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Suomen kehitysalueista ja niiden kehittämisestä
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen: 'Yhdistyksen kokouksessa
toukokuun 20 päivänä 1965 piti
ILMARI HUSTICH

Suomi on kansainvälisten vertailujen mukaan kehittynyt maa, joskaan
ei aivan ensirivin maita vaan järjestyksessä noin viidestoista. Suomi
luetaan myös - määrätyin varauksin - I?aailman teollisuusvaltioihin,
kuten esim. viime kevään kehitysmaiden kauppapoliittisessa kokouksessa
Genevessä kävi ilmi.
Jokaisessa kehittyneessäkin maassa on silti kehittymättömiä alueita,
jotka syystä tai toisesta ovat jääneet ko. valtion yleisestä kehityksestä
syrjään. Ei mikään maa ole taloudellisessa mielessä alueellisesti »homogeeninen», saatikka sitten sellainen maa kuin Suomi, joka jo maantieteellisestikin sijaitsee asutuksen rajamailla.
Etenkin toisen maailmansodan jälkeen on kehittyneissä maissa samalla kun kiinnostus alikehittyneitä maita kohtaan on kasvanut alettu kiinnittää huomiota myös oman maan alikehittyneisiin alueihin.
Tämä on osaksi tapahtunut ennen käyttämättömien alueiden käyttöönoton merkeissä, osaksi sen periaatteen mukaan, ettei ole valtakunnan
kokonaisedun mukaista, että jotkut seudut jäävät rintamaista liiaksi
jälkeen. Esitelmäni lopussa luettelen joitakin esimerkkejä siitä, mitä
muissa maissa on tehty syystä tai toisesta alikehittyneiksi jääneiden
alueiden kehittämiseksi.
Suomessa on tietysti jouduttu samojen pulmien eteen; väestön siirtyminen taajamiin teollisuuden ja kaupan ym. palvelukseen on yleismaailmallinen ilmiö. Meillä tämä kehitys monesta syystä tapahtuu hiukan jälkikäteen esim. Ruotsiin verrattuna. Tämän alueellisen keskittymistrendin yleisiin syihin ei tässä seurassa tarvinne lähemmin puuttua.
Kuva 1 antaa yksinkertaisen käsityksen väestön epätasaisesta sijoittumisesta.
On pääasiassa kahta tyyppiä kehitysalueita. Olen näistä käyttänyt
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kotitekoisia nimityksiä 1 primäärisesti alikehittyneet ja sekundäärisesti eli
toissijaisesti alikehittyneet alueet.
Primäärisesti alikehittyneillä alueilla väestön poismuutto ei ylitä syntyvyyttä. Näillä alueilla ei ole aikaisemmin ollut se~ suurempaa taloudel-

Kuva 1. Viivoitetulla alueella asuu täsmälleen sama määrä ihmisiä kuin Helsingissä!

lista toimintaa kuin nytkään, ja jokainen tie, jokainen koulu ja yritys
merkitsee edistysaskelta. Nämä alueet, meillä etenkin Pohjois- ja ItäSuomessa, ovat itse asiassa vielä käyttämättömiä taloudellisen kasvun alueita
ja niitä olisi sellaisina käsiteltävä. Minusta tuntuu joskus hullunkuri1. Ks. Suomen Maantieteellisen Seuran Aikakausk. Terra nro 2/1964.
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selta nimittää esim. ,;Lappia »alikehittyneeksi» eli sanalla, jolla me
kuvailemme esim. Laosia ym. maita.
Sekundäärisesti tai toissijaisesti alikehittyneillä alueilla poismuutto on ollut
suurta luokkaa. Siellä elämä nimenomaan tästä syystä taantuu taantumistaan. Nämä ovat köyhiä kuntia, joissa koko elämäntyylikin on muodostumassa nega tiiviseksi.
Sekundäärisesti alikehittyneitä alueita Suomessa ovat esimerkiksi
Järvi-Suomi, eräät Pohjanmaan ja Suomenselän kunnat sekä melkein
kaikki saaristokunnat. Näiden alueiden sekä kansantaloudellinen 'teoreettinen' .että koko valtakunnan käytännön etujen mukainen käsitteleminen on huomattavasti vaikeampi tehtävä kuin primäärisesti alikehittyneiden alueiden kehittäminen.

*
Alueellisten taloudellisten eroavuuksien tasoittamisen korostaminen ja
tarve ei ole mikään pelkästään suomalainen idea. Hyvin paljon on jo
eri valtioissa tehty näissä merkeissä. On selvää, ettei voida tyystin eliminoida taloudellisia eroavuuksia eri alueiden välillä, sellainen pyrkimys
olisi järjetön. Mutta koko maan taloudellista kasvua ajatellen on syytä
estää liian suurta väestön kasaantumista etelään ja liian suurten alueellisten taloudellisten erojen syntymistä. Tämä on periaatteellisesti katsoen
aivan sama päämäärä, mihin kansainvälinen panos alikehittyneiden
maiden hyväksi pyrkii ja mitä me kaikki ainakin periaatteessa niin
lämpimästi kannatamme.
Tässä yhteydessä voidaan kiinnittää huomiota silloisen pääministerin
Urho' ·Kekkosen -tärkeään kirjaseen Onko maallamme malttia vaurastua?,
joka ilmestyi vuonna 1952. Tämä kirjanen sai aikaan meillä - huolimatta kaikesta huutamisesta puolin ja toisin - Suomen ensimmäisen
laajemman keskustelun siitä, olisiko ajoissa valtion tuen turvin kohennettava taloudellista aktiviteettia Pohjois-Suomessa, jotta tämä osa
maata ei jäisi jälkeen muusta Suomesta. Sittemmin onkin tehty melko
paljon tämän asian hyväksi, joskin toistaiseksi enimmäkseen lyhyitten
voimakkaitten ryntäysten (esim. vesivoiman rakentaminen) kuin pysyvien työpaikkojen aikaansaamisen muodossa. Pohjois-Suomea odottaa
työttömyys, kun suuret voimalaitos- ja tietyöt alkavat valmistua.

278

ILMARI HUSTICH

Saanen tämän jälkeen hiukan selostaa m~aherra Martti Miettusen
paljon parjatun (tietämättömyys on aina kovaäänistä!) komitean työtä.
Tämä komitea pantiin pystyyn joulukuussa 1963 hyvin nopeasti. Kokoonpanoltaan se oli varsin heterogeeninen ja eri syistä se sai myös
liiaksi maalaisliittolaisen leiman. Tämä on ehkä ollut pahitteeksi, kun
komitean työn tuloksia on poliittisessa mielessä tarkistettu julkisuudessa.
Tarkastelu ei valitettavasti aina ole ollut ylen objektiivista laatua.
Poliittiset mielipiteet sokaisevat useln näköaloja tässä maassa.

*
On helppo sanoa että alikehittyneitä alueita olisi kehitettävä. Mutta
ensin meidän on määriteltävä mikä alue on alikehittynyt ja mistä syystä
se on alikehittynyt. Käsite alikehittynyt alue tai kuten nykyisin useimmin
sanotaan kehitysalue (kaikki alueethan ovat toivottavasti kehitysalueita)
on varsin epämääräinen. Sen selvittämisen edellytyksenä on, että on
olemassa koko maasta. käyttökelpoista ja siis ajankohtaista alueellista
tilastollista aineistoa. Sitä ei ole meillä saatavissa, se on valittaen heti
todettava, ja tästä komitean työ pahasti kärsi.
Komitean työn alkuvaiheessa ilmestyi Valtakunnansuunnittelutoimiston työnä tehty lis. KAI PALMGRENin mielenkiintoinen tutkimus »Kehittyneisyyden alueittaisista eroavuuksista Suomessa» (1964) . Tämä
tutkimus on tehty yksinkertaista indikaattorimenetelmää käyttäen.
Metodia on arvosteltu liian kaavamaiseksi. Aivan tuoretta perua on
myös lis. OLAVI RIIHISEN väitöskirja,2 joka matemaattisin menetelmin
pyrkii selostamaan samaa kysymystä maamme alueellisista taloudellisista
ja sosiaalisista eroavuuksista. Tässä on IIl:allina ilmeisesti ollut tunnettu
amerikkalaisen maantieteilijän ~. GINsBURGin teos,3 jossa verrataan
eri maita toisiinsa n. 40 indikaattorin avulla. Riihisen väitöskirjassa on
käytetty· osaksi aivan samaa materiaalia (osaksi vanhempaakin) kuin
Palmgrenin tutkimuksessa. Yhteiskuntamme kehitys on kuitenkin ollut
hyvin dynaaminen näinä vuosina ja up-to':date-tutkimuksen aikaansaaminen käytännön avuksi olisi erittäin tärkeä tehtävä.
Lis. Palmgrenin kuntakohtaisessa tutkimuksessa käytettiin 18 indi2. Teollistuvan yhteiskunnan alueellinen erilaistuneisuus, Helsinki 1965. Koska a.o. väitös tilaisuus oli vasta
24.5. 1965, en voinut esitelmässäni sen enempää tähän.teokseen puuttua. I.H.
3. Atlas of Economic Development. The University of Chicago Press 1961.
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kaattoria, joista mainittakoon tulotaso (fyysisten tulonsaajien verotettava
tulo asukasta kohti), teollisuudessa ja käsityössä toimivan väestön osuus
(0/0) koko ammatissa toimivasta väestöstä, kuntien taloudellisen kantokykyluokituksen pistearvo, väestötiheys, sähköistysaste, henkilöautojen
lukumäärä 1 000 asukasta kohden, keskikoulututkinnon suorittaneiden
osuus ym.
Näitä osoittajia käsiteltiin yksinkertaisia aritmeettisia pistelaskuja
käyttäen. Osoittajia ei liioin ole punnittu keskenään, mitä tulee niiden
suhteelliseen arvoon taloudellisen kehityksen osoittajina; luulenkin että
tämän vaatimuksen täyttäminen on melko ylivoimainen tehtävä. Käytettyjen osoittajien joukosta löytyy tietenkin myös täytemaan tapaista
aineistoa. Tekijän ajatuksena on ollut, että koska aineisto alunperin on
vaillinainen ja eri vuosilta peräisin, niin mahdolliset perusmateriaalissa
esiintyvät virheet ehkä neutralisoituvat käytettäessä tarpeeksi useita
indikaattoreita. Joka tapauksessa tutkimus oli ensimmäinen laatuaan
maassamme ja on sellaisenaan tyydytyksellä tervehdittävä.
Eräs tärkeä taloudellinen tekijä puuttui Valtakunnansuunnittelutoimiston julkaisussa käytettyjen indikaattorien luettelosta - työttömyyden alueellinen levinneisyys. Meillä on olemassa tri TERHO PULKKISEN
tutkimus työttömyydestä (1956),4 joka asia-aineistoltaan on kuitenkin
tämän päivän tarpeita ajatellen valitettavan vanhentunut; samaa aineistoa (vv. 1948-53) on lis. Riihinenkin joutunut käyttämään. Komitea
käytti siitä syystä työssään kulkulaitosministeriön työtoimiston asiantuntemusta apuna kehitysalueiden rajoja sommiteltaessa, mikä oli varsin
vaikea työvaihe, nimenomaan sopivan tilaston puutteessa. Käytän tahallani tässä yhteydessä sanaa »sommittelu», koska ei tietenkään voi
olla kysymyksessä varsinainen »tieteellirien» 'ratkaisu. Mutta käytännössä me tarvitsemme jonkinlaista kehitysalueiden rajoitusta, jos mielimme aikaansaada määrätietoista kehitysaluepolitiikkaa tai sitten on
saatava jonkinlainen virasto tai asiantuntijaneuvosto joka vastaisi Tukholman mahtavaa »Arbetskraftsstyrelsenia»,joka tulee hoitamaan Ruotsin sijoituspoliiiikkaa uuden kehitysalueohjelman mukaan. 5
4. Työttömyyden levinneisyys. Akat. väitöskirja. Helsinki 1956.
5. Nyttemmin on Ruotsin sisäasiainministeriö nimittänyt erikoisen asiantuntijaneuvoston, jonka
tehtävänä on toimeenpanna alueellisia· taloudellisia tutkimuksia ym., nimenomaan valtion alueellista
tukea silmälläpitäen.
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Kuva 2 . Vertailu kahden »tulo per capita»-sarjan välillä. Voimakkaampi viiva osoittaa tulon henkeä
kohden Suomen 75 köyhimmässä kunnassa v. 1960 (kertoimineen kuten tekstissä on mainittu). Ohuempi, jyrkkiä heilahteluja osoittava käyrä esittää tilannetta v. 1955 tulo-ilmoitusten mukaan samoissa
kunnissa. Jälkimmäistä sarjaa ovat sekä HENTILÄ, PALMGREN että RIIHINEN käyttäneet. Huomaa heikkoa korrelaatiota; yleensä voidaan sanoa että kuta heikommat ja pienemmät kunnat, sitä voimakkaammat ovat vaihtelut vuodesta vuoteen.

Tulotaso on selvimpiä ja luontevimpia taloudellisen kehityksen osoittajia ja sellaisenaan paljon käytetty indikaattori mm. eri maita vertailtaessa. Tulotaso tarkoittaa tässä yhteydessä lähinnä fyysisten henkilöiden verotettua tuloa per capita laskettuna, kuitenkin määrättyjä kertoimia käyttäen.
Lis. Palmgren käytti työssään tulotason osoittajana vuoden 1955 tilastoa, Riihinen peräti vuodelta 1950 eli WAHLBECKln aineistoa. 6 Nyt
on jo kuitenkin jonkin aikaa ollut käytettävissä vuoden 1960 tilastoa.
Tätä tilastoa on muokattu Tilastollisen päätoimiston eräiden kertoimien
avulla, kuten taulukko 1 osoittaa.
Meillä on tässä yhteydessä pari virhelähdettä. Ensiksi tällaisen materiaalin luotettavuus vaihtelee kunnasta toiseen. Käytettyjen kertoimien
arvot eivät nekään voi olla varmat. Kuinka on tulkittava esimerkiksi
f?, Om inkomstnivåns geograji iFinlandår 1950. Svenska Handelshögskolans skriftserie, Ekonomi och
samhälle nr 2, Helsinki 1955.
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Taulukko 1. Esimerkki neljän köyhän kunnan asukkaitten tulosta kertoimineen v. 1960. Esimerkit ovat eräästä tilastosta, jonka lis. K. Palmgren on ystävällisesti antanut käyttööni.

I Velkua IKinnula I Kihniö I
Henkikirjoitettu väestö 1. 1. 1961
Tulonsaajien lukumäärä

Pihtipudas

282
105

3242
1 075

4094
1 807

8773
3657

Ilm. kokonaistulo (1000 mk). Yhteensä
Palkkatulo
Maatalouskiint. tulo
Kiinteistötulo
Liiketulo
Tulo asukasta kohden

31 465
3940
19455
6860
112

266050
182220
68460
15370
82

457204
253 127
153 350
48227
112

938 731
613 742
227990
4829
70449
107

Arv. tulo (1000 mk) kertoimineen
Palkkatulo (kerroin 1.008)
Maatalouskiint. tulo (2.026)
Kiinteistötulo (1.010)
Liiketulo (1.180)
Tulo asukasta kohden

3972
39416
8095
187

183678
138 700
18 137
105

255 152
310687

618562
461 908
4877
83 130
136

-

56908
153

inflatorisen kehityksen eri vivahteet eri tuloryhmissä? Taulukosta selviää paitsi muutamien köyhien kuntien tulotaso myös eri tuloryhmien
arvioimisessa käytetyt kertoimet; niinpä palkkatulon kerroin on 1,008
ja maatalouskiinteistötulon 2,026 jne. Maatalousvaltaisten kuntien »arvojärjestys» ei kuitenkaan juuri muut~, vaikka kertoimia ei käytettäisikään.
Tulotason vuotuiset vaihtelut ovat yleensä sitä suuremmat, mitä pienempiä ovat kunnat, ja pohjoisen maatalousvaltaisissa kunnissa ilmei- .
sesti suuremmat kuin etelän teollistuneissa. Kuva 2 osoittaa 75 köyhimmän kunnan arvioitua tulotasoa vuonna 1960 asteittain ylenevässä sarjassa, toinen viiva taas vuoden 1955 vastaavaa sarjaa. Olisin sarjojen "
erittäin heikon korrelaation voinut esittää hiukan matemaattisemmin,
mutta tämä yksinkertainen kuva lienee tarpeeksi selvä osoittamaan,.
kuinka paljon ns. tulotasoarvot heittelevät vain viidenkin vuoden väliajoin. Haluaisin korostaa, että näitä asioita selvitettäessä tarvitaan myös
laajaa maantieteellistä »kenttäkokemusta» (tässä meillä onkin käsittääkseni tähän saakka ollut suurimmat puutteet) ja tuoretta asiatietoa eri
kunnista - emme pääse vain kamarityön avulla eteenpäin.
Toinen osoittaja, jonka merkitys ei ole niinkään yksinkertainen, on
muutto kunnasta. Nimenomaan köyhimmistä kunnista väestö on jo .siir-
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tynyt sen verran (kuten esim. ruotsinkielisten Etelä-Pohjanmaan siirtolaiskunnista sekä suomen- ja ruotsinkielisestä saaristosta), että jäljellejäävien asukkaiden taloudellinen asema on verrattain korkea ja
työttömyys melkein olematon. Nämä kunnat sijoittuvatkin tämäntapaisissa pistelaskuissa kehittyneimpien kuntien joukkoon, vaikka ne ilmeisesti demograafisesti ja taloudellisesti saattavat olla hyvinkin »sairastuneita».
Näillä parilla esimerkillä olen vain halunnut osoittaa, miten suuria
vaikeuksia meillä on pyrkiessämme käyttämään niinkin näennäjsesti selviä ja räikeitä taloudellisia osoittajia kuin tulotasoa ja muuttoa analyyseissamme.
Miettusen komitean kehitysalueiden rajoja käsittävä ehdotus ,on esitetty kuvassa 3; myös porrastus on esitetty. Pedaatteena on ollut, että
pohjoisin ja itäisin osa Suomea olisi valtion tukeen nähden suosituimmuusasemassa. Tämän periaatteen sopivuudesta voidaan tietysti täydellä syyllä keskustella, mutta itse porrastusperiaate tässä mielessä ei ole
mitään uutta, ei meillä (mm. maatalouden alueellisia korvauksia laskettaessa) eikä muualla.

*
Onko syytä todella luoda tällaista lakia' kehitysalueista ja onko asiallista erottaa tällaisia muutamia kuntia käsittäviä erillisiä alueitakaan?
Asia on jo ehtinyt joutua hiukan toiseen valoon -koska vasta nyt, vijme
-kuukausina ns. Hannuksen komitean mietinnön ilmestymisen jälkeen,
on virinnyt tärkeä keskustelu kuntien yhteenliittymisestä suurempien
yksikköjen aikaansaamiseksi. Ei missään ole kuitenkaan todistettu, että
köyhän kunnan liittäminen toiseen köyhään kuntaan saa aikaan yhden
rikkaan kunnan. Tämän selvillesaamiseksi olisi välttämättä saatava
aikaan taloudellisten vaikutusalueittemme kartoitusta. Niin paljon on
itse asiassa jo tehty (ks.kuva 4) tällä alalla esim. nykyaikaisen maantieteen piirissä maassammekin,7 ettei tämä tehtävä olisi ylivoimainen. Huomautin tästä Miettusen komiteanmietintöön liittyvässä eriävässä mielipiteessäni ja olen ilokseni todennut että Valtakunnansuunnittelutoimistossa nyt kuulemani mukaan ryhdytään tällaista synteesiä tekemään.
7. Vrt.

OIVA TUOMISEN, REINO AJON, MAURI PALOMÄEN, IGOR SVENTON

ym. tutkimuksia.

8°

f

/'
~.

Kuva 3. Miettusen komitean ehdotus Suomen kehitysalueiksi; myös porrastus on esitetty.
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Komitea on kartallaan myös halunnut osoittaa, että aIikehittyneisyyttä
on myös muualla maassamme kuin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Tarkoitus
on samalla ollut, että tällaisten kehitysalueitten määrittelyä tarkistetaan lyhyin väliajoin.
Kun hyväksyin tällaisen porrastetun ja pirstoutuneen kehitysaluekartan komitean mietintöön otettavaksi, lähdin siitä olettamuksesta, että
toimenpiteiden kehitysalueiden elvyttämiseksi tulisi olla selektiivisiä.
Valtakunnan kehitys politiikan tavoitteena tulisi olla toiminnan yleinen
aktivointi etenkin keskuspaikkakunnilla tukemalla sopivin paikoin
uutta teollisuutta, muualla taas esimerkiksi matkailua tai muuta toimintaa. Me tarvitsemme kehitysalueilla eritoten aktiivista mentaalistakin pohjaa, kuten eräässä saariston talouselämää koskevassa tutkielmassani 8 olen osoittanut. Siinä tulisessa kiireessä, jossa komitea joutui viime
vaiheessaan työskentelemään, ei valitettavasti saatu aikaanesim. matkailun edistämistä tai metsä- ja maataloutta koskevia yksityiskohtaisia
lakiehdotuksia. Yhä selvemmin huomataan nyttemmin, ettei teollisuus
sellaisenaan ole ainoa mahdollisuus. Tätä korostetaan yhä useammin
myös alikehittyneiden valtioiden kehittämistä ajatellen; myöskin metsäja maatalouteen kuuluvia toimeliaisuuden muotoja täytyy tehostaa kehitysmaapolitiikkaa silmälläpitäen.
Kun komitean ehdotus laiksi kehitysalueista joutui yleiseen tietouteen, huomattiin, kuinka monet ns. kehittyneet kunnat halusivat viipymättä tulla aIikehittyneiksi! Arveltiin että aikoinaan kehitysalueille tarjotut edut tulisivat olemaan varsin suuret; näin ei ole asian laita.
Mitä komitea· konkreettisesti esitti näiden laajojen kehitysalueiden
kehittämiseksi? Nämä alueet edustavat muuten tässä tulkinnassa n.
28 %:a maan väestöstä. On tietysti koko ajan muistettava, että ns. alikehittynyt alue tai kehitysalue on Suomessa jotakin aivan toista kuin
esim. Intiassa. Tässä tarkoitetaan sanalla 'kehitysalue' vain, että jokin
alue on muita saman maan rintamaita huonommassa asemassa.
Ohimennen voidaan vilkaista kuvaa 5, joka osoittaa Suomen aseman
muiden Pohjoismaiden rinnalla eräässä puolueettomassa »kehittyneisyys»-esityksessä.
Komitean ammattikoulutuksen tehostamista tarkoittavat toimenpide8. Finlands Skärgård. En ekonomisk-geografisk översikt. Svenska Handelshögskolans skriftserie Ekonomi
och samhälle nr 10, Helsinki 1964.
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ehdotukset ovat selvät ja ovat saaneet yleisen mielipiteen siunauksen.
Komitea esitti mm. verohuojennuksen myöntämistä kehitysalueiden
teollisuudelle. Tämä ei ole mikään mullistava ehdotus, vaan oikeastaan
vaan entisen Pohjois-Suomen verohuojennuslain laajentamista etelässä
sijaitseville kehitysalueille. Mutta eräs tärkeä muutos entiseen lakiin
nähden on jäänyt julkisuudessa huomaamatta, nimittäin että myös.
ulkomaiset yhtiöt voisivat nyt tulla osallisiksi näistä mahdollisuuksista;.
entinen verohuojennuslaki (1958-67) koskee nimenomaan vain koti-·
maisia yhtiöitä. Komitean lakiehdotustekstissä sanotaan, .että jos vero-·
velvollinen perustaa kehitysalueille uuden tuotantolaitoksen, ovat verovelvollisen tästä laitoksesta saama tulo ja siinä käyttämä omaisuus verovapaita ensimmäisellä vyöhykkeellä 10 ja toisella vyöhykkeellä 5 vuodelta. Tällaisena teollisuuslaitoksena pidetään yritystä, joka valmistaa tai
jalostaa tuotteita sekä kaivosta, turpeennostoyritystä ja voimalaitosta
jopa korjaamoakin, jossa harjoitetaan korjaustoimintaa pääasiassa
muuta kuin omaa tarvetta varten. 10 vuoden verohuojennusta myönnetään komitean ehdotuksen mukaan siis Lapin, Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneissä (Oulua luku~nottamatta, koska ei haluttu sijoittaa Oulua
Kuopiota parempaan asemaan) eli suurin piirtein yllä mainituilla Suomen primäärisesti alikehittyneillä alueilla.
Nyt voidaan kysyä, kuten jo kehitysalueilla toimivien yritysten edustajat ovat ehtineet kysyä: saavatko uudet tulokkaat paremmat ehdot
kuin vanhat? En tiedä onko tästä niin suurta pelkoa, koska tiedämme
että suurin piirtein samat ehdot sisällytettyinä entiseen verohuojennuslakiin eivät houkutelleet montakaan yritystä Pohjois-Suomeen! Joka
tapauksessa olisi tämä puoli asiasta hoidettava. Tällaisin houkuttimin
voitaisiin saada ulkomaisia yrityksiä tänne meidän työttömyysalueillemme esim. Pohjanmaalle. Tämä olisi mielestäni parempi kuin että suuret
meikäläiset elinvoimaiset yritykset sulautettaisiin ulkomaisiin suuryrityksiin kuuluisan Asea-Strömbergin suunnitelman mukaisesti. Se seikka
että esitän ulkomaisten yhtiöitten houkuttelemista kehitysalueillemme merkinnee, että minua nyt syytetään »neokolonialismin» edistämi-·
sestä!
Komitean kolmas yksityiskohtaisempi laki- ja asetus ehdotus koskee
ns. investointilainojen myöntämistä kehitysalueille perustetuilie tuotantolaitoksille komitean ehdotuksen mukaisesti 50 milj. markkaa vuodessaL
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Näitä investointilainoja myönnettäisiin kutakin uutta työpaikkaa kohden enintään puolet työpaikan luomisesta aiheutuvista kustannuksista
7 %:n korolla. Ensimmäiset kolme vuotta olisivat korottomat ja kolmen
vuoden kuluttua alkaisi lainan kuoletus (l 0 % vuodessa), kuitenkin niin,
että jos tuotantolaitoksen palveluksessa on jatkuvasti sama työntekijämäärä kuin lainaa myönnettäessä, annetaan kuoletuksesta 50 % »anteeksi».Ehdot ovat siis varsin hyvät, monen mielestä (huom. komitean
pitkään kirjelmään liittyvät eriävät mielipiteet) liian hyvät. Saattaa
näin olla, mutta koko investointilainasysteemi sellaisenaan ei suinkaan
edusta mitään uutta kehitysalueitten avustustyyppiä!

*
. Tässä ovat ne kolme lakiehdotusta joita komitea teki. Valitan, että
komitean työtä kiirehdhtiin siinä määrin, ettei saatu tarpeeksi selvyyttä
esim. valtion tuen mahdollisesta keskittämisestä sopiviin »keskustaajamiin» (avun tehokkuuden tehostamiseksi), tai ettei aikaansaatu taloudellisten vaikutusalueide~alustavaa määrittelyä; tämä antaisi osviittoja
eri kuntien taloudellisen tulevaisuuden suuntauksesta ym.
On aiheellista, että me mahdollisimman monipuolisesti ja kylmäpäisesti keskustelemme näistä tärkeistä tulevaisuuden taloudellista kasvua
koskevista asioistamme. Saanen lopuksi hiukan selostaa mitä ulkomailla
on tehty.9
Ruotsissa astuu 1. 7. 1965 voimaan uusi laaja kehitys aluepoliittinen
ohjelma. Vuosittain viiden vuoden aikana annetaan 37 milj. markkaa
suoranaIsena avustuksena sekä 63 milj. markkaa investointilainoina,
jotka yhteensä voivat olla 2/3 ko. tuotantolaitoksen rakennus- ja koneistokustannuksista. Periaatteena on että valtion tuen tulisi lähinnä olla
alkusysäyksen antava tekijä. Ruotsissa ei ole lähdetty verohuojennuslinjalle. l\1äärätynlainen porrastus tulee olemaan Ruotsissakin, jossa Norland tullee saamaan pääosan tästä valtion tuesta.
Norjassa on kauan, harrastettu valtion tukea eri muodossa etenkin
Pohjois-Norjassa, jossa on annettu halpoja lainoja 20 vuoden maksu9. Tämän lyhyen esityksen lähteenä on etupäässä ollut Ruotsin kehitysaluekomitean ansiokas mietintö Aktiv Lokaliseringspolitik, Statens Offentliga Utredningar 1963:58. Viittaan myös EFTAn esitykseen Regional Development in EFTA, April 1965, sekä OECD:n raporttiin Onpoliciestoaiddepressed
areas (moniste julk. helmikuussa 1965), johon tutustuin vasta esitelmäni jälkeen.

••
•

$

yli

1400

1200-1399
1000-1199

[[l]

800- 999

D

600-799

Kuva 5. Erään amerikkalaisen pankin käsitys Pohjoismaiden »ostovoima»-kartasta (tässä hiukan yksinkertaistettuna). Suomen kartan jako kolmeen vyöhykkeeseen vastaa melko hyvin eräissä aikaisemmissa julkaisuissa esittämääni. Ostovoiman arvioinnin pohjana on lähinnä tulo per capita ko. alueilla (The European Markets. The Chase Manhattan Bank 1964).
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ajalla edullisin koroin; n. 440:ä yritystä on Pohjois-Norjassa autettu
näillä lainoilla. Erikoisesti on syytä huomauttaa, että· tarkoitusta varten
toimivat pääasiassa. valtion rahastot voivat merkitä osakkeita uusiin
yrityksiin, mikäli näillä on vaikeuksia saada tarpeeksi pääomaa; osaksi
annetaan myös verohuojennuksia. Poistoja koskevat määräykset ovat
Pohjois-Norjassa edullisemmat kuin Etelä-Norjassa. Tällä toiminnalla
on ollut hyviä tuloksia; Pohjois-Norjan osuus Norjan kansantulosta on
suhteellisesti kasvanut.
Tanskassa, jossa ei luulisi olevan tämäntapaisia pulmia, on valtion
avulla yritetty tukea etenkin Jyllannin talouselämää mm. edullisin lai.noin (75 % teollisuusrakennuksien kustannuksista) 25 vuoden maksuajoin ; tukialueet rajoitetaan tätä tarkoitusta varten asetetun neuvoston
määräyksestä. Etelä-Jyllantia varten on erityinen rahasto (pääasiassa
valtion varoja) - tämä on jo tietysti määrättyä rajapolitiikkaakin.
Belgiassakin on kehitysalueita, sekä teollisuus- että myös maatalousalueita, jotka määritellään joka kolmas vuosi työttömyyden suuruuden,
muuttotappion ja teollisuuden rakennemuutoksien ym. seikkojen perusteella. Näillä Belgian tukialueilla myönnetään mm. verohuojennuksia.
Jos yrityksen mahdollinen voitto sijoitetaan uudestaan kehitysalueille,
on se kokonaisuudessaan verovapaa; korko on alhainen, jopa 1 0/0'
Ranskassa on tehty paljon talouselämän pääkaupunkialueelle keskittämisen estämiseksi. Ranskan valtion suunnittelukomissio hoitaa tämän
yhä laajenevan työkentän. Komissio myöntää lainoja korkosubventioineen ja verohuojennuksia (yleensä 50 % ja joskus 100 0;0), sekä lisäksi
edullisia poisto-oikeuksia. Valtion avustuksella voidaan mm. saada
tonttimaita edullisesti ns. tukialueilla. Eri toimenpitein suoranaisesti
estetään teollisuuden perustamista Pariisin alueelle.
Länsi-Saksassa on erilaisia kehitysalueita: varsinaiset raja-alueet (40
km:n syvyydellä), lisäksi työttömyysalueet sekä alueet, jossa maatalouden
rakenne on erikoisen jyrkästi muuttumassa; nämä alueet määrätään
monen kriteerin avulla. Valtion· lainoja annetaan saman periaatteen
mukaan kuin meilläkin o.n ajateltu, eli uusien työpaikkojen perusteella.
Lainoja voidaan myös saada matkailulaitosten rakentamista varten
sekä maa- ja metsätalouden piirissä toimiville yrityksille. Näiden alueiden
keskustaajamat voivat saada suoranaista valtion tukea (jopa 50 0;0 kustannuksista) teollisuusalueiden perustöitä varten.
2
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Englannissa toimenpiteet »development»-alueiden elvyttämiseksi ovat
varsin tunnettuja ja monipuolisia, enkä tässä yhteydessä sen laajemmin
puutu niihin. Valtio myöntää lainoja ja suoranaista tukeakin; mm.
erillisiä teollisuustontteja tarjotaan huokealla uusille yrityksille. Lisäksi
annetaan inuuttoavustuksia, jotta kehitysalueille saataisiin ammattitaitoista väkeä ja kunnallisteknillistä apua. Näissä touhuissa toimivat
sekä Tories että Labour käsi kädessä ja tulokset ovat osaksi olleet hyvät,
mm. Skotlannissa. On aivan erikoisesti korostettava tärkeiden alueellisten kehitysneuvostojen merkitystä.I°
Hollannissa saatiin v. 1958 aikaan uusi hyvin määrätietoinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena oli estää väestön keskittymistä ns. »Rand-:
stad»iin (ts. Amsterdam ja muut suurkaupungit, joiden alueilla asuu
yhteensä lähes 5 miljoonaa ihmistä). Valtio avustaa tonttien ostossa ja
tehtaiden rakentamisessa. Kehitysalueilla annetaan lisäksi erikoista
koulutus- ja muuttoavustusta. Uusi kehitysalueohjelma suorastaan »velvoittaa» valtiovaltaa tämäntapaisiin toimenpiteisiin .
. Voisimme vielä poimia muitakin maita joukkoon, etenkin USA:n,
jossa kongressi mm. viime vuonna antoi n. 700 milj. mk surullisenkuuluisan »Appalakian» kehitysalueen avustamiseksi, mutta tämä riittäköön tässä yhteydessä.

*
Kehitysalueita siis tuetaan valtion taholta eri tavalla lähes kaikkialla
länsimaissa. Ns. Miettusen komitean ehdotukset Suomen alikehittyneiden alueiden kehittämiseksi eivät ehkä ole parhaat mahdolliset, mutta
korostan, että ne periaatteessa ovat melkeinpä vaatimattomat monen
muun maan ehdotuksiin verrattuina, mikä onkin asiallista Suomen kansantulon suuruutta ja muitakin vaikeuksiamme ajatellen. Sekä verohuojennukset että halvat lainat ovat usein käytettyjä keinoja kehitysalueiden elvyttämiseksi. Komiteamme ei esimerkiksi ehdottanut muuttoavustuksia, joiden avulla kehitysalueille saataisiin ammattitaitoista työvoimaa,
eikä valtion suoranaista rahallista apua teollisuustonttien ostamista
varten, jne.!
10. Ks. mm. The Economist, April -

May 1965.
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Komitean ehdotuksia on julkisuudessa yleensä rajusti moitittu. Osaksi
syynä on pelkkä tietämättömyys siitä mitä muualla tehdään, osaksi
ovat taas liikkeellä tavanmukaiset tunnepitoiset poliittiset taustatekijät.
Samantapainen jyrkkä poliittinen keskustelu suurin piirtein samanlaisesta kysymyksestä viritettiin meillä vuonna 1952 Pohjois-Suomen talouden elvyttämisestä. Mutta 13 vuotta sitten olivat sosialidemokraatit
sensijaan jyrkästi silloisen pääministeri Kekkosen kannalla (kts. yllä).
Voidaan tietysti olla eri mieltä siitä, onko ajan mittaan taloudellisesti
järkevää taistella yleistä keskittymissuuntausta vastaan. Ihmiset siirtyvät
taloudellisen aktiviteetin mukaan maaseudulta kaupunkeihin ja pienistä
taajamista suurempiin. Teollisuus ja kauppa kehittyvät kitkattomimmin
siellä, missä jo on työvoimaa ja missä työvoimalla on hyvät koulutus-,
palvelu- ym. mahdollisuudet. On myös väitetty, että varsinaiset liiketaloudelliset periaatteet puhuvat melkeinpä luonnonlain voimalla tämäntapaista valtion kehitysaluepolitiikkaa vastaan.
Kansantaloustiede on englanniksi »political economy». Englantilaiset
näköjään tietävät, että kansantalouteen vaikuttavat monet muutkin
kuin puhtaasti taloudelliset tekijät. Meillä on joukko inhimillisiä irrationaalisia tekijöitä, mm. ns. »poliittiset realiteetit», jotka jatkuvasti häiritsevät ortodoksista "kansantaloudellista ajattelua. Nämä »realiteetit»
edustavat joka tapauksessa nimenomaan juuri tämän hetken todellisuutta
ja kuvaavat ihmisten mielipiteitä - puhun nyt koko ajan demokraattisesta valtiosta;" Suomi ei toistaiseksi ole mikään keskittyneesti hallittu
Oy Finlandia.
Meidän tulisi ymmärtää, kuten ruotsalainen kehitysaluekomitea mietinnössään (tosin aivan toista luokkaa kuin mddän oma tekeleemme),
ettei 'liiketaloudellisesti oikean yrityksen sijainnin aina tarvitse olla
sama kuin kansantaloudellisesti oikean,ja että meidän tulee pitkällä tähtäyksellä pyrkiä koko yhteiskunnan resurssien maksimaaliseen käyttöön.'
Me emme tiedä, tuleeko tämän päivän kannattavuusmalli olemaan
järkevänä mallina myös tulevaisuudessa. Pelkään, että kansantalousmiehemme näissä asioissa yleensä ajattelevat dogmaattisemmin kuin
- käytännön esimerkeistä päätellen - heidän virkaveljensä ulkomailla.
Kehitysmaiden taloudesta ei tulisi mitään, jos liiketaloudellisia laskelmia
noudatettaisiin liian ortodoksisesti (näin sanoi erään kansainvälisen
suuryhtiön johtaja äskettäin).
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Suomen taloudelliset aluepulmat eivät loppujen lopuksi tietysti edusta
maailman vaikeimpia. J\llutta meillä on Ruotsissa sopiva esimerkki.
Suuret osat Sisä-Norlantia autioituvat. On muistettava, että suuri osa
Norlantia on sekundäärisesti alikehittynyt alue (kts. yllä), josta
väestö muuttaa, mutta Pohjois-Suomi on sen sijaan vielä toistaiseksi
primäärisesti alikehittynyt alue. Nyt pyritään Ruotsissa hyvin suurin
kustannuksin torjumaan tätä talouselämän alueellista keskittymistä. Me
voisimme Suomessa vielä suhteellisen helposti torjua liiallista keskittymistä. Me emme saa aikaan sitä, että väestö kajkkialla maassamme
voisi toimia samoin edellytyksin; jotkut alueet ovat tuomitut. Miettusen
komitean ehdotuksia voidaan varmasti parantaa ja niitä voidaan ehkä
tehdä käyttökelpoisemmiksi. Mutta suunnatkaamme keskustelumme
tästä tärkeästä asiasta positiivisempaan suuntaan kuin tänä vuonna
ja tähän saakka on tehty.
Lopuksi toistan joitakin toivomuksia, jotka äsken tulivat rivien välistä
siellä täällä esitetyiksi. Meidän tulisi välttämättä saada tuoretta alueellisesti käyttökelpoista tilastoa, joka osoittaisi ei vain tulotasoa, vaan
muitakin taloudellisen elämän ja materiaalisen elintason pistearvoja.
Oikean tulotason arvioinnissa käytettyjä kertoimia olisi lisäksi vielä
tarkasti punnittava tämän päivän tilannetta silmällä pitäen. Meidän
tulisi ennen kaikkea melko nopeasti saada selvempi kuva koko maamme
taajamien vaikutusalueista, jotta voisimme arvioida ei vain alueiden
ja kuntien tämänpäiväistä tasoa vaan mahdollisesti myös niiden taloudellista potentiaalia. Pienten kuntien yhteenliittymistä ei pitäisi jouduttaa ennenkuin meillä on jotenkuten selvä kuva taloudellisista vaikutusalueista. Tuntuu tällä hetkellä siltä, että suurella touhulla pyrimme
uutta luomaan ilman että premissit ovat meille täysin selvät.
Suomessa on jo itse asiassa näistä kysymyksistä paljon materiaalia
koossa. Me emme kuitenkaan ole saaneet aikaan hedelmällistä yhteistyötä eri tieteiden välillä, mistä puutteesta mm. edellä mainitut PALMGRENIN ja RIIHISEN tutkimukset kumpikin omalla tavallaan vakavasti
kertovat. Yhteiskuntamme dynamiikka on niin monisäteinen ilmiö, että
sekä kansantaloustieteen ja sosiologian että maantieteen ja seutusuunnittelussa toimivien monien· voimien olisi oltava kiinteässä yhteistyössä
sitä tutkimassa. Näin tapahtuu Ruotsissa, missä »Samhällsvetenskapliga
Forskningsrådet» on elinvoimainen ja etenkin määrätietoista yhteis-
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työtä edistävä elin. Me Suomessa olemme kukin oman tieteemme alalla
ilmeisesti liian suuria jndividualisteja ja »erikoistuntijoita», usein naurettavuuteen saakka. Sairastamme eräänlaista oman ammattikuntamme
ja oman tieteennurkkamme paremmuuskompleksia, joka ei salli meidän
livistää yli ahtaitten aitojemme katsomaan, mitä muut tekevät. Esimerkiksi nykyinen maantiede voisi tuoda ainakin yhden lisäpanoksen, kenttätutkimuksen ja -tuntemuksen, joka niin silmiinpistävästi puuttuu meidän alueellisista taloudellisista tutkimuksistamme.

Yksityisestä varallisuudesta
ja sen jakautumisen tasoittamisesta
Kirjoittanut
RAOUL BRUMMERT
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1. Johdanto
Rikkauden jakautuminen ja ennen kaikkea sen epätasainen jakautuminen on tuhansia vuosia vanha probleemi. Primitiivisissäkin yhteiskunnissa, ennen kulttuurivaltioiden syrityä, vallitsi omistussuhteissa suuria
eroja. Varallisuutta esiintyi itse asiassa kauan ennen kuin tuloista varsinaisessa mielessä voitiin puhua. Tulokäsitekin oli epämääräinen esim. kreikan ja latinan kielistä puuttui varsinainen ilmaisu tulolle.1
Myöhemmin rahatalouden kehittyessä kävi selväksi, että varallisuusesineiden omistus merkitsi myös oikeutta tuloihin. Varallisuudesta ja
tuloista käytettiinkin yhteisnimityksenä vanhaa »rikkauden» käsitettå,
englannissa »wealth»-sanaa. 2 Rikas oli se, jolla oli paljon omaisuutta,
köyhä oli sitä vailla. Todettakoon, että vastaavia ilmaisuja tulonsaajista
ei tavata eurooppalaisista kielistä.
Näiltä ajoilta ovat myös peräisin käsitteet »omistavat luokat» ja
»kapitalistit», jotka ovat saaneet peioratiivisen kaiun. Se ei kuitenkaan,
kuten tunnettua, ole estänyt taloustieteen tutkijoita käyttämästä jälkim1. Ks. ILM. KavERa Tulokäsite ja julkinen talous. Kansantaloudellisia tutkimuksia IV, Porvoo 1935,
s. 18.
2. » ... the wealth af an individual may mean either his possessions at a given point of time or his
net receipt for a given length af time; it may, in short, be either his capital or his income». EDWIN
CANNAN Theories of Production & Distribution. Third reprinted ed., London New York 1953, s. 11.
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mäistä termiä teoreettisessa analyysissaan. Teoreettisten mallien rakentelua on helpottanut se seikka, että väestö on voitu ikään kuin jakaa
kahteen pääryhmään, kapitalisteihin (yrittäjiin) ja työntekijöihin (palkansaajiin ) .
Ei johdu myöskään sattumasta, että »yhteiskuntaa ylläpitävillä» piireillä on tähän asti pääasiallisesti tarkoitettu ns. omistavia luokkia.
Omistamattomilla ei ole samaa intressiä vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän säilyttämiseen. 3 On myös korostettu sitä seikkaa, että sisällissodat ja vallankumoukset ovat monesti johtuneet tulojen ja varallisuuden epätasaisesta jakautumisesta. 4 Taloudelliset syythän ovat usein
olleet poliit6sten levottomuuksien aiheena.
Kapitalismin läpimurron tapahduttua katsottiin rikkauden kokoamista - ja katsottaneen edelleenkin - protestanttisen etiikan mukaan
moraalisesti hyväksyttäväksi, Jumalalle otolliseksi tehtäväksi. 5 Klassikot
kannattivat myös yleensä, MALTHusta lukuunottamatta, säästämistä,
jota pidettiin tärkeimpänä rikkauden lähteenä. Kansan keskuudessa
katsotaan säästäminen vieläkin, eräistä uusista teorioista huolimatta,
hyveeksi.
Varallisuudella onkin eräitä etuja, jotka ovat tehneet sen halutuksi.
Näistä on tärkein sen rahassa laskettavissa oleva tuotto. Koska tuotto ei
tavallisesti ole riippuvainen varallisuuden haltijan työpanoksesta, se
merkitsee tuoton jatkuvuutta ja turvaa siten haltijan toimeentulon esim.
työttömyyden ja sairauden sattuessa. Tähän onkin, kuten tunnettua,
viitattu silloin kun on haluttu perustella varallisuudesta saadun tulon,
ns. vakautetun tulon, lisäverotuksen oikeutusta.
Varallisuudella on lisäksi katsottu olevan muitakin etuja; näitä KUNG
luettelee koko joukon: varallisuus antaa vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia oman tahdon toteuttamiseksi, opettaa itsenäisyyteen, kehittää aloitekykyä, panee liikkeelle säästämismotiivin, vähentää sosiaalista riippuvuutta, tuottaa psykologista tyydytystä sekä korostaa yhteiskunnallista
arvonantoa. 6 Psykologiseen tekijään liittyy läheisesti yksilön itsetehos6. EMIL KiiNG Eigentum und Eigentumspolitik. St. Gallen Wirtschaftswissenschaftliche Forschungen,
Bd. 23. Tiibingen-Ziirich 1964, s. 7.
3. Ks. EMIL KiiNG Psychologie des Eigentums, Kyklos 1964:2, s. 167.
4. HAROLD T. DAVIS The Theory of Econometrics. Bloomington 1947, s~ 201 ja seur.
5. MAX WEBER The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Source Readings in Economic Thought,
ed. PHILIP C. NEWMAN et.al. New York 1954, s. 517 ja seur.
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tuksen tarve; pyritään hankkimaan varallisuusesineitä ja kulutustavaroita statussymboleina, kuten televisioita, pakastekac;tppeja, autoja, kesähuviloita ym. Nämä ovat kuin johtofossiileja, joiden avulla vojdaan selvittää, mihin yhteiskuntaryhmään esikuvavaikutuksen alaiset yksilöt
kuuluvat. »Man kauft etwas, was man nicht braucht, mit dem Geld
das man nicht hat, um dem zu imponieren, den man nicht mag».7
Myös säästämistottumukset voivat muuttua statussymboleiksi. Ei vain
uusin automerkki, vaan myös muhkein pankkitili voi esiintyä sosiaalisen
prestiisin tunnusmerkkinä. 8 Todettakoon, että demonstratiivinen kulutus voi myös suuntautua »alaspäin» - silmäänpistävällä kulutuksella
halutaan erottautua yhteiskuntaportaiden alemmilla askelmilla olevista. Esikuvavaikutusta ilmenee myös kansainvälisissä yhteyksissä: kehitysvaltioiden kulutusalttius on sen johdosta korkeampi, mikä vaikuttaa
haitallisesti taloudelliseen kehitykseen.
Varallisuus on vihdoin myös potentiaalista kulutusta; se edustaa
ainakin periaatteessa tuloon verrattavaa ostokykyä.
Kansaritaloustieteessä pidettiin aikaisemmin kansan varallisuutta maan
hyvinvoinnille tärkeämpänä kuin kansan tuloa. Huomiota kohdistettiin
nimenomaan varallisuuden jakautumiseen »the distribution of wealth».
Tämä johtui nähtävästi alunperin siitä, että varallisuus oli »näkyvämpää», rikkajden ja köyhien vastakohta tuli räikeänä esille. Varallisuus
oli yleisessä tietoisuudessa tuloa tärkeämpi hyvinvoinnin indikaattori.
Kansanvarallisuutta pidettiin myös sotatalouden lähteenä. Siten perustuivat esim. Bismarckjn Ranskalle vuonna 1871 asettamat sotakorvausvaatimukset Ranskassa suoritettuihin kansanvarallisuuslaskelmiin, joissa
ilmeisesti oli päädytty liian suuriin lukuihin. 9 Yhdysvalloissakin aloitettiin kansanvarallisuuslaskelmat ennen kansantulolaskelmia. Sittemmin
ne keskeytettiin ja katsottiin kansantulon selvitykset tärkeämmiksi. Voidaankin todeta, että kiinnostus kansantuloon ja kansantulolaskelmiin
voimistui omaisuudettoman työväenluokan kehityttyä määrääväksi tekijäksi yhteiskunnassa. lo Edelleen on tulovirtakäsitteeseen perustuva mo7. ANTON TAUTSCHER Lebensstandard und Lebensgliick. Berlin 1963, s. 64.
8. NILS MEINANDER Ränteeffekten. En studie över räntans roll i moderna samhällen. Publikationer utgivna
av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. Serie B:15. Helsinki 1955,s. 91.
9. Ks. COLIN CLARK The Conditions 01Economic Progress. Thirdreprinted ed., London 1960, s. 565.
10. MAX GERSTER Die Bewertung von Vermögenskomplexen insbesondere die Bestimmung des Volksvermägens.
Veröffentlichungen der Hochschule St. Gallen. Ziirich'- St. Gallen 1964. s. 8.
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derni kansantaloustieteen teoria yhä lisännyt kansantuloselvitysten merkitystä.
Varallisuuden käsite on jonkin verran epämääräinen. Jokapäiväisessä
puheessa sanalla on varsin laaja sisältö: varallisuus on arvokasauma,
johon katsotaan yleensä sisältyvän kaikki kiinteät ja irtaimet hyödykkeet
mukaanluettujna vaateet. Vaikka pääomakin on varallisuutta, se ei
peitä kokonaan tätä käsitettä; pääomalla tarkoitetaan yleensä vain niitä
tietyllä hetkellä olemassa olevia hyödykkeitä, joita voidaan käyttää tuotantoprosessissa. Kansanvarallisuuslaskelmissa noudatetaan samaa määritelmää, joten kotitalouksien käyttöön siirtyneitä hyödykkeitä, niiden
kestoajasta riippumatta, ei lueta kansanvarallisuuteen. l l Yksityisten henkilöiden varallisuus tietyllä hetkellä käsittää tavallisesti sekä tuotantohyödykkeitä (-pääomaa) että kulutushyödykkeitä (-pääomaa). Myös
rahapääoma esim. talletusten muodossa luetaan varallisuuteen. Kotitalouksien voidaan katsoa valmistavan hyödykkeitä, jotka kotitaloudessa
kulutetaan. Siten ovat tässä tuotantoprosessissa käytetyt ~sineet varallisuushyödykkeisiin rinnastettavissa. Kysymys on vain siitä, mitkä tavarat
tai tarvekalut luetaan varallisuudeksi. 12 Varallisuus näin määriteltynä
on esillä olevan tutkielman pohjana. Tarkastelussa rajoitutaan fyysisten
henkilöiden varallisuuteen.
Varallisuuden tai pääoman muodostus, riippumatta siitä, onko kysymyksessä yksityinen henkilö, yritys tai valtio, tapahtuu siten, että osaa
tulosta ei kuluteta eikä vastikkeettomasti luovuteta saantokaudella. Julkinen talous muodostaa pääoma~ eli »säästää» siten, että osaa kannetuista veroista ei käytetä juokseviin menoihin. Yritysten pääoman muodostus perustuu ns. jakamattomiin voittoihin. Yksityistalouksien kulutuksesta pidättymistä kutsutaan säästämiseksi. 13 Säästämistä koko kansantalouden kannalta on se »kulutuksesta luopuminen», joka ilmaisee investointien kasvua. Investoinneilla tarkoitetaan tarkasteltavana ajan11. Ks. AIMO LOUKO Pääoman muodostus ja kansanvarallisuus kansantulo laskelmissa, Liiketaloudellinen
Aikakauskirja 1959, s. 14. Vrt. myös SIMON KUZNETS Capital in the American Economy. Its Formation and
Financing. National Bureau of Economic Research No. 9. Princeton 1961: »Sincecapital is conceived
as a productive faetor, the stock of consumer goods within households must be excluded.» (S. 16.)
12. Ks. GERSTER mt. s. 154 ja seur.
13. CARL FÖHL Kreislaufanalytische Untersuchung der Vermögensbildung in der Bundesrepublik l.lnd der Beein-'
flussbarkeit ihrer Verteilung. Gutachten. Institut fiir angewandte Wirtschaftsforschung. Bd. 2. Tiibingen
1964, s. 4 ja seur.
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jaksona tapahtunutta pääoman muodostusta. 14 Koko kansantalouden
varallisuuden muodostus voi tapahtua ainoastaan tuloista säästämällä.
Kansantalouden sisäiset varallisuudensiirrot sen sijaan eivät lisää eivätkä
vähennä kansanvarallisuutta, mutta ne saattavat parantaa tai huonontaa pääoman muodostuksen edellytyksiä kansantaloudessa.
Jos verrataan henkilökohtaisen varallisuuden jakautumista nykyaikana
niihin oloihin, jotka vallitsivat 100-200' vuotta sitten, todetaan huomattavia eroja. Yksityisten hallussa olevat suuret varallisuudet ovat käyneet harvinaisemrniksi ja myöskin vähemmän huomiotaherättäviksi.
Esim. Ruotsissa on noin 30 vuodessa (1908-1939) tapahtuneen huomattavan varallisuuden lisäyksen ohessa varallisuuden omistuksen taloudellinen ja sosiaalinen merkitys tuntuvasti vähentynyt. 15 Tämä on johtunut mm. yhteiskunnan sosiaalisista rakennemuutoksista ja yhä kiristyvästä veropolitiikasta. Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovatkin
kiinteässä yhteydessä taloudellisten rakennemuutosten kanssa ja vaikuttavat sen kautta myös pääoman muodostukseen. Eräissä maissa ovat
osatekijöinä olleet suuret, varallisuuksia tuhoavat inflaatiokaudet.
Pitkälle teollistuneissa maissa, nimenomaan Yhdysvalloissa ja Englannissa, kehitys on viimeisten sadan vuoden aikana vienyt lukuisten
pienyritysten häviämiseen ja suuryritysten astumiseen niiden tilalle. 16
Yhteisöjen hallussa oleva varallisuus on tullut yksityisvarallisuutta tärkeämmäksi. Näissä yrityksissä ovat varat tosin jakautuneet monen omistajan kesken; samalla on kuitenkin yksityisen osakkaan vaikutusvalta
yritykseen vähentynyt. Yhtiöiden omistajien ja yhtiöiden varallisuuden
välille on muodostunut uusi toimihenkilöluokka, managerit, joilla yhtiötä omistamatta on huomattava vaikutusvalta sen varallisuuden hoitoon. »Top management has'become virtually a selfperpetuating body,
one board of directors ... selecting its successors. And top management
has come to own only a small proportion of the wealth under their

14. O. E. NUTAMO ja J. J. PAUNIO Säästämisen käsitteestä sekä säästämisen muodostumisesta Suomen kansantaloudessa, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1959, nide 1, s. 45 ja seur.
15. Ks. ERIK LINDAHL Om kapitalbildningen i Sverige, Ekonomisk Tidsskrift 1942, s. 83.
16. Vrt. Marxin »pääoman kasaantumisprosessi»: KARL MARX Pääoma l. Toinen painos, Petroskoi
1957, s. 578. Ks. myös V. J. LENIN Imperialism the Highest Stage oJCapitalism. Little Lenin Library, new
printing, New York 1963, s. 40.
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control».17 Varallisuuteen perustuva vaikutusvalta ei enää jakaudu
samalla tavalla kuin itse varallisuus.
Uusi kapitalismin muoto, »managerial capitalism», on PohjoisAmerikassa monella alalla johtanut klassillisen yrittäjähahmon katoamiseen. Perinteellisen kapitalismin vaihtuminen uuteen ilmenemismuotoon on ollut hitaan ja yhä jatkuvan kehityksen tulos.1 8 Managerien
vaikutusvalta perustuu" osaltaan myös yksityisille osakkeenomjstajille
tyypilliseen hajanaisuuteen; määrätietoista, riittävän suurta enemmistöä ei yleensä saada kokoon yhtiökokouksissa. Tyytymättömät osakkeenomistajat- myyvät usein osakkeensa mieluummin kuin ryhtyvät organisoimaan. tehokasta oppositiota.1 9
Yhdysvalloissa on edelleen tapahtunut merkittävää keskittymistä suuryritysten osake-enemmistön siirryttyä yhä suuremmassa määrin erilaisten
instituutioiden, vakuutusyhtiöiden, säätiöiden yms. hallintaan. 2o
Vaikuttaa siltä, että tieteellisessä keskustelussa ei ole riittävästi korostettu yhtäältä pääoman omistuksen ja toisaalta pääoman antaman vaikutusvallan välistä eroa. Täydelliseen omistukseen kuuluu sekä käyttöoikeus (taloudellinen komponentti) että omistusoikeus (juridinen komponentti)2l Varallisuuden jakautumista koskevissa selvityksissä olisi tähän seikkaan kiinnitettävä huomiota. On nimittäin todennäköistä, että
varallisuuden antaman vaikutusvallan jakautumisessa tapahtuneet siir.,.
tymät voivat vaikeuttaa kahden ajankohdan varallisuuden jaon välistä
vertailua. 22
Loppujen lopuksi ei muodollinen omistus- ja käyttöoikeus tuotannolliseen pääomaan kuitenkaan merkitse niin paljon kuin tämän pääoman
tehokkaan käytön varmistaminen. Teollisuus on yhteistä kansallisomaisuutta osakekirjojen haltijasta riippumatta. Nyky-yhteiskunnassa jokainen kone pyörii jokaisen kansalaisen hyväksi. 23
17. GARDINER C. MEANS Collective Enterprise and Economic Theory. Die Konzentration in der Wirtschaft,
hrsg. HELMUT ARNDT. Bd. 3. Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. N. F. Bd. 20/III. 1960, s. 1524.
18. ROBIN MARRIS The Economic Theory of»Managerial Capitalism». London 1965, s. 1 ja seur.
19. MARRIS mt. s. 18.
20. ADOLF A. BERLE Jr. Power without Property. A New Development in American Political Econom.y. London 1960, s. 53 ja seur.
21. Ks. G1LBERT GOODMAN The Poverty of Nations. Ann Arbor, Michigan 1960, s. 105.
22. Ks. ROBERT LAMPMAN The Share of Top Wealth-Holders in National Wealth. Nationa1 Bureau of
Economic Research No. 74, second printing, Princeton 1962, s. 4.
23. PEKKA KUUSI 60-luvun. sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen julkaisuja 6. PorvooHelsinki 1963, s. 33.
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Edellä mainittu kehitys on myös muuttanut 1800-luvun riidan »kapitalistien» ja »työläisten» välillä enemmän tai vähemmän akateemiseksi. Nykyisin 'on paljon pieniä säästäjiä eri yhteiskuntaryhmistä, joiden
yhteiset panokset muodostavat palkattujen managerien hoitamia pääomia. Eri sosiaaliryhmiä erottavat raja-aidat ovat madaltuneet; ns.
työläisammateissa työskentelevien ja ns.· henkisen työn tekijäin välinen
taloudellinen ja sosiaalinen kuilu' on kaventunut. Onko olemassa enää
mitään eroa esim. ammattitaitoisen sorvarin ja kirjanpitäjän välillä?
Työväenluokalle ja voimakkaasti kasvaneelle keskiluokalle on yhteistä
kohtalaisen hyvät tulot sekä varsinaisen yksityisvarallisuuden puuttumInen.
Yksityisomaisuuden merkitys on vähentynyt myös psykologisessa mielessä. Suuren maatilan haltijaa ei kadehdi ta enää samassa määrin kuin
ennen ---' joutuuhan hän maksamaan vastaavasti paljon enemmän veroja. Tunnettua on myös, että Englannin vanhoja linnoja ei enää juuri
käytetä varsinaiseen tarkoitukseensa, vaan esitellään pääsymaksusta
yleisölle. Alempien tulonsaajaryhmien hyvinvoinnin lisääntyminen on
toisaalta vähentänyt palvelushenkilökunnan tarjontaa, joten suurempi
asunto-osake tai kesähuvila merkitsee vain perheenemännälle lisää työtä. Varallisuus ei enää ole yhtä selvä sosiaalisen statuksen osoittaja kuin
ennen. Omistakoonpa joku henkilö kuinka monta miljoonaa tahansa,
ellei hänellä ole mitään muuta esitettävänään, ei hänen nauttimansa
yhteiskunnallinen arvonanto ole erikoisen suuri. Ammatti ja ammattiasema ovat paljon tärkeämpiä statuksen tunnusmerkkejä. Henkinen
pääoma ja sivistys katsotaan nykyisin ulkonaista rikkautta tärkeämmiksi.
Se prestiisi, mikä nykyajan teollistuneessa yhteiskunnassa liittyy varallisuuden omistukseen, riippuukin siitä, käytetäänkö varallisuutta tuottavasti. 24
Henkilökohtaisen varallisuuden tarvekin on vähenemässä. Nykyajan
hyvinvointi valtioissa työntekijän toimeentulo on yleensä (inhimillisesti
katsoen) turvattu. Ammatti- ja työnantajajärjestöjen välisillä sopimuksilla palkat nousevat samassa tahdissa tuotannon tuottavuuden kanssa.
Edelleen on vastuu kansalaisten sosiaaliturvasta yhä enemmän siirtynyt
valtion kannettavaksi. Sosiaalituloista on tullut eräänlainen varallisuuden
korvike. Kuten on toistuvasti huomautettu, seurauksena on ollut työn24.

w. ARTHUR LEWIS The Theory of Economic Growth. Third impression, London 1957, s. 28.
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tekijän säästämistarpeen ja -alttiuden aleneminen. Ennen kaikkea on
pääoman hankkiminen »for rainy days» ja vanhuuden varalle vähentynyt. Työntekijä itse, hänen työkykynsä, on arvokasta pääomaa, jonka
tuotto on inflaatiolta ja osittain myös sairaudelta suojattu. Niinpä onkin
hyvä koulutus tullut varallisuutta arvokkaammaksi. Vanhemmat pyrkivät aikaisemmin jättämään lapsilleen riittävän suuren perinnön; nyt
katsotaan hyvä koulutus parhaaksi perinnöksi. Mikäli säästämistä palkannauttijain keskuudessa edelleen tapahtuu, se on tavoitesäästämistä.
Usein on tällöin kysymyksessä itsetehostuksen tarpeen tyydyttäminen.
Pankit ovatkin todenneet merkittäviä muutoksia tallet~ajien säästämistottumuksissa viimeisten 25 vuoden aikana.
Yksityinen varallisuus on lisäksi muuttanut muotoaan. Vanhassa porvarillisessa yhteiskunnassa varallisuuden tyypilliset muodot olivat tuotantotavarat, maapohja, kiinteistot, tehtaat, pienyritykset. Nykyisessä
teollistuneessa yhteiskunnassa varallisuus on suurelta osaltaan kulutustavaroita, »sivilisaatiohyödykkeitä».25 Tämän päivän rikkaat panevat
rahansa isoihin autoihin ja cocktail-kutsuihin, kalliiseen koulutukseen
ja ulkomaanmatkoihin, golfklubeihin ja kauneushoitoloihin. 26
2. Varallisuuden jakautuminen

Henkilökohtaisen varallisuuden arvostuksessa ja osittain myös sen kansantaloudellisessa merkityksessä tapahtuneista muutoksista huolimatta
.on· kysymys varallisuuden vertikaalisesta jakautumisesta edelleenkin,
paradoksaalista kyllä, varsin vakava. Tilanne ei ilmeisesti olekaan niin
valoisa, kuin eräistä kehityspiirteistä voitaisiin päätellä. Viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana on osoittautunut, että varallisuuden
jakautuminen on johtavissa teollisuusmaissa tullut yhä epätasaisemmaksi.
TITMussin antamien numerotietojen mukaan kuului vuosina 1951-1956
Englannissa 42 % henkilökohtaisesta nettovarallisuudesta 1 %:lle kaikista varallisuudenhaltijoista. Vastaavasti oli 5 %:lla hallussaan 67.5 %
koko varallisuuskannasta. Yksityisen varallisuuden tärkeän osan muodostavat arvopaperit; ja näistä olivat osakkeet vielä enemmän konsentroituneet: 1 % omisti 81 % koko osakekannasta. Arvopaperikurssien
25. ERNEST ZAHN Soziologie der Prosperität. Köln 1960, s. 93.
26. EVAN LUARD Nationality and Wealth. A Study in World Government. London 1964, s. 336 ja seur.
v
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viimeaikainen kehitys Englannissa on edelleen merkinnyt 1000 miljoonan punnan ansiotonta arvonnousua näille piireille. 2 7 Vuodesta 1949
lähtien on varallisuuden konsentraatio lisääntynyt myös Yhdysvalloissa.
Samalla on alimpiin vaurausluokkiin kuuluvien henkilöiden taloudellinen asema molemmissa maissa heikentynyt. Arviolta 1/4 Englannin
väestöstä elää oloissa, jotka eivät ole sosiaalisesti tyydyttäviä, ja Yhdysvalloissa on mm. todettu työttömyyden lisääntyneen automaation johdosta. Esim. vuoden 1962 lopussa oli joka seitsemäs koulunsa lopettanut,
16-21 vuoden ikäinen nuorukainen työttömänä. Neekerinuorukaisten
keskuudessa joka kolmas oli ilman työtä. 28 Myös Länsi-Saksassa on varallisuuden jakautuminen epätasaistunut, mutta pääasiallisesti vain
ylemmissä vaurausluokissa. 29 Jakautumiskysymys on siten astunut
uudelleen ja entistä pakottavampana päivänvaloon.
Puhuttaessa varallisuuden (ja tulojen) jakautumisesta tarkoitetaan
tavallisesti ns. primääristä jakautumaa, distribuutiota ennen verotusta ja
tulonsiirtoja. Käytettävissä olevan varallisuuden ja tulon jakautuminen
syntyy verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen. Disponiibelit tulot ja varat
ovat luonnollisesti tasaisemmin jakautuneet. Tällöin on muistettava, että.
primäärinen varallisuuden jakautuminen useassa maassa vastaa suurin
piirtein disponiibelia distribu u tiota varsinaisen varallisu usverotuksen
puuttuessa. Primäärisen jakautuman probleemi on herättänyt vilkasta_
huomiota tutkijain keskuudessa.
Varallisuuden epätasainen jakautuminen perustuu osaltaan historial-lisiin syihin: taloudellisen statuksen epätasaisuus on feodaalisen järjestelmän jälkeensä jättämä relikti. Vallitseva perintöjärjestelmä on edel-leen ollut omansa lisäämään varallisuuden konsentraatiota. Perinnön
kautta on omaisuutta siirtynyt sukupolvelta toiselle, näin varsinkin ennen.
kuin perintöverotusta alettiin soveltaa nykyisessä ankaran progressiivi-sessa muodossa. Edelleen oli varakkaiden perheiden lapsilla paljon pa-remmat mahdollisuudet hyvään koulutukseen kuin köyhistä oloistakotoisin olevilla. Varakkaiden vanhempien lapsista tuli yleensä myö$
varakkaita. Luokkatietoisessa yhteiskunnassa pidettiin sitä paitsi itses-27. RICHARD M. TITMUSS Introduction to »Equality» by R. H. TAWNEY. London 1964, s. 16 ja seur.
28. TITMUSS mt. s. 20 ja seur. Myös MYRDAL on kiinnittänyt huomiota tähän »yltäkylläisyys»-maalle paradoksaaliseen ilmiöön; ks. GUNNAR MYRDAL Challenge to Affluence. London 1963, ss. 15,51
ja seur.
29. GUNTER SCHMÖLDERS Psychologie der Vermögensbildung in Arbeiterhand, Kyklos 1962:1, s. 165.
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tään selvänä, että »paremmat» virat varattiin yläluokkien jäsenille~
Aristokratian aikaisemmin naut6ma korkea yhteiskunnallinen arvonanto ei johtunut kuitenkaan pelkästään siitä, että sen jäsenet olisivat
paremmin sopeutuneet elinympäristöönsä kehitysopillisessa mielessä.
taikka että heillä olisi ollut sellaisia kvalifikaatioita, jotka muilta puuttuivat. Todellisuudessa kansan syvät rivit ovat suosineet ja tukeneet
aristokratiaa. Nykyajan rikkaita ei ihailla ja kunnioiteta enää samalla
tavalla. 30
Rikkauden kasaantumista harvojen käsiin edisti myös se, että tuloverotus oli aikaisemmin perin vaatimattomalla tasolla, joten suurituloisten oli käytännöllisesti katsoen pakko säästää huomattava osa
tuloistaan. Länsimaiseen talousjärjestelmään kuuluva vapaa kilpailu
kannusti yrittäjiä ja johti varsinkin liberalismin aikakaudella suuriin
voittoihin. ZIPFin käyttämällä kuvakielellä voisimme sanoa, että voimakas mies säästi ja investoi osan tulostaan tullakseen vielä rikkaammaksi ja voimakkaammaksi kuin kukkulan toisella puolen asuva toinen
äveriäs ja väkevä mies, jota vastaan hänen oli puolustauduttava. 31
Tämä kilpailuprosessi voimisti investointihalukkuutta. Esim. Englannin
teollisen läpimurron aikana yrittäjien voitoista suurin osa investoitiin
välittömästi, mikä johti nopeaan pääomanmuodostukseen. 32 Vieraan
pääoman käyttö ei olisi yhtä suuresti lisännyt varallisuuden kasaantumista. Suurten teollisuusmiesten menestymisen salaisuutena oli uutteruus ja vaatimattomat yksityismenot. :Nlyös tekninen kehitys ja organisaatio johtivat luonnollisesti uusien varallisuuksien syntyyn, vanhojen
omaisuuksien samalla hajotessa.
Varallisuuden ja tulojen jakautuminen ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Varallisuuden jakautuminen on suureksi osaksi
tulojakautuman heijastusta. Toisaalta vaikuttaa varallisuuden distribuutio tulonjakoon. Varallisuuden muodostus riippuu lisäksi tulon suuruudesta ja säästämisalttiudesta. Koska pienet tulot ovat pääosaltaan
30. BERTRAND DE JOUVENEL The Ethics of Redistribution. Cambridge 1951, s. 80.
31. GEORGE KINGSLEY ZIPF Ruman Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge, Mass. 1949~
s.475.
32. »Such conditions were possible within the framework of a society in which democracy was in a
nascent state and the broad masses of the population were either deprived of political influence or
inarticulate». D. HOROWITZ »Government Expenditure in Countries of Accelerated Growth.» Government Finance
and Economic Development, ed. ALAN T. PEACOCK and GERALD HAUSER. Organisation for Economic Cooperation and Development (0; E. C. D.), Paris 1965, s. 65.
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palkkatuloja, jotka suuremmaksi osaksi kulutetaan, ja suuret tulot valtaosaltaan yrittäjänvoittoja sekä korkoja, joista huomattava osa säästetään, pyrkii varallisuuden jakautuminen yhä epätasaistumaan.
~ Yksilöiden tuloissa (ja varallisuudessa) todettavien erojen voidaan
katsoa johtuvan osittain endogeenisista, osittain eksogeenisista tekijöistä.
Endogeenisiin tekijöihin kuuluvat lähinnä henkilökohtaiset ominaisuudet mukaan luettuina lahjakkuus sekä koulutuksella ja kokemuksella
saavutettu kyky ja taito. Eksogeenisiksi tekijöiksi voitaisiin nimittää
kaikkia niitä, jotka ovat asianomaisesta henkilöstä riippumattomia. Tällaisia ulkonaisia, usein sattumanvaraisia tekijöitä ovat esim. elinympäristö, perinnöt jne. Nykyajan yhteiskunnassa vallitsee. myös positiivinen
korrelaatio sosiaalisen aseman ja tulon välillä. Auktoriteetin harjoittaminen edellyttää jo korkeampaa palkkaa. Ihmisten odotetaan esittävän
erilaisia rooleja ja nämä roolit edellyttävät eroja palkkatasossa. Samoin
on todettavissa eroavuuksia, paitsi eri sosiaalisiin kerrosturniin kuuluvien
keskuudessa, myöskin sukupuolten ja ikäluokkien välillä. Siten useissa
henkisen työn ammateissa tulot kasvavat rinnan kokemuksen ja iän
kanssa. Näin ei ole laita ruumiillista työtä tekevien keskuudessa, ei edes
Amerikassakaan, jossa luokkarajat muka ovat hävinneet. 33
Jos oletamme, että yksilön tulon ja varallisuuden suuruus on erilaisten
tekijäin matemaattinen funktio, voitaisiin jakautuman kuvaajana käyttää esim. seuraavaa regressiomallia:

Jossa Y on henkilökohtaisen vaurauden määrä, Xl ••• xn ovat selittäviä
variaabeleja ja u on satunnaissuure.
Zipf on esittänyt varsin erikoisen teorian ominaisuuksien jakautumisesta yhteiskunnassa .. Teorian mukaan kaikki ihmiset joko yksilöinä tai
erilaisten organisaatioiden jäseninä pyrkivät saamaan haltuunsa mahdollisimman suuren osan käytettävissä olevasta hyödykevirrasta. Hyödykkeiden tarjonnan pysyessä vakiona, mikään ryhmä ei voi lisätä
osuuttaan niin että toisten osuus ei samalla vähenisi. Tästä aiheutuva
taistelu pyrkii ajan mittaan tasapainotilaan, jota voidaan kuvata yhtälöllä3 <l
33.
34.

Ks. MARRIS

mt.

s.

92 ja

GEORGE KINGSLEY ZIPF

seur.

National Unzty and Disunity. Bloomington 1941,

s.

268 ja seur.
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+ -2Ap + -A
+ ... + -nAP '
3p

jossa ASn = kansanvarallisuus tai -tulo tietyllä hetkellä tai aikavälillä
ja n = yksilöiden luku. Eksponentti p voi vaihdella välillä p = 0 ja

p=l.
Jos eksponentti p
yhteiskunnassa:
ASn

= 0, hyödykkeet ovat täysin tasaisesti jakautuneet

AAA

=

AAAAA
-1 + -1 + -1 + -1

7 + 2D + 3D + ... + -;;0 =

A

+ ... + -1.

Käyttäen hyväkseen seitsemän maan - mm. Suomen - tulotilastoja 1920- ja 1930-luvulta Zipf toteaa, että yhtälö kuvaa varsin tarkasti
tulojen jakautumista, jos eksponentti p = 1/2. 35 Varallisuuden - yhtä
vähän kuin tulojenkaan - jakautuma ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan
muuttuu jatkuvasti. Käyttääksemme Zipfin termejä, väliin onnistuu
»riistäjien» saada yliote, väliin tulee »riistetyistä» »riistäjiä.»
On esitetty lukuisia muitakin matemaattisiin funktioihin perustuvia
jakautun1isteorioita, joista tunnetuin on PARETon. 36 Näihin ei kuitenkaan ole syytä tässä yhteydessä syventyä, sillä kaikki vaurauden vertikaalista jakautumista selittämään konstruoidut teoriat ovat sittenkin
vain - teorioita. Taloudelliset ilmiöt, jotka perustuvat ihmiseen ja
hänen toimintaansa, ovat liian monimutkaisia, jotta niitä minkään
teorian avulla pystyttäisiin yksiselitteisesti ja tarkkaan kuvaamaan.
Vallitsevasta varallisuuden jakautumasta voidaan esittää sekä puoltavia että kriittisiä näkökohtia. Niinpä todetaan, että taloudellinen kehitys johtaa ainakin primäärisesti epätasaisempaan varallisuudenjakoon,
koska se edellyttää uusinvestointeja. Esim. Länsi-Saksassa havaittiin,
_että voimakas, suhteellisen lyhyellä aikavälillä tapahtuva taloudellinen
nousu lisää väistämättömästi tulon ja varallisuuden konsentraatiota. 37
KEYNES huomauttaa, että valtava pääoman muodostus, joka tapahtui
vuosisadan vaihteen molemmin puolin ja joka koitui koko ihmiskunnari
hyväksi, ei olisi ollut mahdollinen, jos varallisuus olisi ollut tasaisesti
35. ZIPF Human Behavior . .. , s. 484.
36. Tödettakoon, että Pareton koulun mukaan eksponentti saa arvon p= 2/3. Pareton kcordinaattijärjestelmässä tulot on kuitenkin merkitty x-akselille ja henkilöt, joiden tulo on vähintään x,
y-akselille. Zipfin järjestelmässä sijoitus on päinvastainen.
37. KARL W. ROSKAMP Capital Formation in West Germany. Detroit 1965, s. 247.
3
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jakautuneena. 38 Edelleen on korostettu, että taloudellisen kasvun kannalta on edullista, jos varallisuus kasaantuu sellaisten henkilöiden käsiin, jotka pystyvät ja haluavat käyttää sitä kasvua edistävällä tavalla.
Tätä ovat tähdentäneet varsinkin SCHUMPETER ja GALBRAITH. On myös
viitattu kehitysmaihin, joissa varallisuus suurelta osaltaan on taloudellisessa mielessä steriilien yhteiskuntaryhmien hallussa. Sellaisiakin mielipiteitä on esitetty, että taloudellisen kasvun edistämiseksi olisi myönnettävä verohelpotuksia strategisessa asemassa oleville spesialisteille ja
ammattityöntekijöille, eikä pelkästään vähävaraisille, kuten tähän asti. 39
Taloudellinen kasvu vaatii yhä enemman koulutettua, hyvin palkattua työvoimaa, mikä aluksi lisää tulonjaon epätasaisuutta. Epätasaisuus
vähenee kuitenkin sitä mukaa kuin koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman osuus kasvaa. 4o Huomattavaa osaa koulutetun työvoiman saamista ansioista voidaan -sitä paitsi pitää heidän koulutukseensa sijoitetun pääoman korkona. 41 lJ uden sukupolven kasvattaminen onkin pääoman muodostukseen verrattavissa oleva taloudellinen suoritus. Sekin
perustuu kulutuksesta kieltäytymiseen.
Kasvun kannalta on myös tärkeätä, että sosiaaliselle liikkuvuudelle
ei ole olemassa esteitä. Kohtuullinen epätasaisuus vaurauden jakautumisessa helpottaa tätä liikkuvuutta. Voidaan myös sanoa, että jos mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun ovat hyvät, on suhteellisen epätasainenkin
jakautuma hyväksyttävissä. Edelleen on selvää, että jos suurituloisten ja
varakkaiden piiristä lähtöisin oleva säästämisvirta tyrehtyy, valtion on
korvattava se julkisella säästämisellä, mikä pääasiallisesti tapahtuu kulutusta supistamalla. Tästä joutuvat ennen kaikkea vähävaraiset piirit
kärsimään. 42
Ilman jatkuvaa pääoman muodostusta ei yhteiskunnan tuotantoko38. JOHN M. KEYNES The Economic Consequences of Peace. London 1919, s. 16 ja seur.,
39. URSULA K. HICKS Direct Taxation and Economic Growth. Oxford Economic Papers 1956:3, s. 309.
Ks. myös IVAR SUNDBOM Den ekonomiska liberalismen och vår tid. Stockholm 1964, s. 56.
40. » ... the objectives of redistribution and the objectives of expansion ... are not always contradictory, thank heavens ... ». PIERRE URI »Role of Fiscal Policy in Economic Planning.» Government Finance
and Economic Development (0. E. C. D.). Paris 1965, s. 54.
41. J. E. MEADE Efficiency, Equality and the Ownership of Property. London 1964, s. 30.
42. On tosin huomautettu, että suhteellisen harvalukuisten varakkaiden kulutus ja säästäminen
vaihtelee paljon suuremmassa määrin kuin kansan laajoilla piireillä. Taloudellisen tasapainon kannalta voitaisiin sen tähden perustella varallisuuden redistribuutiota. Ks. JOHN KENNETH GALBRAITH
American Capitalism. Rev. ed., London 1961, s. 104 ja seur.
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neisto pysty valmistamaan yhä paisuvana virtana yhä parempia tavaroita ja palveluksia. Investointipääoman ja varsinkin valmiin tuotantopääoman supistaminen redistributiivisella politiikalla hidastaisi yhteiskunnan kehitystä ja vaurastumista. Varallisuuden tasaaminen supistaa
»riskinhaluista» pääomaa vaikeuttaen uusien yritysten syntymistä. 43" On
muistettava, että täystyöllisyyden ja jatkuvan taloudellisen kasvun ylläpitäminen edellyttää määrätyn suuruisen voiton takaamista yrittäjille
siitä riippumatta, onko se tasauspolitiikan etujen mukaista vai eikö.
Vaikka ei olekaan mitään apriorisesti määrättävää optimaalista varallisuuden konsentraatioastetta, voidaan kuitenkin päätellä, että jonkinlainen minimi on olemassa. Jos jakautumaa tästä edelleen huomattavasti tasoitetaan, saattaa pääoman muodostus investointeja varten vaikeutua. 44 Tämän johdosta voidaan huomauttaa, että jos varallisuuden
tasoitus saadaan aikaan tuotannolliseen pääomaan kajoamatta - lisäämällä vähävaraisten pääoman muodostusta - sillä on ilmeisesti kasvua
edistävä vaikutus, koska se johtaa kokonaiskysynnän nousuun. Elleivät
tuotantolaitokset toisaalta saisi pääomaa sijoituksiaan varten, ne olisi
rahoitettava hintojen nousulla, mikä tavallisesti johtaa inflaatioon, palkankorotusvaatimuksiin sekä lisääntyvään varallisuuden konsentraatioon.
Kasvuteoreetikkojen keskuudessa on tosin viime aikoina oltu taipuvaisia vähättelemään pääoman merkitystä kasvuprosessissa. Nykyisin ei
tarvita enää sellaisia valtavia pääomansijoituksia, kuin ISOO-luvun rautatierakennuksiin. Väitetäänkin, _että inhimillinen tekijä, taito ja tieto,
know-how sekä tekninen kehitys, ovat pääomaa tärkeämmässä asemassa. 45 Tiedon ja taidon - uuden tuotannontekijän (!) - merkitys tuli
selvästi esille Länsi-Saksan jälleenrakennustyön vuosina. Pommituksissa
varallisuutensa menettäneillä ja idästä paenneilla yrittäjillä ja muilla
ammattimiehilläei käytännöllisesti katsoen ollut muuta jäljellä kujn
kaksi ,kättä ja - aivonsa. Mutta ne .riittivät.
On olemassa muitakin syitä, jotka puoltavat varallisuuden jakautumisen säilyttämistä kohtuullisen epätasaisena. Kuten edellä jo mainittiin, edellyttää yhteiskunnan rakenne tiettyjä eroja vauraus tasossa. Re43. CARSTEN WELINDER Offentlig hushållning. Tredje uppI. Lund 1962, s. 111 ja seur.
44. LAMPMAN mt. s. 7.
45. Ks. esim. COLIN CLARK The Fundamental Problem of Economic Growth. Weltwirtschaftliches Archiv.
Bd.94. 1965, s. 2 ja seur. sekä A. K. CAIRNCROSS Factors in Economic Development. Second impr., London
1963, s. 75.
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distribuution avulla ei voida siirtää jonkun henkilön työ- ja ajatuskykyä
toiselle henkilölle. Tiedon ja taidon jakautumista ei täten pystytä tasoittamaan. Jos joku on saanut paremman taloudellisen aseman uutteruutensa ja taitonsa ansiosta, tätä uutteruutta ja taitoa ei voida verotuksen
avulla siirtää toiselle. Sosiaalipoliittisella taholla onkin pidetty tärkeänä,
että nuorisolle järjestetään samat mahdollisuudet päästä eteenpäin
elämässä. Siten voidaan tasoittaa tuloja ja varallisuuksia tulevaisuudessa.
On edelleen huomautettu, että tulojen ja varallisuuden epätasainen
jakautuminen on tavallaan vain näennäinen ja tasoittuu, jos nimellisten
arvojen sijasta tarkastellaan reaaliarvoja, niitä tavaroita ja palveluksia,
jotka tulolla ja varallisuudella tosiasiallisesti hankitaan. Vähenevän
hyödyn lain johdosta kukaan ei pysty kuluttamaan miten paljon tahansa.
Kulutus on siten jakautunut yhteiskunnassa paljon tasaisemmin kuin
varallisuus. 46
Mainittakoon lopuksi, että varallisuuden kertakaikkinen tasaaminen
ei probleemaa ratkaise; muuttuvassa yhteiskunnassa syntyy koko ajan
uusia varallisuuksia, joten operaatio olisi kerta toisensa jälkeen uusittava. 47
Näistä ja muista mainitsemattomista näkökohdista huolimatta epätasaiseen jakautumaan suhtaudutaan enimmäkseen kriittisesti. K ysymykseen liittyy lisäksi voimakas tunnepitoinen väritys: maallisen rikkauden
nykyistä jakautumista paheksutaan eettiseltä kannalta. Viime aikoina
jälleen elpymässä oleva luonnonoikeuteen perustuva filosofinen suunta
suhtautuu täysin kielteisesti varallisuuden epätasaiseen jakoon: »Gemeinwohlwidriges Privateigentum verstösst gegen das Naturrecht und ist
also rechtlich nicht begriindet ... Das gleiche Naturrecht verlangt ...
die Beseitigung einer dem Gemeinwohl entgegenstehenden Eigentumsverteilung ... ».48 Taloustieteen tutkijoina emme kuitenkaan voi lausua
subjektiivisia arvoarvostelmia; hypoteettisten arvostelmien esittäminen
on sen sijaan mahdollista. Jos katsomme, että epätasainen jakautuma
on tärkeä taloudelliselle kasvulle, silloin se on »arvo». Jos sen sijaan
46.
PIGOU
47.
48.

GOODMAN mt. s. 1 ja seur. Tähän seikkaan on myös Pigou kohdistanut huomiota; vrt. A. C.
The Economics of Welfare. Fourth ed., New York 1960, s. 89.
NICHOLAS KALDOR An Expenditure Tax. Third impr.,London 1959, s. 95.
FRANZ KLiiBER Eigentumstheorie und Eigentumspolitik. Osnabriick 1963, s. 315.
)
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toteamme epätasaisen jakautuman supistavan kokonaiskysyntää heikentämällä vähävaraisten taloudellista asemaa, se on »epäarvo.»49
Todettakoon, että Keynesin vaikutus on ollut havaittavissa myös
redistribuutiota koskevassa väittelyssä. Varsinkin on sosialistisella taholla vedottu hänen antisäästämisohjelmaansa. 5o Keynes oli itse valmis
hyväksymään kohtuullisen epätasaisen jakautuman, mutta ei sellaisena
kuin se oli hänen aikanaan (so. noin 30 vuotta sitten) .51
Sosiaalipoliittisessakin mielessä probleemi on tärkeä: varallisuuden
keskittyminen lisää yhteiskuntaryhmien välistä jännitystä. Omaisuudettomuus on ollut ja on edelleenkin eräs tärkeimmistä köyhyyden syistä.
Sosiaalipolitiikan tehtävänä on, paamääränään oikeudenmukaisuus~
toimia köyhyyden syiden poistamiseksi; mm. varallisuudenjakoa kor;"
jaamalla muuttaa myös tulonjakoa. 52 Myös taloustieteen tutkijain keskuudessa on yhä enemmän vakiintunut se käsitys, että tasoitusprobleemaa ei voida jättää yksinomaan vapaiden markkinavoimien ratkaistavaksi.Hyvinvointivaltioissa ei ilmeisesti ole mitään mekanismia, auto-'
maattista vastavaikutusta, joka palauttaisi häiriytyneen tasapainon vaurauden jakautumisessa. 53
Tulojen ja varallisuuden jakautumisen tasoittamista on perusteltu
myös »taloudellisen integraation» nimissä. Taloudellinen integraatio
- eräs sodan jälkeen käyttöön tulleista uusista oppisanoista - tähtää
siihen, että tuotannontekijäin panokset olisi korvattava yhtäläisten perus49. URPO HARVA Moraalijayhteiskunta. Tutkimus sosiologisesta etiikasta. Otavan Filosofinen kirjasto 3~
Helsinki 1957, s. 7. Ks. samoin WALTER WEDDIGEN Wirtschaftsethik. System humanitärer Wi;tschaftsmoral. Berlin 1951, s. 10.
50. Marxilaisella taholla voidaan suhtautua jopa välinpitämättömästi suuriin tuloihin - pääasia
on, ettei niistä säästetä. Ks. IVAR SUNDBOM Uber das Gleichheitsprinzip als politisches und ökonomisches Probem. Berlin 19b2, s. 51.
51. Ks. JOHN M. KEYNES The General Theory of Employment, Interest, and Money. Reprinted, London
1960, s. 374.
52. Ks. ELISABETH LlEFMANN-KEIL Ökonomische Theorie der Sozialpolitik. Enzyklopädie der Rechtsund Staatswissenschaft. Berlin 1961, s. 28 ja: seur.
53. Eräissä tapauksissa voitaisiin tällaisesta puhua: pääomavarantojen lisäys saattaa nimittäin
pienentää kapitalistien osuutta kansantulosta, mutta lisätä palkansaajien osuutta. Mainittu lisäys 'voi
johtaakoronalennukseen; toisaalta voi pääomien lisäys nostaa palkkatuloja. (Ks. LINDAHL mao S. 81
ja seur.) On myös tähdennetty, että »automaattisten» säästäjien (teollisuudenharjoittajain, menestyvie~
vapaan ammatin harjoittajien, miljoonikkojen) kokoonpano vaih~uu koko ajan. Tämä liikkuvuus estää jatkuvien suurten voittojen kasaantumista samoille henkilöryhmille. (SIMON KUZNETS International
DiJferences in Capital Formation and Financing. Capital Formation and Economic Growth. National Bureau of
Economic Research, No 6. Second print., Princeton 1957, s. 48.)
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teiden mukaisesti; sama palkka samasta työstä, sama korko samalla
riskillä lainatusta pääomasta eli yleensä pyrittävä toteuttamaan »equality of opportunities». Viime aikoina on integraation käsitteeseen sisällytetty myös equality-periaate jakautumiseen nähden. lVlaata, jossa vallitsee räikeä ero rikkaiden ja köyhien välillä, ei voida katsoa integroiduksi. Taloudellinen integraatio voidaan myös käsittää kansainvälisesti. 54
Koko maailma on kotimme, olemme entistä enemmän riippuvaisia
toisistamme. Vaurauden tasaamispyrkimyksissä on sen vuoksi otettava
huomioon myös köyhät maat. 55
Redistribuutiota voidaan myös tarkastella hyvinvointitaloustieteen
kannalta. 56 Voimme sanoa, että jos yksityinen henkilö parantaa taloudellista asemaansa, sitä voidaan pitää hyväksyttävänä koko' yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalt~, mikäli toisten henkilöiden asemaa ei samalla
huononneta. ~ostulaatti tuntuu olevan ristiriidassa tasauspolitUkan
kanssa, sillä tasaustahan ei (varsinaisessa mielessä) voida suorittaa jonkun
kärsimättä vahinkoa. Väitetään tosin, että tasaisemman jakautumisen
aikaansaaminen lisää yhteiskunnan kokonaishyvinvointia, koska vähävaraisten hyvinvointi muutoksen johdosta kasvaa enemmän kuin varakkaiden hyvinvointi Nähenee. 57 WrCKSELL on esittänyt tästä seuraavan
esimerkin: Jos A:n tulo (tai varallisuus) on 10 000 mk ja B:n 1000
mk, ja jos valtion toimenpitein otetaan 100 mk A:lta ja vain 10 mk
B :ltä, jotka sitten maksetaan takaisin niin, että kumpikin saa yhtä paljon
eli 55 mk, on A:n lopullinen uhraus 45 mk ja B:n voitto yhtä suuri eli
45 mk. Tämän summan subjektiivinen arvo on kuitenkin todennäköisesti A:lle pienempi kuin B:lle ,sekä ennen että jälkeen transaktion. 'Kokonaisuhraus on sen vuoksi pienempi kuin kokonaishyöty.58
Hypoteesia lienee mahdoton verifioida, koska eri henkilöiden tunte54. GUNNAR MYRDAL Towards a More Closely Integrated Free- World Economy. National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad. Columbia University Bicentennial Conference Series, New York
1961, s. 236 ja seur. - Myrda1 huomauttaa, että vaikka termi »integraatio» sisältää normatiivisen
arvoarvoste1man, ei ole mitään syytä olla käyttämättä sitä.
55. JAN TINBERGEN Lessons From the Past. Amsterdam-London-New York 1963, s. 114.
56. Ks. RAOUL BRUMMERT Om välfärdsaspekten inom nationalekonomin. Ekonomiska Samfundets
Tidskrift 1964:3, s. 149 ja seur.
57. Ks. esim. B. S. KEIRSTEAD An Essay inthe TheoryofProfitand IncomeDistribution. Oxford 1962,
s.92.
58. KNUT WICKSELL A New Principle of Just Taxation, kokoomateoksessa Classics inthe Theory of
Publie Finance, ed. R. A. MUSGRAVE and ALAN PEACOCK. London - New York 1962, s. 76.
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maa tyydytystä (ja vastenmielisyyttä) ei subjektiivisina käsitteinä voida
verrata keskenään. Sen sijaan voitaneen ilman muuta hyväksyä seuraava postulaatti: Jos varallisuuden tasoitus saadaan aikaan vähävaraisten
pääomanmuodostuksen avulla, varakkaiden omaisuuden säilyessä koskemattomana, on yhteiskunnan kokonaishyvinvointi kasvanut. _
Teoreettisesti on pääteltävissä, millä tavalla yhden varallisuusyksikön
lisääminen jonkun henkilön aikaisempaan varallisuuteen lisää hänen
kokonaistyydytystääu. Jos henkilön varallisuus on x yksikköä, niin lisäyksen, dx:n, tuottama tyydytys on suoraan verrannollinen dx:ään ja
kääntäen verrannollinen x:ään (ns. Bernoullin postulaatti). Jos tyydytyksen lisäystä pidetään hyödyn (utility) lisäyksenä ja merkitään dU :lla,
se voidaan esittää seuraavasti:

jossa [J. on eräs vakio.
Yksilön saamaa kokonaishyötyä kuvaa silloin integraali:
x

U = fL

Jd: - (:0).
fL log

Xo

on mitta, joka osoittaa »toimeentulominimiä. »5 9
Varallisuuden jakautuminen riippuu myös siitä, miten tuotanto jakautuu kulutus- ja pääomatavaroiden kesken, mikä puolestaan on kiinteässä yhteydessä taloudelliseen kasvuun. Hyödyn tai yhteishyvän maksimointi staattisessa mielessä näyttäisi edellyttävän mahdollisimman
suurta kulutusta, ts. kaikkien taloudellisten resurssien käyttämistä kulutustavarain ja palvelusten valmistukseen. Dynaamisessa tarkastelussa
on kuitenkin otettava huomioon myös tulevaisuuden (t1 ) kulutuksen
lisääminen, mikä siis edellyttää pääomatavarain valmistusta aikakaudella to.

Xo

3. Varallisuuden tasaaminen

Varallisuuden redistribuutioprobleema voidaan periaatteessa ratkaista
kahdella tavalla: joko ryhdytään finanssipoliittisin ym. asein tasaaIrJ-aan
59. Ks.

DAVIS

rnt. s. 56 ja seur.
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varallisuuden jakautumista taikka pyritään lisäämään ja edistämään varallisuuden muodostusta (säästämistä) alemmissa vaurausluokissa. Yhtäältä konfiskoidaan vero politiikalla suuromistajien varallisuutta, toisaalta parannetaan palkkatulostaan elävien vähävaraisten taloudellist<l:
riippumattomuutta. Jälkimmäistä menetelmää on tehokkaassa tasauspoli tiikassa käytettävä rinnan ensinmainitun, lähinnä finanssi polii ttisen
metodin kanssa.
On huomattava, että tulojen ja varallisuuden jakautuminen ennen
verotusta ja tulonsiirtoja ei suinkaan ole n:äistä riippumaton. Primäärinen jakautuma ei ole koskematon ja alkuperäinen, ei mikään neutraali
distribuutio, johon finanssi- ja sosiaalipoliittisen intervention muuttamaa
jakautumaa voitaisiin verrata. Julkisen vallan tulo- ja menopolitiikka
samoin kuin muukin puuttuminen talouselämän kulkuun aiheuttaa
muutoksia yksilöiden ja yhteisöjen odotuksissa ja disposiitioissa. Primää-·
rinen jakautuma on siten jo ennen verotusta muuttunut julkisen vallan
intervention kautta. 6o Todettakoon, että useissa verojen kohtaantumista
ja redistribuutiota selvittelevissä tutkimuksissa tähän seikkaan ei ole
kiinnitetty huomiota. 61 Varallisuuden uudelleenjakamista harkittaessa
olisikin syytä tutkia vallitsevia taloudellisia olosuhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä ennen verotusta.
WICKSELL-LINDAHLin teorian mukaan »oikeudenmukainen» jakautuma pitäisi oikeastaan saada aikaan ennen verotusta siten, että kaikki
oikeudeton varallisuus konfiskoidaan yhteiskunnalle. 62 Jos lähtökohtana
on tilanne ennen ,verotusta, edellytetään myös selvyyttä varallisuuden
faktillisesta jakautumisesta. Olisi edelleen ratkaistava, missä on raja
»kohtuullisen» ja »liian suuren» varallisuuden välillä. Ei ole mitään
järkeä käyttää finanssipoliittisia aseita umpimähkään siinä toivossa, että
niillä olisi varallisuutta tasoittava vaikutus.
60. Vrt. GERHARD EISNER Kaufkraftiibertragungen durch Öjfentliche Finanzen. Winterthur 1956, s.6.
Ks. myös LAURI O. AF HEURLIN Valtio tulojen uudelleen jakajana, Kansantaloudellinen Aikakauskirja
1962, nide 1, s. 22 ja seur.
61. Yleensä menetellään tällaisissa tapauksissa siten, että tutkimushetkellä voimassaolevaa verotustasoa verrataan hypoteettiseen tilanteeseen, jossa kaikki verot ajatellaan suhteellisiksi. Tätä tilannetta voidaan pitää »neutraalina». Ks. LEIF ]OHANSEN Ojfentlig 0konomikk. Universitetsforlaget, Trondheim 1965, s. 304 ja BENT HANSEN The Economic Theory of Fiscal Policy. Cambridge, Mass. 1958, s. 99
ja seur.
62. GUNNAR MYRDAL The Political Element in the Development of Economic Theory. International Library of Sociology and Social Reconstruction. Third impr., London 1961, s. 183.
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On kehitetty erilaisia epätasaisuutta mittaavia tunnuslukuja, muttaniistä ei ole suurta hyötyä, jos varallisuuden jakautumista valaiseva
tilastollinen perusaineisto on puutteellinen, kuten on laita useassa maassa. Siinäkään tapauksessa, että jakautum~n vinous, hajonta tai mitkämuut tunnusmerkit tahansa, voitaisiin eksaktisesti määritellä, ei kuitenkaan pystyttäisi tieteellisesti ratkaisemaan, mikä tunnusluku _on asetettava päämääräksi, ts. kuinka pitkälle tasaamisessa olisi mentävä. Korkeintaan voitaisiin tutkia, millainen peruste mahdollisimman vähän.
loukkaa kunkin aikakauden keskimääräisihmisen oikeudentunnetta. 63
Näin joudumme uudelleen hyvinvointiteorian maksimoimis- ja minimoimisprobleeman eteen. Kysymyksen monhahoisuutta osoittaa, kuten
edellä kävi selville, sekin, että näennäisesti yhtä päteviltä vaikuttavillasyillä voidaan perustella sekä tasaisempaa että epätasaisempaa jakau-tumaa. 64
Todettakoon kuitenkin, että vaikka kansantalouden tutkijat hyväksy-·
vätkin jakautumassa esiintyvien räikeimpien epäkohtien korjaamisen,
asia muuttuu toiseksi, jos lähdetään laajakantoisiin, radikaalisiin uudis-tuksiin. Silloin on aina mukana poliittisia näkökohtia, joihin kansan~
talousmies tieteensä edustajana ei voi ottaa kantaa.
Ryhtyessään varallisuuden . tasaamiseen valtio joutuu käyttämään_
pakkovaltaa huomattavassa määrin. Verojen ja subventioiden avulla
sekä muilla keinoin on supistettava »liian suuria» varallisuuksia ja suurennettava »liian pieniä» tai olemattomia varallisuuksia. Samalla on
pyrittävä supistamaan varakkaiden mutta lisäämään vähävaraisten
säästämistä. Näin monimutkaisten toimenpiteitten ollessa kysymyksessä,
on vaikeata kontrolloida, että redistribuutio tapahtuu koko yhteiskunnan kannalta edullisella tavalla. Vastuussa olevilta virkamiehiltä vaaditaan sen vuoksi sekä harkintakykyä että taitoa.
Radikaali vaihtoehto, jota voitaisiin nimittää »revolutiiviseksi» tasauspolitiikaksi, edellyttää siis tietyllä hetkellä olemassaolevan varalli63. Vrt. AARNE REKOLA Välittömän verotuksen uudistamissuunnitelmat, Kansantaloudellinen A~kakaus
kirja 1949, nide 4, s. 287. - Käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista, muuttuu koko ajan ja kehittyy
yhdessä sivistyksellisten, taloudellisten ja sosiaalisten olojen kanssa. Kysymys on suhteellisesta ja historiallisesta käsitteestä. CARL VON TYSZKA Grundzuge der Finanzwissenschaft.Jena 1920, s. 67 ja seur.
64. Tämä näyttää pitävän paikkansa finanssiteoriassakin. Esim. regressiivistä,. proportionaalista,
progressiivista ja degressiivista verotusta on kaikkia sekä puollettu että kritisoitu samanlaisin perustein~
Ks. MYRDAL Political Element ... , s. 158.
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suuskannan uudelleen jakamista lähinnä veropoliittisin keinoin. Tällöin tulevat ensi kädessä kysymykseen varallisuuden substanssiin kohdistuvat varsinaiset varallisuusverot. Näitä veroja on finanssitieteellisessä
kirjallisuudessa, kuten tunnettua, yleensä nimitetty kertaluonteisiksi veroiksi, koska niitä on suositeltu käytettäviksi vain pakkotilanteessa. On
harkintakysymys, katsotaanko redistribuution suorittaminen niin tär-keäksi, että se on verrattavissa pakkotilanteeseen. Suomessa sodan aikana
ja sen jälkeen kannetut omaisuudenluovutusverot olivat tätä tyyppiä.
Toinen varallisuuskantaan kohdistuva verotusmuoto on perintö- ja lahjaverotus. Rasittaessaan yksityisvarallisuutta yleensä vain kerran kunkin
sukupolven aikana, se on kertaluonteisHn veroihin verrattavissa. Verottajan kannalta sitä kuitenkin voidaan pitää jatkuvana verona.
Kertaluonteiset verot edellyttävät, ollakseen tehokkaita, periaatteessa
1uontoissuorituksia - mm. Suomen omaisuudenluovutusverotuksessa
yritettiin tätä periaatetta osittain noudattaa. Käytännössä luontoissuo-ritus tuottaa suuria vaikeuksia. Tällöinhän olisi valtion varastoihin koot~ava suuret määrät mitä erilaisimpia varallisuusesineitä, joiden oikeudenmukainen jakaminen varattomille olisi erittäin hankala tehtävä.
Kiinteistöt, tehtaatym. reaaliomaisuus olisi »paloiteltava» paikan päällä,
-mikä useimmissa tapauksissa aiheuttaisi tuntuvaa kansantaloudellista
tappiota. Tästä syystä ei yleensä ole turvauduttu luontoissuorituksiin,
vaan verot on määrätty maksettaviksi rahassa, kuten muutkin verot.
Perintöveroa on pidetty sopivana redistribuutioverona, varsinkin
Englannissa, jossa säännöllistä varallisuusverotusta ei ole. Veroa peritään
-yleensä joko jäämistöverona tai perintöosuusverona.Jälkimmäinen muoto
on redistributiivisessa mielessä jonkin verran tehokkaampi, koska se suosii perinnön jakamista moneen osuuteen, jolloin varallisuus on tasoittunut jo ennen verotusta. Tällaisessa verotuksessa voidaan sitä paitsi soveltaa samanaikaisesti useita progressioita, jotka vahvistavat sen tasoittavaa vaikutusta. On tosin· huomautettu, että perinnönjättäjän lapsen
asettaminen edullisempaan asemaan verotuksessa on epäjohdonmukaista redistdbuution kannalta; rikkaan isän poika nauttii jo ennestäänkin
etuja, joita ei millään perintö- tai muullakaan verotuksella kyetä poistamaan. 65 Vaikka perintövero varsin tehokkaasti amputoi suuria varalli65. KLAUS PETER KISKER Die Erbschaftsteuer als Mittel der Vermögensredistribution. Volkswirtschaftliche
-Schriften, Heft 79. Hrsg. Dr. J. Broermann. Berlin 1964, s. 128.
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suuksia, ei sen säästämistä supistavaa vaikutusta yleensä pidetä suurena. 66
Jos perinnönsaaja voi suorittaa veron.sa haltuunsa joutuneen omaisuuden
tuotolla, perintöverotus vain hidastaa pääoman muodostusta, redistributiivis en vaikutuksen jäädessä \saavuttamatta.
Varallisuusverojen omaisuutta tasoittava vaikutus riippuu siitä, joutuuko maksaja luopumaan osasta varallisuuttaan, niin että hänen omai:suutensa on verotuksen jälkeen pienempi kuin sitä ennen. Tähän pyritään järjestämällä verotus riittävän progressiiviseksi. Pelkkää suhteellistakin verotusta voitaisiin harkita, mikäli sitä täydennettäisiin tulonsiirToilla varattomille. Suhteellinen vero ei kuitenkaan pystyisi »to bring
:about that- flattening of the top. of the property pyramid \vhich is the
.characteristic effect of progressive taxadon».6 7
Tasoituksen voidaan katsoa onnistuneen, jos verotuksen johdosta luovutettu varallisuus joutuu sellaisten henkilöiden omistukseen, joiden vaTallisuuska,nta ennen tasausta oli verotettujen varallisuutta pienempi.
Redistribuutioprosessi voi tietyin edellytyksin osittain onnistua, vaikka
verovelvolliset olisivat maksaneet veronsa tulostaan, varallisuuskantaansa
vähentämättä. 68 Tämä on mahdol~sta, jos kertyneill~ verovaroilla lisätään vähävaraisten omaisuuskantaa. Jos muulla tavoin edistetään tämän
väestönosan säästämistä, varakkaiden pääomanmuodostuksen supistues:sa verotuksen johdosta, netto tuloksena on luonnollisesti myös yhteiskunnan yksityisen varallisuuden tasoittuminen.
Tasausprosessiin liittyy kuitenkin komplikaatioita, jotka saattavat
vaikeuttaa päämäärän saavuttamista tai jopa tehdä sen kokonaan kyseenalaiseksi. Erääseen näistä komplikaatioista on edellä viitattu: tasausprosessi voi hidastaa taloudellista kasvuvauhtia, jos se välittömästi tai
välillisesti vähentää investointeja ja/tai investointihalukkuutta. On olemassa eräänlainen »psychological breaking-point», jonka ylittäminen
vaikuttaa haitallisesti työnhaluun ja yrittäjäntoimintaan.
Redistributiivisessa verotuksessa ei maksukykyisyysnäkökohtien huo66. Ks~ FRITZ NEUMARK Mäglichkeiteneiner finanzpolitischen Beeinflussung von Kapitalbildung und Kapital.verwendunr;. Schriften des Vereins fiirSozia1politik. N. F. Ed. 5. 1953, s. 69.
67. F. A. HAYEK Progressive Taxation Reconsidered. On Freedom and Free Enterprise. Essays in Honor of
Ludwig von Mises. Princeton 1956, s.269.
68. Jo Ricardo h:uomautti siitä, että l,lseimmat verot. pyritään maksama,an tuloista, koska jokainen
haluaa säilyttää taloudellisen asemansa ennallaan ja siis pysyttää varallisuutensa sillä tasolla, minkä se
on kerran saavuttanut. DAVID RICARDO Kansa,ntalouden ja verotuksen periaatteet. Sivistys ja Tiede 104,
Porvoo 1937, s. 179.
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mioon ottaminen yleensä ole välttämätöntä; niistä luopuminen päin vastoin tehostaa verotuksen vaikutusta. Varallisuuden erilainen tuottokyky
ei myöskään välttämättä edellytä diskriminoivaa käsittelyä. Tuotta-·
maton ja vähätuottoinenkin varallisuus voi merkitä potentiaalista kulutusta ja sosiaalista vaikutusvaltaa. On kuitenkin todennäköistä, että
verolla, joka kohtaa sekä tuottavaa että tuottamatonta varallisuutta"
on -tavallista voimakkaampi investointeja supistava vaikutus. 69 Omai-suuden erilainen tuottokyky vaikeuttaa varallisuusesineiden realisointia.
Jos suuri osa verovelvollisen omaisuudesta on heikkotuottoista tai tuottamatonta, hän voi joutua pulaan yrittäessään hankkia likvidejä varoja.
veron maksamiseen. Verotus vaikuttaa tällöin voimakkaasti kontrak-·
tiivisesti ja tasauksen onnistuminen jää epävarmaksi.
Konfiskatoristen verojen kohdatessa yksityisten. hallussa olevia kiinteistöjä, tuotantolaitoksia ja muuta reaaliomaisuutta, likvidien varojen
irroittaminen voi olla vielä vaikeampaa. Tehtaasta ei yleensä voida
myydä osia tuotantotoiminnan siitä kärsimättä. Ellei varoja muuta tietä,
esim. luottolaitoksilta, ole saatavissa, omistaja joutuu usein ottamaan
liiketoverin. Yrityksen ollessa pieni ja heikkovarainen voi liikekumppanin löytäminen tuottaa vaikeuksia eikä kukaan halua liittyä epävarmaan
yritykseen, ellei samalla saa määräysvaltaa firman asioihin. Verotus johtaa siis tällöin asianomaisen vapauden rajoittamiseen ja vähentää hänen
hyvinvointiaan. Epätoivoisissa tapauksissa on yritys hajoitettava ja koneet, laitteet ja varastot myytävä enimmän tarjoavalle. Tasaus on tapahtunut, mutta kansanvarallisuuha on samalla tuhoutunut.
Kun on kysymys likvideistä, helposti rahaksi muutettavista varallisuusesineistä, niiden realisointi ei yleensä tuota vaikeuksia. Jos niistä kuiten-·
kin syntyy ylitarjontaa, hinnat pyrkivät laskemaan. Jyrkästi progressiiviset, redistributiiviset varallisuusverot voivat äärimmäistapauksessa
johtaa täydelliseen kaaokseen, verovelvollisten yrittäessä epätoivon vimmalla tarjota omaisuuttaan myytäväksi.
Onnistuneen tasausohjelman erääksi edellytykseksi mainittiin, että.
veronmaksun yhteydessä realisoidut varallisuusesineet siirtyvät vähävaraisten haltuun. Näinhän ei suinkaan tarvitse olla laita; omaisuudensiirrot tapahtuvat vapailla markkinoilla ja on varsin todennäköistä, että.
69. Ks. GEORGES H. BORTS and
London 1964, s. 198 ja seur.
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varallisuus esineet kulkeutuvat suurimmaksi osaksi sellaisten henkilöiden
käsiin, joilla jo ennestään on varallisuutta. Pienen tuotantolaitoksen joutuessa vasaran alle ostaja tavallisesti paljastuu saman alan yrittäjäksi,
joka käyttää tilaisuutta hyväkseen kilpailijan eliminoimiseksi. Näin ollen
on redistribuution asemesta tapahtunutkin varallisuuden konsentraatiota.
Poikkeuksia luonnollisesti on: myyntiin joutunut saman henkilön omistama osakemäärä voi jakautua hyvinkin monen ostajan kesken. Tämä
.on sitä todennäköisempää, mitä suuremmasta määrästä on kysymys.
Varallisuuden tuottoon eli ns. vakautettuun tuloon kohdistuvat verot
.eivät suoranaisesti vaikuta tasaavasti, ellei progressio ole niin ankara,
ettei tuotto eivätkä verovelvollisen muutkaan tulot riitä veron maksamiseen. Tällaiset verot vaikuttavat koron alennuksen tavoin ja voivat supistaa säästämistä. Heikkotuottoisen ja tuottamattoman varallisuuden
suhteen pätevät samat näkökohdat, jotka on esitetty varsinaisia varallisuusveroja koskevassa tarkastelussa. Mikäli pääoman muodostus supistuu verojen johdosta, niillä on pitkällä tähtäyksellä redistributiivinen
vaikutus. Eräissä tapauksissa saattavat varallisuuden tuottoverot kuitenkin lisätä epätasaisuutta; jos vero nimittäin on suhteellinen, se vaikuttaa diskriminoivasti hitaasti kasvaviin varallisuuksiin.
Tuloverotuksen varallisuutta tasoittava vaikutus on sitä suurempi,
mitä enemmän se rasittaa tuloja, jotka muuten säästettäisiin. Vaikutusta
voidaan edelleen vahvistaa verottamalla lievemmin kulutukseen käytettävää tulonosaa. Yrittäjänvoittoon kohdistuvat verot vaikuttavat kuitenkin varallisuusveroja voimakkaammin investointipäätöksiin. Laajasti
ottaen voitaneen sanoa, että kaikilla veroilla, kulutusveroillakin, on
säästämistä supistava vaikutus. 7o Jos tämä säästämisen supistuminen
kohtaa myös omaisuudettomia, sillä ei tietenkään ole varallisuutta tasaavaa vaikutusta.
Mainittakoon vielä, että varakkaat henkilöt voivat mieluummin supistaa kulutustaan kuin vähentää säästämistään, joka on heille eräänlainen statussymboli. Tasaukseen tähtäävän finanssipolitiikan on siten
kohdistettava huomiota myös psykologisiin tekijöihin.
Redistribuutioon liittyvistä komplikaatioista on vielä mainittava veronkohtaantoprobleema. Varsin. huomattava osa suurista yksityisistä va70.
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rallisuuksista on yrittäjien hallussa ja on mahdollista, että he pyrkivät
siirtämään verot tavaroittensa ja palvelustensa hintoihin. Eräillä tahoilla
on väitetty, että yr1tyksen tuotosta riippumattomat verot siirtyvät kuta
kuinkin automaattisesti, koska ne kohtaavat kaikkia yrittäjiä ja siten
myös rajatuottajia. 71 Tällaisia veroja ovat muitten muassa juuri varalli-·
suusverot. Pidetään myös mahdollisena, että yritysten tuottoverotkin
ainakin osittain joutuvat kuluttajien kannettaviksi. Tätä voidaan perus-·
tella jopa eräil1ä empiirisillä tutkimuksilla. 72 Näistä syistä on katsottu,.
että verotuksen avulla ei yleensä voida tasoittaa varallisuuden jakautu-·
mista. 73
On kuitenkin huomattava, että jos redistributiivisessa tarkoituksessa
kannettuja veroja ei kohdisteta yhteisöjen muodossa toimiviin yrityksiin
- niin kuin esillä olevassa selvityksessä edellytetään - veronsiirto vaikeutuu. Monet yksityis:fi.rmat kilpailevat markkinoilla samanlaisia tuotteita valmistavien yhteisöjen kanssa. Yhteisöjen omistajia yksityishenkilöinä kohtaavat redistributiiviset verot eivät ilmeisesti, ainakaan sään-·
nöllisesti, pääse siirtymään tuotteiden hintoihin - osittain tämä on tietenkin mahdollista, jos johtajat vaikutusvaltaisina osakkaina siihen pyr-·
kivät. Pessimistinen suhtautumistapa verotuksen mahdollisuuksiin tasoittaa varallisuuden jakautumista ei siis nähdäksemme ole paikallaa'n 74
Jos meillä on riittävästi tietoja kotitalouksien indifferenssikäyrästöistä ja
yrittäjien tuotantofunktioista, voimme suorittaa minkälaisen allokaation
tahansa. 75
Mikäli mahdollinen veronsiirto olisi niin laajamittainen, että se joh-.
taisi hintatason yleiseen nousuun, tai jos inflaatio muista syistä pääsisi
valloilleen, tilanne komplisoituisi edelleen. Inflaatiolla on yleensä re-·
distributiivinen vaikutus, mutta kun se kohdistuu eri tavalla erilaisiin
varallisuuksiin, eivät sen seuraukset ole makrotaloudellisesti ennakoita-·
vissa. Tuloksena voisi olla entistä epätasaisempi jakautuma. Voidaan ni-·
mittäin olettaa, että suuret varallisuudet ovat pääosaltaan inflaatiolta
71. Ks. esim. FÖHL mt. s. 20.
72. Ks. kirjoittajan arvosteluartikkelia »Finanspolitik och kapitalbildning» (ALOIS OBERHAUSER
Finanzpolitik und private Vermögensbildung) , Ekonomiska Samfundets Tidsskrift 1964:2, ss. 121-126.,
73. FÖHL mt. s. 22.
74. Ks. myös FRITZ NEUMARK Einkommensteuer. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Dritter'
Band. Tiibingen 1961, s. 77.
75. BENJAMIN HIGGINS »Financing Accelerated Growth». Government Finance and Economic Development(O.E.C.D.), Paris 1965, s. 35.
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suojattua reaaliomaisuutta ja pien~t enimmäkseen inflaatiolle altista ra-·
ha- yms. omaisuutta. Yhteiskunnan varakkaat piirit hyötyvät usein.
inflaatiosta. N ettovaikutuksena voi siten olla varallisuuden konsentraa-·
tion lisääntyminen, koska inflaatiosta hyötyvät myös säästävät eniten. 76
Lisätessään yrittäjien voittoja ja .sen kautta investointeja inflaatio·
edistää edelleen varallisuuden kasaantumista. Inflatoristen tendenssien.
vastapainona on kuitenkin redistdbuutloprosessiin liittyvä deflatorinen.
kehitys, johon edellä viitattiin. Voidaan tosin ajatella, että varallisuuden.
tasoituskin vähentää inflaatiovaaraa johtaessaan lukuisten uusien, pienten varallisuuksien syntyyn. Niiden haltijain edun mukaista on silloin,.
että rahanarvo pysyy vakaana.
Tietomme veropoliittisten toimenpiteitten vaikutuksista ovat yhä
edelleen varsin hämärät; ne lepäävät ikään kuin Rembrandtin valohä-·
myssä. 7 7 Näitä seikkoja on tutkittu suhteellisen vähän. Moderni finanssitiede on esim. kohdistanut varsin vähän huomiota varallisuusveroihin ja
niiden vaikutuksiin. Sen sijaan on perusteellisesti analysoitu tulon muo-·
dostusta ja tulon käyttöä. 78 BENT HANSEN on sitä mieltä, että verojen ja.
tulonsiirtojen redistributiivista vaikutusta tuskin voidaan tarkkaan sel-·
vittää. Yleensä edellytetään, että transaktio tapahtuu tietyllä tavalla,
mutta sitä ei voida näyttää toteen empiirisen aineiston puuttuessa mel-·
kei n kokonaan. 7 9
Varakkailla henkilöillä on eräitä etuja, jotka puuttuvat pienten varal-·
lisuuksien haltijoilta. He voivat nimittäin sijohtaa osan varoistaan riski-·
pitoisemmin; jolloin varallisuuden keskituotto kasvaa. Lisäksi ovat täl-·
laiset kapitalistit yleensä myös paremmin peril1ä pääomamarkkinoiden
oloista. Tasaantuminen saataisiin aikaan, jos pienten varallisuuksien kas-·
vunopeutta kiihdytettäisiin. Näitä seikkoja voidaan tutkia myös symbo-·
lien avulla.
Ottakaamme tarkastelun kohteeksi kaksi henkilö~, joiden varalli-·
suudet ovat K 1 ja K 2 .80 Olkoon K 1 < K 2 • Olettakaamme edelleen, että.
76. JACOB VINER The Economics of Development samannimisessä kokoomateoksessa, toim. A. N.
AGARWALA ja S. P. SINGH. Second print., New York 1964, s. 21.
77. GUNTER SCHMÖLDERsin puheenvuoro SAUERMANNin ja NEuMARKin esiteimien johdosta. Schrif-·
ten des Vereins fiir Sozialpolitik. N. F. Bd. 5. Berlin 1953, s. 86.
78. Ks. W. ALBERS Vermögensbesteuerung, Publie Finance, VoI. XV. 1960, reprinted 1964, s. 233.
79. HANSEN The Economic Theory ofFiscal Policy, s. 99 ja seur.
80. Analyysitekniikka on osittain lainattu MEADElta, joka puolestaan on kehitellyt erästä PASINETTIll.
metodia. Ks. MEADE, mt. s. 41 ja seur.
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pienemmän varallisuuden (K I ) tuotto on 5 % ja suuremman varallisuu~
den (K 2) 2 % vuodessa. Edellyttäen, että tuotto lisätään varallisuuteen,
mutta työtulot kulutetaan kokonaan, varallisuudet kasvavat vuosittain
mainituilla määrillä. Tällöin varallisuuksien suhde lähenee ajan pitkään
ykköstä:

ts. varallisuuden jakautuminen tasoittuu.
Jos työtulotkin otetaan huomioon, voidaan molempien varallisuuksien suhteelliset kasvukertoimet (k I ) ja (k 2) esittää seuraavasti:

jolloin El ja E 2 tarkoittavat omistajien työtuloja ja VI sekä v 2 heidän varallisuuksiensa tuottokertoimia. Siten vIKI ja v 2K2 ilmaisevat omistajien
vakautettuja tuloja ja vastaavasti (El
vIKI) sekä (E 2 v 2K2) heidän
kokonaistulojaan. Jos SI ja S2 osoittavat säästämisalttiutta, niin SI (El
vIKI) ja S2 (E 2 v 2K 2) kuvaavat niitä absoluuttisia määriä, millä varallisuudet kasvavat vuosittain.
On selvää, että epätasaisuuden kehittyminen suuntaan tai toiseen
riippuu - ceteris paribus - variaabeleista s, E ja v. Mikäli E 2 > El jaf
tai 8 2 > SI, jakautuma pyrkii epätasaistumaan. Yksityinen tulonsaaja
voi vain rajoitetussa määrin korottaa variaabelia E; joka tapauksessa sen
korottamiseen kuluu aikaa- sen pienentäminen käy sen sijaan suhteellisen- helposti: vähennetään työntekoa. E:n ja s:n sekä (E
vK):n ja
.8:n välillä on tunnettu riippuvuussuhde ; tulojen noustessa säästetään
yleensä enemmän. Jos V2 > VI, ts. jos K 2 tuottaa esim. 5 % ja K 1 2 %
vuodessa, seurauksena on luonnollisesti myöskin yhä epätasaistuva jakautuma.
Yllä on tarkasteltu tuloja ja varallisuutta ennen välittömiä veroja.
'Olettakaamme, että käytössä ovat seuraavat välittömät verot (verokannat) : varallisuusvero (t K), vakautetun tulon vero (tvK)ja tulovero (tE).
Tällöin ovat t K, t vK ja tE parametreja, joita valtio voi vapaasti muuttaa. Kokonaisverorasitus (T) muodostuu siten seuraavaksi:

+

+

+

+

+

YKSITYISESTÄ VARALLISUUDESTA. . •

321

Disponiibeli tulo S1 (Yd) on tällöin
Yd = (E

+ yK) -

T

Ja säästäminen eli varallisuuden muodostus (S)
S =s (E

+ yK).

J 08 tK K > v K, verovelvollisen on pakko maksaa erotus työtulostaan
(E), ellei hän halua realisoida varallisuuttaan tai käyttää lainavaroja.
Jos toisaalta T > Y, verovelvollinen joutuu myymään osan omaisuudestaan (ellei hän turvaudu lainanottoon).
Edellä todettiin, että varallisuudenverotuksen .yhteydessä realisoidut
omaisuusesineet ilmeisesti suhteellisen harvoin joutuvat vähävaraisten
haltuun. Samoin kävi selville, ettei verotusta. yleensä voida järjestää
luontoissuoritusten pohjalle. Varallisuuden uudelleenjakaminen in concreta, ts. omaisuuden siirtäminen suoraan varakkailta varattomille, ei ilmeisestikään ole käytännössä mahdollista muuta kuin poikkeustapauksessa.
Konfiskatorista verotusta on sen vuoksi täydennettävä varattomille suoritettavilla tulonsiirroilla.
Jos tulonsiirrot rahoitetaan redistributiivisella verotuksella, eivät henkeä tai perhettä kohden jaettavat osuudet voi olla kovinkaan suuria.
Otetaan esimerkki omasta maasta. Vuoden 1961 tilaston mukaan 82 oli
verotettuja, yksityis henkilöille kuuluvia varallisuuksia kaikkiaan 166 555
ja niiden yhteinen verotettava arvo oli 6 528 milj. nmk. Keskimääräinen
varallisuus oli siten 39 300 nmk. Jos katsomme, että kenelläkään ei ole
oikeutta tätä suurempaan varallisuuteen, konfiskoimme 37 016 varallisuudesta tämän rajan ylittävän osan ja jaamme sen niiden kesken, joiden
varallisuus on pienempi kuin 39 300 nmk. Keskimääräinen jaettava osuus
on silloin 18 000 nmk. Tällöin on kaikilla yhtä suuri varallisuus. Operaatio merkitsee suurimmassa vaurausluokassa yli ,95 %.:n veroa.
Esimerkkimme koskee kuitenkin v~in verotettuja varallisuuksia. Kun
verotettavan varallisuuden alaraja mainittuna vuonna oli 12 500 nmk
ja kun verotuksessa vielä myönnettiin v~rsin huomattavia vähennyksiä,
oli suurin osa yksityisten henkilöiden varallisuuksista verottomia. Vaikka
varallisuuksien kokonaismäärä ei olekaan tiedossa, voidaan päätellä, että
81. Tulonsiirtoja ei ole erikseen merkitty yhtälöön - niiden voidaan katsoa sisältyv~n E:hen.
82. Tulo-ja omaisuustilasto. SVT IV B:28, taulu 12.
4
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tasauksessa jaettava määrä jäisi varsin vaatimattomaksi. On selvää, että
redistributiivisella verotuksella saadut varat eivät riittäisi lainkaan
omaisuudettomille jaettaviksi. Todettakoon, että vaurauden tasaamista
on usein vastustettu juuri siihen vetoamalla, että tasainen jako johtaa mitättömän pieniin osuuksiin. On kuitenkin huomattava, että suurten varallisuuksien tasaaminen jo sinänsä lieventää sosiaalista jännitystä yhteiskunnassa. Sitä paitsi on mahdollista, että kyseiset varat jakamattominakin, julkisen vallan käytössä, tulevat koko kansantalouden kannalta.
tehokkaammin käytetyiksi kuin alkuperäisillä omistajilla. 83
Tulonsiirrot eivät myöskään sellaisinaan merkitse saajain varallisuus- .
kannan kasvua. Näin on laita vain, jos rahat käytetään varallisuusesineiden hankkimiseen tai jätetään esim. rahapääomana pitkäaikaisille talletustileille. Todellisuudessa tulonsiirrot käytettäneen pääasiallisesti kulutukseen, koska rajakulutusalttius on varojen vastaanottajilla suurempi
kuin niiden luovuttajilla. Tästä aiheutuva kokonaiskysynnän kasvu voi
tosin olla toivottavakin, koska se lieventää redistributiivisen verotuksen
kontraktiivista vaikutusta.
On kuitenkin muistettava, että varallisuuden tasaamisen ohella valtiolla on muita, ehkä tärkeämmiksikin katsottavia tavoitteita, jotka osittain kilpailevat, osittain liittyvät edelliseen. Tällaisia ovat ennen kaikkea.
täystyöllisyyden ja vakaan rahanarvon ylläpitäminen sekä tasapainoisen
maksutaseen ja tyydyttävän taloudellisen kasvun turvaaminen. Täystyöllisyyden voidaan katsoa edistävän varallisuuden tasausta, koska kaikilla työkykyisillä on silloin mahdollisuus säästää. Tavoittd den samanaikainen saavuttaminen voi kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Tasauspolitiikan ja kasvupolitiikan väliseen yhteyteen on jo viitattu. Postulaatteja täystyöllisyys, vakaa rahanarvo ja maksutaseen tasapaino voitaisiin tässä mielessä kutsua »maagiseksi kolmioksi».84 Varallisuuden tasaaminen on toisaalta tarkoituksenmukaisuuskysymys - kuten·jo mainit-·
tiin, ei sen rajoja voida tieteellisen pätevästi määritellä. Taloudellisen
kasvunkin postulaatti kuuluu osittain samaan kategoriaan, koska sen
konkreettinen sisältö ei ole tarkkaan määriteltävissä. Julkinen valta ei voi
83. R.H. TAWNEY Equality. London 1964, s. 122.
84. Ks. FRIEDRICH-WILHELM DÖRGE Elemente und Instrumente der Wirtschafts- und Sozialpolitik,
Wirtschafts- und Sozialpolitik hrsg. HEINZ-DIETRICH ORTLIEB und FRIEDRlCH-WlLHELM DÖRGE,
OpIaden 1964, s. 57.
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tuijottaa yksipuolisesti tasauskysymykseen, vaan sen on otettava huomioon
kaikki muutkin tehtävät. Valtion budjettipolitiikkaa onkin sovellettava
siten, että se, vaikuttaessaan makrotaloudellisesti redistributiivisesti, samalla tukee täystyöllisyyttä ja vakaata rahanarvoa.
Redistributiivisen verotuksen suoranaista käyttämistä varallisuuden
tasauksen välineenä ei kuitenkaan enää pidetä aktuellina siihen liittyvien monien komplikaatioiden vuoksi. 85 Tarpeellisiksi katsotut korjaukset pyritään aikaansaamaan yleisen talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan
yhteistoiminnalla. Niinpä onkin tasauspolitiikan toinen vaihtoehto,
vähävaraisten yhteiskuntaryhmien varallisuuden muodostuksen lisääminen, käynyt yhä tärkeämmäksi. 86 Tämä ohjelma, jota voitaisiin kutsua
»evolutiiviseksi», on lähjnnä sosiaalipolitiikan piiriin kuuluva, mutta
liittyy samalla läheisesti yleiseen talouspolitiikkaan. Sitä on mm. pidetty
keinona yhteiskunnan kokonaissäästämisen lisäämiseksi infiaationvastaisessa politiikassa. Vähävaraisten sosiaalisen aseman parantaminen rohkaisemalla heidän vapaaehtoista säästämistään, on kauan ollut sosiaalipolitiikan eräänä päämääränä - tosin ei aina pelkästään humanitäärisistä syistä: säästämisharrastuksen yleistymisen uskottiin vähentävän
vallankumousuhkaa.
Valtio voi monella tavalla puuttua yhteiskunnan pääoman muodostukseen ja sen jakautumiseen. Varakkaiden kansankerrosten säästämistä voidaan supistaa muillakin keinoin kuin verotuksella. Samoin on mahdollista usealla tavalla edistää vähävaraisten säästämistä. Pienten ja keskisuurten tulonsaajaryhmien säästämisen kartuttaminen onkin - julkisen talouden säästämisen ohella - ainoa keino kokonaissääsdimisen lisäämiseksi ilman että se johtaa epätasaisempaan tulonjakoon. 87 Toisaalta riippuu kokonaissäästäminen vain vähäiseltä osalta kotitalouksien
85. BRUNO MOLITOR Eigentum (1). Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Dritter Band.
Göttingen 1961, s. 37. Ks. myös RAGNAR NURKSE Problems oJCapital Formation in Underdeveloped Countries.
Oxford 1962, s. 147 ja BENT HANSEN Aspects of Property Taxation. A General Report. Publie Finance,
VoI. XV. 1960, reprinted 1964, s. 217.
86. Näin varsinkin saksaa puhuvissa maissa, joissa palkansaajaväestön säästämisen ja varallisuuden muodostuksen edistäminen on viime vuosina ollut vilkkaan mielenkiinnon kohteena. Länsi-Saksan
jälleenrakennustyö johti valtavaan pääoman mu.odostukseen, mutta samalla tulojen ja varallisuuden
konsehtraatioon. Lisäksi kärsivät pientallettajat vuoden 1948 rahanuudistuksen yhteydessä suuria
tappioita - jo toisen kerran saman sukupolven aikana. Tähän probleemiin ei vielä ole löydetty tyydyttävää ratkaisua. Ks. ROSKAMP mt. s. 52.
87. WILLI ALBERS Sparen und Investieren als Bestimmungsgrunde des Wachstums und der Verteilung des
Sozialprodukts, Weltwirtschaftliches Archiv. Bd. 81. 1958, s. 32 ja seur.
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säästämispäätöksistä. Yritysten ja ennen kaikkea julkisen vallan säästäminen on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Onkin todettavissa, että jos
yksityisen sektorin säästämisalttius on liian pieni, voidaan aina lisätä julkisen--:~alouden säästämistä. 8 8 Kotitalouksien säästämisen talouspoliittista
merkiJystä ei siten ole yliarvioitava. Valtion budjettipolitiikan avulla voi..g~~~;~~ina muuttaa julkisen ja yksityisen säästämisen välistä suhdetta.
Mitä suurempi on budjetin ylijäämä (sopivalla tavalla määriteltynä),
sitä suuremmaksi kasvaa ceteris paribus julkinen varallisuus yksityiseen
varallisuuteen verrattuna. Budjettipolitiikalla voidaan myös vaikuttaa
koti talouksien nettovarallisuuden j aka u tumiseen. 8 9
Mainittakoon, että välittömän verotuksen korvaaminen välillisellä
verotuksella saattaisi lisätä kotitalouksien - lähinnä kuitenkin vain keski- ja suurituloisten - säästämistä. Kuluttajaväestön säästämistä edistettäisiin myös siirtämällä välittömän verotuksen painopiste yrityksille.
Vaikka yritykset siirtäisivätkin verot kokonaisuudessaan kotitalouksille,
se merkitsisi näille välillisen verotuksen lisäystä ja siten kulutusalttiuden
pienenemistä.
Varallisuuden muodostukseen tähtäävä politiikka edellyttää tietoja
kotitalouksien kulutus- ja säästämistottumuksista. Teoreettisessa tutkimuksessa onkin kohdistettu paljon huomiota kuluttajien preferenssien
muotoutumiseen, niihin ajassa vaikuttaviin tekijöihin sekä kuluttajien
odotuksiin tulojensa vastaisesta kehityksestä. 9 0 Näissä kulutusteorioissa
on kuitenkin säästäminen eli pääoman muodostus tavallaan jäänyt takaalalle; se on käsitelty jäännöseränä. Kotitalouksien säästämisen teorian
tulisi perustua sekä kulutuksen että varallisuuden omistuksen preferenssi!eoriaan. Tällaista »yhteensulatettua» teoriaa ei ole vielä kehitetty. 91
Yksityistalouksien kulutus- ja säästämispäätöksissä ei aina ole kysymys
yksinomaan valinnasta kulutuksen ja säästämisen välillä, vaan eri säästämismuodot voivat samanaikaisesti tulla kysymykseen; esim. omakotitalo plus pankkitalletus versus kulutus, henkivakuutus plus pankkitalletus
88. TINBERGEN, mt. s. 119.
89. Ks. HANSEN Aspects 01 Property Taxation, s. 219.
90. Ks. LAURI KORPELAINEN Yksityinen kulutus Suomessa vuosina 1948-1960, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:25. Helsinki 1962, s. 48.
91. STEN THORE Hushållens sparande år 1957. Del II. Meddelanden från Konjunkturinstitutet,
Serie B:32. Stockholm 1960, s. 23 ja seur. Myös NIITAMO ja PAUNIO huomauttavat säästämisteorian
puutteellisuudesta, mao s. 50 ja seur.
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versus kulutus jne. 92 Kulutusfunktioteorioissa on sitä paitsi pääC:"!-siallisesti
tarkasteltu säästämisen jakautumista tulon mukaan. On paljon muitakin
säästämiseen vaikuttavia tekijöitä, joihin olisi kohdistettava enemmän,
huomiota. Ei-taloudellisten tekijäin vaikutus on usein perinteellisten
»taloudellisten tekijäin» vaikutusta voimakkaampLTällaisia tekijöitä
ovat ikä, siviilisääty, perheen suuruus, sivistystaso, sosiaalinen miljöö
jne. 93
Vähävaraisen väestönosan' säästämisen pahimpana esteenä on suuri
kulutusalttius, josta jo edellä on ollut puhetta. Mitä pienempi on kotitalouden käytettävissä oleva tulo, sitä suurempi on kulutuksen suhteellinen
osuus siitä. Myös elintärkeän, ns. eksistenssikulutuksen osuus koko
kulutuksesta on kääntäen verrannollinen tulon suuruuteen. Säästämisen
on sen vuoksi tapahduttava vähemmän tärkeän kulutuksen kustannuksella. Säästämiseen ja pääoman muodostukseen on lisäksi totuttava. Tärkeänä ,edellytyksenä on myös vakaa rahanarvo; epävakaa rahanarvo ja
hintatason nousu pienentävät säästämisalttiutta.
Kulutusalttiuteen liittyvänä ja sitä vahvistavana tekijänä on aikaisemmin mainittu demonstraatiovaikutus. Se onkin eräs kaikkein voimakkaimpia säästämistä rajoittavia tekijöitä. Esikuvana olevien varakkaiden
väestönryhmien kulutuksen supistaminen heikentäisi tätä vaikutusta.
Huomautettakoon, että esikuvakysynnän kohdistuminen kestäviin varallisuushyödykkeisiin merkitsee vähävaraisten säästämisen kasvua.
Nykyisissä korkean elintason maissa on kuitenkin myös vähävaraisen
väestönosan enemmistöllä yleensä mahdollisuuksia säästämiseen. K ysymys on vain siitä, miten se on aikaansaatavissa. Edellä todettiin sosiaaliturvajärjestelmän supistavan säästämistä. Paradoksina voidaankin todeta, että jos halutaan lisätä vähävaraisten säästämistä ja pääomanmuodostusta, ei sosiaaliturvajärjestelmä saa olla liian kehittynyt. Kulutusalttiuttapyrkivät yltäkylläisyysyhteiskunnassa myös lisäämään yhä monipuolistuva kulutustavarateollisuus ja kauppa. »High pressure selling» ja
siihen liittyvä aggressiivinen mainoskampanja pitävät huolen siitä, että
markat eivät pysy kauan kuluttajan taskussa. Nouseva elintaso on johta92. Ks. W. EIZENGA Demographic Factors and Savings. Contributions to Economic Analysis XXII,
ed. R. STROTZ et. al., Amsterdam 1961, s. 45.
93. BENT HANSEN »Tax Policy and Mobilisation of Savings». Government Finance and Economic Development (O.E.C.D.). Paris 1965, s. 151.
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nut siihen, että tO,imeentulominimiä vastaavaan elintasoon katsotaan
vähävaraisissakin perheissä kuuluvan radion, television, jääkaapin, kulkuneuvoista vähintään mopedin, kesämökin jne. Vähän ironisesti onkin
kysytty, minkälaisia varallisuus esineitä olisi »vähävaraisten» sitten hankittava itselleen! Täydelliset camping-varusteet, tenniskenttä vaiko
yksi tyislen tokone? 9 4
Vapaaehtoisen säästämisen elvyttämiseksi suositellaan - ja onkin
laajasti sovellettu - erilaisia tavoitesäästämisen muotoja. Esim. huoneisto-osakkeen tai omakotitalon häämöittäessä muutaman vuoden päässä kulutus alttius vähenee. Säästämistä voidaan helpottaa mm. siten, että
osa palkasta pidätetään työnantajan toimesta palkanmaksun yhteydessä.
Myös palkkioita voidaan käyttää kiihokkeina. Varsin tavallista on veronhuojennusten käyttäminen; määräajaksi sidotuille talletuksille myönnetään osittainen tai täydellinen verovapaus ja/tai ne saadaan vähentää
verotettavasta tulosta. Talletuksiin voidaan lisäksi liittää indeksitakuu rahanarvon alenemista vastaan. Tällaisista talletuksista voidaan maksaa
pienempi korko kuin tavallisista säästövaroista. Yleensä ollaan kuitenkin
sitä mieltä, että korolla ei ole huomattavampaa vaikutusta säästämiseen.
Veronhuojennustilit ja muut vastaavilla etuuksilla varustetut talletukset eivät kuitenkaan yleensä mainittavammin lisää kotitalouksien kokonaissäästämistä. Niille siirretään usein rahaa toisilta tileiltä tai ne käsittävät varoja, jotka muutenkin olisi säästetty. Lisäksi ne suosivat suuria
tulonsaajia ja voivat jyrkentää varallisuuden konsentraatiota. Veronhuojennusten käyttäminen tosin vähentää valtion tuloja, joten sillä voi teoreettisesti olla kontraktiivinen vaikutus.
Kirjallisuudessa on myös pohdittu pakkosäästämisen eri muotoja,
mutta yleensä niihin on suhtauduttu torjuvasti; pakkokeinoja suositellaan käytettäviksi vain hätätilassa. Sekä vapaaehtoista tietä että pakkosäästämisellä kootut ja jäädytetyt varat on joka tapauksessa joskus vapautettava, jolloin ne yleensä käytetään konsumtiiviseen tarkoitukseen.
Pyrkimykset varallisuuden muodostuksen lisäämiseen ovat tällöin epäonnistuneet. On kuitenkin huomattava että määräajaksi sidotuilla talletuksilla voi silti olla taloudellista kasvua edistävä vaikutus; ne h elpottavat investointien lisäämistä ja mahdollistavat kokonaiskulutuksen kasvun aikarajoituksen jälkeen.
94.

KLUBER

mt. s. 309.
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Myös palkankorotukset aiheuttavat muutoksia tulonjakautumassa ja
vaikuttavat vähitellen varallisuudenkin jakautumiseen. Niitä voitaisiin
siten harkita eräänä keinona varallisuuden uudelleen jakamiseksi »evolutiivista» tietä. Menetelmän onnistumisen mahdollisuudet ovat kuitenkin, ainakin lyhyellä tähtäyksellä, verrattain pienet. Laajat palkankorotukset johtaisivat pian hintojen nousuun ja tilanne jäisi ennalleen.
Pitkän tähtäyksen ohjelmassa, jossa pyritään Hsäämään palkannauttijaväestön osuutta kansantulosta, on varovaisesti sovelletulla palkkapolitiikalla kuitenkin tärkeä sija.
Omaisuudettoman väestönosan taloudellisen riippumattomuuden parantamiseksi on toisen maailmansodan jälkeen monessa maassa kokeiltu
uutta työntekijäin korvausmuotoa, osallistumista yrityksen voittoon.
Eräiden tutkijain mukaan tämä menetelma voi määrätyin edellytyksin
parantaa työllisyyttä ja tuottavuutta sekä alentaa hintatasoa. 95 Tehokas
voitonosuusmenetelmä edellyttää, että voittoja ei makseta työntekijöille
rahana, vaan että ainakin suurin osa pidätetään esim. lainana työnantajalle. Käteissuoritukset ovat palkankorotuksiin verrattavissa, joten
niillä on pääasiallisesti kulutusta lisäävä vaikutus. Edelleen olisi estettävä osuuksien konsumtiivinen käyttö esim. työntekijän vaihtaessa työpaikkaa. Menetelmällä on suurin piirtein pakkolainajärjestelmään liittyvät hyvät ja huonot puolensa. Voitonosuusmenetelmää on kritisoitu sillä
perusteella, että yritysten voitot vaihtelevat melkoisesti. Hyvin menestyvän yrityksen työntekijätjoutuvat siten muita edullisempaan asemaan.
On huomautettu, että ei-itsenäisten väestönryhmien säästämisen lisääminen (vapaaehtoisesti tai pakkokeinoin) supistaa väistämättömästi kokonaiskulutusta järkyttäen siten taloudellista tasapainoa. Tällöin voivat
uudet toimenpiteet osoittautua välttämättömiksi. Mikäli ei-itsenäisten
varallisuuden muodostus on saatu aikaan, se on tapahtunut kulutuksen
kustannuksella. Samanaikaisesti on itsenäisten säästäminen ja kulutus kuitenkin pysynyt muuttumattomana. Koko prosessin nettoseurauksena on
siten ei-itsenäisten elintason aleneminen. 96
Edellisen johdosta on korostettava, että ei-itsenäisten, siis lähinnä palkansaajien, varallisuuskannan lisääminen on jo sinänsä saavutus, joka
95. Ks. esim. jAROSLAV VANEK Workers' Profit Participation. Unemployment and the Keynesian Equilibrium. Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 94. 1965, s. 206 ja seur.
96. Ks.

FÖHL

mt. s. 96.
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pitkällä tähtäyksellä parantaa ratkaisevasti heidän taloudellista ja sosiaalista asemaansa. Tasauspolitiikan »revolutiivisia» ja »evolutiivisia»
toimenpiteitä sopivasti kombinoimalla pystytään epäilemättä tasoittamaan varallisuuden jakautumista siten, että ei-itsenäisten taloudellisen
aseman parantuessa itsenäiset joutuvat kohtuullisessa määrin alentamaan elintasoaan.
Probleemaa ei ilmeisesti kuitenkaan voida ratkaista ·kädenkäänteessä.
On tehty eräitä laskelmia tasoitusprosessin kestoajasta. Olettakaamme,
että varallisuus jakautuu tällä hetkellä itsenäisten ja ei-itsenäisten välillä
suhteessa 80:20. Jos redistribuutioprosessi saadaan käyntiin ja päämääränä on suhteen 75:25 saavuttaminen, siihen kuluu aikaa 54 vuotta kansantalouden kasvukertoimen ollessa 3 %. Jos kerroin on 5 %, muutos
kestää 32 vuotta. 97 Laskelmat perustuvat Länsi-Saksan oloihin, mutta
osoittavat joka tapauksessa, että kysymyksessä on pitkäaikainen, parin
sukupolven ajan vaatima kehitysprosessi.

4. Varallisuuden jakautuminen Suomessa
Henkilökohtaisen varallisuuden jakautumisesta Suomessa tiedetään varsin vähän. Pääsyynä tähän on varallisuustilastojemme rudimentaarinen
tila. Meillä ei suoriteta edes jatkuvia kansanvarallisuuslaskelmia saatikka
sitten selvityksiä varallisuuden vertikaalisesta jakautumisesta. Ainoa
käytettävissä oleva lähde on tulo- ja varallisuusverotuksen yhteydessä
kerätty aineisto, jonka perusteella laadittua tilastoa julkaistaan vuosittain.
Jonkin verran aineistoa olisi saatavissa perintöverotuksesta, mutta sitä
ei ole lainkaan käytetty hyväksi.
Tulo- ja varallisuustilastonkin aineisto on monessa suhteessa puutteellinen. Se käsittää ensinnäkin vain verotettavan omaisuuden. Varsin laajat varallisuusryhmät on vapautettu kokonaan verosta eivätkä ne siten
esiinny tilastossa. Tärkeimmistä poisjäävistä varallisuuslajeista mainittakoon muille kuin shekkitileille sijoitetut talletukset, eräät obligaatiot,
verottomat asunnot sekä henkilökohtainen irtaimisto mukaanluettuina ar97. Ks. WILHELM KRELLEn puheenvuoro, Lohnpolitik und Vermögensbildung. Frankfurter Gespräch
der List Gesellschaft 29.-30. November 1963. Veröffentlichungen der List Gesellschaft E. V. Bd.
37. Basel-Tiibingen 1964, s. 66.
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voesineet ja kokoelmat, mikäli niitä ei käytetä tuottavaan tarkoitukseen.
Tilasto ei salli erilaisten varallisuusesineiden erittelyä,joten ei ole mahdol-lista selvittää esim. kotitalouksien kestävien kulutustavarain hankintaa. 98
Edellä on jo mainittu, että verotettavasta varallisuudesta tehtävät vä-hennykset aiheuttavat sen, että vain osa varallisuuksista tulee tilastoon
mukaan. Sosiaalivähennykset voivat perheellisillä nousta 9 000 markkaan
ja sen yli. Arveluttavia puutteita liittyy edelleen verotusta varten tapah-tuvan varallisuuden arviointiin. Varallisuus esineiden arvo ei yleensä ole'
tarkoin määrättävissä ja objektiivisen arvon määrääminen on usein täy-sin mahdotonta. 9 9 Huomattava osa veronalaisesta varallisuudesta arvioidaan sitä paitsi valtiovarainministeriön määräämien perusteiden
mukaan. Mikäli varallisuuden arviointi perustuu verovelvollisen omaan.
ilmoitukseen, aliarvostus on varsin yleistä. Verotuksen kiertämiseksi on_
lisäksi olemassa erilaisia mahdollisuuksia. Näistä syistä on tilaston osoittama jakautuma todellista jakautumaa tasaisempi. Mainittakoon vielä,
että vuosien kuluessa on varallisuuden arviointiperusteita ja veronalaisen
varallisuuden piiriä toistuvasti muutettu, mikä vaikeuttaa kehitystrendien seuraamista varallisuuden jakautumisessa.
Tilastopohjan puutteista huolimatta esitettäköön seuraavassa muuta-mia huomioita henkilökohtaisen, varallisuuden jakautumisesta Suomessa. Tietoihin on kuitenkin suhtauduttava varauksin. Verotilastojen
epäkriittistä käyttöä on luonnollisesti aina varottava. Tulojen ja varalli-·
suuden jakautumista selvittäessään tutkija joutuu turvautumaan veroviranomaisten apuun, mutta, HrcKsin sanoja lainataksemme, »it is the
business of the theoretical economist to be able to criticize the practice
of such authorities; he has no right to be found in their companyhimself».1 0 0
98. Jossain määrin tämä on mahdollista alkuperäisten veroilmoitusten perusteella.
Eräitä tietoja yksityiseen kulutukseen sisältyvistä kestävistä tavaroista on saatavissa kansantulo-tilastosta. Käsite »kestävät tavarat» vastannee suurin piirtein tässä selvityksessä sovellettua koti-taloudessa käytettävien varallisuusesineiden määritelmää. Luvut eivät kuitenkaan ole puhtaita, vaan
niihin sisältyvät myös julkisen hallinnon, liikeyritysten ja ulkomaalaisten käyttämät ja ostamat tavarat. Näitten tavarain arvo oli v. 1954 436 milj. nmk, v. 1961 951 sekä vuosina 1962-1964 keskimäärin 1000 mi1j. nmk. Prosenttinen osuus koko yksityisestä kulutuksesta oli mainittuina vuosina suhteellisen stabiili eli vastaavasti 8.0, 10.0, 10.4, 9.2 ja 9.0 %.
99. Ks. LASSI KILPI Omaisuusveromme nykyisestä asemasta vakautetun tulon lisäverotuksena, Kansantalou-dellinen Aikakauskirja 1958, nide 2, s. 117 ja seur.
100 J. R. HICKS Value and Capital. Second ed., Oxford 1962, s. 180 alav.

:330

RAOUL BRUMMERT

Yksityisten henkilöiden varallisuus on jakautunut kvinttiileittäin en
VUOSIna seuraavasti:

Yksityisten henkilöiden varallisuuden kvinttiili}akauma
P20

1
2
3
4
5
Ylin 5 0;0
Ylin 1 %

1926
%
5.8
7.3
10.5
16.8
59.6

1938

0;0

1950
%

1960
%
7.3
8.9
12.1
16.7
55.0

6.9
8.4
11.1
15.3
58.3

6.6
9.0
13.1
17.6
53.7

100.0

100.0

100.0

100.0

35.7
20.6

36.4
20.4

28.3
14.3

31.2
16.4

Luokituksessa ja luokkaväleissä tapahtuneet muutokset vaikuttavat
jossain määrin esitettyihin prosenttilukuihin. Asetelman perusteella voitaneen päätellä, että jakautuma on jonkin verran tasoittunut kolmen
vuosikymmenen aikana. Kahden alimman kvinttiilin (40 0;0 varallisuudesta) osuus on siten noussut vuodesta 1926 vuoteen 1960 3.1 prosentti-yksikköä, samalla kun kahden ylimmän viidenneksen osuus on pienentynyt 4.7 yksikköä. Myös keskimmäiselle kvinttiilille kuuluva varallisuus
-on suhteellisesti kasvanut. Vuonna 1926 oli ylimmällä viidenneksellä
lähes 3/5 ja ylimmällä 1 %:lla yli 1/5 koko varallisuudesta. Vuodesta
1950 lähtien on jakautuma yläpäästään jälleen hiukan epätasaistunut.
Voidaan mainita, että vuonna 1957 oli Länsi-Saksassa ylimmän viidenneksen osuus lähes 70 %. Myös alemmassa päässä oli varallisuus epätasaisemmin jaettuna kuin Suomessa; kahdelle ensimmäiselle viidennek:selle kuului siten vain 9.3 0/0.101 Varallisuuden jakautuminen on meillä
myös huomattavasti tasaisempi kuin Englannissa ja Yhdysvalloissa (vrt.
·edellä esitettyjä lukuja, s. 10).
On mahdollista, että viime vuosisadan puolella muodostuneista suu101. PAUL ]OSTOCK und ALBERT ANDER Konzentration der Einkommen und Vermägen. Die Konzen<lration in der Wirtschaft, hrsg. HELMUT ARNDT, Bd. 1. Schriften des Vereins fiir Sozia1politik. N. F. Bd.
20/I. 1960, s. 209.
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rista yksityisistä varallisuuksista osa vielä esiintyi vuoden 1926 jakautumassa. Näiden kohtalona on yleensä hajoaminen parissa kolmessa sukupolvessa, pääasiassa perintöjärjestelmän ja progressiivisen verotuksen
johdosta. Toinen maailmansota seurauksineen on ilmeisesti myös tuhonnut joukon suuria omaisuuksia. Tämä kuvastunee siitä, että reaaliarvoltaan vähintään 400 000 nmk:n varallisuuksien lukumäärä oli 787
vuonna 1926, 1 423 v. 1938 ja 849 v. 1960. Näitten varallisuuksien osuus
kaikista reaaliarvoltaan vähintään 40 000 nmk:n varallisuuksista oli
vastaavasti 2.5, 11.1 ja 2.7 0/o. Toisaalta on 1950-luvulla alkanut elintason ripeä nousu johtanut lukuisten pienten ja keskisuurten omaisuuk:sien muodostumiseen.
Varallisuuden kvinttiilijakauma noudattanee suurin piirtein väestön
ikärakennetta. Virallisen tilaston mukaan kuului vuonna 1959 55 vuotta
täyttäneille henkilöille koko maassa 50.7 % verotettavasta varallisuudesta. Kaupunkikunnissa oli vastaava sadannes 55.0 ja maalaiskunnissa
47.1. Luvut ovat samaa suuruusluokkaa kuin Ruotsissa. 102
On huomattava, että vuonna 1950 käytäntöön otettu talletusten verovapaus, jota sittemmin yhä laajennettiin, on ilmeisesti vaikuttanut varallisuuden jakautumiseen - mikä ei käy ilmi tilastosta. Varakkaat
piirit ovat edelleen hyötyneet asuntotuotannon veronhuojennuksista;
tietynlaisiin asunto-osakkeisiin sijoitettu pääoma ja korkotulo ovat
määrävuosien aikana olleet verottomia. Vastaavanlaisena sij oi tuskohteena ovat olleet korkeakorkoiset, inflaatiolta suojatut valtion obligaatiot. Onkin todennäköistä, että varallisuuden jakautumjnen on tämän
johdosta erilaistunut. Tätäkään ei voida havaita tilaston luvuista.
On kyseenalaista, kannattaako varallisuustilastoamme yksityiskohtaisemmin analysoida sen vakavien puutteellisuuksien johdosta. Olisi harkittava, onko edes syytä jatkaa sitä enää nykyisessä muodossaan. Varallisuuden jakautumisen ja pääoman muodostuksen luotettava selvittäminen Suomessa jäänee odottamaan, kunnes virallisen tilaston kehittämissuunnitelma vuosiksi 1966-1970 tältä osaltaan toteutuu. Olisi
tärkeätä, että kotitalouksien tuloja ja niiden käyttöä kuvaavien tilastojen
parantamisessa kiinnitettäisiin huomiota myös kotitalouksien säästämiseen ja varallisuuden jakautumiseen.
102. Vrt.

GUSTAV CASSEL

Teoretisk socialekonomi. Andra bearbetadeuppl., Stockholm 1938, s. 250.
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Heikon tilastoaineiston johdosta ei ole mahdollista tehdä varmoja.
johtopäätöksiä henkilökohtaisen varallisuuden jakautumisesta Suomessa ..
Voitaneen kuitenkin päätellä, että jakautuman epätasaisuus ei ole sitä
suuruusluokkaa, että sen korjaaminen edellyttäisi »revolutiivisten» ta-·
sausmenetelmien käyttämistä. Sen sijaan voidaan suositella toimenpi-·
teitä säästämisen lisäämiseksi pieni- ja keskipaIkkaisten ,sekä nimenomaan nUOrison keskuudessa. Tähän tähtääviä suunnitelmia onkin
tekeillä.

Taloudelliset ilmiöt ja aika*
Kirjoittanut

J.J. PAUNIO

Nykyaikaisen taloustieteellisen tutkimuksen mielenkiinto näyttää samanaikaisesti levittäytyvän kahteen eri suuntaan. 1 Yhtäältä pyritään selittämään taloudellista käyttäytymistä, ts. taloudellista päätöksentekoa ja
siitä aiheutuvaa toimintaa. Hyvänä esimerkkinä suhdanneteorian piiristä voidaan mainita SCHUMPETERin teoria. 2 Mutta toisaalta tutkimus
on myös kiinnostunut tämän toiminnan aineellisista ja aineettomista edellytyksistä ja tuloksista kuten tuotannon määrästä, työvoimasta, pääomasta,työvoiman ammattitaidosta, koneiden suorituskyvystä, kulutustavaroista
jne. Tutkimuksen painopiste op. kieltämättä usein jälkimmäisellä puolella siiloinkin, kun tarkoituksena on loppujen lopuksi analysoida varsinaista taloudellista käyttäytymistä. Ilmeisesti juuri keynesiläisellä
makroteorialla on tällainen näkökulma. Viimeksi mainittu suuntaus
on luultavasti seuraus mm. kvantitatiivisuuden vaatimuksen korostamisesta taloustieteessä.
Kvantitatiivisuuden tähdentäminen selittää myös, miksi taloudellisessa
analyysissa 'muuttuja' -käsitteellä on keskeinen merkitys. Matematiikassahan 'muuttujalla' tarkoitetaan muuttuvaa suuretta,3 joka määrhelmällisesti sisältää mitattavuuden ja joka näin ollen toimii ,käsitteellisenä
välikappaleena pyrittäessä mittaamaan taloudellisia 'ilmiöitä'. Monesti
tyydytäänkin puhumaan yksinomaan taloudellisista 'muuttujista' taloudellisten 'ilmiöiden' asemesta. 4

* Tämä kirjoitus sisältyy - vähäisiä korjauksia lukuun ottamatta - aikaisemmin julkaisemaani monisteeseen Taloudellinen kasvu ja suhdannevaihtelut dynaamisen makrotarkastelun valossa, Suomen
Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos, Sarja D:6, Monistettuja tutkimuksia, maaliskuu 1965.
1. Vrt. j. j. PAUNIO Kansantaloustieteen näköaloista; eräs subjektiivinen arviointi, Kansantaloudellinen
Aikakauskirja 1961, Nide 3, s. 213.
2. Ks. JOSEPH A. SCHUMPETERBusiness Cycles, VoI. I, New York 1939, Ch. III. B-C.
3. Ks. esim. P. J. MYRBERG Dijlerentiaali- ja integraalilaskennan oppikirja. Helsinki 1944, s. 69.
4. Ehkä on silti aihetta mahdollisuuksien mukaan käyttää termiä 'ilmiö', jotta säilyisi mielikuva
:siitä, etteivät kaikki taloustieteellisesti mielenkiintoiset seikat ole mitattavissa.
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Mutta ennen kuin 'ilmiö' voidaan mitata, se on määriteltävä. Taloudellisesta 'ilmiöstä', esimerkiksi jostakin hyödykkeestä, voidaan täsmällisesti puhua vasta sitten, kun on selvitetty mitä se on, missä se on olemassa·
ja milloin. 5 Joskaan ei ole läheskään aina tarpeellista erottaa 'ilmiöitä"
käsitteellisesti toisistaan näiden kaikkien kriteerioiden perusteella, niin
on kuitenkin ilmeistä, että 'aika' on relevantti jo tässä määritelmävai-·
heessa. Tällaisessa melkeinpä triviaalissa mielessä 'aika' on olennainen
osa taloustieteen käsitteitä; sen perusteellahan 'ilmiö' sijoittuu johonkin
tiettyyn kohtaan tai jollekin tietylle välille aikaulottuvuudessa.
Silloin kun 'ilmiö' ilmaistaan 'muuttujana', ja siis periaatteessa sovitaan sen mitattavuudesta, joudutaan samalla määrittelemään, minkä ulottuvuuden avulla mittaus ajatellaan tapahtuvaksi ja missä yksiköissä.6Jos pysytään vielä hyödyke-esimerkissä, niin hyödykkeen fyysillinen
määrä voidaan ilmaista painon, pituuden, tilavuuden jne. perusteella,
jolloin jokin näistä katsotaan sopivaksi fyysillisen määrän ulottuvuudeksL
Taloustieteessä ei tavallisesti kuitenkaan riitä vain fyysillinen määrä,.
vaan mittaus suoritetaan myös 'raha' -ulottuvuudessa siten, että hyödykkeen hinnalla - hyödykeyksikön (fyysillisin termein ilmaistun) raha-·
hinnalla - kerrotaan hyödykkeen fyysillinen määrä. Taloustieteessä ei
itse asiassa huomattavalla ,osalla ilmiöitä ole lainkaan fyysillistä ulottuvuutta, vaan ainoastaan 'raha' -ulottuvuus; tämä pitää paikkansa mm ..
kokonaistaloudellisten ilmiöiden kohdalla. - Siitä kärsii tietenkin mit-·
tauksen täsmällisyys, sillä rahahintahan ei ole mikään ilmiöihin kuuluva.
muuttumaton ominaisuus.
Joka tapauksessa on ilmeistä, että relevantti mittaus voi käydä päinsä
ilman aikaulottuvuutta, vaikkakin aika-aspekti kuuluu itse ilmiön määri-·
telmään, kuten edellä todettiin.
Sellaista ilmiötä, jota kuvaavan muuttujan käsitteeseen ei ole sisäl-·
lytetty aikaulottuvuutta, nimitetään 'varannoksi' ja vastaavaa muuttujaa.
'varantomuuttujaksi' .
Tuotanto, kulutus, säästäminen jne. ovat niitä ilmiöitä, jotka talou-·
dellisina 'tapahtumina' eivät voi olla ajattomia, vaan jotka toteutuak-·
5. Ks. edelleen GERARD DEBREU Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium,.
Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, Monograph 17, New York 1959,.
s. 28-32.
6. Ks. erityisesti]. PARRY LEWIS Dimensions in Economic Theory, The Manchester School ofEconomie::
and Social Studies, September 1963.
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seen edellyttävät ajan kulumista. 7 Sen vuoksi on näiden ilmiöiden suu-ruutta (nopeutta, voimakkuutta, vilkkautta) fyysillisin tai monetäärisin
termein mitattaessa oltava selvillä siitä, missä aikayksikössä mittaus suo-ritetaan. Tärkasteltakoon hiukan lähemmin taloudellisten 'tapahtumien'
- taloudellisen toiminnan - mittausta.
Esityksen helpottamiseksi analyysia valaistaan kansantulokäsitteen_
avulla. Merkittäköön kansantulon arvoa - rahaulottuvuudessa mitattuna - tiettynä vuonna Y T:llä. Tämä suure voidaan käsittää varannoksi,.
jolloin vuotta osoittava merkintä (T) ilmoittaa, minkä vuoden kansantulo se on. Toisaalta voidaan lisäksi kysyä, millä nopeudella kansantulo·
muodostuu ao. vuoden aikana. Kuviossa merkitään ordinaatta-akselilla.
T -vuoden alusta lukien muodostunutta kansantuloa ja abskissa-akselilla
aikaa (t) T-vuoden alusta lukien. Ajatellaan vuosi jaetuksi ääreelliseen

y

f(i}

O ·~-------------------+------~t
~----------~--------~--n
1 vuosi

maaraan (n) yksikköajanjaksoja. Funktio Y = f(t) osoittaa kansantulon
»kertymistä» ajan kuluessa niin, että n:nnen ajanjakson päättyessä
funktio ilmaisee koko vuoden kansantulon arvon.
Jos kansantuloa kertyy yhden yksikköajanjakson kuluessa ö. f(t),.
7. Ks. G. L. S. SCHAcKLEn lennokasta kuvausta teoksessa Time in Economics. Professor Dr. F. de
Vries Lectures, Amsterdam 1958, s. 14.
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voidaan tulonmuodostuksen keskimääräiseksi voimakkuudeksi

~t

pituisen

yksikköajanjakson kuluessa määritellä

~:~t) (ks. kuviota), jos itse tulon-

muodostuksen voimakkuus on f' (t), ts.

~;~t):n arvo, 'kun ~ t läpestyy

raja-arvoa 0. 8 Yksikköajanjakso voidaan luonnollisesti määritellä myös
vuoden mittaiseksi; silloin :

~ ilmaisee tulonmuodostuksen keskimää-

räistä voimakkuutta vuoden T aikana, jos ~ t = 1 vuosi (ks. kuviota) ja
.siis ~ f(t) = Y T.
Samalla tavalla voidaan tulkita mikä tahansa taloudellinen 'tapahtuminen' erään apukäsitteeksi katsottavan varannon muodostumispro.sessina, jolloin vastaavat käsitteet tavallisesti määritellään ao. varannon
muutossuunnan perusteella. Niinpä tulonmuodostus käsitetään edellä
'tulo' -varannon kasvuksi. Formaalisesti aikaisemmjn sanottuun liittyen
on siis edellytettävä, että f'(t) > 0 analyysin koko aikavälillä tai djfferensseissä ilmaistuna

~;~t) > 0 kaikissa tutkittavan ajanjakson aika-

yksiköissä. Mutta f-funktion korkeammat derivaatat, esimerkiksi toinen
. k 0 1mas denvaatta
·
(se k··a vastaavastI. ~
~ 2f(t). ~ 3f(t) )
.
Ja
Ja ~ . VOIvat
SI·l··h
h Val della nollan kummallakin puolella.
Tavanomaisessa taloustieteellisessä kielenkäytössä ei yleensä puhuta
tulonmuodostuksen voimakkuudesta, vaikka siitä onkin kysymyso Niinpä
.sanonnalla »kansantulo pysyy muuttumattomana» tarkoitettaneen, että
~ f(t)

~t

>

0 °a ~f(t) - 0
J
~t ,

:sanonnalla »kansantulo kasvaa», että

;sekä sanonnalla »kansantulon kasvu voimistuu», että
~

f(t)

0

~

2f(t) .

~

f(t)

Lit> ,~.~>
B. V rt. nopeuden määritelmään mekaniikassa.

0 Ja

~

3f(t) .

~

2f(t).

0

~.~>.
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Kun 'ilmiötä' kuvaavan muuttujan määritelmä sisältää aikaulottuvuuden (edellä esitetyllä tavalla), on kysymys 'virtailmiöstä' ja vastaavasti 'virtamuuttujasta'.
Saman analyysin puitteissa voidaan tietenkin käsitellä sekä virta- että
varantosuureita. 9 Sitä paitsi on tähdennettävä, että virtojen ja varantojen käytön määrää analyysinäkökulma, eikä niinkään se, että jotkut
ilmiöt olisivat sinänsä virtoja tai varantoja. 10 Kuitenkin voidaan virtailmiöksi silti vain kelpuuttaa taloudellinen 'tapahtuminen' eri ilmenemismuodoissaan,ll kun sen sijaan 'tapahtumia' voidaan muuntaa varannoiksi, kuten edellä todettiin.
Miten aikaulottuvuus ilmenee taloudelliseen analyysiin sisältyvissä
suhdeluvuissa? Kun suhdeluku ilmaisee kahden varannon välistä suhdetta,
esimerkiksi valtion obligaatioiden osuutta taloudenpitäjien koko arvopaperisalkun arvosta, ei suhdeluvun arvo sis'ällä aikaulottuvuutta. Tällainen suhdeluku on tietenkin »päivätty» kuten vastaavat varannotkin.
Jos taas suhdeluku kuvaa virran ja varannon välistä suhdetta - esimerkiksi taloudellisen aktiviteetin voimakkuutta suhteessa rahamäärään
- on suhdeluvun arvo riippuvainen virran suuruuteen vaikuttavan
yksikköajanjakson pituudesta ja siitä, mitä rahamäärää yksikköajanjakson sisällä käytetään vertailussa. Suhdeluvun arvo määrittyy tällöin
aikaulottuvuudessa. Kun suhdeluku kohdistuu kahteen virtaan/ 2 jotka
mitataan samassa aikayksikössä, niin suhdeluku on »ajaton», mikäli
virrat ovat samaa kertalukua. Esimerkkinä tämäntyyppisestä suhdeluvusta on keskimääräinen kulutus alttius , jota vastaavat virrat ovat
ensimmäisen kertaluvun differenssejä (tai ensimmäisiä derivaattoja)
ajan suhteen. Jos suhdeluku koskee kahta eri kertalukua olevaa virtaa,
niin suhdeluvun arvo on riippuvainen kummankin virran mittauksessa
käytetyistä aikayksiköistä. Akseleraattori on esimerkki tämänkaltaisesta
suhdeluvusta ; se suhteuttaa toisiinsa esimerkiksi ajan suhteen ensim9. Esimerkkinä voidaan mainita korkoteoria. Ks. ,WILLIAM J. BAUMOL Stocks, Flows and Monetary
Theory, Quarterly Joumal of Economics, February 1962. Vrt. myös ERKKI LAATTO ja J. J. PAUNIO
Likviditeetti- ja luottokorkoteoria; vertaileva tarkastelu, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1955, Nide 3.

10. D. W. BUSHAW and CLOVER Introduction to Mathematical Economics. Homewood, Illinois 1957,
s. 10.

11. »Commodities must be newly produced or currently used up in a physical sense to qualify
as flow suppliesor flow demands». BUSHAW and CLOWER mt. s. 12.
12. J. PARRY LEWIS mt. s. 247-248.

338

J. J.

PAUNIO

mäisen kertaluvun differenssillä (tai ensimmäiselläderivaatalla) ilmaistun investoinnin ja toisen kerta luvun differenssillä (tai toisella drerivaatalla) määritellyn kansantulon kasvun.
Todettakoon siis vielä, että ilmiöt sijoittuvat aina johonkin. kohtaan
tai jollekin välille aikaulottuvuudessa. Lisäksi on korostettu, että 'varanto' -ilmiöiden mittaus tapahtuu ilman aikaulottuvuutta, mutta aikaulottuvuudessa, kun on kysymys 'virrasta'. 'Virta' -muuttujan määritteleminen suoritetaan 'varanto' -apukäsitteeseen nojautuen.
Taloudellisia ilmiöitä koskevat käsitteet huolellisesti määriteltyinä sisältävät »päiväyksen». Tämä on varsin ilmeistä ajallisesti sidottujen
empiiristen tutkimusten käyttämien käsitteiden osalta, mutta sama koskee
itse asiassa myös teorian käsitteitä, joskaan »päiväys» ei tällöin sijoita
ilmiöitä »historialliseen» kalenteriin, vaan noudattaa kulloinkin kysymyksessä olevan teorian omaa, yleensä melko joustavaa. ajanlaskua.
Aikaulottuvuuden kannalta katsottuna analyysi voidaan kohdistaa
joko yhtä tiettyä »päiväystä» koskeviin ilmiöihin tai ilmiöiden kehitykseen ajan (so. useiden perättäisten »päiväysten») kuluessa. Seuraavassa
keskitytään käsittelemään jälkimmäistä ns. kehitysnäkökulmaa, ts. dynaamisen teorian näkökulmaa; tässä yhteydessä sivuutetaan edellinen ns.
poikkileikkausnäkökulma.
Taloudellisen muuttujan ajallisesti perättäisis,tä - ja siis »päivätyistä»
- arvoista muodostuu aikasarja, jonka voidaan tulkita kuvastavan erään
satunnaisilmiön kehitystä ajan kuluessa. Kun kuhunkin hetkeen liittyvää aikasarjan teoreettista arvoa pidetään eri satunnaismuuttujana, niin
kunakin hetkenä havaittu aikasarjan arvo on samaan hetkeen liittyvän
satunnaismuuttujan toteutunut arvo.' Itse näiden satunnaismuuttujien
joukko muodostaa stokastisen prosessin, joten empiirinen aikasarja on
tältä kannalta katsottuna tällaisen prosessin eräs toteutuminen. Stokastinen prosessi voidaan katsoa tunnetuksi, jos muuttujien joukon jakautumafunktio on tiedossa.
On monenlaisia prosesseja. Yhtäältä on puhtaasti stokastisia prosesseja,
joissa jokainen satunnaismuuttuja on täysin riippumaton toisista prosessin satunnaismuuttujista, ts. toteutunut prosessi on täysin satunnainen.
Toisaalta on deterministisiä prosesseja, joiden toteutuneet prosessit ovat
säännönmukaisia ja joita voidaan näin ollen kuvata funktionaalien (tai
funktioiden) avulla. Tässä yhteydessä ei tämän pitemmälti käsitellä
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stokastisia prosesseja koskevia varsinaisesti tilastotieteen piiriin kuuluvia
kysymyksiä. l3
Dynaamisessa talous teoriassa käsitellään taloudellisten ilmiöiden kehityksen erilaisia ominaispiirteitä. Ilmiöiden kohdalla on periaatteess~
kysymys kaikista mahdollisista taloudellisista prosesseista sekä puhtaasti
stokastisista että deterministisistä prosesseista. Mutta tosiasiallisesti on
talousteoriassa kiinnitetty huomiota sellaisiin kehitysilmiöihin, joiden
kohdalla deterministiset piirteet ovat merkittäviä.
Niinpä suhdanneteoriassa käsitellään taloudellisen toiminnan periodisia
heilahteluja, kun taas inflaationteoriassa on viime kädessä ilmeisesti kysymys rahanarvon ei-heilahtelevista, suunnaltaan kohoavista räjähtävistä prosesseista!14 Kasvunteoria on sen sijaan kiinnostunut taloudellisen
toiminnan yleisestä kehityssuunnasta.
Säännönmukaisuuksien havaitseminen aikasarjoissa riippuu olennai;.
sesti siitä, kuinka paljon havaintoja on käytettävissä ja millä tiheydelHi
aikaulottuvuudessa. Tässä mielessä on. esimerkiksi kasvunteorian perspektiivi erilainen kuin suhdanneteorian; edellisen teorian relevantit
muuttujat ovat suhteellisen »hitaasti» muuttuvia, ja sen kannalta relevantti yksikköperiodi lienee - »historiallisessa» kalenterissa mitaten varsin pitkä, kun taas suhdanneteorian kohdalla muuttujat ovat »nopeasti» muuttuvia, ja yksikköperiodi on vastaavasti lyhyt.
13. Ks. stokastisista prosesseista esim. HERMAN

WOLD Demand Analysis, 10. luku. New York 1953.
14. Tähdensin tätä inflaationteorian erikoispiirrettä väitöskirjassani Tutkimus avoimen inflaation
teoriasta. Helsinki 1959, s. 32.

Keskustelua

Erkki Pihkala:
Kansantalousmiesten amm~ttikoulutuksen
tehostamista ja syventämistä siten, että se
johtaisi enemmän tai vähemmän rajatun ammattiekonomistien ammattikunnan
syntymiseen, on eräässä mielessä. pidettävä
onnistuneena ajatuksena. Tilanne on näet
se, että vaikka maallikot eivät vakavissaan
rupea neuvomaan tai arvostelemaan insinöörien suorittamia sillan lujuuslaskelmia
tai hammaslääkäriensä toimia hammastarhassaan, niin taloudellisiin laskelmiin
ja arviointeihin jokainen katsoo olevansa
oikeutettu puuttumaan. Ekonomistit eivät
siis ole onnistuneet vakiinnuttamaan arvovaltaansa suuren yleisön silmissä. Yleisön
ja ekonomistien keskinäisiin suhteisiin sen
enempää puuttumatta voidaan tämän todeta johtuvan osittain myös ekonomisteista itsestään. Pätevänä pidettävän ammattiekonomistin tai miksei tutkijaryhmänkin
saadessa valmiiksi kehitysanalyysin tai
muun vastaavanlaisen selvityksen toiset
ammattinsa taitavat ekonomistit rientävät
torjumaan esitetyt ajatukset kokonaan tai
osittain väärinä. Tämä johtunee lähinnä
siitä, että useimmat julkisten yhteisöjen
suorittamat taloudelliset ratkaisut ovat
aina luonteeltaan poliittisia. Vaikka ekonomisti toimisikin täysin vilpittömässä
mielessä, vaikuttavat päätöksiin usein rat-

kaisevasti poliittiset preferenssit ja näkemykset siitä, minkälainen kehitys olisi
julkisen yhteiskunnan kannalta esteettisesti oikein. Tämä sanottakoon puuttumatta lainkaan poliittisiin intohimoihin,
joiden palvelukseen moni ammattiekonomistikin herkästi joutuu. Kyseessä on siis
lähinnä ongelma, miten »social overhead
capital» yhteiskunnan kannalta rationaalisimmin käytetään. Vaikka noudatettavasta talouspoliittisesta linjasta vielä oltaisiin pääperiaatteissa yksimielisiä, niin yksistään esim. sosiaalisten uudistusten tai
kokonaistaloudellista kasvua palvelevien
investointien ajoitus tarjoaa riittävästi
väittelyaiheita. Vain yhdellä alalla voi
meillä henkilö, joka on valinnut taloudelliset ongelmat erikoisalakseen, toimia talouspolitiikastaja politiikasta välittämättä.
Tämä ala on kuitenkin varsin suppea ja
se on liitetty Kauppakorkeakoulun opetusohjelmaan liiketaloustieteenä. Yrityksen
liiketaloudellista menestymistä palvelevan
(ekonomin) ja kansantaloustieteellistä koulutusta saaneen välille näyttää kuitenkin
olevan kehittymässä ehkä myös Suomessa
sellaisten ekonomistien tarvetta, joista
Paavo Grönlund mainitsi puheenvuorossaan (ryhmä 1). Eräissä tapauksissa tämä
jakautuneisuus näyttää johtaneen kvantti-
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ja kvalikansantalousmiesten väliseen ristiriitaan. En tässä aio kuitenkaan enempää
puuttua siihen, mistä puutteista ja yksipuolisuuksista ryhmät toisiaan syyttelevät.
Muualta maailmasta lienee löydettävissä nimenomaan »ammattiekonomistien»
koulutukseen tähtääviä opetusratkaisuja.
Tietääkseni mm. Länsi-Berliinin Teknillisessä Korkeakoulussa on jo pitkän aikaa
koulutettu »talousinsinöörejä» (Wirtschaftsingeniör), joiden tehtävät vastannevat lähinnä Timo Helelän kaavailemaa
ammattiekonomistiryhmää. Differoitumista eri aloille tapahtuu jo koulutusvaiheessa. Saksassa on näille »talousinsinööreille»
määrätty mm. pakollinen harjoittelu erilaisine tehtävineen lukukausien välisiksi
ajoiksi. Mikäli »talousinsinöörin» tutkinto
ei mahdu Helsingin Yliopiston tai Teknillisen korkeakoulun ohjelmaan, voitaneen
se »kokeeksi» ottaa esim. Tampereelle
suunnitteilla olevan yliopiston (Teknillinen korkeakoulu ja Yhteiskunnallinen
korkeakoulu) ohjelmaan. Harjoittelu voinee tapahtua jossain tutkimuslaitoksessa
tai niissä harjoittelupaikoiksi kelpuutetuissa yrityksissä ja markkinointielimissä, joissa on riittävästi tarvetta suhdanneanalyysiin, kysyntäennusteisiin jne. Mainitun
saksalaisten »talousinsinöörien» koulutusohjelman ja miksei mahdollisesti muidenkin maiden, mikäli niissä on olemassa vastaava tutkinto, uskon voivan antaa arvokkaita viitteitä siihen, millaisia vastausten Timo Helelän ensimmäiseen kysymykseen tulisi olla.
Kysymys numero kahden vastauksen
tulee olla »kyllä», mikäli ekonomistien
koulutusta lähdetään uudistamaan tai
täydentämään. Muussa tapauksessa tutkimus tarjonnee nykyisille »ammattiekonomisteille» mahdollisuuden käyttää pa-
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remmin kuin tähän asti hyväkseen kysynnän ja tarjonnan lakia oman elintasonsa
kohottamiseksi.
Tässä yhteydessä haluan viitata siihen
epäsuoraan rahalliseen tukeen, joka yrityssektorista olisi saatavissa taloudellisen
analyysinja eritoten kasvututkimuksen hy,..
väksi. Monissa yrityksissä on näet ollut
tarvetta ja halua laatia 50-, 75- ja 100vuotishistoriikkeja. Lähivuosina näiden
tarve tulee lisääntymään. Toistaiseksi historiikkeja ovat sivupalkalla ja sivutoimenaan kyhänneet historioitsijat. Tuloksena
on ollut se, että näistä tutkimuksista on
tullut paksuja kronikoita, joita kukaan ei
jaksa lukea. Taloudellinen analyysi on
ollut olematonta ja käytetty tutkimusmetodi yksinomaan historiallinen. Eräissä
tuoreimmissa tapauksissa on historiikkiajatuksesta luovuttu, koska ei ole saatu
kirj oittaj aksi analyysiin riittävästi harjaantunutta kansantalousmiestä. Tässä tapauksessa kehno kysynnän tyydyttäminen
on tyrehdyttänyt kysyntää. Tällä sektorilla
voitaisiin kuitenkin luoda hyvällä tarjönnalla kysyntää. Samalla nämä tutkimukset olisivat omiaan epäsuorasti kuvaamaan
jonkin teollisuusalan kasvua, tähän asti
melko tuntematonta yrittäjäkäyttäytymistä sekä yritysten sopeutumista muuttuvaan talouselämään. Ajattelen tässä lähinnä mahdollisuuksia esim. johonkin
dahmenimaiseen taloudelliseen analyysiin.
Yhdenkin tällaisen kunnollisen yri tyshistoriikin kirjoittaminen vaatisi lisäksi muissa puheenvuoroissa esitettyjen ajatusten
mukaista Suomen talouselämän kehityskulun ja rakenteen hallitsemista ja »ymmärtämistä». Kunnolla kirjoitettujen ja
analysoitujen »historiikkien» - joiden
kustantamiseen yritys- ja liikemaailma
näyttää jossain määrin olevan halukas
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- laatimista olisi vain valvottava ja ohjattava niin, että ne palvelisivat sekä tilaajia
että taloudellista tutkimusta. Olisiko tässä
eräs tehtävä Taloustieteelliselle Seuralle?
Pätevästi kirjoitetut historiikit voisivat
olla myös virikkeinä siihen, että yritykset
alkaisivat »tilata» taloudellisia selvityksiä
nyky tilanteesta ja lähi tulevaisuudesta ammattiekonomisteilta. Tällöih tietenkin tulee tärkeäksi Kimmo Karan alleviivaama
ekonomistien harjaantuminen ja kyky
välittää ajatuksensa toisille.

»Ekonomistiliiton» puuhaaminen tuntuu tällä hetkellä vielä jonkin verran väkivaltaiselta kehi tyksen jouduttamiselta, sillä
ammattiasioista voitaneen vielä puhua jo
olemassa olevien elinten puitteissa.
Tämän lehden toimitukselle esittäisin
vielä lopuksi sen toivomuksen, että kunhan käyty keskustelu on päättynyt, niin
siitä tehtäisiin jonkinlainen· yhteenveto,
joka samalla toimisi eräänlaisena toimintapontena.

Kirj aIli suu tta

VESA LAAKKONEN Osuuskunnat te~llisuuden
harjoittajina Suomessa. Helsingin Yliopiston'
Osuustoimintainstituutti, tutkimuksia No
2.Yhteiskirjapainö, Helsinki 1965. 184 s.
Helsingin Yliopiston Osuustoimintainstituutin julkaisemassa sarjassa ovat aikaisemmm ilmestyneet' seuraavat teokset:
Osuuskunta yritysmuotona ja jäsentensa' tukena

(KAI KAILAn suomennos HENZLERin alku-'
peräisteoksesta Die Genossenschaft eine fördernde Betriebswirtschaft) 1960; Laakkonen:
Suomen osuustoiminnallisen vähittäiskaupan levinneisyys ja intensiteetti 1961, ja Heikkilä:
Finland, the Land of Cooperatives 1963. Sar-

jan uusimman teoksen' tavoitteena on kuvata osuuskuntamuotoisten teollisuusyritysten kehitystä Suomessa vv. 1909-1959
ja selvittää niiden osuus maan koko teolli.;.
suudesta mainittuna ajanjaksona. Lisäksi
verrataan osuuskuntien omistaman teollisuuden kehitystä Suomessa maan osuustoiminnan yleiseen kehitykseen. Tutki~
musta voidaan näin ollen pitää lähinnä
taloushistoriallisena.
Tutkimuksessa osuustoiminnallinen teollisuus käsittää sekä kulutusosuuskuntien että tuottajainosuuskuntien omistaman teollisuuden. Näiden kahden osuuskuntatyypin jäsenistöhäri muodostuu kansantaloudenkahdesta vastakkaisesta voimatekijästä, ja siksi allekirjoittaneesta olisi

ollut paikallaan saada edes jotkut tunnusluvut erikseen näiden kahden ryhmän
osalta. Erääksi syyksi sille, ettei näin ole
voitu' tehdä, tekijä mainitsee tilastoaineiston puutteellisuuden tutkimuskauden al-:kuvuosina. Ehkäpä olisi kuitenkin ollut
mahdollisuuksien rajoissa laatia 'pienoinen
poikkiselvitys erikseen näiden kahden
ryhmän: omistamasta teollisuudesta, vaikkapa vain tutkimuskauden viimeiseltä
vuodelta (1959).
Tutkimuksessa on teollisuus jaettu kahteen osaan: ravinto teollisuus ja muu teollisuus. Osuuskunnallisen teollisuuden kehityksen osoittimina on käytetty työntekijäin ja työpaikkojen lukumääriä sekä tuotannon bruttoarvoja käyvin ja kiintein
(vuoden 1925) hinnoin mitattuina. Lisäksi
on kummassakin teollisuusryhmässä esi tetty
tuottavuuden (tuotannon määrä/työntekijäin lukumäärä) aikasarjat. Samoja muuttujia on käytetty vertailtaessa osuuskuntien omistamaa teollisuutta ja muun omistusmuodon omaavaa teollisuutta keskenään. Vertailuryhminä on käytetty sekä
yksityisten henkilöiden omistamaa että
osakeyhtiömuotoista teollisuutta. Päälähteenä tekijä on käyttänyt SVT:n Teolli...
suustilastoa. Tässä vuosina 1920 ja 1954
tehdyt uudistukset (mm. teollisuuden
uudelleenryhmittelytj' 'ovat aiheuttaneet
sen, ettei tekijä ole voinut laatia yhtenäi-
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siä koko ajanjakson 1909-1959 peittäviä
aikasarjoja emo muuttujista. Sen sijaan
tutkimuksessa käytetään lähinnä kolmea
erillistä ajanjaksoa, nimittäin vuodet
1909--1919, 1920-1953 ja 1954-1959.
Koska meijerit ja teurastamot sisällytettiin
Teollisuustilastoon vasta vuodesta 1954
lähtien, on tekijä joutunut itse arvioimaan
näiden bruttotuotannon arvot ja määrät
vuosilta 1909-1953. Arviointimenetelmistään hän antaa kiitettävän yksityiskohtaiset ja selväpiirteiset tiedot teoksensa
liitteissä. Yhdistämällä Teollisuustilastosta saamansa ravintoteollisuuden ja arvioimansa meijeri- ja teurastamoteollisuuden tuotannon bruttoarvot on tekijä saanut koko ravintoteollisuudelle yhtenäisen
aikasarjan 1909-1959, erikseen osuuskunnallisille ja muun omistusmuodon
omaaville yrityksille.
Osuustoiminnallisen teollisuuden kehitys on osoitettu tavanomaisin trendilaskelmin ja esitystä on valaistu lukuisilla kuvioilla. Vastaavalla tavalla on esitetty
muiden omistaman teollisuuden kehitys.
Ajanjakson 1909-1919 osuustoiminnallisen
ravintoteollisuuden bruttotuotannon arvojen deflaattorina tekijä ~n
joutunut käyttämään yleistä tukkuhintaindeksiä. Tämä on luonnollisesti varsin
karkea ratkaisu, ja tuloksen epäluotettavuudesta saattaa olla osoituksena se, että
kun tekijä on tällä tavalla laskien saanut
ko. ravintoteollisuuden tuotannon määrän keskimääräiseksi vuosikasvuksi
8.6 %, niin toisaalta vastaavana ajanjaksona ko. ravintoteollisuuden työntekijäin
lukumäärä on supistunut keskimäärin 0.8
% vuodessa. Tämän seurauksena tekijä
on saanut osuustoiminnallisen ravintoteollisuuden tuottavuuden keskimääräiseksi

+

vuosikasvuksi niinkin korkean luvun kuin
10.2 %. Sen sijaan ajanjaksoina 19201953 ja 1954-l959,jolloin tekijällä on ollut jo käytettävissään deflaattoreina erikoishintaindeksejä, ovat tuottavuuden
kasvut osuus toiminnallisessa ravintoteollisuudessa pysyneet »totunnaisissa» lukemissa (+ 3.7 % vuodessa).
Vertaillessaan osuustoiminnallista teollisuutta osuustoiminnan yleiseen kehitykseen tekijä on laskenut korrelaatiokertoimen mm. ensiasteen osuuskuntien liikevaihdon ja osuuskuntien omistaman teollisuuden tuotannon arvon välillä. Allekirjoittaneelle jäi epäselväksi sisältyvätkö
osuusmeijereiden- ja teurastamoiden tuotannon bruttoarvot (=liikevaihdot) samanaikaisesti
molempiin
tutkittaviin
muuttujiin. Jos näin on, ei saatu korkea
korrelaatiokerroin (0.98) ole kovin yllättävä.
Uskoisin, että lukija saa tästä tutkimuksesta varsin selkeän kuvan maamme osuustoiminnallisen teollisuuden kehityksestä,
rakenteesta ja laajuudesta. Teoksensa lopussa tekijä osoittaa vielä eräitä lisätutkimuskohteita, joista mainittakoon:
»Mitkä tekijät ovat lähinnä vaikuttaneet
osuuskuntien omistaman teollisuuden kasvuun» ---,.. »Miksi osuuskunnat ovat viime
vuosina laajentaneet teollisuuttaan määrätietoisesti perinteellisen ravintoteollisuuden piirin ulkopuolelle ja nimenomaan
oy- muotoisesti hallittuun teollisuuteen?»
- »Mitkä ovat maamme osuustoimintaliikkeen omistaman teollisuuden päämäärät?»
Joten näyttääpä siltä, että Osuustoimintainstituutilla riittää töitä, ja työthän
eivät "te~emällä lopu. Siispä Instituutin
jatkuva olemassaolo on varmasti taattu.
PERTTI SORSA
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Suomen maatilatalouden tulevaisuus. Werner Söderström Osakeyhtiö,

TATU NISSINEN

Porvoo 1965.152 sivua.
Pari vuotta sitten maanviljelysneuvos Tatu
Nissinen julkaisi teoksen »Suomen maatilatalouden nykyvaihe». Uudessa teoksessaan »Suomen maatilatalouden tulevaisuus» hän jatkaa aloittamaltaan pohjalta. Itse hän nimittää teoksiaan puheenvuoroiksi, joiden tarkoituksena on osallistua maatilatalouden kehittämistä koskevaan keskusteluun.
»Suomen maatilatalouden tulevaisuus»
on sävyltään pohdiskeleva, jopa ihmiskunnan perimmäisiin kysymyksiin paneutuva
teos. Tyylillisesti se on pakinoiva välttäen
numeroita, taulukoita, graafeja ja tieteellistä johdonmukaisuutta. Näistä syistä
teksti on helposti luettavaa, sanonta paikoin nautinnollista. Tyylistä johtuviksi on
katsottava lukuisat liioittelevat sanonnat
ja yleistykset.
Teos sisältää lukuisia asiatietoja Suomen maatilatalouden kehityksestä ja tämänhetkisestä tilasta. Erityisen mielenkiintoisia ovat perusteluineen käsitykset
maatilatalouden tulevasta kehityksestä.
Niihin sisältyy luonnollisesti teoksen pääsanoma. Kirjoittaja suhtautuu kriitillisesti
moniin talouspolitiikan ratkaisuihin, mutta pyrkii samalla antamaan herätteitä ja
on ennen kaikkea toiveikas tulevaisuuteen
nähden. Erityisen voimakkaasti kirjoittaja
korostaa erikoistumisen, ammattitaidon
lisäämisen, oikean tuotantosuunnan ja
suunnitelmallisuuden tarvetta maatilataloudessa.
Kun kirjoittaja itse kuuluu viljelijäväestöön, hänen kritiikkinsä monista olevista oloista on varsin rohkeaa ja tässä
mielessä tunnustuksen ansaitsevaa. Esi-
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merkkinä mainittakoon seuraavat katkelmat. »Nythän olemme siinä vaiheessa,
että maataloudenharjoittajaksi ja tämän
johdosta suurenmoisia valtion varoista
maksettavia avustuksia nauttivaksi pääsee varsinaisiin edellyty ksiinsä nähden
kuka tahansa ja minkälaisilla maanviljelijän taidoilla varustettu henkilö hyvänsä»
(s. 116). »Meillä on vahva maataloussuuntaus väkevästi voimissaan, vaikka
oikeastaan kaikki myöntävät, että tulevaisuuden hyvinvointi Suomessa perustuu
muihin elinkeinoihin kuin maatalouteen»
(s. 117). » ... mistä (maatalouden) tukemiseen tarvittavat varat otetaan? Ne otetaan niistä varoista, jotka mitä kipeimmin
nyt juuri täällä tarvittaisiin mahdollisten
tulevaisuuden elinkeinojen tukemiseen»
(s. 118). Valtion tuen turvin tapahtuvasta
maataloustuotteiden viennistä sanotaan,
että »tästä luonnottomuudesta pääsemiseksi ei tehdä kuitenkaan mitään todella
ratkaisevaa» (s. 121). Edelleen »Sopii
muuten panna merkille se omituinen ilmiö, että jokainen maanviljelijä valittaa
ammattinsa huonoa menestymistä, mutta
jokainen maanviljelijä samalla toivoo, että
hänen pojastaan tulisi isäntä taloon» (s.
133).
Jos edellä olevat väitteet herättävät
eriäviä mielipiteitä viljelijäväestön keskuudessa, seuraavan kaltaiset katkelmat
herättävät niitä muissa väestöryhmissä.
» ... on pidettävä muiden elinkeinojen
kehittymättömyyden merkkinä sitä, että
täällä on harjoitettava niin laajaa maata.,
loustuotteiden tuotantoa, ettei siitä selvitä
ilman vientiä» (s. 47). »Siitä syystä, että
huomattava joukko ihmisiä nauttii kokonaan toisenlaisia tuloja kuin maatalouden.,.
harjoittaja voi tuotteistaan saada, maksetaan yhteisistä varoista eri tavoin jonkin-
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laisia hinnanlisiä, joita meillä on ruvettu,
ilmeinen pilkanvälke silmäkulmassa, kutsumaan 'tukiaisiksi'. Itse asiassa kysymys
on vain siitä, että kansakunnan jäsenet
maksukykynsä mukaisesti pitävät huolen
siitä, että maassa on riittävästi elintarvikkeita, aivan samalla tavoin kuin siinä on
riittävästi lääkäreitä, sairaaloita, rautateitä ja ... » (s. 89). Tai »Tästä seuraa,
että mikään elinkeino ei voi nauttia suurempia etuja kuin sen merkitys kansakunnan olemassaoloon edellyttää» (s. 143).
Alkulauseessaan kirjoittaja katsoo olevansa poliittisesti puolueeton' asiaa käsittelemään lausuessaan » ... ei liene millään
tavoin pahitteeksi, jos kuuluu myös sellaisia ääniä, joita eivät mitkään poliittiset
pyrkimykset ole sävyttämässä» (s. 5). Jos
porvarillisuutta ei sellaisenaan katsota
puolueettomuudeksi, seuraavat lauselmat
viittaavat vahvasti puoluepoliittisiin kannanottoihin. »Pohjimmaltaan (maatalouspolitiikassa ) on tietenkin kysymys siitä,
ollaanko 'sosialisoinnin vai yksityisomistuksen kannalla ... Muiden elinkeinojen
osuuden kasvaessa ja niiden sijoittuessa
ennen kaikkea suuriin keskuksiin horjutetaan sitä perustaa; jolla yksityisomistus
lepää. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että
kaikki ns. porvarilliset ryhmät meillä
mahdollisimman pitkälle helpottaisivat
maalaisliittoa niissä vaikeuksissa, joihin
se elinkeinollisen elämän meillä muuttuessa on ajautunut. Ellei tätä kyetä tekemään,
on syytä' pelätä, että maalaisliiton entisistä
äänestäjistä osa siirtyy heidän ääniään
kärkkyviin vasemmistopuolueisiin» (s. 54).
»(maanviljelijän) on oltava myös sillä tavoin järjestäytynyt, että hän meidänpitkälle politisoituneissa oloissamme kykenee pitämään huolen oikeutetuista vaati..:
muksistaan aina silloin, kun hänelle yri":

tetään tehdä vääryyttä hänen elinkeinonsa
kustannuksella» (s. 36-37).
Vaikka kirjoittaja katsoo elintason kohoamisen vastaisuudessa riippuvan muiden elinkeinojen kuin maatalouden kehityksestä, hän tunteenomaisesti pitää kiinni siitä, että väestö on pidettävä maaseudulla ja asutuskeskusten laajentumista on
rajoitettava. Esimerkiksi: »Tuntuu ilmeiseltä ja kaikin puolin joustavalta sellainen
menettely, että pientilojen maatalousväki
on syrjäisilläkin seuduillaammattitaitoista metsätalousväkeä, joka kotoaan' käsin
suorittaa sekä ne metsänhoidolliset että
ne metsien sadonkorjuuseen kuuluvat tehtävät. .. »(s.57). » ... maaseutua ei pidä
päästää autioitumaan» (s. 58). » ... ihmisiä pysyy maaseudulla nykyistä enemmän. Se on tärkeää.» (s. 59). » ... sitä
tärkeämpää on, että teollisuus sijoittuu
raaka-aineiden saantiseuduille» (s. 59).
» ... mitkä suunnattomat menot odottavat juuri kaupungeissa kaikkia veronmaksajia sen vuoksi, että outoa väkeä tulee
liian paljon nauttimaan kaikesta c siitä,
minkä kaupunki kohtuullisesti kasvaessaan olisi kyennyt ... järjestämään ... »
(s. 61). Viimeksi mainitun lauseen johdosta on todettava, että yleensä veroäyrin
hinta on korkein väestöä menettävissä
kunnissa. Edelleen »Kaupunkeja on meillä herettävä kasvattamasta ja sen sijaan
maaseudun elinmahdollisuuksia niin kohennettava ... » (s. 124). » ... on pidettävä välttämättömänä, että Suomen harvaan asuttu maaseutu ei menetä asukkaitaan vaan että se, jos suinkin mahdollista,
saa pitää nykyisen asutustiheytensäja ... »
(s. 142). Suorastaan' haltioitunutta maaseudun ihannointia ovat sivun 62 lauseet.
Kirjoittaja ei näin ollen hyväksy sellaista
taloudellista kasvua, mikä perustuu llmi-
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den elinkeinojen kuin maatalouden laajentumiseen ja johtaa samalla väestön siirtymiseen varsinaiselta maaseudulta. Muiden elinkeinojen kasvu on hänen mielestään
saatava aikaan nimenomaan maaseudulla.
·Monissa kohdissa kirjoittaja puolustaa
voimallisesti kotimaiseen kulutukseen käytettävien elintarvikkeiden tuottamista kotimaassa. Kun tämä hyväksytään lähes
poikkeuksetta kaikissa väestöpiireissä, puolustelu vaikuttaa tarpeettomalta. Kiistahan koskee sittenkin vain sitä, miten mai-

nitut elintarvikkeet tuotetaan ja ovatko
tässä mielessä esimerkiksi nykyinen pientilavaltaisuus ja korkeat tuotantokustannukset välttämättömiä.
Kirjoittajan mielipiteet pakottavat lukijan kannanottoihin, toisinaan pahastumaan, toisinaan tuomaan ilmi hyväksymisensä. Kun tämä lienee ollut myös kirjoittajan pyrkimys, teokseen on syytä tutustua siitä riippumatta, mihin ryhmäkuntaan kukin lukija kuuluu.
PENTTI V IIT A

JORMA POHJANPALO Suomi ja merenkulku.
Kustannus<?sakeyhtiö Otava, Helsinki
1965. 448 s.25 mk.

simmat tapahtumat ja saavutukset siitä,
mitä, missä ja milloin on Suomen merenkulun alalla tapahtunut ..
Suomi ja merenkulku on sujuvasti ja hauskasti kirjoitettu. Pohjanpalo on tottunut
kynänkäyttäjä ja hänellä on juuri sellainen suureen yleisöön menevä tyyli, jota
tämän tapaises~a kirjassa' tarvitaankin.
Nähdäkseni teoksen asiallisuus ei tästä
kuitenkaan ole kärsinyt.
Kun teos annetaan arvosteltavaksi, ei
ilmeisestikään ole tarkoitus yksinomaan
sen kiittäminen ja kehuminen. Mielestäni
melkoinen heikkous Pohjanpalon kirjassa
on lähdeluettelon puuttuminen. Tekstissä
kylläkin usein viitataan kirjoittajiin ja
kirjallisuuteen, mutta kun ei ole mainittu
mistä teoksesta. 'on kysymys, jää lukija
epäselvyyteen siitä, mitä teoksia kirjoittaja on kulloinkin käyttänyt. Lähdeluettelon laatiminen ei olisi ollut kovin suuren
vaivan takana; sen puuttuminen sen sijaan
on huomattava heikkous.
Merkittävin kohta, jossa allekirjoittaneen mielipide poikkeaa kirjoittajan käsityksestä, koskee teoksen jäsentelyä. Olisin

Kauppat. tohtori JORMA POHJANPALO
mainitsee teoksensa esipuheessa, .että ajatus Suomen merenkulkua koskevan teoksen aikaansaamisesta syntyi jo lähes puolitoista vuosikymmentä sitten, kirjoittajan
Suomen kauppamerenkulun linjaliikennettä koskevan väitöskirjatyön valmistumisen jälkeen. Saamme olla kiitollisia
siitä,että tällainen ajatus aikoinaan syntyi ja vielä enemmän siitä, että kirjoittaja
myöskin jaksoi monista töistäänhuolimatta toteuttaa tämän ajatuksensa. Meillä on
kaivattu jokamiehen teosta merenkulun
alalta ja Jorma Pohjanpalon nyt ilmestynyt teos täyttää suuressa määrin tällaiselle teokselle asetettavat vaatimukset.
Käsillä oleva teos sisältää erittäinpaljon tietoutta merenkulun, laivanrakennuksen ja ulkomaankaupan aloilta. Siten
se sangen hyvin sopii Otavan julkaisemaan Mitä-Missä-Milloin-sarjaan. Se sisältää nähdäkseni tärkeimmät, olennai-
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sijoittanut luvun »Jääsaarron murtaminen» ennen kahta edellistä lukua, joissa
kerrotaan suomalaisista laivoista maailman merillä sekä maamme merenkulun
linjaliikenteestä. Jääsaarron murtaminen
ja talvilaivaliikenteen aikaansaaminen,
mitkä tapahtuivat 1880- ja 1890-luvuilla,
olivat perusedellytyksenä sille, että Suomen merenkulku pystyi kehittymään ja
että maallemme elintärkeä linjaliikenne
saatiin kauttavuotiseksi. Vain tämän ansiosta oli mahdollista maamme teollistuminen sekä sen taloudellinen kehitys.
Yleensäkin on talvilaivaliikennekysymyksen käsittely tohtori Pohjanpalon teoksessa jäänyt hyvin suppeaksi. Tässä yhteydessä olisi nähdäkseni ollut syytä mainita
»Mäntän patruunan», G. A. SERLACHIUKSEN uraauurtava työ talvilaivaliikenteen
aikaansaamiseksi sekä maamme ensimmäisen jäänmurtajan »Murtajan» rakentamisen yhteydessä.
Eräitä epätarkkuuksia ja virheitä olen
myös pannut merkille. Puhuessaan Suomen laivanrakennusteollisuudesta kirjoittaja mainitsee, että rautalaivojen rakennus pääsi meillä käyntiin »vasta 1880luvulta lähtien», jolloin Venäjän valtio
ryhtyi antamaan telakoillemme melkoisesti
kevyiden sotalaivojen tilauksia. Tosiasia
kuitenkin on, että rautaisia laivoja oli
meillä rakennettu jo huomattavasti aikaisemmin. Useita sellaisia rakennettiin jo
l860-luvulla. Toisaalla kirjoittajakin näistä mainitsee, joten· puheena oleva kohta
lienee katsottava sellaiseksi lapsukseksi,.
joita kenelle tahansa joskus syntyy.
Hieman myöhemmin kirjoittaja mainitsee, että vuorineuvos Jacob J ulin tilasi
Turun vanhalta varvilta talvella 1838

siipirataslaivan, jota varten ryhdyttiin
rakentamaan höyrykonetta hänen omistamassaan Fiskarsin tehtaassa. Tämän
kuuluisan teollisuusmiehen nimi oli Johan
Jacob, mutta hän käytti nimeä John.
JOHN VON J ULIN nimisenä hänet myös
tunnetaan maamme taloushistoria.ssa.
Toisesta teollisuutemme suuresta rakentajasta, NILS LUDVIG ARPPEsta, joka
rakennutti maamme ensimmäisen höyrylaivan, maineikkaan »Ilmarisen», kirjoittaja mainitsee hänen siirtyneen Viipurista
Kiteelle Puhokseen. Nyt on kuitenkin
niin, että Arppe oli syntynyt Kiteellä.
Opiskeltuaan lakia hän kirjoittautui auskultantiksi Viipurin hovioikeuteen, joten
hän ei sen enempää viipurilainen ollut.
Kiteellä ja Värtsilässä sekä yleensä Pohjois-Karjalassa Arppe sittemmin suorittikin suuren elämäntyönsä saha- ja rautateollisuuden alalla sekä maamme liikenneongelmien ratkaisemiseksi.
Nämä e1'ittämäni huomautukset ovat
melko vähäisiä eivätkä ne vähennä Pohjanpalon teoksen suuria ansioita. Hyvin
pätevä on mielestäni kirjoittajan esitys
merenkulun merkityksestä. Hän aivan
oikein painottaa tämän elinkeinon ensiarvoista tärkeyttä, ja tuo samalla hyvin
esille ne haitat, joita tämän elintärkeän
alan laiminlyöminen meillä on aiheuttanut. Ilmeistä on että Suomen kansalta
hyvin suuressa määrin puuttuu merellistä
näkemystä, sellaista avarakatseisuutta,
suurpiirteisyyttä ja rohkeutta, jota vaaditaan, jotta kansa pystyisi oivaltamaan
merenkulun suuren merkityksen ja jotta
siitä voisi kehittyä todellinen merenkulkijakansa.
KEIJO ALHO
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KENNETH J. ARROW Social Choice and
lndividual Values. Second edition. John
Wiley & Sons, New York-London 1963.
124 s. Sh. 34/-.
1950-luvun alusta lähtien on vuosittain
ilmestynyt parisataa artikkelia ja kirjaa,
joissa viitataan tai jotka suorastaan perustuvat ARRow'n käänteentekevään, yhteiskunnan valintateoriaa koskevaan tutkimukseen (1. painos v. 1951). Toisessa
painoksessa on alkuperäinen teksti "~hich has to some extent acquired a
life of its own" - ' säilytetty sellaisenaan.
Peräkaneetiksi on lisätty uusi luku, Notes
on the Theory of Social Choice, 1963, jossa
historiallisen alkuperäkatsauksen ohella
on kommentoitu vuosina 1952-1961
ilmestynyttä kritiikkiä.
Arrow on epäilemättä meidän aikojemme terävimpiä yhteiskunta-ajattelijoita, selkeän ja suppean sanonnan mestari;
hänen sympaattinen hahmonsa on parin
vuoden takaiselta Suomen-käynniltä monien muistossa. Mitäpä alkuperäisestä
sanomasta olisi toisen painoksen ilmestyttyä enää sanottavissa: se on täysin
aukoton, looginen rakennelma, joka on
aikanaan arvosteltu kaikissa alan aikakauskirjoissa. Kyseessä on, kuten tunnettua, teesi ja todistus siitä, että yhteiskunnan päätöksenteko ei ole ristiriidattomasti
johdettavissa yksilöiden mielipiteistä. Jos
yksilöiden preferenssit eri vaihtoehtojen
välillä täyttävät tietyt, loogisuuden ja ratioriaalisuudenasettamat ehdot, ja jos
yhteiskunnan hyvinvointifunktio tulisi kyetä johtamaan .näistä, on tehtävä mahdoton; rajoitusaksioomat, jotka kaikki
ovat erikseen otettuina itsestään selviä,
muodostavat joukkona ristiriitaisuuden.
Toistettakoon tässä lukijaa varten Ar-
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row'n viisi ehtoa: 1) yksilöiden preferenssijärjestykselle (ordering) ei saa olla
rajoituksia, vaan kaikki mahdolliset mielipideyhdistelmät sallitaan; 2) yhteiskunnan hyvinvointifunktio ei saa reagoida
yksilöiden preferensseihin vastakkaismerkkisesti (jos jotkut yksilöt nostavat preferenssiarvostuksessaan vaihtoehdon x asemaa, yhteiskunnan hyvinvointifunktiossa
x:n asema ei ainakaan saa huonontua);
3) valinnan riippumattomuus ulkopuolisista, asiaan vaikuttamattomista vaihtoehdoista; 4) kansalaisten valta: hyvinvointifunktio ei saa olla ylhäältäpäin,
kansalaisten preferensseistä riippumatta
annettu; 5) tasa-arvoisuus: hyvinvointifunktio ei saa määräytyä kenenkään yhden
(diktaattori) kansalaisen preferenssien mukaan.
Arrow todistaa nyt, että kaikki viisi
ehtoa eivät voi olla voimassa yht'aikaa,
tahi että ehdot 1-3 täyttävä hyvinvointifuntio on diktaattorin, perinnäistavan,
uskonnon tms. määräämä. Selitys piilee
tavallaan siinä ei-transitiivisuudessa, jota
yhteiskuntana voimme osoittaa, vaikka
yksilöinä olisimmekin kaikki rationaalisia;
Yksilö voi esim. asettaa vaihtoehdot a,
b ja c paremmuusjärjestykseen a> b > c
(> = 'on parempi kuin'), minkä ymmärrämme ilman muuta merkitsevän samalla transitiivisuutta eli sitä, että a >c.
Jos kuitenkin koko yhteiskunnan tasolla
äänestetään näistä vaihtoehdoista, on
lopputuloksena täysin mahdollista, että
a > b > c mutta silti c > a.
»Arrow'n paradoksista», sen muunnoksista ja tulkinnoista on tosiaan käyty vilkasta keskustelua. Koska yhteiskunnassa
aina vallitsee jokin (faktinen, olemassa
oleva) valintatilanne, on tutkittu, mitä
ehtoja lieventämällä hyvinvointifunktio
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kuitenkin on laadittavissa. Useissa tapauksissa preferenssiparadoksia ei synnykään
siitä syystä, että 1. ehtoa eli täydellistä
preferenssivapautta ei tarvita: jonkinlainen asenteiden ykseys valaa yksilöiden
preferenssifunktiot samankai taisiksi siinä
mielessä, että arvosteluskaala on sama,
vaikka käsitykset paremmuudesta eroavatkin. Jos esim. olemme suunnilleen yhtä
mieltä puolueiden skaalasta »äärioikeistosta» »äärivasemmistoon» saakka, antaa
poliittinen äänestys, yksilöiden preferenssejä vastaavan kompromissituloksen,koska mittakeppi on sama niin kokoomukselaiselle kuin kommunistille. ~ Toisissa
tapauksissa taas turvaudutaan »ohjattuun» demokratiaan tahi haetaan ohjeet
Koraanista.
Taloustieteelliselle welfare- tu tkimukselle
Arrow aukaisi aivan uuden suunnan, mitä
ilman tämä ala olisi ehkä paljossa jäänyt
itseään toistavaksi. Traditionaalinen welfare askarteli tällöin yhä Pareto-optimin
kimpussa: oli kyllä kriteerejä,joiden avulla
yksi asiaintila todettiin paremmaksi kuin
toinen, mutta sitten oli yhteiskunnan korkeimmalla indifferenssikäyrällä joukko ns.
Pareto-optimitilanteita, joita eI käynyt asettaminen paremmuusjärjestykseen.
Muutamat nimekkäät teoreetikot
esim. 1. M. D. LITTLE ja A. BERGSON
- suhtautuivatkin aluksi Arrow'n työhön
hieman penseästi todeten, että sillä ei ollut
mitään tekemistä klassillisen welfare-tutkimuksen kanssa. Työ oli kuitenkin senlaatuinen, että siihen oli pakko ottaa
kantaa; vähitellen näkyikin tajuttavan,
että Arrow'n työ oli ikäänkuin viimeinen
todistusrengas Pareto-keskustelussa. Pareto-optimien "shuffting and reshuffting"
ei enää auttanut, se oli kuin yhä yrittäisi

pasianssin onnistumista vaillinaisella pa:kaIla. Arrow'n teesi, niin puhtaan teoreettinen kuin se olikin, toi tavallaan
welfare-tutkimusta hieman lähemmäksi
maata konkretisoidessaan yhteiskunnan
todellisen valinta tilan teen.
Suomalaisesta näkökulmasta haluaisin
myös korostaa Arrow'n työn merkitystä.
sillanrakentajana eri tieteiden välill-ä, sen
osoittajana, että valinnan ja päätöksen
ongelma on sama, oli kyseessä talous- tai
muu politiikka. Meillä vallitsevien rajaaitojen mukaan Arrow'n päätöksenteko
olisikin luettava lähinnä yleisen valtio-·
opin piiriin, sillä äänestysmetodeistahan
se juontaa juurensa.
Tätä siltanäkemystä vastaan kylläkin
puhuvat eräät amerikkalaiset kommen-·
taattorit, kuten JAMES M. BUCHANAN ja C ..
TULLOCK. Markkinaekonomisteina he ovat:
tuoneet esiin joukon kriteerejä, joiden pe-·
rusteella markkinoilla tapahtuvaa kollektiivista valintaa - siis sitä, että joka.
päivä 'tuoteta~n ja myydään tietyt tavarat tiettyihin hintoihin - voidaankin pitää periaatteiltaan melko lailla erilaise-·
na kuin poliittista äänestystä. Päin vastoin ' kuin jälkimmäinen, ei markkinoilla.
vallitseva jatkuva valinnan virta edellytä.
mitään kollektivismia päätöksenteossaan ;,
valinta toteutuu, vaikka yhteiskunnan hy-.
vinvointifunktiota ei pystyttäisikään määrittämään, mitä ei tällöin tarvitse tehdä-·
kään.
Jälkikatsauksessaan
Arrow luettelee
joukon näitä lisätulkintoja, ottamatta kuitenkaan liiemmälti kantaa moniin niistä.,
Historialtaan hän osoittaa perusideoiden
juontuvan markiisi DE CONDoRcET'lta.
(1785); Arrow'lle itselleen on kuitenkin
luettava pioneeriansio voting paradoxin for-·
malisoimisesta yhteiskunnan päätöksen-
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teon malliksi. Edelleen hän näyttää, miten Pareton periaate (vain kansalaisten
yksimielisyys johtaa yhteiskunnan preferenssiin) soveltuu hänen rakennelmaansa,
sekä tutkii eri .mahdollisuuksia, joilla yksilöiden preferenssien vahvuus tahi peliteoreettiset strategia-asenteet voitaisiin ottaa
huomioon.
Littlen ja Bergsonin kanssa Arrow käy
keskustelua siitä, mikä ero on nimenomaisella welfare-,päätoksellä (joka lopullisesti
jonkun virkamiehen täytyy tehdä) ja taas
yleensä sosiaalisella arvostuksella, jonka
ei välttämättä tarvitse käydä tekoina ilmi.
Kyseessä on. oikeastaan päätöksentekotapahtuman operationaalisuus. Edelleen
hän selvittää, mikä suhde vallitsee yksilöiden preferenssien muutosten ja vastaavien
hyvinvointifunktion muutosten välillä.
Myös pohditaan status quo'n etevämmyyttä sellaisiin asiaintiloihin nähden,
joissa vaadittaisiin nimenomaista päätöstä
tilanteen muuttamiseksi.
Lukijalle, joka ei töikseen mietiskele arvokäsitteiden sisintä olemusta, tuottaa
joskus. vaikeuksia seurata Arrow'n ja hänen kynäkumppaniensa resonointia. Voi
aavistaa, että jokaisella näistä asioista kirjoittavalla on oma subjektiivinen mielikuvansa kustakin käsitteestä, ja tätä mielikuvaa ei pelkkä nimityksen toteaminen tai
edes lauseella selittäminen aina saa siirrety ksi toiselle.
Keskustelulle näyttää myös lyövän leimansa se, minkälaisen subjektiivisen lähtöasenteen asianharrastaja valitsee: ajatteleeko "hän esim., että Arrowon jossain
mielessä tarkoittanut esityksensä normatiiviseksi, niin että kaikki viisi ehtoa ovat
hyvästä ja näin ollen paradoksi pahasta?
Vai onko niin, kuten esim. Buchanan ko-
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rostaa, että ei-transitiivisuus on hyvästä,.
että se on demokraattiseen päätöksentekoon sisäänrakennettu kontrolli, joka on
tarkoitettu estämään jatkuvaa enemmistödiktatuuria?
Yhdysvalloissa jokainen itseään kunnioittava yliopisto sisällyttää kurssiohjelmaansa johdatuksen Arrowiin viimeistään
graduate-tasolla; itseopiskeluna siihen on
ehkä vaikea perehtyä, jollei ole tottunut
logiikan symboliikkaan. Arrow tosin esittää myös verbaalisesti ne johtopäätökset,.
joiden sisältö pelkästään symboliikasta
voisi jäädä lukijalle hataraksi. Onkin selkeän ajattelun tunnusmerkki, että symbolein esitetty järkeily pystytään myös tarvittaessa lausumaan selvästi sanoiksi eikä
anneta lukijalle sitä vaikutelmaa, että tässä askarrellaan oppineella kielellä, jota
ei käy maallikolle välittäminen.
En tiedä, miten paljon welfare-teoriaa
meillä nykyisin sisältyy taloustieteen korkeakouluopetukseen; ainahan on hyödyksi
oppia jotain tämänkinkaltaisesta ajattelusta. Vaikka ympäristö pysyykin samana,.
pystyy sitä katsomaan hieman uusista näkökulmista,. aivan samoin kuin peliteorian
tunteminen johdattaa näkemään pelitilanteita kaikkialla. Arrow'n teoreemaa
voisi myös soveltaa poliittisiin oloihimme
ja siten suositella valtio-opin ja poliittisen
historian tutkijoidemme käyttöön.
Meillä Suomessa, ja miksei myös muualla Skandinaviassa, onkin welfare-teoreetikkojen joukko vähäinen; jostakin syystä
tämänsuuntainen tutkimus näyttää keskittyneen anglosaksien maihin sekä Ranskaan. Olisiko niin, että näissä maissa alunperin lähtökohtana vallinnut yksilön oikeuksien korostus on johtanut keskusteluun siitä, miten yhteiskunnan hyvinvointifunktio on johdettavissa yksilöiden pre-
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ferensseistä ilman julkisen vallan väliintuloa? Pohjoismaissa taas kollektiivinen traditio olisi ollut voimakkaampi: yhteiskunnan hyvinvointifunktiota ei ole lähdettykään johtamaan yksilöiden preferenssien

summasta, vaan siinä ovat erittäin painavina elementteinä olleet kollektiiviset tarpeet, ex dqinitione »julkinen valta»-nimisen
orgaanin preferenssien mukaisina.

The Economics of Soviet
Planning. Yale University Press, New Haven and London 1964. XVII + 394 s.
$ 2.45.

hän joutuu selostamaan järjestelmässä
vuosien kuluessa tapahtuneita lukuisia
muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia.
Näin on teoksesta tullut vaikeasti seurattavaja raskas sellaiselle lukijalle, joka ei ennestään hallitse hyvin neuvostotalouden
periaatteita. Asiantuntijalle teos taas tuskin tarjoaa mitään uutta. Näin ollen teos,
kun vielä lisäksi otetaan huomioon sen hajanaisuus, tekee hätäisesti kirjoitetun vaikutuksen. Kirja saattaakin olla kirjoitettu
tilaustyönä täydennykseksi jo mainittuun
sarjaan.
Yllä mainittujen seikkojen lisäksi on
teoksen rasituksena se, että se ei Neuvostoliitossa viime aikoina tapahtuneiden taloudellisten uudistusten takia voi millään
olla ajankohtainen. Maataloudessa on
tosin palattu hallinnon alalla entiseen, ennen Hrushtshevin uudistuksia vallinneeseen käytäntöön. Teollisuudessa sen sijaan on lisätty yritysten itsenäisyyttä. Tästä
itsenäistymisestä on ollut ns. Libermanin
järjestelmän lisäksi osoituksena »neuvostofirma»~j ärj estelmän leviäminen, mikä kuitenkin on saanut varsin vähän huomiota osakseen lännessä.
Teoksessa on tämän alan yleisjulkaisuksi runsaasti alaviitteitä ja siinä näy tetäänkin pyrityn esittelemään systemaattisesti alan kirjallisuutta.
Koska teoksessa on koetettu nimenomaan analysoida neuvostotalouden te-

ABRAM BERGSON

Ongelma siitä, minkä taloudellisen järjestelmän puitteissa maksimaalinen taloudellinen kasvu pitkällä tähtäyksellä olisi
saavutettavissa, on korottamassa vertailevan kansantaloustieteen (comparative
economics) suosittuun asemaan. Kyseessä
on lähinnä muotivirtaus, kuten oli asianlaita »welfare economics'in» kanssa joitakin vuosia sitten. Vertailevan kansantaloustieteen ajankohtaiseksi tulemiseen
on vaikuttanut ensinnäkin kahden kilpailevan talousjärjestelmän, kapitalismin ja
sosialismin välinen kilpajuoksu sekä toiseksi se, että näiden kahden pääjärjestelmän rinnalle on kohoamassa muita talousjärjestelmäkokeiluja, joista mainittakoon
esim. afrikkalainen sosialismi.
Alalta on myös syn tymässä runsaasti
kirjallisuutta ja tässä tapauksessa on kustantaja ryhtynyt painamaan julkaisusar.;.
jaa, jolla on puhuva nimi »Studies irt
Comparative Economics». Sarjassa on ilo:.
mestynyt neljä tutkimusta ennen tarkasteltavana olevaa teosta.
Bergson yrittää lähestyä aihettaan
»neuvostosuunnitelmatalous» analyyttisesti ja näin päästä selville sosialismin taloudellisista ansioista. Analyysin ohella
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hokkuutta lännen talousjärjestelmään verrattuna, on kirjan lopussa panos- ja tuotosIaskelmia N euvostoliitonkansantaloudesta.
Teoksen neljästätoista luvusta on ensimmäinen johdantoluku. Seuraavissa kolmessa esitellään neuvostotalouden institutionaaliset puitteet, omistusoikeus, hallintokoneisto sekä kuluttajan mahdollisuudet. Tämän jälkeen tarkastellaan teollisuuslait-osten johtajien motiiveja sekä työvoimakysymyksiä ·länsimaisen kansantaloustieteen käyttäytymislakien mukaisesti. Työvoiman kohdalla näkyy neuvostoviranomaisten huolena olleen liian nopea
hakeutuminen teollisuustyöhön sekä kaupunkilaistuminen. Suunnitelman laatimismenetelmiä ja hinnanmuodostusta selostavista luvuista siirrytään käsittelemään.
maatalouden ongelmia. Niissä puututaan
lähinnä maatalousväestön tulonmuodostukseen sekä maatalousyritysten hallin-
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toon. Tämän jälkeen siirrytään esittelemään tekniikkaa, kulutuksen rakennetta
sekä pääomanmuodostusta. Kulutuksen
tason, rakenteen sekä alueittaisten erojen
todetaan vuonna 1955 vastanneen suunnilleen Italiassa vallinnutta tasoa.
Viimeisessä yhteenvedon luonteisessa
luvussa esitellään neuvostotalouden ansiot ja haittapuolet. Kahdesta kilpail.evasta talousjärjestelmästä, kapitalismista ja
sosialism,ista, todetaan jälkimmäisen olevan tehottomamman ja' huomattavasti
tuhlailevamman pyri ttäessä maksimaaliseen taloudelliseen kasvuun mahdollisimman pienin. materiaalisin panoksin.
Teoksen puutteellisuuksia ja ansioita
onjo käsitelty aikaisemmin. Yhteenvetona
voidaan todeta, että neuvostotalouteen voi
tutustua miellyttävämmin ja havainnollisemmin jonkin toisen alalta olevan yleiste<?ksen avulla kuin lukemalla tässä tarkasteltavana ollut teos.
ERKKI PIHKALA

ARCH R. DOOLEY, ROBERT E. MaGARRAH

et. al. Casebooks in Production Management
(5 nidettä omin otsikoin). JohnWiley &
Sons, Ine., New York (-London-Sydney) 1964.
Harvard University Graduate School of Business
Administration-oppilaitoksen kuusi associate
professoria on yhteistyönä laatinut ylläolevaa yhteisotsikkoa kantavan kirjasar-.
jan, joka sisältää seuraavat niteet:
Basic Problems, Concepts, and Techniques.
687 s. Sh 68/-.
Wage Administration and Worker Productivity.
219 s. Sh 49/-.
6

Operations Plaiming and Control. 314 s.
Sh 53/-.
New Products, Processes, and Equipment.
Production Operating Decisions in the Total
Business Strategy; 427 s. Sh 78/-.

Neljännen niteen painatus näyttää
muista poiketen siirtyneen vuoden 1965
puolelle. Tämän aikakauskirjan toimitukselle kustantaja on lähettänyt ,sarjan kolmannenja viidennen niteen, joidenperusteella hyvin voi arvioida, mistä on kysymys.
Case-menetel:rnä on vuonna 1908 perustetun kuuluisan Harvardin kauppakorkea.koulun melko varhain kehitetty »pa-
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tentti», jota on paljon seurattu muuallakin liikkeenjohtokoulutuksessa. Tarkoituksena on - tyypilliseen amerikkalaiseen
tapaan - opettaa konkreettisesti yrityksen johtamisen filosofiaa ja periaatteita
tukeutuen autenttisten »tapausten» tarjoamaan aineistoon, jota on mukailtu vain
anonymiteetin säilyttämiseksi. Samaa menetelmää on Suomessakin sovellettu sekä
korkeakoulupuitteissa että liikkeenjohdon
valmennus- ja jatkokoulutuskursseilla. Resurssien - ja »koulutusmarkkinoiden» eroa kuvastaa se, että meikäläisiä monis:"
teita vastaa »emämaassa» typografisesti
ensiluokkainen, valokuva-, kaavio- ja konepiirustusliittein varustettu viiden niteen
kirjasarja, joka sitäpaitsi on tarkoitettu
vain kaksivuotiseen MBA-tutkintoon sisältyvälle tuotantosuunnittelun kurssille
(Production course)! Termi »tuotanto» on
tässä kylläkin ymmärrettävä taloustieteellisesti: se sisältää sekä hankinta- että
myyntimarkkinain ongelmakentän, joskin
tilanteet on painotettu tyypillisen tuotantojohtajan näkökulman mukaisiksi. Niinpä
kolmannen niteen »operaatiotapauksista»
noin puolet koskevat yritysten kokonaisongelmia, jolloin mukaan on luettu
MIT:stä lainattu FORREsTERin »teollisuusdynamiikan» (industrial dynamics) perusteita koskeva esitys sekä verkkoanalyysin sovellutuksia käsittelevä suppea
katsaus.
Opiskelijoilta edellytetään tilastotieteellisen ja kirjanpidollisen peruskäsitteistön
hallintaa. J ohdattelu muihin ongelmiin
- organisatorisen päätöksentekoprosessin,
informaatiokanavien ja erilaisten teknologiain perusteista aina työntutkimuksen ja
konepiirustuksen alkeisiin asti - tapahtuu varsin tukevan ensimmäisen niteen
esimerkkien välityksellä, minkä turvin

kolme seuraavaa nidettä painottavat otsikkojensa mukaisia spesiaalisektoreita.
Viimeisen niteen pyrkimys on integroiva:
sen laajahkot caset koskettelevat yrityksen
kokonaisstrategiaa markkinaympäristöineen, jotka kahdessa viimeisessä tapauksessa ulottuvat kansainvälisiin operaatioihin asti. Suomen oloja silmälläpitäen materiaali on yleispätevää, kunhan etenkin
rahoituspuolta kavennetaan meikäläisiä
suppeita puitteita vastaavasti. Case-menetelmän käyttäjille nämä kirjat tarjoavat erinomaista opetusaineistoa 10-50
~ivun mittaisine esimerkkeineen, jollaisten laatimiseen ei omasta takaa juuri liene
mahdollisuuksia.
Kysymyksessä eivät siis ole tavanmukaiset oppikirjat, vaan suullisen opetuksen
ja ryhmätyöskentelyn tukena käytettävät
esimerkkikokoelmat. Varsinaisia textbookeja
esillä olevalta alalta on luonnollisesti leegio. »Kirjavaaka» saatettakoon lukumääräiseen tasapainoon valikoimalla teoreettis-kvantitatiivisesta päästä seuraavat viisi:
samalta kustantajalta sangen matematiikkapitoinen HANSSMANN: Operations Research in Production and Inventory Control
(New York: John Wiley and Sons, 1962);
suurimmilta kilpailijoilta edelliselle kevyempi kumppani MAGEE: Production Planning and Inventory Control (New York:
McGraw-Hill, 1958), runsain detaljein
sävytetty HOLT-MODIGLIANI-MuTHSIMON: Planning Production, Inventories, and
Work Force (Englewood Cliffs, N. J. :
Prentice-Hall, 1960), laajan näkemyksensä
ansiosta ehkä suositeltavin MORRIS: The
Anarysis af Management Decisions, Rev. ed.
(of: Engineering Economy; Homewood, 111.:
Richard D. Irwin, 1964) sekä äskettäin
lähempää lännestä ahstraktejakin linjoja
väläyttävä GEDYE: Scientific Method in
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Production Management (London: Oxford
University Press, 1965).
Vapaan sanontatyylin ja detaljien rönsyilevän runsauden ansiosta voi näitä kirjoja selaileva tutkija luontevasti eläytyä
käytännön liikkeenjohtajan rooliin. Tilanteita ei nimittäin ole pyritty »opetusmielessä» pelkistämään, vaan ne selostetaan yhtä »sekavina» kuin todellisuudessakin, jotta ongelmien realistinen luonne relevantininformaa tion puute, epätarkkuudet, hankkimiskustannukset ja aika-

rajoitukset - korostuisi ratkaisukeinojen
systemaattisen opettamisen taustaksi. Tällaiset kertomukset saattavat antaa vihjauksia teoreettisten pohdiskelujen empiirisestärelevanssista mainitulla operatiivisen toiminnan tasolla, jolle muutoin on
haastattelujen tms. avulla »asiattomien»
miltei mahdotonta tunkeutua. Vastaavaa
merkitystähän on joskus etsitty yritysbiografioista, joista kuitenkin vain aniharvat (esim. Ford, Unilever) sallivat
siloitettua juhlakuorta murrettavan.
JOUKO LEHTOVUORI

EDWARD P. ROLLAND -ROBERT W. GILLESPIE Experiments on a Simulated Underdevelopment Economy: Development Plans and
Balance-of-Payments Policies. The M. 1. T.
Press, Cambridge, Massachusetts 1963.
289 s.

mm eksplisiittisesti ratkaisemaan simultaanisia yhtälöjärjestelmiä, mutta vain
tietyntyyppisiä malleja käyttäen. Useimmiten mallista on täytynyt jättää pois aikaviivästykset, epäjatkuvuudet ja epälineaarisuudet. Lisäksi matemaattiset mallit
talbustieteessä ovat ennen simuloinnin
käyttämistä olleet »optimoivia malleja»,
joissa tutkijan on päätettävä, mihin suuntaan on edettävä, ennen kuin hän pystyy
seuraamaan järjestelmän todennäköistä
kulkua. Kaikki nämä haitat vältetään
käytettäessä Rollandin ja Gillespien esittelemää simulointitekniikkaa.
Arvosteltava kirja jakautuu kolmeen
osaan. Ensimmäisessä osassa on tri Rollandin tutkimus kehityssuunnittelusta simulointia käyttäen. Toinen osa sisältää
prof. Gillespien väitöskirjan keskeisimmät
teemat, joissa tutkitaan maksutaseen tasapainottamista simuloinnin avulla. Lopuksi
selostetaan, miten kyseisten tutkimusten
perusteella voidaan kehittää parempia
simulointimalleja.
Molemmissa tutkimuksissa on käsitelty
alikehittyneitä maita, jotka ovat maata-

Taloustieteilijä ei voi tehdä laboratoriokokeita eri järjestelmillä. Jos kuitenkin
voisimme pienoiskoossa rakentaa aivan
yksityiskohtaisen kansantalouden, joka
käyttäytyy kuin olemassa olevat paitsi että
perusaikayksikkö on lyhyempi, ja jos voisimme muuttaa sen parametreja, niin voisimme oppia paljon. Simuloinnin avulla
voimme tehdä tällaisia kokeita.
Eräs pioneeri tutkimuksista simuloinnin
soveltamisessa kansantaloustieteeseen on
ROLLANDin ja GILLESPIEn tutkimus. Kuten yleensäkin tämä pioneeritutkimus on
melko puutteellinen. Varsinkin analyysin
tulokset ovat melko laihoja. Sen sijaan kirjalla on suuri merkitys tutkimusmenetelmän vuoksi.
Nopeiden tietokoneiden ansiosta on jo
aikaisemmin kyetty numeerisin menetel-
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lousvaltaisia mutta joissa on jonkinyer~an
teollisuutta. Työvoimaa on liikaa ja tulotaso alhainen. Maat käyvät ulkomaankauppaa, jossa vienti ei koostu pelkästään
raaka-aineista. Malleissa simuloidaan tuotantoa, pääomanmuodostus ta, tulotasoa,
kulutusta ja ulkomaankauppaa.Kirjoittajat ovat lähinnä ajatelleet Intian taloutta,
jonka rakennetta tutkimalla he ovat saaneet yhtälöjärjestelmänsäkonstruoiduksi
ja sen parametrit estimoiduiksi. Simuloinnin alkuarvot on 'otettu Intian vuosien
1951-1952 tilastoista. Itse yhtälöjärjestelmässä on 250 yhtälöä.
Holland varioi kehityssuunnitelmia tehdessään investointi-, fiskaali-, luotto-, korko- ja ulkomaankauppavariaabeleita. Pää.,
~siassa hän keskittyy investointimuuttujien
tutkimiseen. Tällöin hän spesifioi simulointiajanjaksoksi
~ehityssuunnitelman
ilmaisemalla pääomanmuodostuksen ajan
funktiona. Suorittamalla simuloinnin hän
tutkii kyseisen investointimallin vaikutusta
kansantulon kasvuun, hintoihin ja ulkomaankauppaan. Investointivariaabelien
ohella muuttaa Holland myös kuluttGj.jien
kysyntäjoustoja, väestön kasvunopeutta
ja palkkoja.
Hollandin. suorittaman simulointitutkimuksen ansiot ovat lähes yksinomaan
metodologisia. Sen sijaan Gillespien suorittamassa simuloinnissa on saavutettu huomattavia analyyttisia tuloksia. Tämä johtuu suureksi osaksi tutkielman aiheen sup ..
peudesta. Prof. Gillespien tarkoituksena
on, saada uusia näkemyksiä sellaisten dynaamisten ilmiöiden kuin kasvun, investointien allokoinnin ja inflaation keskinäisistä suhteista ja todeta, miten nämä ilmiöt vaikuttavat maksutaseeseen. Hän
tarkastelee neljän eri toimenpideryhmän
tehokkuutta maksutaseen vajauksen kor-

jaamiseksi, nimittäin devalvaation, tulli~
tariffien, valuuttakurssien ja kaupan määrällisten rajoitusten. Näitä toimenpiteitä
hän kokeilee varioimalla vienti- ja tuontikysynnän .joustoja.
Viimeisessä osassa torjutaan etukäteen
sellaista kyseisiin tutkimuksiin kohdistuvaa kritiikkiä, joka saattaakin. pohjautua
tutkimusmenetelmän väärinymmärtämiseen, ja samalla osoitetaan todelliset vaikeudet ja heikkoudet. Keskustelu simuloinnin filosofiasta on erittäin antoisa. Lopussa tekijät esittävät mallinsa parannusja laajennusmahdollisuuksia ja pohtivat
simulointimallin testattavuuden vaikeuksia. Kirjan liitteessä on koko mallin tietokoneohjelma dynamokielellä ja osa tulostuksesta.
Simulointitekniikan potentiaaliset mahdollisuudet eivät rajoitu vainalikehittyneiden maiden kehityssuunnitteluun ja
maksutaseongelmien tutkimiseen; jo ennen kuin simulointia sovellettiin talous tieteisiin, sitä käytettiin lentokonesuunnittelussa, ohjusten tuotannos~a, yleensäkin
tuotannon piirissä ja varastoteoriassa. Nykyisin yritetään ratkaista jopa ihmisaivojen mysteria sen avulla. Toisaalta ei pidä
luulla,että simulointi on paras mahdollinen ratkaisu jokaiseen probleemaan. Lineaarinen ohjelmointi on ihannemenetelmä maksimoitaessa lineaarista systeemiä
tietyn kriteerin mukaan. Laplace-transformaation ja Nyqvistin diagramman
avulla voidaan tutkia dYl).aamisia ilmiöitä, kuten oskillaatioita tai.epästabilisuutta
systeemissä, jossa on aikaviivästyksiä ja
takaisinkytker:möitä, jos järjestelmä on
lineaarinen~ Mutta, jos edellä mainittujen kaltainen järjestelmä on monimutkainen, simulointi on hyödyksi esitutkimusvaiheessa tutkittaessa keskinäisiä vuoro-
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vaikutuksia.. Ei-lineaarisissa järjestelmissä
simulointi on yleensä ainoa käyttökelpoinen menetelmä. Tämän osoittaa vakuutta-

vasti Hollandin ja Gillespienkirja,jolla on
suuret ansiot ei-lineaaristen tutkimusmenetelmien -kehittämisessä.
RAIMO HEISKANEN

LEIF JOHANSEN Offentlig 0konomikk. Universitetsforlaget, Oslo. Ilmestyi ensinkahtena niteenä v. 1962-64, yhdistettiin kovakantiseksi painokseksi 1965. Yhteensä.
342 sivua, hinta Nkr. 49. 50.

Kirja tuskin soveltuu itseopiskeluun
tai aivan alkeisasteelle, se edellyttää itse
asiassa aika paljon muun talousteorian ja
makrotaloudellisen mallianalyysin tuntemista. Sen sijaan se käy erittäin hyvin
luentosarjan tai seminaarin pohjaksi ja on
siinä mielessä lämpimästi suositeltavissa
myös Suomen korkeakoulujen käyttöön.
Tällaista kirjaa lukiessaan johtuu ajattelemaan, kuinka subjektiivista, kirjoittajan omaan harkintaan ja preferenssiskaa:"
laan perustuvaa julkisen talouden oppikirjan kirjoittaminen onkaan. Varsinainen
»established doctrine», joka sisällöltään
olisi aivan sama niin anglosaksisissa kuin
skandinaavisissakin oppikirjoissa, on ensinnäkin rajoiltaan hyvin epämääräinen
ja mahtuisi muutamaan sivuun; kirjoitta,
jan on mielikuvituksensa mukaan suollet..
tava lisätekstiä halutessaan täyttää kirjan
mitat. Toisekseen kunkin maan institutionaaliset olot sävyttävät sen, mitä kirjoittaja pitää tärkeänä. Ja vihdoin on makuasia, kuinka paljon yleistä finanssi- ja talouspolitiikkaa halutaan lukea julkisen
talouden opetukseen kuuluvaksi. Laajim,
millaankin sen piirissä voidaan käsitellä
lähes kaikkia suhdanne-, kasvu- ja tulonsiirtopolitiikan päämääriä ja keinoja. Niinpä Johansenillakin on paljon alaotsikoita,
jotka kyllä hyvin sopivat käsiteltäviksi,
mutta joita tosiaan ei ehkä aikaisemmista
alan oppikirjoista tapaisi (esim. päätöksentekoa sivulta 126 eteenpäin tai -eräät ta..:
louspoliittiset pohdiskelut III luvussa),-

Norjalainen LEIF JOHANSEN on luentojensa perusteella kirjoittanut oppikirjan julkisesta taloudesta. Seuraavia asioita käsitellään: 1) finanssipolitiikan keinot ja päämäärät, 2) makrotaloudellinen (lähinnä
suhdanneteoreettinen) analyysi, 3) valtionvelka, 4) budjetti,5) julkinen talous
hyvinvointitarkastelun valossa, 6) verotuksen eri muodot ja vaikutus, 7) kunnallistalous. Kohdat 3, 4 ja 7 ovat lyhyitä,
paljossa institutionaalisiin oloihin pitäytyviä selostuksia, kun taas muualla Johansen temmeltää oikeassa elemen tissään, tiukan loogisessa mallitarkastelussa.
Lähtemättä sen tarkemmin yksityiskohtia ruotimaan totean oikopäätä, että J 0hansen on kirjoittanut erittäin hyvän· oppikirjan,varmaanparhaan laatuaan tähänastisista. J ohdan tona ei· enää olekaan
jako julkisen vallan maanpuolustus-, järjestys- ja opetuspalveluksiin, vaan benthansenilaiseen tapaan käydään suoraan
asiaan, kansantuloyhtälöin kuvaamaan finanssipolitiikan erilaisia vaikutuksia. Welfare-teoreettinen luku on tässä yhteydessä
erittäin tervetullut; sitähän 'ei monissakaan oppikirjoissa lueta finanssioppiin
niin kiinteästi kuuluvaksi, että se sisällytettäisiin kurssiin.
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Näin ollen ei olekaan ihme, että alan
oppikirjatuotannolla on yleensä hyvin
laaja vaihteluskaala. On selvää, että tällaista kirjaa tukenaan käyttävä luennoitsija taas valikoi siitä aiheita omien preferenssiensä mukaan.
Yksittäisiä huomautuksia en lähde liiemmälti tekemään, todisteltuani juuri
edellä, kuinka subjektiivista tällaisen kirjan kirjoittaminen on. Julkisen talouden
automatiikka ja sen liitännäinen »destabiliserande politikk» ovat mielestäni saa-

neet liian niukan ja yksipuolisen käsittelyn
muuhun asiasisältöön verrattuna. Tiivistetty sanonta vie joskus ehkä hieman kategorisiin väittämiin, esim. sivulla 279 tuloveron ja työnhalun tarkastelussa, jossa
veronmuutoksen tulovaikutusta ei ilmeisesti oteta huomioon. Nämä ovat kuitenkin vain pintanaarmuja, skandinaavinen
oppikirjallisuus on saanut erittäin korkeatasoisen ja pitkäksi aikaa auktoriteetiksi
kelpaavan lisän.
HENRI J . VARTIAINEN

ALAN S. MANNE & HARRY M. MARKOWITZ (toim.) Studies in Process Ana?Jsis.
Economy-wide Production Capabilities. Cowles
Foundation for Research at Yale University, Monograph 18. John Wiley &
Sons, New York 1963. 425 s. Sh. 105/-.

Kirja sisältää kaikkiaan neljätoista en
artikkelia, joista ainakin kahdeksan kirjoittamiseen on osallistunut MARKOWITZ,
seitsemän MANNE, ALAN J. ROWE viiden
ja THOMAS VIETORISZ kolmen. Lisäksi
vielä viisi tutkijaa on mukana kukin yhdessä artikkelissa. Artikkeleista kolme
koskee kiviöljy- tai kemian teollisuutta,
kaksi maataloutta, seitsemän metalliteollisuuttaja kaksi talouspoliittista ohjelmointia. Ekonometrian kannalta useimmat tutkimuksista on luokiteltava kuuluviksi
staattisten osittaisanalyysien kategoriaan.
Prosessianalyysin käyttömahdollisuuksista todetaan yleisesti, että mallista laskettua optimiratkaisua voitaisiin käyttää
tuotantosuunnittelun apuvälineenä pyrittäessä parantamaan tuotantomenetelmiä.
Kun kysymyksessä ovat teknillisesti monimutkaiset tuotantosektorit pitkälle teollistuneissa maissa, voivat toimialoittaiset
analyysit osoittaa välttämättömien kapasiteettilaajennusten kustannukset ja to.,.
teuttamismahdollisuudet sekä mahdolliset tuotannontekijäin ja muiden panosten
vajaukset tai käyttämättömiksi jäävät resurssit. Kirjoittajat katsovat, että laadit-

Cowles-säätiön erikoistutkimusten sarjassa on äskettäin julkaistu ALAN S. MANNEn
ja HARRY M. MARKowITzin toimittama
ja suureksi osaksi myös kirjoittama teos
Studies in Process Ana?Jsis, jonka aihepiiriksi alaotsikko määrittelee laaja-alaisen
tuotannon kapasiteettiongelmat; Prosessianalyysi on uusi kyltti, joka ei sellaisenaan
sano lukijalle mitään. Toimittajat ovat
näin nimittäneet sellaisten viivallisten ohjelmointimallien konstruoimista ja käyttöä, joiden päätarkoituksena on valaista
tuotantokyvyn ongelmaa käyttäen hyväksi
etupäässä teknillistä tietoa prosessin rakenteesta. Kysymyksessä ovat siis pääasiassa viivallisen ohjelmoinnin sovellutukset. Olennaista tässä tarkoitetuille malleille on, että useammanlainen tuotantotekniikka on mahdollinen, mikä ei käy
päinsä klassillisissa panos-tuotosmalleissa.
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tavat prosessianalyysimallit olisi periaatteessa pyrittävä empiirisesti testaamaan.
Kemiallista teollisuutta koskevista koI..,
mesta tutkimuksesta ensimmäinen, joka
on MANNEn käsialaa, koskee USA:n öljynjalostusteollisuutta. Ongelmana on arvioida sen standardituotoksen, jossa eri tuotteiden määrien suhteet ovat samat kuin
vuosina 1952-53 keskimäärin, maksimi,
mikä käytettävissä olevin resurssein voidaan tuottaa, kun asetetaan vaatimus,
että suihkumoottorien polttoainetta on
tuotettava annettu määrä, sekä tutkia,
miten tämä maksimi muuttuisi supistettaessa kapasiteettia. Mainittakoon, että
perusmatriisissa on 105 riviä. Toinen tutkimus, jonka on suorittanut MARscHAK,
yleistää edellisen ongelman ottaen huomioon panosten tarjonnan, tuotannon ja
loppu tuotteitten kysynnän aluejakautumanja kuljetuskustannukset. Tämän yleistetyn ongelman numeerinen käsittely on
kuitenkin mahdollinen vain aggregoimalla perusmatriisi pienemmäksi. Erillisessä
liitteessä tarkastellaan »hyvän» aggregoinnin edellytyksiä. Kolmannessa VIETORIszin kirjoittamassa artikkelissa ongelmana on määrätä, mikä typpilannoi tteiden tuotannon ja tuonnin kombinaatiö
voisi tyydyttää Latinalaisen Amerikan
maiden tarpeet minimikustannuksin, kun
lannoitteiden kysyntä eri maissa oletetaan
annetuksi. Samalla on määrättävä optimaalinen uuden tehtaan koko ja sijoituspaikka.
Maataloutta koskevissa kahdessa tutkimuksessa, joista ensimmäisen ovat suorittaneet EARL O. HEADY ja ALVIN C.
EGBERT, toisen KARL A. Fox, ovat kysymyksessä aluemallit. Ensimmäisessä on
tarkastelun kohteena eri alueiden soveltuvuus erilaiseen viljatuotantoon. ]älkim-
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malsessä etsitään vastausta kysymykseen,
mikä olisi paras tapa yhdistää maataloustuotteiden kysyntä- ja tarjontafunktiot
täydelliseksi koko sektorin käsittäväksi
malliksi.
Metalliteollisuutta koskevassa ensimmäisessä tutkimuksessa, jonka on suorittanut TIBOR FABIAN, on konstruoitu viivallinen ohjelmointimalli USA:n rautaja terästeollisuutta varten. Primäärisenä
tavoitteena on tutkimuksessa rakentaa
teknillisiä suhteita koskeva malli, tavoitefunktio sen sijaan jätetään määrittelemättä, minkä vuoksi mallia ei tässä yhteydessä
myöskään käytetä konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Malli käsittää kaikkiaan
44 yhtälöä, joista 14 koskee teknillistä
tuotantokapasiteettia, 10 primäärisiä panoksia, 6 lopputuotteiden tuotoksia ja
loput 14 prosessin väli tuotteita.
Kuudessa seuraavassa artikkelissa, joista MARKOWITZ ja ROVE ovat kirjoittaneet viisi ja VIETORISZ yhden, tarkastellaan muun metalliteollisuuden kuin metallien perusteollisuuden teknologisen
mallin laatimismahdollisuuksia. Tarkastelu jää tuotanto-olosuhteiden suuren
monimutkaisuuden vuoksi melko yleiselle
tasolle. Vaikeudet mallin laatimisessajohtuvat .lähinnä tuotteiden, tuotantomenetelmien ja koneiden erittäin suuresta lukumäärästä sekä monenlaisista substituutiomahdollisuuksista niiden piirissä.
Kirjan viimeistä edellinen artikkeli on
lähempänä kansantaloustiedettä kuin edelliset. Siinä Manne tarkastelee Meksikon
taloudessa vuosina 1960-70 avainasemassa olevia elinkeinosektoreita. Erityisenä ongelmana on investointisuunnitelmien koordinointi ja niiden ulkomaisen
rahoitusosuuden määrääminen. Perusmatriisissa on 96 riviä, joista 94 koskee erilaisia
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raaka-aine- ja pääomahyödykepanoksia,
1 . ulkomaan valuuttaa ja 1 kotimaista
säästämistä, joita molempia viimeksi mainittuja on ongelmassa pidetty kriitillisinä
resursseina. Sensijaan työvoimaa malli
ei lainkaan sisällä. Tavoitefunktiona on
vuosittain tarvittavan ulkomaanvaluutan
määrän minimointi. Perusmatriisi sisältää osina, paitsi raaka-aineiden panoskerroinmatriisia, myös pääomapanosmatriisin, jonka elementteinä ovat mää;rätyn prosessin kapasiteettiyksikköä kohti
tarvittavat määrätynlaisten pääomahyödykkeiden . määrät.
Kirjan viimeinen Vietoriszin artikkeli
tarkastelee verbaalisessa muodossa prosessianalyysimallien käyttömahdollisuuksia yleensä talouspoliittiseen suunnitteluun
liittyvissä sektoritutkimuksissa. Erityisesti
niitä voidaan käyttää hyväksi yhdistettäessäuseampia sektoreita koskevia suunnitelmia kokonaistaloudelliseksi suunnitelmaksi.
Suurin osa kirjan artikkeleista on sisällöltään vahvasti teknillispitoisia. Makroekonomisti· saattaa jopa pitää niiden lukemista kuivana ja pitkästyttävänä. Uskon

kuitenkin, että kirja löytää lukijakuntansa
niiden henkilöiden piiristä, jotka ovat
askarrelleet tuotannon suunnitteluun liittyvien optimointiongelmien parissa. Tämä ammattikunta, jonka piiriin kuuluu
kansan taloustieteellisen, liiketaloustieteellisen, tilasto tie te eilisen ja matemaattisen
koulutuksen saaneita ja jonka edustajia
voitaisiin kutsua esimerkiksi »engineering
economisteiksi», »suunnitteluteknikoiksi»,
»talousmatemaatikoiksi», tms., on meidänkin maassamme hitaasti laajenemassa.
Erityisen arvokkaana on pidettävä meidän kannaltamme sitä, että kirja sisältää
malleja ja esimerkkejä yksittäisten tuotantosektorien ongelmien tarkastelua varten.
Meidän taloutemme piirissä on lukuisia
sellaisia tuotantosektoreita, joilla on lähivuosina edessään melkoisia sopeutumisongelmia. Useimmiten tällöin on tosin kysymys kilpailukyvyn ja kannattavuuden
parantamisesta. Näiden ongelmien käsittelyä varten voi prosessianalyysi tarjota
mahdollisuuden siltä osin, kuin tavoitteisiin voidaan pyrkiä kapasiteettia supistamalla tai tuotantomenetelmiä muuttamalla.
JUKKA I . WALLENIUS

L F. PEARCE A Contribution to Demand
Anarysis.Oxford at the Clarendon Press
1964. VIII
258siv. Sh 42/-.

ilmestymisensä jälkeen on saanut alan
asiantuntijoilta silityksiä sekä -myötä- että
vastakarvaan. Epäilemättä teos on niin
arvokas kontribuutio alallaan, että se ansaitsee esittelyn tämän· aikakauskirjan
palstoilla.
PEARCEn teosta voidaan kenties parhaiten luonnehtia kirjoittajansa persoonalliseksi esseeksi, joka pyrkii esittelemään hänen oman panoksensa (varhaisemmat kirjoituksensa) systemaattisesti samojen kan-

+

Kysyntäteoriaa käsitteleviä yleisesityksiä
ilmestyy muuten vilkkailla kansantalous,..
tieteen kirjamarkkinoilla siksi harvoin,
että alan uutuuksiin tunnetaan yleensä
poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa.
Näin on tapahtunut myös esiteltävänä
olevan teoksen kohdalla, joka varsin pian
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sien si~ällä. Teosta, joka antaisi kohtuullisen täydellisen kuvan kysyntäteoriasta kokonaisuudessaan ja etenkin siinä viime
vuosikymmenen aikana tapahtuneesta kehityksestä,saadaan siis toistaiseksi jäädä
vielä odottamaan. Niinpä opiskelijain on
vielä syytä aloittaa kysyntä teoriaan perehtymisensä SCHULTzin, HlcKsin, SAMUELsONin ja WOLDin jo klassillisiksi käyneiden
teosten avulla. Aloitus sujunee vieläkin
vaivattomammin, jos lähtökohdaksi ottaa
esimerkiksi HENDERsoNin ja QUANDTin
Microeconomic Theory'n.
Esiteltävä teos jakautuu viiteen päälu.,
kuun: 1. Demand Theory - The Single
Consumer; 2. Savings; 3. Community
Demand Theory; 4. Complementarity,
Substitutability, and Independence sekä 5.
Neutral Want Association. Teoksen alussa on lisäksi luku 0, joka on teoksen tiivistelmä ja lukijan opas samalla kertaa ja sellaisenaan varsin hyödyllinen. Teoksen
loppuun on vielä mahdutettu tilaa kysyntäanalyysiin liittyviä empiirisiä laskelmia
varten.
Esiteltävän teoksen johtomotiivina on
neutral want association -käsitteen kehittely ja
elaborointi, joka saa huipennuksensa 5. luvussa ja johon aikaisemmat luvut ovat tavallaan johdattelua. Näissäkin luvuissa on
koko joukko mielenkiintoista ja itsenäistä
kerrontaa, johon kannattaa kiinnittää
huomiota.
Ensimmäisen pääluvun' alkuosassa tarkastellaan »aksiomaattisfilosofisesti» kysyntäteorian perusteita ja hyötyfunktion
ominaisuuksia. Perusaksioomeja tarkastellaan suurennuslasin kanssa ja koetetaan
löytää mahdollisia ristiriitaisuuksia kuluttajan käyttäytymisen ja aksioomien välillä.
Vaikka tarkastelu pikkutarkkuudessaan
saattaa - tekijän sanoja käyttääksemme

361

- antaa vaikutelman myrskystä teekupissa, miellytti allekirjoittanutta se, että
tarkastelu tässä (niin kuin yleensä koko
kirjassa) pyrkii olemaan taloustiedettä
.eikä pelkästään logiikkaa ja matematiikkaa, niin kuin tällaisen tekstin yhteydessä
saattaisi helposti olla laita. Tekijän tehtäväänsä ottamaa asennetta kuvanneekin
parhaiten seuraava sivulta 31 poimittu'
lainaus: »The only criterion by which a
hypothesis can properly be judged is its
power to explain the facts. If logic' and
mathematics become an end in themselves rather than a means to an end, then
we are no longer discussing economics ...
we have taken eare at each step to defend
what we have called 'axioms' as if they
were empirical hypotheses, which indeed
in the present context they are.»
Ensimmäisen pääluvun jälkiosassa esitetään tiivistetysti traditionaalisen valintateorian keskeiset tulokset, .tarkastellaan
kuluttajan suunnitteluhorisonttia, otetaan
kantaa revealed preference -tulkintoihin sekä
esitetään todistusaineistoa kuluttajien hintatietoisuuden puolesta. Tarkastelu näiltä
osin on yleensä melko tiivistä, ja lukijalta
edellytetään kohtalaiset esitiedot ,luettavan sulattamiseksi. Ensimmäisessä luvussa
tarkastellaan alustavasti myös lyhyen ja
pitkän tähtäyksen säästämistä; jonka käsittelylle on omistettu koko toinen pääluku. Erityisen mielenkiintoista on se, että
kestävien kulutustavaroiden olemassaoloa
ei ole kuitattu ohimenevälIä maininnalla,
vaan niiden ostojen niveltämistä kysyntäteoriaan on tosimielessä ainakin yritetty.
Kolmannessa pääluvussa koetetaan siirtää yksityistä kuluttajaa koskevan' teorian
implikaatiot ryhmää (koko yhteiskuntaa)
koskeviksi.Kysyntäteorian 'käyttökelpoi.;.
suuden' kannaltahan tämä ongelma' on
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varsin keskeinen, sillä empiirisissä sovellutuksissahan melkein aina ollaan sidottuja
tapauksiin, joissa relevantit muuttujat
mittaavat useiden kuluttajien aggregaattikulutusta. Empirian tutkijaa lohduttaa
epäilemättä, kun Pearce kohtalaisen vakuuttavien todistelujensa tuloksena pystyy päätymään tulokseen, että useimmissa
relevanteissa tapauksissa aggregaattijoustot melkoisella luotettavuudella omaavat
samat etumerkkiä ja symmetriaa koskevat
ominaisuudet kuin yksityistä kuluttajaa
koskevat joustot.
Neljäs pääluku, joka käsittelee komplementteja, substituutteja ja riippumattomuutta (independent utility) on melkoisen
hankalaa kahlattavaa, josta tekijän viaksi
on jätettävä kohtuullinen osa. Jotta kirjan
varsinaisesta kontribuutio-osasta (5. luku)
pääsisi nauttimaan, on tämän luvun ainakin kursoorinen läpikäynti kuitenkin suotavaa. Tässä luvussa tehdään mm. selväksi ero riippumattoman hyödyn {independent
utility} ja neutral want association -käsitteen
välillä. Ensiksi mainittuhan tarkoittaa
yksinkertaisesti sitä, että hyötyfunktio
U (Xl'" ,xn ) voidaan kirjoittaa muotoon

niin että minkä hyvänsä hyödykkeen rajahyöty on riippumaton minkä hyvänsä toisen hyödykkeen määrän muutoksesta.
(Termin independent utility sijasta on väliin
käytetty myös nimitystä additive utility).
Neutral want association -idea sitä vastoin
saa aiheensa siitä, että hyödykkeiden
substituutioketjussa on aukkoja {marked
gaps} , joiden perusteella hyödykkeet ovat
ryhmiteltävissä erillisiin luokkiin, ja että
hyötyfunktio voidaan näin muodoin kirjoittaa ei ainoastaan kulutettujen hyödykkeiden funktiona vaan vaihtoehtoisesti

funktioiden funktiona eli funktionaalina:
u =

=
02 =
03 =
01

U (01 , 02' ... ,
0 1 (Xl' ... ,

0n ), jossa

x r ),

O 2 (Xr+l, ... , X r + s),
0 3 (Xr+s+b ... , Xr+t)

jne.

Neutral want association -idea, joka on läheistä sukua Houthakkerin ym. käyttämälle käsitteelle separable utility, on varmaankin mielenkiintoisin ja lupaavin kehitelmä kysyntäteorian alalla, ja Pearcen
kontribuutio tässä on varsin huomionarvoinen. Käsitteen sisältö sinänsä ei liene
kaikille tunnettu, joten sen yksinkertainen
selostaminen lienee tässä paikallaan. (Itse
termiä en tässä ole yrittänyt suomentaa;
ehkä sanatarkkuutta lähentelevä käännös
»neutraali tarpeiden liitännäisyys» kuitenkin auttaa mielikuvan luomisessa.)
Käsitteen sisältö selvinnee seuraavasta resonoinnista.
Olettakaamme, että on olemassa ainoastaan kuusi hyödykettä: ruisleipä, ranskanleipä, voi, juusto, elokuvat ja televisio.
Jotkut näistä ovat selviä substituutteja
(esim. ruisleipä ja ranskanleipä); jotkut
selviä komplementtitavaroita (esim. leipä
ja voi) ja jotkut siltä väliltä (esim. voi ja
juusto). Varsin luontevasti mainitut hyödykkeet voidaan sijoittaa kahteen ryhmään: ravinto ja huvitukset. A priori voidaan sanoa, että substituutioketjussa näiden ryhmien välillä on selvä aukko. Mutta
jaottelun identifioimiseksi tarvitaan kuitenkin sisäistä näkemystä selvempi periaate. Tässä mielessä tarkasteltakoon syitä,
jotka aiheuttavat muutoksia ravintoryhmän menoissa. Nämä ovat:
a) tulo muuttuu hintojen pysyessä muuttumattomina,
b) jotkut hinnat ryhmässä huvitukset
ovat muuttuneet tahi

KIRJALLISUUTTA

363

c) jotkut hinnat ryhmässä ravinto ovat
muuttuneet.
Jokin muutos ravintoryhmän
menoosuudessa johtaa ryhmään kuuluvien hyödykkeiden uudelleen allokointiin. Ilmeisesti sellainen allokointi riippuu suuresti
ko. ryhmään kuuluvien hyödykkeiden
hinnoista. Mutta tämä allokointi saattaa
olla riippumaton
huvitukset-ryhmään
kuuluvien hyödykkeiden hinnoista. Toisin sanoen saatamme havaita, että milloin
a)- tai b)- kohdissa mainittuja muutoksia
. sattuu siten, että kokonaisravintomenot
jäävät muuttumattomiksi, silloin ravintoryhmän sisäinen allokointijää myös muuttumattomaksi. Tässä tapauksessa sano-.
taan ravintoryhmän hyödykkeiden olevan
»neutrally want associated» huvitusryhmän hyödykkeisiin nähden.
Tältä pohjalta lähtien on Pearce suorittanut koko joukon sekä introspektiivista
että matemaattista resonointia testauskelpoisten kysyntäyhtälöiden konstruoimi-

seksi. Kirjan lopussa esitetyt englantilaisen
aineiston pohjalta tehdyt laskelmat eivät
kylläkään anna täysin vakuuttavaa kuvaa
tekijän teoreettisten konstruktioiden hienouksista.
Tavanomaisena yleismainintana sopinee lopuksi todeta, että esiteltävä teos on
todellisen ekonomistin panos kysyntäteorian edelleenkehittämiseksi. Tekijä itse
ilmoittaa olevansa ei-matemaatikko, mutta suomalaisen mittapuun mukainen eimatemaattinen kansantaloumies tarvitsee kyllä avukseen ainakin Alleni~ (Mathematical Ana?Jsis for Economists) ja jonkin
matriisialgebran oppikirjan. Teos on luonteeltaan paitsi »an advanced textbook»
myös ja ennen kaikkea tekijänsä itsenäinen
kontribuu tio. Korkeakouluopiskelijoiden
omin päin luettavaksi sitä tuskin rohkenee
suositella ainakaan ennen laudatur-tasoa.
Kirja lieneekin tarkoitettu lähinnä asiasta
kiinnostuneen opettajan johdolla sulateltavaksi.
LAURI KORPELAINEN

LAURA RANDALL (toim.) Economic Devel-

tössä lienee vähiten kirjoitettu, joskin
myös eräiden muiden maiden ongelmia
kosketellaan.
Teoksen kymmenen artikkelia, jotka on
aikaisemmin julkaistu muualla sellaisenaan tai sisältävät muuten valittuja kohtia eri julkaisuista, on jaettu neljään jaksoon. Ensimmäisen ryhmän »Taloudellinen ja poliittinen tausta» aloittaa uusseelantilainen professori J. E. P. BELSHAW
tarkastelemalla yhteiskunnallista ja taloudellista vallankumousta kehitysmaiden taloudellisen kasvun ja monipuolistumisen
lähtökohtana. Tämä kehitys ei voi jäädä
edes pääosiltaan yksityisen yrittäjyyden

opment Evolution or Revolution? D. C.
Heath & Co., Boston 1964. xv
144 s.

+

Esillä oleva kokoomateos on kuudes sarjassa »Studies in Economics». Kirjassa esitellään niitä poliittisia ja yhteiskunnallisia
tekijöitä, jotka ovat esteenä kehitysmaiden
taloudelliselle kasvulle. Tällöin joudutaan
tietenkin tunkeutumaan asioissa huomattavasti syvemmälle kuin taloustieteilijät
ja ehkä talouspoliitikotkaan voivat mennä.
Tarkastelun pääkohteena on Latinalainen
Amerikka, siis se kehitysmaiden ryhmä,
josta meillä tässä mielessä esim. lehdis-

364

KIRJALLISUUTTA

varaan, koska yrittäjiä ei ole tarpeeksi, eI
myöskään paaomia eikä markkinoita.
Teknillinen tieto ja taito on myös kaukana
länsimaisesta, eikä sitä voida hyppäyksellisesti saattaa samalle tasolle, mikä onkin
näiden maiden erityisiä vaikeuksia. Investointien tarve on kyllä valtava, mutta
»inducement to invest» puuttuu. Muita
ongelmia on vielä suurmaanomistus, johon
suureksi osaksi perustuu koko yhteiskunnallinen ja taloudellinen stagnaatio. Poliittiset olot sen sijaan ovat jatkuvien palatsivallankumousten vuoksi hyvin epävakaat. Edelleen on probleemina koulutus,
jolla monissa länsimaisissa tutkimuksissa
on osoitettu olevan" huomattava merkitys
taloudellisen kasvun tekijänä. Mutta investoinnit siihen vaikuttavat monien vuosien
kuluttua, jolloin vasta myös mahdolliset
virheet ja vinosuuntaukset paljastuvat.
Arabimaiden erikoistuntijaYusIF SAYIGH toteaa otsikolla »Nationalismi ja taloudellinen kehitys», että kehitysmaiden
talouselämän tulee olla »näkyvän käden»
ohjaamaa ja siihen liittyvän poliittisenjärjestelmän »johdettua demokratiaa». Nationalistinen vallankumous merkitsee kansasta eristyneen yläluokan syrjäyttämistä
maan johdosta ja korvaamista sellaisella
hallituksella, joka on tietoinen tehtävästään pitkäjännitteisen suunnittelun koordinoijana ja jolla· on tarvittava kyky sekä
auktoriteetti tehdä älykkäitä päätöksiä.
Uusilla johtajilla on siis oltava uusi ajattelutapa: valtio on oleva toiminnan kohde
ja inspiraation lähde. Nationalistisen vallankumouksen luonteeseen kuuluu, että
työ- ja talonpoikaisväestö on saatu tietoiseksi asemastaan ja vallankumouksen
taakse.
Toisen ryhmän muodostavat neljä
»revolution»-vaihtoehtoa tarkastelevaa ja

kannattavaa artikkelia. Professori CARTER
GOODRICH, joka toimi YK:n teknillisen
avun asiantuntijana Boliviassa, tarkastelee kyseistä valtiota sen vallankumouksen aikoihin v. 1952. Maan itsenäisyyden
aikana oli siihen mennessä tapahtunut n.
80 vallankumousta, mutta tämä oli ensimmäinen talouselämän kannalta merkittävä. Eräs olennainen piirre oli se, ettei
armeija enää tukenut jotakuta junttaa,
vaan se ja siviiliväestö olivat nyt samalla
puolella. Tämä merkitsi myös sitä, että
sen jälkeen on paljon vaikeampaa suorittaa vallankumousta armeijan avulla. Vallankumouksen välittömiä seurauksia olivat maareformi, intiaanien »vanhan oikeuden» tunnustaminen maahan sekä
suurimpien tinakaivosyhtiöiden kansallistaminen, ts. niiden muuttaminen: valtiojohtoisiksi yrityksiksi. Yksityinen yritteliäisyys salli ttiin kui tenkin laajassa mitassa' joten ei ollut suinkaan "kysymys
kääntymisestä sosialismiin. Näillä toimenpiteillä pyrittiin luomaan elinkeinoelämälle edellytykset irtautua tavattomasta
yksipuolisuudesta.
Brasilialainen CELSO FURTADO luo
eteemme jo laajempia näköaloja oman
maansa olojen pohjalla. Vaikka suurin osa
Brasilian väestöstä saa toimeentulonsa
maataloudesta, sen tulotaso on alhainen
ja se elää syrjässä ja eristettynä, on maassa
absoluuttisesti laskien suuri teollisuus työväestö, jolle yhteiskunta on ikään kuin
»open». Se voi demokraattisen järjestelmän puitteissa tuoda esiin vaatimuksensa,
kun taas maanviljelijöillä, joilla ei lukutaidottomuutensa vuoksi ole valtiollisia
oikeuksia, ei voi olla laillisia vaatimuksiakaan esitettävänään. Sen vuoksi olisi sosialistinen vallankumous heidän kannaltaan eräs vakavasti otettava vaihtoehto.
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Professori EDMUNDO FLORES tarkastelee
vuorostaan USA:n taloudellisen avun menestymismahdollisuuksia
Latinalaisessa
Amerikassa. Todettuaan sen tosiseikan,
että USA on joutunut kyseisten kansojen
enemmistöjen silmissä epäsuosiossa ,olevalle puolelle, jonne kuuluvat diktatoriset
junttahallitukset, armeija ja ehkä katolinen kirkko, hän ennustaa· USA:n lopultakin joutuvan tappiolle. Suuren merki.,
tyksen hän näkee olevan ihmisten ajattelussa osittain kommunistisella propagandalla, mutta ennen kaikkea lisään,tyn~el
lä kanssakäymisellä kuten turismilla sekä
tiedotustoiminnalla, mainonnalla jne. Erityinen vaikutus on myös omankielisissä
maissa, Meksikossa, Boliviassa ja Kuubassa
tapahtuneilla vallanku~ouksilla. Nämä
»demonstration effects» lisäävät ihmisten
vaatimuksia elinehtojensa parantamiseksi.
Mielenkiintoinen on myös USA:n kehitysavun ja Marshall-avun vertailu. Maareformista Flores toteaa, ettei se voi tarkoittaa uusien maa-alueiden käyttöönottoa vaan nimenomaan omistussuhteiden
vaihdosta. Samalla on otettava käyttöön
progressiivinen verotus. On siis kyse sekä
omaisuuden että tulojen uudelleen jakamisesta.
Edelliseen välittömästi kytkeytyvää takavarikoinnin ongelmaa käsittelee myös
professori MARTIN BRONFENBRENNER,
joka toteaa omaisuuden uudelleenjaon
edellyttävän yleensä juuri takavarikointia,
ensin ulkomaalaisten, sitten myös rikkai-.
den kotimaan~ansalaisten .. Hän ei puutu
lähemmin takavarikoinnin oikeutukseen
tai moraaliin. Se: on välttämätöntä mm.
investointien
uudelleen suuntaamisen
kannalta. Eräänä vaihtoehtona on edullisten lainojen tai avus~usten saaminen ulkomailta. Entisen ulkomaisen omaisuuden
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takavarikointiuhka .voi tällöin olla sopiva
kiristyskeino, joka kuitenkin johtaa talouselämän diktatuurihallituksille , edulliseen suuntaan. Eri asia on,välttyvätkö
vallankumoushallituksetkaan
takavarikoinnin toimeenpanolta. USA on tässä
suhteessa hyvin vaikeassa välikädessä.
Kirjan kolmanteen ryhmään kuuluvat
kaksi artikkelia ovat varsinaisesti ainoat,
jotka tuovat esiin »evolution»-vaip.toehtoja. Edellisten artikkelien lukemisen jälkeen ne tuntuvat melkeinpä kuin viesteiltä
toisesta maailmasta, joskin niiden kirjoittajat ehkä ovat kirjan nimekkäimmät,nimittäin .professorit ALBERT, O. HIRSCHMAN ja GUNNAR MYRDAL. Heidän näkemyksensä on talou.dellisen suunnittelun aikaansaaminen ja suunnitelmien toteuttaminen sellaise~sa vaiheessa, ettei vallankumousta tarvita. Hirschman kirjoittaa,
miten on kyettävä yhdistämään toisiinsa
suunnitelmien toteutumisen j ärj estelmällinen asteittaisuus sekä patoutuneiden ja
tyydyttämättömien tarpeiden vallassa olevien kansankerrosten taholta, tulevien vaatimuste:p. täyttäminen. On näet huomattava, etteivät reformit. (evoluutio) ja revoluutio voi olla toistensa vaihtoehtoja, sillä
ongelmat ovat edessä vallankumouksen
jälkeenkin. Kysymys on vain toteuttamistavasta .. Lähelle vallankumousta on
saatettu tulla silloin, kun. uudistuksia
joudutaan suorittamaan väkivaltaisuuk-:
sien seurauksena syntyneiden kriisitilanteiden kiirehtiminä.
Myrdalin »artikkeli» sisältää o1iteita
teoksesta Beyon,d the Welfare State (Yale
University Press 1960). Hän toteaa kehitysmaiden olevan aivan toisenlaisten probleemien edessä kuin länsimaat olivat teollisen vallankumouksen alkuaikoina. Viimeksi mainittujen teollisuushan kehittyi ikään
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kuin spontaanisesti teknillisen kehityksen
myötä uranuurtajayrittäjien toimesta ilman valtiottaisia kokonaissuunnitelmia.
Kehitysmaissa suunnittelu on pakostakin .ohjelmallista, ja valtion tulee johtaa
sitä. Hän selvittelee myös »johdetun demokratian» mahdollisuuksia poliittisena
järjestelmänä. Sen puitteissa hän katsoo
olevan mahdollisuuksia rakentavalle keskustelulle, jolloin vältyttäisiin länsimaista
demokratiaa niin useinjäytäviltä vaikeilta
puolueriidoilta.
Neljäs artikkeliryhmä »Vallankumouksen seuraukset» sisältää kaksi artikkelia.
WILFRED MALENBAUM ja WOLFGANG
STOLPER yhdessä tarkastelevat poliittisia
ideologioita ja taloudellista kehitystä niiden luomia edellytyksiä silmällä pitäen.
Jouduttuaan idän ja lännen välisen kilpakosinnan kohteeksi myös kehitysavun yhteydessä ovat kehitysmaat joutuneet punnitsemaan ideologioiden sovellutusmahdollisuuksia omalla kohdallaan. Kirjoittajat tarkastelevat kahta valtioparia: yhtäältä Kiinaa ja Intiaa, jotka vielä sodan
jälkeen olivat suunnilleen samassa asemassa olevia kehitysmaita, sekä toisaalta 1täja Länsi-Saksaa, jotka ennen sotaa muodostivat varsin yhtenäisen taloudellisen
kokonaisuuden. He päätyvät siihen, että
Kiinassa ja Länsi-Saksassa, joiden kansantuote on kasvanut »pareihinsa» verraten huomattavasti enemmän, vallitsee niiden taloudelliseen kehitysvaiheeseen soveltuva yhteiskuntajärjestelmä. Toiseksi ne
ovat- noudattaneet sellaista talouspolitiikkaa, joka tuotannon tuloksia seuraten pyrkii jatkuvasti korjaamaan tehtyjä virheitä.

Viimeisessä kirjoituksessa kirjan toimittaja LAURA RANDALL kuvaa Argentiinan
taloudellista kehitystä Peronin kukistumisen jälkeen v. 1955. Selviää, miten valtion otteen jossain määrin herpaannuttua
talouselämä sortui erilaisten ryhmäintressien temmellyskentäksi. Valtion jakautuessa toisistaan eristäytyneisiin etupiireihin, joiden välillä vallitsee suuri luottamuksen puute, on maahan vaikea saada
sellaista laajapohjaista hallitusta, jolla olisi
tarpeeksi arvovaltaa harjoittaa taloudelliseen kasvuun ja uudistuksiin tähtäävää talouspolitiikkaa.
Suomalaiselle lukijalle ja kansantaloustieteilijälle kirja verraten monipuolisin
esimerkein valaisee niitä ongelmia, joiden
puristuksessa kehitysmaat kamppailevat
taloudellisen kasvunsa alkutaipaleella. Käy
myös ilmi se, että ongelmat tuskin ovat
yksinomaan taloudellisia, vaikka kansantaloustieteilijät usein väittävät voivansa
tarkastella asiaa kuin asiaa »taloudellisesta aspektista». Ristiriita kätkeytyy
mmenomaan keinojen valintaan. Kun
ideologioista tai poliittisista intresseistä ja
valtapyyteistä muodostuu itsetarkoitus tai
päämäärä, häviävät taloudelliset tavoitteet niiden taakse tai kietou tuva t niihin
vaikeasti analysoi tavalla tavalla.
Vallankumoukseen liittyy tietysti monia vaaroja ja laskemattomia tekijöitä.
Se on uhkapeliä, jonka tulos on etukäteen
epäselvä. Monista lieventävistä näkökohdista huolimatta lukija lienee kirjan perusteella taipuvainen vastaamaan otsikon
kysymykseen: »Revolutionl»
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JORMA POHJANPALO

Suomi-'ja
merenkulku
"Tekijän erityisenä ansiona on pidettävä sitä, että hän kunkin aikakauden
merenkulkua kuvatessaan on tuonut
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