiken kattavaa
määritelmää, vaan korostaakseni sitä,
ettei toiselta puolen annettaisi tarpeettoman paljon painoa jollekin yksittäiselle
määritelmähahmottelussa käytetylle termille. En esimerkiksi pidä onnistuneena
ennakoinnin kovin vahvaa painottamista,
jollei sitten ennakoinnilla tarkoiteta ylimalkaan asiaa, joka kohdistuu nykyhetkeä
etäämmälle, siis vaikkapa toimintapoliittista suositusta, Sitä paitsi kaikkeen tieteeseen sisältyy· prediktio ilman muuta; tarpeetonta sitä on hämäävästi korostaa.
Mielestäni ekonomistin nimitystä nimenomaan yrityksen palveluksessa sopii vallan
hyvin käyttää henkilön, jonka pääasialli-
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tä, sen rakenteesta, en osien ominaispainoista sekä tietolähteistäja keinoista,joihin
~äy turvautuminen. On luultavaa, ettei
tätä kyetä korkeakoulussa toteuttamaan
kovin pitkälle, siksi toisistaan poikkeavia
etenkin liike-elämän palveluksessa olevien
ekonomistien tosiasialliset työkentät ovat.
Mutta vaikka ei otettaisi tätäkään huomioon, vaan pysähdyttäisiin sanoisinko
kaikkien alojen yhteisiin tekijöihin, niin
näinkin alue lienee siksi laaja, että varsinaisen ammattitaitonsa ekonomisti joutuu
hankkimaan jo yhdelle korkeakouluportaalle noustuaan - olkoon se sitten kandidaatin, lisensiaatin taikka tohtorin porras.
Nähdäkseni tohtori Helelä on oikeassa
kiinnittäessään erityistä huomiota juuri
jatkokoulutukseen. Omasta puolestani luulisin, että taloudellisten tutkimuslaitosten
panos tässä suhteessa saattaisi olla erittäin
hedelmällinen, semminkin jos asia otettaisiin todella puitavaksi. Tutkimuslaitokset
voisivat tähänastista enemmän perustaa
nimenomattain koulutus toimintaan tähtääviä harjoittelijain paikkoja. Asianomainen tutkimuslaitos tuskin voi laskea saavansa välitöntä konkreettista hyötyä harjoittelijasta, joka viipyy laitoksessa sanokaamme vuoden päivät, mutta se hyötyy
ajan mittaan aivan varmaan siitä, että
koulutetun työvoiman tarjonta täten kasvaa. Korostaessani harjoittelua tutkimuslaitoksissa en millään tavoin aliarvioi tohtori Helelän viittaus ta jatko-opiskeluun
korkeakoulussa: nämä kaksihan voidaan
mainiosti yhdistää, väittäisinpä että ne
pitää yhdistää. Muuten: eiköhän nykyisin
toimivien tutkimuslaitosten yhteisellä neuvonpidolla jo voitaisi asiaa kohentaa.
Valtiolle sopii tietysti lausua toivomus,
että se tulisi veropolitiikallaan mukaan.
Kolmas koulutusseikka on keppihevoseni,

josta talous tieteellistä opetusta nauttineet
eivät yleensä piittaa tuon taivaallista. Se
on ekonomistien harjaantuminen ja kyky
välittää ajatuksensa toisille; sanon toisille,
en toisilleen. En puhu symbolikielestä tai
terminologisista vaikeuksista. Ne ovat
monta kertaa todella miltei kiertämättömiä vaikeuksia, vaikka onkin selvää, että
jollei ekonomisti kykene normaaliproosalla
ilmaisemaan symboliensa, termiensä taikka tunnuslukujensa sisältöä, hän ei kykene
täyttämään tärkeintä osaa tehtävästään:
antamaan yrityksen johdolle päätöksen
tekoon tarvittavat tiedot. En liioin puhu
puristisesta näpertelystä taikka ylenpalttisesta svetisismien pelosta, vaikka annankin suuren arvon myös kielen puhtaudeIle.
Puhun siitä kielemme omimpien ilmaisukeinojen ja logiikan loukkaamisesta, jota
selvimmin edustaa surullisen sotkuinen,
merkityksettömillä pikkusanoilla höystetty, substantiiveja vilisevä kapulakieli, jota
lukiessaan joutuu tuon tuostakin kynä
k~dessä analysoimaan, mitä kirjoittajan on
täytynyt tarkoittaa. Oppineisuuden hohtoa sillä käyttäjä kaiketi kuvittelee olevan.
Suokoon anteeksi, jos se sitten tuo mieleen
Lagadon Suuren Akatemian.
Tiedän hyvin, ettei tämä ole oikea paikka puuttua asiaan pitemmälti. Otan vain
kaksi esimerkkiä,jotka selventänevä t tarkoitustani ja tukenevat vaatimustani tehostaa
äidinkielen koulutusta. Ensimmäinen esimerkki: »Kulkuyhteyksien rakentamisessa
on tapahtunut negatiivista kehitystä Purnumukan kauppalan kohdalla.» Lause tarkoittaa: P:n kauppala on lopettanut tietyönsä. Tosiasiallisesti sanotaan, että joku
(ei käy ilmi kuka) on purkanut kappaleen
tietä Purnumukan kauppalan liepeiltä.
Toinen esimerkki: »Pieni vienti aiheutti
maksutaseen vajauksen».· Tämän lauseen
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kyllä ymmärtää, jos on ymmärtääkseen,
mutta loogisesti vienti ei tietenkään aiheuta vajauksia, vaan tuonti.
Tiradi on sana, jota lukija nyt muistelee,
joten loppukoon toteamukseen, etten suinkaan vaadi, että ekonomistin on pystyttävä
tekemään ero verbien häätyä ja täytyä
välillä, mutta pitäisin kohtuullisena, että
hän opettelee tapahtua ja suorittaa -ver-

biensä lisäksi ainakin kolme muuta sekä
miettii kirjoittaessaan, mitä mikin sanonta
yleisessä kielitajussa todella merkitsee.
Muihin tohtori Helelän esittämiin kysymyksiin voin vastata lyhyemmin.
Vastaus kysymykseen n:o 2: Olisi hyödyllistä.
Vastaus kysymykseen n:o 3: Tokkopa
tarpeen.

Jouko Paakkanen:

suunnan puolesta. Tämä yhdessä osaamisen vaatimusten kanssa on minulle ekonomistien ryhmän demarkaatiolinja. Ja
ehkäpä ekonomisti onkin samanlainen
eläin kuin Schumpeterin mainitsema elefantti: sitä ei voi määritellä, mutta sen
tun tee kun sen näkee.
Ekonomistien koulutuksen päälinjoista
olen jokseenkin samaa mieltä Helelän
kanssa. Jatkokoulutus »on the gradtiate
level» on tällä hetkellä monestakin syystä
keskeinen kysymys, ja konkreettisiakin esimerkkejä on jo siitä, että korkeakoulut ja
yliopistot ovat - vihdoinkin - laajentaneet tai laajentamassa toimintaansa tälle
alueelle. Tutkimuslaitoksia ja tutkimusprofessuureja on perustettu tai tulossa ja
tätä tietä samoinkuin myös opetusta tehostamalla pitäisi voida nopeuttaa pätevöitymistä ja päästä siitä anomaliasta, että vuosien yksinäisen puurtamisen jälkeen väitellyt on usein kuin haaks.irikkoinen pelastunut, joka ei pitkään aikaan jaksa tohtoriuden rannalta lähteä tutkimaan elämän
värikästä saarta. Puhumattakaan niistä
liian monista lahjakkaista ihmisistä, jotka
ambition, sivutehtävien, taloudellisten vaikeuksien ja yksinäisyyden mahdottoman
yhdistelmän pairiamina eivät pääse rantaan saakka.

On todellakin olemassa »ekonomisteja»,
Heitä yhdistää koulutus, jonka ytimenä
on pitkäjaksoisesti ja vakavasti suoritettu
taloustieteen opiskelu täydennettynä yksittäistapauksissa ehkä hyvinkin vaihtelevalla kokoelmalla muita hengen aloja.
Heitä toimii. opettajina, tutkimuslaitoksissa, virkamiehinä, heitä on yrityksissä,
järjestöissä ja politiikan piirissä, mutta
näkökulmasta ja tehtävistä riippumatta he
kaikki pystyvät analyyttisesti käsittelemään
eri instituutioiden ja koko yhteiskunnan
taloudellisia ongelmia. Esitystavat ja tutkimusmenetelmät vaihtelevat aineyhdistelmien ja yksilöllisten erojen vuoksi, mutta taloustieteen piirissä opetus ja vaatimukset ovat kansainvälisestikin katsoen
yh tenäistyneet.
Ekonomistin kriteereiksi ei kuitenkaan
nähdäkseni riitä vain osaaminen ja kokemus tutkimustyössä. Ammattimaiseen,
puhtaan tai sovelletun taloustieteen harjoittamiseen tulee liittyä tieteellinen asennoituminen. Ekonomistille taloustieteen
välineet ovat keskustelun ja totuuden etsimisen keinoja, eivät suostuttelemisen trikkejä jonkin annetun kannan tai ajatus-
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Yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimus- ja jatkokoulutustoiminnan laajeneminen tekee entistä tärkeämmäksi ekonomistien kysyjien ja tarjonnasta huolehtivien laitosten systemaattisen yhteistoimin-

nan. Koulutushan ei missään tapauksessa,
kuten Heleläkin huomauttaä, voi pysähtyä
akateemiseen oppiarvoon ; tieteen peli on
päättymätön ja sen yhdistelmät muuttuvia.

Erik Törnqvist:

antavat opiskelijoille hyvin vapaat kädet
tutkimusaiheen valinnassa. Opiskelijoilla
on niin muodoin mahdollisuus jo opiskeluaikanaan ainakin jossain määrin perehtyä
myös edellä mainittuihin analyyseihin,
ennusteisiin ja talouspoliittisiin kysymyksiin. Syynä siihen, että niin harvoja ekonomisteja kuitenkin ilmestyy markkinoille
suoraan korkeakoulupenkiltä lieneekin se,
että se talousteoreettisten ongelmien ryhmä, johon nimenomaan ammattiekonomistin olisi perehdyttävä, on erittäin vaativa ja kysymykset niin vaikeita, ja usein
vielä niin ajankohtaisia, että usea professorikin on niistä vieraantunut eikä pysty
antamaan riittävää opastusta.
Vastaukseni tri Helelän esittämään
ensimmäiseen kysymykseen onkin, että jos
ammattiekonomistilla tarkoitetaan henkilöä, joka pystyy analysoimaan ajankohtaisia talouspoliittisia tai yritystoimintaan
liittyviä markkinapoliittisia yms. ongelmia
ja ennen kaikkea näiden ratkaisemista silmällä pitäen suorittamaan kokonaistaloudellisia ja osamarkkinoita koskevia ennusteita sekä osallistumaan taloussuunnitteluun, hänen on saatava tätä varten koulutuksensa itse paikan päällä, ts. sellaisessa
laitoksessa, jossa tällaista työtä suoritetaan.
Tästä seuraa myös, että en katso sopivaksi
'käyttää ammattiekonomisti-sanaa muista
henkilöistä kuin niistä, jotka todella ammattinaan suorittavat mainittua työtä.

Tri Helelän asettamien kysymysten ilmeisenä lähtökohtana on, että ekonomisteja
on kahta laatua: ammattiekonomistit ja
muut talous tieteellistä opetusta saaneet.
Tämä kahtiajako puolestaan herättää
kysymyksen: onko ammattiekonomisti sellainen, joka siihen nimenomaan on valmentautunut vai onko hän yksinkertaisesti tietyn opinnäytteen suorittanut henkilö, joka on joutunut askartelemaan
»taloudellisten analyysien», »ennusteiden»
sekä
»pitkäjännitteisen suunnittelun»
kanssa ja tästä syystä mahdollisesti oppinut
muita paremmin tuntemaan »kansantaloudessa vallitsevat riippuvuussuhteet».
Tri Helelän probleemin asettelusta seuraa: voidaanko ja onko aiheellista antaa
korkeakouluissa erityiskoulutusta »ammattiekonomisteiksi aikoville»? Yrittäessäni vastata tähän kysymykseen minun on
tunnustettava, etten riittävästi tunne nykyisiä eri korkeakoulujen opinto-ohjelmia.
En näin ollen tiedä, onko mahdollista sisällyttää niihin nykyistä enemmän opetusta
tai muuttaa niitä niin, että jonkinlainen
linjajako voitaisiin suorittaa ammattiekonomisteiksi aikovien ja muiden taloustieteilijäin välillä, esimerkiksi kolmannen
lukuvuoden alusta lukien. Nykyisin valmistuneiden kandidaattien ja lisensiaattien opinnäytteistä päätellen professorit
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Edelleen jää vastattavaksi kysymys siitä,
miten näin määritellyn ammattiekonomistin koulutusta voitaisiin nykyisestään
tehostaa ja parantaa. Kokemukseni on,
että vain harvoista nykyisin valmistuvista
kandidaateista tulee päteviä ammattiekonomisteja. Olen useasti kokenut, että
opiskelija, joka ei ole jo opiskeluaikanaan
voinut perehtyä ammattiekonomistin tehtäväpiiriin, ei ole edes kahden tai useamman vuoden kuluttua kandidaatiksi valmistumisestaan jaksanut kiinnostua siitä
eikä hankkia itselleen tarvittavaa perustietoa. Katson siis, toisin kuin tri Helelä, että
ammattiekonomistien tarjonnan pullonkaula ei ole niinkään jatkokoulutustoiminnassa, vaan siinä, että kolmannen ja
neljännen vuoden opiskelijoilla ei nyt ole
riittävästi harjoittelupaikkoja, joissa innostus ammattiin voidaan herättää.
On ilmeistä, että ilman matemaattisia
taipumuksia sekä riittävää tilastotieteellistä koulutusta ei nykyisin enää kannata
pyrkiä ammattiekonomistiksi. Ala on viehättävä vasta silloin, kun tilastot ja niiden
käyttely ja käsittely eivät tuota asianomaiselle vaikeuksia. Hyvä ammattiekonomisti on mielestäni henkilö, joka tilastollisista sarjoista ja käyristä ymmärtää taloudellisen kehityksen ja näkee tulevat ongelmat samalla tavoin kuin hyvä muusikko

Henri

J. Vartiainen:

Tri Helelä on tuulettanut vuosien varrella
heränneitä mietteitään ekonomistien ammattikunnan synnystä ja koulutuksesta
sekä heille asetettavista vaatimuksista.
Hänen esittämiinsä näkökohtiin on syytä
lämpimästi yhtyä, mitä tulee juuri tär-
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nauttii kauniista musiikista vain nuotteja
lukemalla. Syy- ja korrelaatio suhteiden
monimutkaisuus, yhtälöiden moniasteisuus sekä ainaisesti muuttuva talouselämä
heijastuvat tilastojen luvuista. Kertoimien
muuttuvaisuuden s~kä leadien' ja lagien
aavistaminenja tunnistaminen ovat perusedellytyksiä taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle ja ennen kaikkea sen ennustamiselle. Pääpaino ammattiekonomistin
työssä onkin tulevaisuuden kysymyksissä
ja ongelmissa.
Edellä sanotusta käynee selville, että
mielestäni ammattiekonomistien tarjonta
riippuu lähinnä siitä, järjestetäänkö edellä
tarkoitettuja
harjoittelumahdollisuuksia
riittävässä määrin. Erityistä »ekonomistiliittoa» en toistaiseksi katso tarpeelliseksi
nykyisten »ammattiekonomistien» vähälukuisuuden vuoksi. Varmaa on ainoastaan, kuten tri Heleläkin huomauttaa, että
näitä ekonomisteja nykyisin on liian vähän
ja että heidän kysyntänsä kasvaa nopeasti.
Tämäkin seikka vie edellä viitattuun johtopäätökseen, nimittäin että parannusta
nykyiseen tilaan voidaan s.aada aikaan
vain, jos sekä yritykset että kuntien ja valtion laitokset määrätietoisesti pyrkivät järjestämään riittävästi harjoittelumahdollisuuksia tälle alalle aikoville sekä siihen
pystyville opiskelijoille.

keimpään kysymykseen, koulutukseen: mi.;.
tä ja kuinka on opetettava, ja millaiset
yhteiskunnalliset päämäärät ovat opetuksen taustana.
Piispa Rothoviuksen aikana yliopistopiireillä oli ehkä suhteellisen laaja vapaus
järjestää humanistis-teologinen opetuksensa miten tahtoi. Yliopisto oli - sotakorkea-
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koulujen ohella - maan tarvitsemien korkeampien virkamiesten kouluttaja, ja samalla piti tietenkin taata yliopistollinen
jälkikasvu. Asiallisesti ei yliopisto ollut
millään tavoin vastuussa rahvaalle tekemisistään ja tutkimuskQhteistaan.
Tämän vuosisadan puolella on korkeakoulujen asema muuttunut, mm. yhteiskuntatieteiden entistä painokkaamman
esiinmarssin seurauksena. Ne ovat tiedettä
kansasta ja kansalle,jonka pariin demokratisoituva korkeakoululaitos astuu. Yhtäältä
tämä merkitsee sitä, että koulutus on suunniteltava yhteiskunnan nykyisten ja tulevien tarpeiden pohjalta, ei pelkästä tieteenharjoittamisen ilosta; toisaalta on opetussuunnitelmat myös kyettävä perustelemaan siten, että ne viime kädessä näyttävät palvelevan jotain hyödyllistä päämäärää, esim. taloudellista kasvua tai kansakunnan viihtyisyyden tason nostamista,
tällä uudella »hyödyn~> aikakaudella.
Helelä on määritellyt korkeakoulujen
ekonomisteille antaman peruskoulutuksen
suunnilleen seuraavasti: systemaattinen
kuva kansantalouden riippuvuussuhteista,
yleiskuva Suomen (ja miksei ulkomaidenkin) kansantaloudesta, perehtymys keskeisten analyysimenetelmien käyttöön.
Mille aloille tähän pelkkään peruskoulutukseen tyytyvät myöhemmin hakeutuvat? Heitä tapaa hallinnollisissa ja järjestötehtävissä, liike-elämän eksekutiiveina sekä
kunnianhimoisina nuorina poliitikkoina.
Vain osa näistä joutuu suorittamaan nimenomaisia 'ekonomistin' analyysitehtäviä ; suurelle osalle riittää aluksi vain
omaan kirjoituspöytään liittyvien päivän
töiden oppiminen. Aikaa myöten, vastuun
ja hartioiden levetessä, joutuu ehkä jälleen
ottamaan kantaa laajemmasta kuin oman
konttorin tai firman näkökulmasta.

Monille näistä akateemista tutkintoa
voidaan' pitää ns. virkatutkintona - jollainen esim. ekonomin tutkinto onkin tietyn muodollisen pätevyyden js institutionaalisen tietokehikon saamiseksi.
Osa opiskelijoista jatkaa vielä tämän
jälkeen korkeampia arvosanoja kohti. Heidän keskuudessaan tapahtuu vähitellen
jako kahtia. Yhtäällä ovat ne, jotka ajautuvat »akateemiselle» linjalle, korkeamman opetuksen tehtäviin. Heidän on pyrittävä saamaan alaltaan siinä määrin selkeä yleiskuva, että tietoa voidaan jakaa
perus- ja erityiskurssien muodossa uusille
opiskelijoille. Edelleen he seuraavat halunsa ja voimiensa mukaan alan tieteellisen kirjallisuuden kehitystä. He ovat
niitä, jotka keskustelevat pareto-optimin
ominaisuuksista ja Walras'n tasapainotilan uusista tulkinnoista ym. ·seikoista, jotka
tavallisempi ekonomisti on nostanut hyllylle oppikirjan kiinni pantuaan.
Toinen ryhmä muistuttaa enemmän
kenttämiehiä. Heitä tapaa samoilla aloilla
joita edellä luettelin maistereille ja kandidaateille, nyt vain kovemmin tittelein varustettuina ja ehkä useammin analyysin ja
päätöksen teon
kuin
rutiiniluon teisten
konttoritehtävien parissa. Monille heistä
olisi tuiki hankalaa ja aikaaviepää seurata
teorian kaikkia huipennuksia - saatikka
viedä teoriaa eteenpäin. Usein riittävät
teorioiden päälinjat. He voivat keskittyä
maan talouselämän ja siinä esiintyvien tendenssien tuntemiseen ja kirjoitella milloin
suhdannetilan teesta tai vien tinäkymistä,
milloin kotimaakunnan kehittämisestä.
Peruskoulutuksella on näissä oloissa kaksinainen tehtävä. Yhtäältä sen on muodostettava selJ-contained kokonaisuus sitä laajaa joukkoa varten, joka ei hakeudu jatkoopintoihin. Toisaalta sen on palveltava
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johdantona niitä: varten, jotka päätyvät
jatkokoulutukseen ja nimenomaan ekonomistin uralle.
Kuinka hyödyllinen tai välttämätön on
jatkokoulutus Helelän luonnehtimalle
'ammattiekonomistille'? Kun opiskelija
on saanut tietoja (kirjoista) ja tietojen tulkintaa ja selityksiä (opettajiltaan) , tarvitaan vielä hankitun tietomäärän omaksuminen ja käyttökyky.
Jatkokoulutuksen ensimmäinen ja käytännöllinen aspekti on erikoistuminen;
koko tieteen ala on kovin laaja hallittavaksi (Mikko Tamminen, Suomalainen Suomi
5/1965, muistuttaa jälleen mieliin, että
ALFRED MARSHALL kolme neljännesvuosisataa sitten oli viimeinen kaikentietäjä),ja
kohtalon oikusta tai mielenkiinnosta joudutaan enemmän tai vähemmän spesialisoitumaan tiettyihin kysymyksiin.
Työskentely taloudellisessa tutkimuslaitoksessa - luettakoon se nyt Helelän terminologian mukaisesti jatkokoulutukseksi
- on ainakin minulle ollut paljon antavaa.
Ensinnäkin se on merkinnyt opiskellun
aineiston sulattamisprosessia, jonka aikana
tiedot 'ovat järjestyneet jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi aivolokeroihin. Kuten tunnettua, unohtuu pian sellainen oppi jota
ei käytä: jo muutaman vuoden tauon jälkeen alkaa Vergilius tai Cicero olla erittäin työlästä ymmärrettävää, vaikka sen
kouluaikana tuli sujua kuin vettä. Suuri
osa kirjaviisaudesta unohtuu tietenkin joka
tapauksessa, mutta osa tiedon jyvistä jää
sentään pysyväksi omaisuudeksi, nimittäin
ne, joita jollain tapaa joutuu käyttämään
ennen tuota kriitillistä aika pistettä, unhoituksen rapauttavaa voimaa.
Samoin kuin univormu voi tehdä miehestä ryhdikkään, samoin pyrkii tutkimuslaitos ylläpitämään jonkinlaista tutkimuk-
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sen ja alan tietämyksen minimitasoa. Kuten edellä totesin, yhden tutkijan olisi
vaikeaa seurata saatikka kehittää tutkimusta eri aloilla - investointiteoriaa, kulutusteoriaa, ulkomaankaupan teoriaa jne. Laitoksessa joutuu pakostakin saamaan ainakin summittaisen käsityksen, 'Jeelingin' kä-.
sitteistä ja teorian muodostuksesta virkatoverien tutkimusaloilla. Tämä on omiaan
helpottamaan tiedon sulattamiskapasiteettia myös yleensä; huomaa, että kukin taloustiedon alahaara ei ehkä olekaan niin
juhlallisesti omaa erillistä tiedettään kuin
tietämättömämpänä saattoi luulla, vaan
metodiikan ohella periaatteet ja ilmiöt
ovat usein samoja. On tiettyä kysyntää ja
tarjontaa, on funktiosuhteita, joilla nämä
ja talouselämän eri sektoreiden keskinäiset
suhteet pyritään täsmentämään.
Tutkimuslaitoksessa, jolla on monihaaraisia yhteyksiä eri puolille, oppii myös vähitellen tietämään, mistä mitäkin tietoa
on saatavissa. Onhan ansiokkaampaa osata löytää jo tehty tutkimus kuin yrittää
kaikkea tutkia itse; tieteenteoksi lienee
laskettava sekin, että osaa soittaa puhelimella oikealle henkilölle.
Eihän tutkimuslaitos tietenkään ainoa
ulospääsytie ole, ja varsinkaan se ei saa
muodostua sellaiseksi sisäänlämpiäväksi
laitokseksi, joka pysyy pystyssä kolleegojen
keskinäisen itsekehun voimalla. Korkeakoulut tarjoavat myös mahdollisuudet jatko-opintoihin. Jo pelkällä opetusresurssien
käytön tehostamisella voidaan korkeampien opintojen viehätysvoimaa lisätä. Ajattelen sellaista käytännöllistä seikkaa kuin
kirjastoa. Muistan Princetonin yliopiston
kirjaston, jossa hyvin - esim. kursseihin
määrättyjä artikkeleita luettaessa - saattoi viettää koko päivän. Oli tupakkahuoneita pehmeine nojatuoleineen ja sohvi-
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neen, eriasteisia »loungeja». Oli omia
Meillä on nyt kysymys siitä - tai siihen
soppeja, johon tarvitsemaansa kirjallisuut- ainakin pitäisi pyrkiä - että koetetaan tata voi kerätä. Oman yliopistomme semi- voittaa tämä vaatimattomamman tason
naarikirjaston sotilaalliset ja karut olo- sovellettu matematiikka, saada se sisäänsuhteet ovat kyllä omiaan kannustamaan rakennetuksi elementiksi taloustieteen opeElias Lönnrotin kaltaista opiskelijaa suu:" tukseen. Tämä tavoitetaso on siksi vaatirempiin ponnistuksiin, mutta vähänkin maton, että sitä ei kenenkään ole syytä
mukavuudenhaluisemmalta opiskelijalta säikähtää; normaalijärki ja oppikoulupohja riittänevät hyvin perustaksi. Pyrkiväsyy selänpää.
Ekonomistin jatkokoulutuksen yhtey- myksenä ei ole konstruoida uutta »matedessä on vielä puututtava yhteen nyky- maattista» taloustiedettä »verbaalisen»
muodin keskusteluaiheeseen, nimittäin vastineeksi, vaan antaa tarvittava, analymatemaattisten metodien opetukseen.
sointia helpottava ja yksinkertaistava työMatematiikan asema kansantaloustie- välineistö, joka käyttöekonomistin käsissä
teen korkeakouluopetuksessa on epäile- saa olla melko karkeakin. Tarkoitus ei liemättä viime vuosina vahvistunut. Nuoren- ne ryhtyä valmistamaan matemaatikkoja,
nut opettajakunta on saanut virikkeitä sillä heitä varten onjo olemassa oma tiedeanglosaksisesta opetusmetodiikasta. Uraa kuntansa. Matematiikan metodien leviävalitessaan saattavat ei-matemaatikot val- minen taloustieteen alalle ei siis muodosta
lan säikähtää kuullessaan, kuinka välttä- eikä tule muodostamaan mitään itsetarmättömiksi työvälineiksi matemaattiset koitusta, vaan kulloinenkin tutkimusmetometodit ovat käyneet. Vieläkö ei-matemaa- dien tarve sen sanelee. Tulevaisuudessa
tikoilla on toivoa, ja kumpia pyrkiikään voidaan esim. huomata tarvittavan lisää
nyt ekonomistikoulu . tuottamaan, mate- psykologista tietämystä tahi antropologian
ymmärtämystä, mitä milloinkin. Metodien
maatikoita vai ekonomisteja?
Anglosaksien maailmassa on matemaat- yleistymisestä ja tieteiden raja-aitojen kaatinen analysointitapa jo kauan kuulunut tumisesta .puolestaan seuraa, että yhden
tålöustieteen opetukseen olennaisena, si- henkilön ei ole pakko kaikkea tarvitsesäänrakennettuna osana; ei siis matema- maansa halli ta vaan hän voi työskennellä
tIikkaa sen itsensä. tuottamasta ilosta vaan yhdessä muiden alojen asiantunt~ioiden
nimenomaan sovellutuksena, applied math- kanssa.
ematics. Englantilainen, kirjansa tai artikTri Helelä esittää edelleen kysymyksen
kelinsa johdannossa itseään vaatimattomasti »non-mathematician'iksi» kutsuva ky- »olisiko kiireesti pyrittävä laatimaan ekonäilijä voi silti tekstissään turvautua ma- nomistien kysyntä- ja tarjontaennusteet
temaattiseen analyysiin niin suvereenisti jne.» Siihen voitaneen esim. vastata että
ja vaivattomasti, että meillä häntä jo 'olisi'. Mitä vihdoin tulee ekonomistien
kutsuttaisiin matemaatikko-ekonomistiksi. ammattiyhdistykseen, tuntuu hieman varHeillä taas mathematician-ekonomisti on jo haiselta ottaa kantaa puolesta tai vastaan.
jotain von Neumannin luokkaa, henkilö, joka Kun ei ole olemassa (dipl.-) ekonomistin
tosiaan vie teoriaa eteenpäin puhtaan ma- akateemista loppututkintoa, on kriteerejä
vaikea täsmentää.
tematiikankin alalla.
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son, ettei taloudellisen kasvuvauhdin hidastumiselta voida välttyä. Ruotsin nettoinvestointiosuus kansantulosta on nykyään
lähes kaksi kertaa niin suuri kuin Yhdysvaltojen. Niinpä Ruotsi pystyykin jatkuvasti käyttämään hyväkseen kaikkia tuoRuotsalaisen, »internationalistiksi» itseään tannon tekijöitään lähes täysitehoisesti.
nimittävän kansantalousmiehen GUNNAR
Taloudellinen jäykistyminen ilmenee
MYRDALin Yhdysvaltojen ongelmia selvit- ennen kaikkea korkeana työttömyytenä
televä teos on ilmestynyt suomeksi sangen ja kasvavana köyhyytenä - tilastojen musopivaan aikaan. Myrdalin asiantuntemus kaan noin viidesosa amerikkalaisista elää
on kiistaton, sillä hän on niitä harvoja köyhyydessä. Työttömyyden aiheuttajana
eurooppalaisia taloustieteilijöitä,jotka ovat pidetään Yhdysvalloissa tavallisimmin tekperinpohjin perehtyneet Yhdysvaltojen nistä kehitystä, ennen kaikkea automaaongelmiin.
tiota. Tosiasiassa automaatio kuitenkin
Teos jakaantuu kahteen pääosaan, joista muuttaa työvoiman kysynnän suuntaa,
ensimmäinen käsittelee Yhdysvaltojen suh- jonka vuoksi valikoiva, työttömyyden enteellista taloudellista jäykistymistä. Nykyi- nalta ehkäisyyn pyrkivä talouspolitiikka
sellään Yhdysvaltojen taloudellinen kasvu käy välttämättömäksi. Ruotsissa ylläpideon kehitysmaiden tasoa, mikäli väestön- . tään täystyöllisyyttä poliittista tietä, ja
kasvu otetaan huomioon kansantuotoksen automaatio edistyy siellä ennen kaikkea
vuotuista lisäystä arvioitaessa. Vallitseva täystyöllisyyden aiheuttaman työvoimataloudellinen jäykistyminen johtuu Myr- pulan ansiosta. Tässä yhteydessä Myrdal
dalin mukaan ensi sijassa suhteellisesti toteaa, ettei Ruotsissa käytettyjä toimenliian korkeasta kulutustasosta, jonka seu- piteitä työvoiman liikkuvuuden lisäämirauksena säästämiseen ja sijoitustoimin- seksi voida sellaisinaan soveltaa Yhdysvaltaan ei liikene kylliksi varoja. On virheel- toihin, jossa työttömyys on muuttunut yhä
listä kuvitella Yhdysvaltoja yltäkylläisyy- enemmän rakenteelliseksi. Juuri tämä
den yhteiskunnaksi, joka on jo saavuttanut työttömyyden rakenteellisuus on liian
GUNNAR M YRDAL Ongelmien Yhqysvallat.
Kustannusosakeyhtiö Aalto, Helsinki 1964.
Englanninkielisestä alkuteoksesta Challenge
to Affluence (Pantheon Books, New York)
suomentanut Raimo Malm. 207 s.
Mk 14,-.
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usein unohdettu pyrittäessä selvittelemään
Yhdysvaltojen taloudellista jäykistymistä
Keynes'in teorian pohjalta. Tätä teoriaahan voidaan soveltaa tutkittaessa lyhytaikaisia poikkeamia korkeasta työllisyys tasosta. Jos taas kysytyn- ja tarjotuntyyppisen työn välille on päässyt syntymään
aukko, pelkkä ekspansio ei riitä takaamaan
jatkuvaa kasvuvauhtia. Työvoiman tarjonnan laadullinen sopeuttaminen vallitsevaan työvoiman kysyntään vaatii valtiovallan ripeitä toimenpiteitä koulutuksen
ja uudelleenkoulutuksen järjestämiseksi.
Samalla on myös pyrittävä kokonaiskysynnän jatkuvaan lisäämiseen, mihin on runsaasti mahdollisuuksia, kun otetaan huomioon köyhien tyydyttämättömät tarpeet ja lukuisat välttämättömät sosiaaliset
uudistukset. Amerikkalaisten olisi myös
luovuttava tasapainotetun budjetin ihanteesta ja pyrittävä yhteiskuntataloudelliseen tasapainoon. Myrdal arvostelee amerikkalaisia myös maksutaseen ja kultavarannon merkityksen yliarvioinnista.
Tärkein edellytys Yhdysvaltojen talouselämän tervehdyttämiselle on Myrdalin
mukaan pitkäjännitteinen suunnittelu, josta liittovaltion pitäisi ensisijaisesti olla vastuussa. Tällaiseen suunnitteluun olisi Yhdysvalloilla erinomaiset edellytykset ko-

konsa ja luonnonvarojensa puolesta. Nehän takaavat Yhdysvalloille suhteellisen
suuren riippumattomuuden ulkomaista.
Suunnittelun toteuttamiseksi vaadittaisiin
myös entistä tehokkaampaa d~sentralisaa
tiota. Kuinka suuri määräämisvalta tulisi
osavaltioilla olla tässä suunnittelussa, jää
teoksessa kuitenkin avoimeksi. Jo nykyiselläänhän pyrkivät kongressin päätökset
jäämään tehottomiksi osavaltioissa, joissa
ei aina paljonkaan piitata Washingtonin
teorioista.
Teoksen toisessa osassa tarkastellaan
Yhdysvaltojen taloudellisen jäykistymisen
kansainvälisiä seurauksia. Ulkopolitiikassaan Yhdysvallat on viime vuosina joutunut kokemaan yhä lukuisampia pettymyksiä, mm. suhteissaan Kiinaan ja muihin
kommunistivaltoihin. Niinpä se on joutumassa »hiipivän heikkoudentunteen» valtaan, mitä Myrdal pitää huolestuttavana,
koska Yhdysvallat ei ole oppinut häviämään.
Myrdalin tendenssipitoisen vetoomuksen suomentaminen ei ole ollut mikään
helppo tehtävä, mutta kääntäjä on selviytynyt siitä tyydyttävästi käyttäen sanastonaan tuoreinta nykysuomea. Suomennoksen tyyli vaikuttaa kuitenkin paikoin
viimeistelemättömältä.
KRISTINA PURANEN

R. J. BALL Inflation and the Theory of Money.
George Allen and Unwin Ltd., London
1964. 309 s.
Tunnetun, nykyisin Manchesterin yliopistossa toimivan englantilaisen taloustieteilijän R. J. BALLin uusin kirja on lukijalleen
pettymys. Tämä johtuu siitä, ettei tekijä

ole pyrkinyt mihinkään eksaktiin analyysiin vaan keskustelee kaikista mahdollisista
otsikkoa vain vähänkin - jos ollenkaan
- sivuavista aiheista. Tämä on kyllä luotettavampi osoitus tekijän lukeneisuudesta
kuin pitkä lähdeluettelo - joka tässä tapauksessa puuttuu - mutta ei vie inflaatiotutkimusta millään tavoin eteenpäin.
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Paras osa kirjassa on pitkä kymmenes
luku inflaatioprosessista. Siinä tekijä käyttää malleja, joiden olettamuksia ei ehkä
voida syyttää turhan yksityiskohtaisista
perusteluista, mutta jotka kuitenkin auttavat pitämään ajatukset hieman koossa.
Tulokset ovat silti vähemmän vakuuttavia
ja menettely tuloksia johdettaessa ei aina
tunnu oikein luvalliselta. Esim. yhtälössä
(20) sivulla 246 hintojen muutos on esitetty
aikaisempien (Ball ei mainitse kuinka paljon aikaisempien) voittojen funktiona. Sivulla 249 käytetään hyväksi (20):n kään-

teisfunktiota, mutta taloudellisesti tämä
merkitsee sitä, että jonkun ajanjakson voitot ovat funktio jonkin tulevan ajanjakson
hintojen muutoksista, mikä ei tunnu kovin
vakuuttavalta.
Lyhyesti sanottuna Ballin kirjan lukemisesta ei voita mitään, jos ei juuri häviäkään ajan hukkaa lukuun ottamatta. Ylläolevasta esimerkistä huolimatta siinä ei ole
monia virheitä, onpahan lähinnä jutustelu~ otsikkoon liittyvistä ja liittymättömistä
aiheista.

RICHARD T.GILL Economic Development:
Past and Present. Prentice-Hall, Inc., Engle-

ilmiöiden mukaan ottaminen ja kuvaaminen on ollut seuraava askel. Tätä kasvukuvausta tietenkin seuraa ja sopivasti täydentää luku »oman maan» - Yhdysvaltojen - suurtalouden syntymisestä ja kehittymisestä. Nämä luvut ovat myös tarkoitetut oppitunniksi teollisen muutoksen mukanaan tuomista taloudellisista seurauksista. Kuvaus on kuitenkin melko pintapuolista, joten mitään uutta ja oleellista ei
tuoda esiin; tosiasiat ovat meillä tulleet
tutuiksijo oppikoulussa ainakin niille, jotka
ovat tunnollisesti muistaneet lukea historianläksynsä.
Kehitysmaiden ongelmia käsitellään
kahdessa viimeisessä luvussa, joista jälkimmäisessä on asetettu vastakkain kaksi erilaista yritystä »getting started», Kiina ja
Intia. Alikehittyneiden alueiden vaikeuksien ydintä on kuvattu luvun alkuun otetulla raama tunla useella: »J okaiselle, jolla
on, annetaan lisää ja hänellä on oleva riittävästi, mutta siltä, jolla ei ole mitään,
.otetaan loputkin pois.»
Tämän raamatunlauseen mukaan otta-

wood, New Jersey 1963. 120 s.
Teos kuuluu osana amerikkalaisten yliopistojen peruskurssikirjoiksi tarkoitettuun sarjaan »Foundations of Modern Economics
Series». Sarjassa on lisäksi ilmestynyt mm.
hinta teoriaa, julkista taloutta ja taloudellisiajärjestelmiä käsitteleviä teoksia. Kuten
muutkin sarjassa ilmestyneet julkaisut paneutuu käsillä oleva kirja vain aihepiirinsä
keskeisimpiin ongelmiin. Niille ei ole pyritty löytämään ratkaisuja, ne on tyydytty
vain esittelemään ja osoittamaan, miten
niitä on lähestyttävä kansantaloudellisen
ajattelutavan mukaisesti.
Aluksi esitellään taloudellisen kehityksen
päätekijöitä, väestön kasvua, luonnonvaroja, pääomaa ja teknillistä kehitystä koskevat perusasiat. Seuraavissa luvuissa on
paneuduttu alikehittyneisyyden ongelmiin
ja taloudellisen kasvun alkamiseen lähinnä
»rostowilaisessa» hengessä. Englannin teollisen vallankumouksen sekä sen seuraus-
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minen ilmaisee hyvin, niissä hengessä teos
on kirjoitettu; sehän onkin tarkoitettu
alkeisoppikirjaksi amerikkalaisille. Kokonaisuutena ottaen taloudellisen kasvun
ongelman esittely on tässä teoksessa suoritettu ikään kuin tämän ilmiön ja »kapitalismin» kehittymisen välille olisi asetettavissa yhtäläisyysmerkki. Se ei kuitenkaan
liene yksinomaan tekijän syytä, sillä taloudellisen kasvun tutkiminen on yleensä
.aivan viime aikoihin saakka tapahtunut
näissä merkeissä. Kehitysmaiden ongelmien
yhteydessä on tosin viitattu »Prebischin

teesiin» ja siihen liittyvään kirjallisuuteen.
RAOUL-PREBIscHin ajatusten sisältö on tullut hyvin ilmi niistä keskusteluista, joita
ITO:n (YK:n kansainvälisen kauppa- ja
kehitysjärjestön) puitteissa käytiin viime
vuonna Genevessä.
Pitemmälle ehtineelie ei teos tarjoa mitään uutta ja opintojaan aloittelevakin voi
käyttää sitä vain teollistumisen historian
»kertauskirjana» ja yhteenvetona lehdistössä päivittäin esiin tulevista kep.itysmaiden ongelmista.
ERKKI PIHKALA

H. A. JOHN GREEN Aggregation in Economic
Anarysis. Princeton University Press,

JOHN GREEN esittää välttämättömät ja
riittävät ehdot pitävän aggregoinnin suorittamiselle, kun tunnetaan:
(1) funktio, joka osoittaa muuttujan ja
selittävien muuttujien välisen yhteyden,
(2) aggregointimenettely ja
(3) aggregaattien väliset yhteydet.
Ongelmaa valaistaan selvittämällä muuttujien yhdistämistä yhden hyöty- tai tuotantoyhtälön mallissa: kysyntä-, hyöty- ja
tuotantofunktioiden yhdistämistä; hintaindeksien laatimista; toimialojen yhdistämistä panos-tuotosmallissa ja pääoman
mittaamista taloudellisen kasvun malleissa .
Tämä tarkastelu muodostaa kirjan pääosan ja vain vähän huomiota kohdistetaan
empiirisissä tutkimuksissa syntyviin epätäydellisen aggregoinnin ongelmiin.
Aggregointiongelman tarkastelu empirian näkökulmasta on tärkeää, varsinkin
jos tutkimus suuntautuu talouselämän kehityksen ennakointiin, johon välttämättömästi liittyy tilastomenetelmien käyttö.
Tällöin on hyvä tietää, missä määrin

Princeton, New Jersey 1964. 130 s.
Tässä kirjassa on pyrkimyksenä valaista
aggregointiteorian perusolettamuksia ja
osoittaa yleistä aggregoinnin teoriaa luoneiden tutkimustulosten väliset yhteydet.
Aggregoinnilla tarkoitetaan tällöin tiedon
yhdistämistä, jolloin osa käytettävissä olevasta tietomäärästä ehkä uhrataan helpommin hallittavissa olevan ongelman
alttarille. Talou:dellisesti tämä merkitsee,
että yksityiskohtaisemman tiedon käsitte. lystä aiheutuvat »lisäkustannukset» painavat enemmän kuin tulosten luotettavuuden lisäys, joka saavutetaan yksityiskohtaisempaa tietoa käyttämällä. Tällainen
punnitseminen on kuitenkin vaikeaa, ja
niinpä ongelmaa selvitetäänkin etupäässä
ns. pitävän eli konsistentin aggregoinnin
näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat
silloin olosuhteet, joissa sekä yksityiskohtainen että siitä yhdistetty tieto johtavat
täysin identtisiin tutkimustuloksiin.
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poikkeaminen pitävän aggregoinnin olosuhteista aiheuttaa epätarkkoja ennusteita.
Sen seikan selvittämiseksi olosuhteita on
tarkasteltava makromallien estimoinnin
yhteydessä, mikä on kuitenkin jäänyt melko vähäisen tutkimuksen kohteeksi yleen'säkin sekä myös Greenin kirjassa. Makromallien testaaminen tältä kannalta on tärkeää, jotta voitaisiin tietää estimoitujen
makroyhteyksien parametrien aggregointiharhat ja aggregoinnista aiheutuvat ennakoitujen muuttujien virheet. Vasta tämän jälkeen saadaan käsitys aggregointiin
mahdollisesti liittyvistä tiedon menettämisen »kustannuksista». Aggregointiongelmaa voitaneen tällöin parhaiten tarkastella
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tilast~llisen

päätöksentekoteorian osana,
mikä tarjoaa hyvät puitteet aggregointiteorian hedelmälliselle kehittämiselle.
Aggregointiteorian kehittämisestä kiinnostuneelle Greenin kirja on mainio lähtökohta, koska siinä tarjotaan pähkinänkuoressa tietoa sadan aggregointiongelmaa
käsittelevän teoksen ja artikkelin keskeisistä tutkimustuloksista. Asiasta muuten
kiinnostuneelle tutkijalle kirjassa on valmiiksi pureskeltua ja toisinaan myös vaikeasti saavutettavaa tietoaineistoa. Aineisto on niukkaeleisessä ja selkeässä matemaattisessa muodossa, mutta asettaa samalla omat vaatimuksensa sisältämänsä
tiedon ymmärtämiselle.
OSMO FORSSELL

W. SCHULTZ The Economic Value
of Education. Columbia University Press,
New York. 1963,928.

THEODORE

Ford Foundationin taloudellinen kehittämis- ja hallinto-ohjelma on suonut eräille
terveydenhoidon, koulutuksen ja hyvinvoinnin taloustiedettä harrastaville miehille ja naisille tilaisuuden paneutua kirjoitustyöhön. Schultz on päässyt mukaan
koulutusekonomistina. Mitä artikkeleiden
lukumäärään tulee, Schtiltz lieneekin
maailman mittavin mies alallaan, onhan
hän ehtinyt kirjoittaa jo ainakin tiun artikkeleita tarkastellessaan koulutusta eri aspekteista.
Nyt esitteillä oleva kirja alkaa toteamuksella, että koulutuksen taloudellista
arvoa kohtaan tunnetaan kasvavaa mielenkiintoa. Se päättyy toteamukseen, ettei
tällä vasta vähän viljellyllä tutkimuskentällä ole ehditty löytää edes oikeita kysymyksiä.Väliin jäävästä neljästä luvusta

ensimmäinen käsittelee koulutuksen taloudellisia komponentteja, toinen opetustoiminnan kustannuksia, kolmas koulutuksen
taloudellista arvoa ja neljäs, The Unfinished
Search, esittelee toistakymmentä sellaistaongelmaa, jotka vaativat jatkotutkimusta.
Kirjallisuudessa usein ja viimeaikaisessa
koulutusta käsittelevässä kirjallisuudessa
melkein poikkeuksetta kirjoittajat ovat hakeneet omille ajatuksilleen hohtoa kuvaamalla vastustajansa vähän yksinkertaisiksi,
milloin johonkin pieneen koulukuntaan,
milloin taas suureen yhteiskunnalliseen
joukkoliikkeeseen kuuluvina. Schultz ei
pahasti parjaa toisin ajattelevia, lausuupahan -vain käsityksenään, että essee opetustoiminnan taloudellisesta arvosta vaikuttaa
varmaankin monen kouluihmisen ja ekonomistinkin mielestä julkealta. Koulutusta
sen itsensä takia lempivien mielestä tällainen kirjoittelu on kähmäilyä ja ryöväilyä,
joka vain turmelee koulutuksen kulturellit
tarkoitukset. Näiden ihmisten mielestä
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opetustoiminta on taloudellisen kalkyloinnin ulkopuolella, sillä opetustoiminta on
enemmän kuin pelkkien kustannusten ja
tuottojen asia. Schultz esittää omana näkemyksenään, että opetustoiminnan kontribuutiot tosin ovat moniulotteisia palvellen
sosiaalisia, poliittisia ja muitakin tarkoituksia, mutta siitä huolimatta taloudellista
analyysia voidaan soveltaa opetus toimintaan, kunhan vain otetaan sen erityispiirt.eet huomioon.
Koulutus on jaettu kahteen pääkomponenttiin, investointeihin ja kulutukseen.
Investointia on niiden tietojen ja taitojen
hankinta, joita myöhemmin käytetään ansioiden lisäämiseksi. Kulutuskomponentti
sisältää ihmisten koulutuksesta saaman
hetkellisen tyydytyksen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kirjoittaja olisi itsekään
oikein innostunut tällaisesta osittelusta;
ainakaan hän ei paljolti kerro komponenttien tarkemmista tuntomerkeistä eikä niiden välisestä rajanvedosta. Mitään vaikutusta tällaisella periaatteellisella osittelulla
ei ole ollut toistaiseksi suoritettuihin empiirisiin tutkimuksiin. Opetus toimin taan
käytetyistä varoista kun ei ole voitu sanoa,
mitkä niistä ovat luonteeltaan investointija mitkä kulutusmenoja.
Koulutuskustannuksia
määriteltäessä
tullaan sangen monia ekonomisteja askarruttaneelle alueelle. On selvää, että opetustoimintaan vuosittain käytettyyn panosvirtaan kuuluvat henkilökunnan palkat,
vuosittaiset ylläpito- ja käyttökustannukset
sekä korot j'!l poisfot. Varsinaisena pulmakysymyksenä on se, pitääkö koulutusaikana
menetetyt ansiot lukea kustannuksiksi.
Tietysti tähän vaikuttaa tarkastelutaho,
ongelmanasettelu yms. seikat, joista tässä
ei voi edes käydä kertoilemaan. Todettakoon vain, että monet tutkijat, mm. eng-

lantilainen tämän alan ekspertti JOHN
VAIZEY, ovat tulleet siihen tulokseen, ettei
menetettyjä ansioita tulisi lukea kustannuksiksi. Schultz on kuitenkin toista mieltä.
Hän pitää menetettyjen ansioiden sisällyttämistä kustannuksiin relevanttina sekä
yksityisen ihmisen että yhteiskunnan kannalta. Mikrotasolla näiden menetettyjen
ansioiden arviointi ja vaihtoehtoiskustannusten puntarointi tuntuukin tuiki tärkeältä. Makrotasolla lienee kysymyksessä
jonkinlaisen potentiaalisen kansantulon ja
todellisen kansantulon välisen eron arvioinnista. Tällä tarkastelutavalla on kieltämättä oma viehätyksensä. Esimerkkinä
voidaan mainita, ettei sen enempää yksityisen ihmisen kuin kansantalouden kannaltakaan ole samantekevää~ suorittavatko
opiskelijat korkeakoulututkintonsa veltonlaisesti opiskellen kuudessa vuodessa tai
ahkeroiden neljässä vuodessa. Suomessakin
saataisiin runsaat kymmenentuhatta akateemista työvuotta »lahjaksi», jos opiskeluintensiteetti kasvaisi esimerkissä mainitulla
tavalla.
Kun kirjoittaja saattaa osoittaa eri
maissa suoritetuissa tutkimuksissa päädytyn siihen, että korkeakouluopintojen aikana menetetyt ansiot ovat jopa suurempia
kuin muut korkeakouluopinnoistajohtuvat
kustannukset yhteensä edustaen noin kolmea viidesosaa kokonaiskustannuksista, on
luonnollista, että hän uhraa melkoisen
osan kirjastaan juuri näille kysymyksille ja
samalla myös koulutuksen tehokkuuden
tutkimiseen. Pahimpina tehottomuuden
aiheuttajina nähdään ensiksikin traditioihin perustuvat pitkät kesälomat, jotka kylläkin ovat sopineet hyvin agraariyhteiskunnan vaatimuksiin, mutta jotka eivät kovinkaan hyvin palvele kaupunkiyhteiskuntaa.
Toisena heikkoutena on se, että opetustoi-
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mintaa suunniteltaessa päätöksenteko perustuu heikkoon informaatioon koulutetun
työvoiman kysynnästä. Kolmanneksi on
liian vähän tutkittu, miten voitaisiin käyttää entistä parempia panoksia opetuspalvelusten tuotantoon.
Muu osa kirjasta esittelee eri tutkijoiden
mittaustuloksia. Tutkimustavoitteiden ja
mitattavien ilmiöiden sisällön poikkeavuudesta johtuen tuloksilla on melkoinen
variaatio. Vahvimpana tutkimustoiminnan taloudellista suotavuutta puoltavana
juttuna voitaneen pitää GRILIcHEsin tulosta, jonka mukaan investoinnit eri viljalajien risteytyskokeiluihin ovat tuottaneet
sijoitetuille panoksille noin 700 %:n vuotuisen koron.

Kirjan lopussa esitetty kirjallisuusluettelo on mittava. Se käsittää 200 artikkelia
ja kirjaa. Jos tätä valikoimaa vahvistaa
esimerkiksi jollakin Unescon julkaisemalla
makromaisemmalla kokoomateoksella, voi
tästä alasta kiinnostunut tutkija saada vankan perustan ainakin kvantiteettinsa osoittamiselle.
Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu kouluhallinnon virkamiesten luettavaksija soveltunee hyvin tarkoitukseensa, mutta miksikään pahennukseksi se ei ole ekonomisteillekaan. Kaiken kaikkiaan mukava juttu
aiheesta, joka meilläkin on pop. Vajaan
sadan sivun mittaisena se sopii menevänkin
miehen käteen. Kannet ovat kovat ja
EERO TUOMAINEN
oranssit.

MARTIN H. SEIDEN The Quality of Trade
Credit. National Bureau of Economic
Research, lnc., New York 1964. (Occasional Paper 87.) 129 s. $ 3.00.

tiivisen raha politiikan ponnistelut ja onko
riittävä kauppaluoton kvantitatiivinen
kon tr0.ui yli päänsä saavu tetta vissanykyisin
raha poliittisin keinoin.
Näistä asioista ei SEIDENin tutkimuksessa ole kysymys. »The quality of trade
credit», kauppaluoton »hyvyys», on merkittävä seikka melkoisten kokonaistaloudellisten tehokkuusimplikaatioittensa vuoksi. Huonosta luotosta velkojayrityksille aiheutuvat luottotappiot, mukaan luettuina
maksujen viivästys- ja perimiskustannukset, saavat aikaan »tarpeettomia» vararikkoja ja muita kitkatonta vaihdantaa ja
taloudellista kehitystä haittaavia häiriöitä.
A priori on syytä uskoa kauppaluoton
kohdalla esiintyvän enemmän »sairasta»
tai sairastumiselle altista luottoa kuin esim.
pankkiluoton ollessa kysymyksessä. Ensinnäkin kaupallinen tai teollinen yritys ei
pysty yhtä hyvin arvostelemaan velallis-

Kaupallinen tililuotto on yksi niistä aiemmin laiminlyödyistä kokonaistaloudellisen
luottomatriisin alkioista, joka - samoin
kuin lähisukulaisensa osamaksuluotto on viime aikoina joutunut kasvavan huomion kohteeksi. Raha- ja luottoteoreettisen kirjallisuuden puolella on lähinnä käsitelty kysymystä onko kauppaluotolla oma,
muusta luottovolyymista riippumaton elämänsä vai onko sen kvantitatiivinen käyttäytyminen loppujen lopuksi johdettavissa
niistä· selittäjistä, joita sovelletaan rahalaitosluottoon. Rahapolitiikan tehokkuudesta käytävässä keskustelussa taas on pohdittu, missä määrin kauppaluottovolyymin
liikehtimiset voivat tehdä tyhjäksi kontrak-
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yrityksen luottokelpoisuutta kuin luottotransaktioihin erikoistunut rahalaitos. Toiseksi kauppaluoton myöntäminen on yrityksen myyntifunktioon verrattuna sekundääristä toi~intaa ja myynti- ja luottoosaston kesken mahdollisesti syntyvissä konfliktitilanteissa myyntipuoli vetää useimmiten pitemmän korren varsinkin noususuhdanteen ja taistelun laajenevista markkinoista ollessa kuumimmillaan. Toisaalta,
koska tilisaatavat ovat etuoikeusjärjestykseltään huonoimpia saatavia ja erityisvakuus useimmiten puuttuu, tilivelkojat ovat
herkempiä kuin muut yrityksen velkojat
panemaan alulle likvidaation.
Kauppaluoton volyymin suhteellinen
kasvu ja/tai sen laadun yleinen huononeminen voi näin koitua vaaraksi paitsi yksityisille yrityksille myös koko kansantaloudelle. Kun yritysten välisten tililuottosuhteiden paisumisen kannattavana voimana
ollut markkinoiden laajeneminen tai yleinen noususuhdanne murtuu, jää yritysten
maksukykyisyys niiden omien saatavien
likviditeetin varaan ja ketjureaktiotilanne
»kuka ehtii ensiksi» saattaa syntyä. Luottokriisin uhka on sitä suurempi" mitä jyrkempi on suhdannekäänne, mitä hitaammin rahapolitiikka reagoi uuteen tilanteeseen, ja mitä huonommaksi kauppaluo-:
ton laadun yleisesti on annettu kehittyä.
Kauppaluoton laadun tutkimiselle on
toinenkin mielekäs motiivi. Tietous kauppaluoton laadussa tapahtuvista muutoksista voi olla arvokas apu käytännön talouspolitiikan harjoittajille. Koska se on
yrityksen normaaleista rahoitusmuodoista
lyhytaikaisin ja läheisimmässä yhteydessä
lyhyen tähtäyksen myyntiodotuksiin, on
syytä olettaa sen laadussa tapahtuneiden
muutosten olevan nopeimpia ja herkimpiä
yleisen liikemielialan muutosten tulkitsi-

joita ja ennakoivan muun luottovolyymin
laadun muutoksia.
Ongelmana on, miten mita-ta kauppaluoton laadun muutoksia. Seidenin tutkimuksen suurin ansio lieneekin kauppaluoton laatua selvittävien tilastollisten mittojen kehittäminen ja systemaattinen esittäminen.Mitat on jaettu ex post ja ex ante
-mittoihin. Edelliset kuvaavat toteutuneeseen kehitykseen nojautuen kauppaluoton
laatua ilmaisemalla, kuinka huonoksi tai
hyväksi myönnetty kauppaluotto on osoittautunut. Ex ante -mitat taas kuvaavat
sitä todennäköisyyttä, millä myönnetty ja
tulevaisuudessa myönnettävä kauppaluotto
tulee osoittautumaan huonoksi luotoksi.
Ex post -mittoina on tutkimuksessa käytetty erääntyneen ja yli kolme kuukautta
erääntyneenä olleen luoton osuutta koko
kauppaluotosta, kauppaluottotappioiden
suhdetta vastaavaan luottovolyymiin sekä
näiden tappioiden aiheuttamien vararikkojen suhdetta kaikkien vararikkojen lukumäärään. Ex ante -mittoina Seiden käyttää
erilaisia tasesuhdelukuja, luottotietojärjestöjen luottokelpoisuus-luokitteluja ja kauppaluoton jakautumista eriasteista riskiä
edustavien sektorien ja yritys tyyppien
kesken.
Tutkimus koskee Yhdysvaltojen oloja
toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ja
vahvistaa enimmiltä osiltaan kauppaluoton laadun käyttäytymisestä esitettyjä hypoteeseja. Ensinnäkin käy tutkimuksesta
ilmi kauppaluoton laadun yleinen huonous verrattuna muiden luottolajien laatuun. Kauppaluottotappioiden nimellismäärä ylitti vuonna 1960 kaikkien muiden
luotto tappioiden yhteismäärän ja luottotappioiden suhteellinen osuus kauppaluottovolyymista oli vuosina 1947-1960 keskimäärin 1.2 prosenttia, kun vastaava luku
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osamaksuluoton kohdalla oli alle yksi ja
pankkiluoton osalta vain 0.17 prosenttia.
Olettamukset kauppaluoton laadun syklisestä käyttäytymisestä tuntuvat myös
saavan tukea Seidenin työstä. Esiin tuodun aineiston perusteella on ilmeistä, että
kauppaluoton laatu heikkenee noususuhdanteen ja paranee laskusuhdanteen aikana. Lisäksi on tutkittuun ajanjaksoon
havaittu liittyvän selvä trendinomainen

kehitys. Sekä ex post että ex ante -mitat
osoittavat, että kauppaluoton laatu on
jatkuvasti heikentynyt 1940-luvun lopusta
lähtien. Osaksi tämä tosin on selitettävissä
sillä, että luottosuhteiden sodan aikana
purkautuessa ja sota- ja sodanjälkeisten
vuosien inflaation vuoksi amerikkalaisten
yritysten likviditeettiasema oli 1940-luvun
lopussa epätavallisen vahva.

L. WOLF Elements of Probability and
Statistics. McGraw-Hill, New York 1962.
15 + 322 s.

keimmät seikat on tekijä koonnut 15 määritelmäksi ja 24 teoreemaksi neljälle tekstisivulle, mikä ilmeisestikin on lukijan kannalta huonompi ratkaisu kuin esimerkiksi
kansien sisäsivujen täyttäminen tällä kokooma tekstillä.
Kirjan ansioihin on vielä luettava joukko-opillisten käsitteiden sekä eräiden muiden matemaattisten ja esitysteknillisten
peruskäsitteiden selkeä esittäminen lukijalle. Tähän tarkoitukseen varattuja 40 sivua lukuun ottamatta on tekijä mielestään
valinnut »kultaisen keskitien» suhtautumisessaan teoreemojen todistuksiin ja matemaattiseen tarkkuuteen yleensä. Tarkkaavaista ja täsmällistä lukijaa saattaa tämä
tyyli jossain määrin vaivata, niin ettei kirjaa monista ansioistaan huolimatta voi
pitää varauksettomasti suositeltava~a yleisluontoisena tilastotieteen alkeisoppikirjana.

FRANK

Tämä kirja poikkeaa eräissä kohdissa edukseen monista vuosittain ilmestyvistä vastaavan tasoisista tilastotieteen oppikirjoista. Erityisen runsaasti ja samalla hyvin
onnistuneesti on tekstin täydennyksenä
käytetty graafisia esitystapoja. Nomogrammien avulla tekijä esittää teoreettisetjakaumat lukijalle peräti havainnollisessa muodossa. Kuvien täydennykseksi on silti kirjan loppuun vielä liitetty parikymmentä si~ua taulukoita. Näitä lukija ta:rvitsee ratkaistessaan harjoitustehtäviä, joita on sijoitettu varsin runsaasti tekstin lomaan. Tehtävien käyttö arvoa vähentää kuitenkin
vastausten täydellinen puuttuminen.
Diskreettejä jakaumia koskevat tär-
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