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Ajatuksia valtiontaloudesta
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen rhdistyksen kokouksessa
marraskuun 22 päivänä 1965 piti
ESA KAITILA

Kansantaloudellisella yhdistyksellä on jo yli kahden vuosikymmenen
ajan ollut tapana käsitellä jossakin syyskauden kokouksistaan valtion
talouden kysymyksiä ja erityisesti seuraavan vuoden valtion tulo- ja
menoarvioesitystä. Tänä vuonna asia on olosuhteista johtuen jäänyt
vasta marraskuun loppupuolella pidettävään kokoukseen.
Kun itse budjettiesitystä on julkisuudessa eri yhteyksissä ennätetty
käsitellä jo varsin perusteellisesti, aion sivuuttaa sen eräillä yleisillä mai;..
ninnoilla ja kosketella sen sijaan eräitä budjettipolitiikkaan tai paremminkin ehkä valtiontalouden hoitoon liittyviä laajempia kysymyksiä;
kuten valtion verotuloja sekä valtion luotonoton ja luotonannon kehitystä samoin kuin valtiontalouden hoitoon ja budjetin laadintaan liittyviä käytännön kysymyksiä, mm. suunnitelmia valtiontalouden laskentatoimenkehittämiseksi. Valtiontalouden laskentatoimen kysymykset, joihin itse olen erittäin kiinnostunut, toin keskustelun kohteeksi jo vuosi
sitten täällä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämässärii vastaavassa esitelmässä. Tältä osin on tämänpäiväinen esitykseni aivan kuin
jatkoa viimevuotiselle ja pyrin antamaan kuvan siitä, miten pitkälle
eteenpäin valtiontalouden laskentatoimen kehittämistyössäkuluneen
vuoden aikana on päästy.
Valtion vuoden 1966 tu1o- ja menoarvioesitystä laatiessaan hallitus
lähti siitä itsestään selvästä tosiasiasta, että budjetti ei voi olla jonkinlainen kokonaisyhteydestä irrallinen laskelma valtion taloudesta, vaan että
sen täytyy ottaa huomioon ja sopeutua siihen yleistilanteeseen, joka on
todettavissa kansantalouden ja itse asiassa koko yhtelskunnan piirissä.
Tärkeimpiä tähän yleistilanteeseen vaikuttavia tekijöitä" olivat esitystä
laadittaessa ja ovat edelleen ainakin seuraavat:
Vuoden 1963 loppupuolella alkoi jonkinmääräinen noususuhdanne,
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joka kuitenkin ilmeisesti nyt jo on ohi. Kuten budjettiesityksen yleisperusteluissa on mainittu, lähdettiin esitystä laadittaessa siitä, että kokonaistuotannon kasvuvauhti maassamme hidastu1..l vuonna 1966 ja että
kasvu jää noin 4 %:n tasolle. Viime kuukausien tapahtumat ovat vahvistaneet tätä kasvuvauhdin hidastumista koskevaa kehitysarviota, sillä
hidastuminen on jo nyt selvästi havaittavissa. Tammi-syyskuun teollisuustuotanto ylitti vain 5 % :lla viime vuoden vastaavan tuotannon.
Kulutustarviketeollisuuden tuotantovaikeudet ovat edelleen syventyneet,
ulkomaankaupan tasapainottomuus on lisääntynyt jne. Paperi- ja puumassateollisuuden vientimarkkinoille on viime tiedoista päätellen kasaantumassa odotettua suurempiakin vaikeuksia ja metsäkauppojen alkuunpääs-y on jälleen valitettavasti viivästynyt. Tavoitteeksi näissä oloissa·
asetettiin se; .että budjettiesitys ja nimenomaan valtion koko menotalous
voitaisiin pysyttää tuotannon kasvun edellyttämissä rajoissa. Samalla oli
kuitenkin varauduttava hoitamaan vähintään yhtäsuuruinen työttömyys kuin tänä talvena. Työllisyysmäärärahat olikin otettava budjettiin
suunnilleen sen suuruisina kuin miksi niiden arvioidaan kuluvana vuotena muodostuvan, samalla kun ns. normaalit työmäärärahat rakennustarkoituksiin, tie- ja siltatöihin jne. pyrittiin jakamaan ja myös niiden
käyttö ajoittamaan siten, että ne mahdollisimman tehokkaasti myötävaikuttaisivat työllisyyden ylläpitämiseen. Lisäksi pyrittiin - niin pitkälle kuin rahat riittivät - myös budjetin kautta edistämään elinkeinoelämän aktiviteettia ja nimenomaan vientiponnistuksia. Sillä voimakkaana jatkuvan ulkomaisen tuonnin vuoksi maksutaseen alijäämäisyys
näyttää yhä kasvavan ja valuuttavaranto vähenevän; Tämä edellyttäisi
olemassa olevan kulutuskysynnän vähentämistä myös budjetin kautta.
Meillä on ollut parin edellisen vuoden aikana varsin voimakas inflaatiokierros, ja palkkataso, hintataso ja koko kustannustaso ovat kohonneet.
Jälleen ovat edessä ratkaisevat työmarkkinajärjestöjen väliset palkkaneuvottelut. Tämän huomioon ottaen valtiovallan budjettiesityksen
yhteydessä tai yleensäkin suorittamat menojen ja maksujen korotukset
tai hintasubventioiden vähentämiset olisivat ilmeisesti luoneet tilanteen,
'- jonka seurauksena olisi ollut uusi voimakas inflaatiokierros.
Näistä kolmesta tilanteeseen vaikuttavasta tekijästä - kasvuvauhdin
hidastumisesta, maksutaseen vaikeuksista sekä hinta- ja kustannustasoa
uhkaavista vaaroista
on julkisuudessa paljon keskusteltu. Vähemmän
.c-
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sen sijaan näyttää kiinnitetyn huomiota siihen, että nämä eri tekijät
asettaisivat budjettipolitiikalle varsin erilaisia ja osittain täysin vastakkaisia vaatimuksia. Kaikkia näitä vaatimuksia ei budjetti samanaikajsesti voi tyydyttää.
Tärkeimmäksi budjettipoliittiseksi tavoitteeksi hallitus näissä oloissa
valitsi hinta- ja muun kustannustason tasaannuttamista toteuttavan linjan. Sentähden se mm. ei pitänyt mahdollisena korottaa veroperusteita
siitä, mikä kuluvana vuotena on voimassa. Yleensäkin hallitus on koko
toiminta-aikansa kiinnittänyt erityistä huomiota hin,ta- ja muun kustannustason nousun pysähdyttämiseen ja vakaannuttamiseen. Tähän tähtäsivät erityisesti myös ne hallituksen toimenpiteet, joilla pyrittiin maataloustuotteiden hintaratkaisut viime talvena ja uudelleen kesän lopulla
hoitamaan. Muutoinkin hallitus on tehnyt voitavansa hintojen nousun
ehkäisemiseksi. On jouduttu turvautumaan mm. tullien alennuksiin ja
tuonnin lisäämiseen yksityisten karkuun päässeiden hintojen palauttamiseksi asianmukaiselle tasolle. Tällä kaikella on pyritty luomaan pysyvät
ja tasaiset edellytykset taloudelliselle kasvulle. Tämän mukaisesti hallitus on myös menoarvioesityksessään edellyttänyt, että yleisillä työmarkkinoilla solmittavien työ ehto- ja palkkasopimusten perusteella tapahtuva
ansiotason nousu vuonna 1966 ei saisi ylittää koko kansantalouden tuottavuuden arvioitua nousua eikä vaarantaa hintatason säilymistä vakaana.
Ansiotason nousu ei tällöin saisi olla 3 % suurempi.: Hallituksella on
myös ollut rohkeutta lausua tämä käsityksensä julki menoarvioesityksensä yleisperusteluissa, mikä maassamme lienee nyt tapahtunut ensimmäisen kerran. Tulevaisuuden näkymien ollessa sellaiset kuin ne ovat,
on nyt vieläkin tärkeämpää kuin budjettiesitystä laadittaessa näytti,
että yleisen ansiotason nousu voidaan pysyttää kokonaistuotannon kasvuvauhdin edellyttämissä puitteissa. Nimellispalkkojen korotukset, jos ne
ylittävät reaaliset edellytykset, johtavat maksutaseen huonontumiseen
entisestäänkin. Tämän seurauksenahan olisi taloudellisen aktiviteetin
heikkeneminen ja työttömyyden kasvu.
Hinta- ja kustannustason vakaana pysyttäminen oli siis johtoajatuksena budjettia laadittaessa. Sen sijaan - ja se on avoimesti tunnustet..,;
tava - budjettiesitys ei sisällä välittömästi vaikuttavia radikaalisia toimenpiteitä maksutasekysymyksessä. Kuitenkin on budjetissa - niissä
rajoissa missä se on ollut mahdollista - useassa kohdassa lisätty erityi-
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sesti viennin elvyttämistä tarkoittavia määrärahoja. Pitemmällä tähtäyksellä on vuoden 1966 menoarvioesityksellä kyllä katsottava olevan
huomattava taloudellista kasvua ja samalla maksutasetta tukeva merkitys. Tämä perustuu siihen, että ne harkinnanvaraiset menonlisäykset,
joita menoarvioesitykseen on voitu sisällyttää, on pyritty kohdistamaan
yhteiskunnan kannalta juuri tällä hetkellä erityisen tärkeisiin ja kasvumahdollisuuksia luoviin kohteisiin, kuten korkeakouluopetuksen ja tieteellisen tutkimuksen voimakkaaseen kehittämiseen, ammattikasvatuksen laajentamiseen, metsänviljelytoiminnan voimistamiseen, kehitysalueiden teollistamisen tukemiseen, viennin edistämiseen ja kotimaisten
tuotteiden tunnetuksi tekemiseen. Uusia maksutasetta vahvistavia toimenpiteitä on par' aikaa valmisteilla.
Edellä kosketeltujen edellytysten pohjalla, siis ennen kaikkea ensiksi
sen edellytyksen, että kokonaistuotannon kasvu ensi vuonna jää 4 %:n
tasolle sekä toiseksi sen, että veroperusteita ei muuteta, päädyttiin valtion tulojen arvioinnissa siihen, että valtion tulot, pitkäaikainen lainanotto mukaanluettuna, nousevat noin 7 000 milj. markkaan. Näin ollen
oli eri ministeriöiden tulo- ja menoarvioesitystä varten tekemät ehdotukset, jotka yhteensä nousivat runsaasti yli 8 000 milj. markan, puserrettava edellä mainitun 7 000 milj. markan puitteisiin.
. Selvää kuitenkin on, että valtion maksuvalmiuden säilyttäminen ei
tule olemaan helppoa myöskään ensi vuonna. Erityisen raskasta se tulee
olemaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla varsinkin sen tähden, että
huomattavan suuri osa sekä kotimaisten että ulkomaisten velkojen kuoletuksista lankeaa vuoden ensimmäiselle puoliskolle.
Budjettiesityksen mukaan valtiontalouden rahoittamiseksi tarvittavien
uusien pitkäaikaisten lainojen - yhteensä 650 mmk - saaminen tuottaa
nykyisessä rahoitusmarkkinoiden tilassa epäilemättä vaikeuksia siitäkin
huolimatta, että valtio ensi vuonna lyhentää lainaehtojen mukaan aikaisempia kotimaisia pitkäaikaisia lainojaan yli 400 milj. markalla. Lisäksi
lyhennetään ulkomaisia lainoja 107 milj. markalla. Toistaiseksi on vielä
varsin epäselvää, minkälaisia mahdollisuuksia ensi vuonna on uusien
ulkomaisten luottojen saamiseksi. Jossakin määrin niitä voitaneen saada.
Kuluvan vuoden budjetoidut menot tulevat nousemaan yli 7 000
milj. markan, kassamenot sensijaan jäävät 6600-6 700 milj. markan
paikkeille. Jos vuoden 1966 kassamenot pystytään pitämään noin

AJATUKSIA VALTIONTALOUDESTA

99

7 000 milj. markan paikkeilla, voidaan valtiontalous kyllä hoitaa. Hoito
tulee edelleen olemaan varsin vaivalloista, mutta äärimmäistä säästäväisyyttä noudattaen se on mahdollista ilman verojen korotuksia.
Jos minulta kysyttäisiin, mihin nimenomaan tällä budjetilla on pyritty,
vastaisin suunnilleen näin: se ei suinkaan voi vielä tuoda ratkaisua valtiontalouden ongelmiin, mutta se on pitkästä aikaa ensimmäinen askel
oikeaan suuntaan; sen pyrkimyksenä on tietoisesti myötävaikuttaa hintaja kustannustason vakaana pysymiseen ja toiseksi se merkitsee viimeksi
kuluneina vuosina tapahtuneen valtion menojen liiallisen nousun pysähdyttämistä. Enempään ei yhden vuoden budjetin puitteissa ole voitu
päästä. Jos jatkossa pystytään noudattamaan samaa kireää budjettilinJaa,
voidaan valtiontalous askel askeleelta vakaannuttaa.
Näissä oloissa ei tämän budjetin yhteydessä ole ollut minkäänlaisia
mahdollisuuksia verojen alentamiseen, vaikka sitäkin on mm. eduskunnassa vaadittu. Tosin valtion tehtävien niin meillä kuin muuallakin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana suuresti laajentuessa ja valtion
palvelust~n tason noustessa, tämä onjohtanut myös verorasituksen sangen
tuntuvaan nousuun sotien edelliseen aikaan verrattuna. Niinpä valtion
verojen osuus bruttokansantuotteesta - lukien tässä yhteydessä verotuloihin myös ns. muut veronluontoiset tulot ja lapsilisämaksut - on
kasvanut noin kaksinkertaiseksi verrattuna toista maailmansotaa edeltäneisiin vuosiin. Vuonna 1938 olivat sanotut valtion verotulot 10.8 0/0
bruttokansantuotteesta. Kuluvana vuonna ne ovat arvioiden mukaan
n. 19 % bruttokansantuotteesta. Välittömästi sotaa seuranndsta vuosista on verotulojen osuus kansantuotteesta laskenut ja vielä niinkin
myöhään kuin vuonna 1952 oli mainittujen tulojen osuus lähes 23 %
bruttokansantuotteesta.
Vastoin varsin laajalti levinneitä käsityksiä on todettava, että 1960luvulla ei ko. verotulojen suhteellinen osuus kansantuotteesta ole kasvanut, vaan pysynyt varsin vakaana. Kyseinen prosenttiluku on liikkunut
vuosina 1960-65 18-19 prosentin välillä. Täten tosiasiat eivät anna
tukea sille väitteelle, että kokonaisverorasitus olisi viime vuosinakin
noussut.
Eri verojen osuus kokonaisverorasituksesta sen sijaan on kuluvalla
vuosikymmenellä muuttunut melkoisesti ja useita kertoja. Yleisenä piirteenä pp. kuluvan vuosikymmenen kehitykselle ollut tullitulojen suhteelli-
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sen merkityksen väheneminen, tulo- ja omaisuusveron sekä liikevaihtoveron osuuden säilyminen suunnilleen ennallaan ja muiden verojen
osuuden kasvu.
Tulo- ja omaisuusveron asema valtion tulolähteenä ei ole varsin paljon
muuttunut edes sodan edelliseen aikaan verrattuna. Sen osuus valtion
kaikista tuloista oli vuonna 1938 17.0 %. Vuonna 1952 sen osuus oli
22.0 % ja ennakkoarvioiden mukaan kuluvana vuonna lähes 21 % valtion kokonaistuloista.
Tullien osalta on tapahtunut todella suuren luokan muutos. Muiden
maiden tapaan harjoitti Suomi maailmansotien välisenä aikana varsin
protektionistista tullipolitiikkaa, jolla pyrittiin hoitamaan kotimaisen
tuotannon kilpailukyky ja erityisesti myös maatalouden asema. Tullit
muodostivatkin tämän seurauksena esim. vuonna 1938 kokonaista 33.1 %
valtion kaikista tuloista. Vielä vuonna 1952 oli tullien merkitys harjoitetun tuontisäännöstelyn vuoksi toissijainen ja tullien tasoa ei oltu nostettu
rahan arvon heikentymistä vastaavasti. Tullien osuus olikin vuonna 1952
enää vain hieman yli 10 % valtion kaikista tuloista. Kun tuontisäännöstelyä sittemmin ryhdyttiin purkamaan, oli maamme jo sidottu GATT:in
säännöksiin ja vapaakauppa-aluehankkeet alkoivat olla lähellä toteutumista. Vaikka tuontimme onkin etenkin parina viime vuonna suuresti
paisunut, ovat tullitulot ennakkolaskelmien mukaan kuluvana vuonna
enää vain kahdeksan prosenttia valtion kokonaistuloista. Oletettavissa
on, että niiden osuus jatkuvasti laskee.
Tullitulojen aleneminen on korvattu valtion tulotaloudessa liikevaihtoverotuksella, joka saatettiin voimaan sota-ajan poikkeuksellisissa oloissa,
mutta josta sittemmin on muodostunut verojärjestelmämme selkäranka
tulo- ja omaisuusverotuksen ohella. Vuonna 1952 oli liikevaihtoveron
tuotto peräti 29 % valtion kaikista tuloista, mutta aleni sittemmin etenkin sen johdosta, että ns. indeksitavaroita useaan kertaan 1950-luvulla
poistettiin veron alaisuudesta. Vuoden 1964 järjestelmäuudistuksen johdosta on veron osuus kokonaistuloista jälleen hieman kasvanut ja se on
ennakkoarvioiden mukaan kuluvana vuonna lähes 22 % valtion kokonaistuloista. Muiden verotulojen osuudet ovat säilyneet suunnilleen vakaalIa tasolla, joskin parina viime vuonna on todettavissa valmisteverojen suhteellisen osuuden kasvua lähinnä sen johdosta, että nestemäisten
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polttoaineiden verotus on siirtynyt ·valmisteveron piiriin ja samalla niiden verotusta on tiukennettu.
Valtion lainanotto on vasta aivan viime vuosina mm. ulkomaisten
luotonottomahdollisuuksien auettua tullut merkittäväksi valtiontaloutta.
tasoittavaksi tekijäksi. Esim. vuosina 1952-58 oli tilanne vielä jopa sellainen, että valtion lainananto oli suurempi kuin luotonotto, ts. uusien
ottamiensa luottojen lisäksi lainasi valtio ulkopuolisille vielä osan verotulojaankin. Ainoan poikkeuksen kehityksessä ko. vuosina muodostaa.
vuosi 1953, jolloin valtion vekselivelka Suomen Pankille vakaannutet-·
tiin. Muina kyseisinä vuosina liikkui valtion uusi pitkäaikainen luoton-·
otto 2.6-7.6 prosentin rajoissa valtion kokonaistuloista, kun taas val-·
tion myöntämät uudet lainat olivat 6.5-9.7 prosentin välillä valtion.
kokonaistuloista .
. Suunta kääntyi ratkaisevasti vuonna 1959 ja siitä lähtien on valtion
luotonotto ollut luotonantoa suurempi kaikkina muina vuosina paitsi
vuonna 1961, jolloin valtion kassatila oli poikkeuksellisen hyvä ja valtion.
ei tarvinnut käyttää hyväksi kotimaisiakaan lainamahdollisuuksia koko-·
naisuudessaan. Vuodesta 1962 lähtien on valtion pitkäaikainen lainanotto asettunut vuodesta toiseen melko lähelle 10 prosentin tasoa valtion.
kokonaistuloista; kuluvana vuotena ja myös ensi vuonna se jää alle 10
prosentin. Lainananto puolestaan on ollut varsin tarkasti viiden pro-·
sentin suuruusluokkaa kokonaistuloista laskien sillä poikkeuksella, että
se kuluvana vuonna supistunee noin neljään prosenttiin. Yksinkertaisuuden vuoksi on myös lainanantoa tässä verrattu valtion kokonaistuloi-·
hin, vaikka asiallisesti vertaus tulisi tietenkin suorittaa kokonaisme-·
noihin.
Yleisesti ottaen on todettava, että valtionvelkamme on paisuneesta
luotonotosta huolimatta edelleen kansainvälisesti katsoen melko pieni
eli vain hieman yli 700 markkaa asukasta kohti. Mainittakoon, että
vastaava velka v. 1964 lopussa oli USA:ssa yli 4 000, Iso Britanniassa
lähes 5 000, Ruotsissa n. 1 800 ja Ranskassa n. 1 200 markkaa henkeä.
kohden. Vakautetun valtionvelan kanta meillä on esim. kuluvan vuoden valtion kassatuloista vain noin puolet. Valtion viime vuoden tilinpäätöksen omaisuustaseen mukaisesta valtion omaisuudesta valtion velka
on vajaat 40 % siitä huolimatta, että esim. koko valtion metsähallinnon
omaisuus on arvostettu vain 250 miljoonaksi markaksi, joka on varsin
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kaukana valtion metsähallinnon puuston, maapohjan ym. todellisesta
arvosta.
Ennen toista maailmansotaa oli valtion suoranainen lainananto perin
vähäistä. Valtion lainanannon suhteellisen korkea taso vielä 1950luvulla - ja itse asiassa edelleenkin - on johtunut lähinnä kahdesta
syystä, toisaalta siitä, että rahoitustilanne on jatkuvasti ollut varsin
kireä ja toisaalta siitä, että etenkin maatalouden ja asuntorakennustoiminnan luottoja on pyritty myöntämään lähinnä muodollisella korolla.
Jälkimmäisen tekee ymmärrettäväksi korkokannan suhteellinen korkeus
maassamme.
Kuluvana syksynä on valtion lainanannossa lähdetty uusille teille.
Maatalouden perusluotosta annetun lain mukaan, joka tuli voimaan
viime syyskuun alussa, valtio ei itse ole halpakorkoisen lainan antajana,
vaan maksaa sen sijaan korkosubventiona lainasta perittävän koron
(7 0/0) ja 4 %:n koron erotuksen. Vastaavaan järjestelyyn on budjettiesityksessä ja kehitysaluelainsäädännössä menty kehitysalueiden investointiluottojen osalta. Ilmeistä on, että tämän linjan laajentamista
muuhunkin valtion lainanantoon olisi syytä harlcita.
Kuten esitykseni alussa mainitsin, toin jo viime syksynä Kansantaloudellisessa yhdistyksessä pitämässäni vastaavassa esitelmässä esiin
ajatuksen, että on välttämätöntä toteuttaa meillä perusteellinen ja
syvälle käyvä valtion koko laskentatoimen uudistus. Esitelmän johdosta
käytetyissä puheenvuoroissa lausuttiin silloin, että laskentatoimen uudistus kyllä tietysti on hyvä asia, mutta että sehän ei sellaisenaan tuo yhtään
lisämarkkaa valtion kassaan eikä siten auta valtiota sen kassavaikeuksissa.
Kuluneen vuoden aikana olen kuitenkin tullut yhä vakuuttuneemmaksi
siitä, että valtion laskenta toimen kehittäminen on jo nyt auttanut
valtiontaloutta sen kassavaikeuksissa, vaikka laskentamenettelyjen parantamisessa olemme ennättäneet ottaa vasta ensimmäiset alkuaskeleet.
Erityisesti kassalaskelmien parantuminen, joskaan se sellaisenaan ei tietysti ole tuonut yhtään lisämarkkaa valtion kassaan, on tehnyt mahdolliseksi paremmin ajoittaa päivittäiset, viikottaiset ja kuukautisetkin menot samoin kuin ennakolta riittävän ajoissa varautua sesonkiluontoisiin
kustannushuippuihin, ainakin niissä ahtaissa rajoissa, mitkä valtion kassanhoidossa on ollut käytettävissä. Tämä on ollut ainakin eräs tekijä,
joka on tehnyt mahdolliseksi välttää suoranajset kassakriisit. Myöskin
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valtiovarainministeriön kansantalousosastossa laadittu ensimmäinen pitkän ajan budjetti eli selvitys valtiontalouden kehityksestä vuosina 1960
-1965 ja kehitysnäköaloista vuosina 1966-1969 on antanut paljon
apua jo tämän syksyn budjettiesityksen laadinnalle. Mainittu selvitys,
joka lähiaikoina ilmestyy painettuna kirjana, tuo laajennettuna ja täydennettynä esiin sen pitkän tähtäyksen suunnittelun. tulokset, jota kan.santalousosastossa on kesästä 1963 alkaen suoritettu.
Kuten sanottu, valtiontalouden laskentatoimen kehittäminen on vasta
alkuaskelissaan .. Sen saattaminen ·nykyaikaisen laskentatoimen tasolle
vaatii vuosia. Uskon kuitenkin, että kun tämä kehittämistyö on nyt päässyt hyvään alkuun, melkeinpä rohkenisin sanoa: hyvään vauhtiin, ei
sitä enää voi pysähdyttää, vaan se menee eteenpäin omalla painollaan,
koska sen eteenpäin vievänä voimana on ehdottoman välttämätön tarve.
Ne laskentamenetelmät, joihin valtiontalouden hoito tähän asti on perustunut, eivät enää ole riittäviä.
Kaavamaisesti esitettynä jakaisin valtion laskentatoimen kehittämiskohteet seuraaviin ryhmiin:
1) budjetointijärjestelmän kehittäminen; tämä jakautuu puolestaan
kahteen osaan:
a) vuosittaisen -budjetointijärjestelmän kehittäminen eli ns. budjetin uudistus ahtaassa mielessä, ja
b) pitkän ajan budjetointi;
2) kirjanpitojärjestelmän kehittäminen ja modernisointi ;
3) kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen; sekä
4) maksuvalmiuden ennakointi- ja tarkkailujärjestelmän edelleen
kehittäminen.
Näiden kaikkien tehtäväryhmien kehittämIstyötä suoritetaan jatkuvasti valtiovarainministeriössä, sen kansantalousosastossa ja Valtion
Tietokonekeskuksen yhteyteen muodostetussa erityisessä valtiontalouden
laskentatoimen suunnitteluelimessä. Kehittämistyössä ei ole rajoituttu
yksinomaan kirjoituspöydän ääressä laadittuihin ja paperille pantuihin
suunnitelmiin, vaan sitä on alettu toteuttaa jo käy tännössä, sikäli kuin
on kysymys teknillisistä ja organisatorisista toimenpiteistä.
Veisi liian kauaksi, jos tässä tilaisuudessa ryhtyisin tarkemmjn selvittämään edellä ·mainitsemiani valtiontalouden laskentatoimen eri tehtäväryhmiä ja niihin kohdistuvia kehittämissuunnitelmia. Mainittakoon
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vain lyhyesti - alkaakseni tehtäväryhmittelyn loppupäästä - että.
kassatulojen ja kassamenojen seuraamiseksi on valtion tilivirastojen myö-·
tävaikutuksella kehitetty järjestelmä, jonka avulla pyritään nykyään jo·
puolitoista kuukautta eteenpäin ennakolta päivän tarkkuudella arvioi,..·
maan valtion kassatulojen ja -menojen kehitys.
Kustannuslaskennalla ei valtiontalouden piirissä aikaisemmin ole ollut:
sitä asemaa, mikä sillä on yksityisen sektorin teollisuus- ja liikelaitoksissa.
Lähinnä sitä on harjoitettu vain siellä, missä siihen esim. suoritteiden
tai palvelusten hinnoittelun ja laskutuksen vuoksi on ollut pakko tur-,
vautua. Jotta viranomaiset ja laitokset voisivat suorittaa tehtävänsä mah-·
dollisimman taloudellisesti, olisi niiden jatkuvasti valvottava kustannuk-·
siaan suhteessa aikaansaannoksiinsa pystyäkseen valitsemaan kulloinkin
tarjolla olevista työmenetelmistä ja toimintavaihtoehdoista edullisimman
ja suunnittelemaan tulevan toimintansa yksityiskohtaisiin kustannustie-·
toihin nojautuvaksi. Merkittävää askelta valtiontaloudenlaskentatoimen
kehittämisessä merkitsi valtioneuvoston viime joulukuussa tekemä päätös,
jolla vahvistettiin valtionhallinnon kustannuslaskennan yleisohjeet. Tois-·
taiseksi ohjeet koskevat vain suurimpia valtion liikelaitoksia ja työvirastoja, mutta suunnitteilla on ulottaa vähitellen kustannuslaskenta myös.
hallinnollisten virastoj en piiriin.
Valtion kirjanpitojärjestelmä on nykyisellään kameraalisella pohjalla
ja keskittyy lähes yksinomaan määrärahojen käytön laillisuustarkkailuun.
Erilaiset yhteenvedot kirjanpidosta joudutaan sitä vastoin hankkimaan
miltei säännöllisesti vaivalloisilla erillistutkimuksilla, tilastoinnilla tai
eräissä tapauksissa erillisillä apukirjanpidoilla. Tilipuitteet eivät eri tili-·
virastoissa ole yhtenäiset ejvätkä systemaattisesti laaditut. Koneellista
kirjanpitoa ei vielä ole laajemmalti käytännössä, johtuen osittain nykyisestä tilisäännöstöstä osaksi organisatorisista seikoista ja osaksi asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilökunnan puutteesta. Käynnissä
olevassa valtion kirjanpidon kehittämistyössä on ensi sijassa kysymys
koko valtiontalouden tilipuitteiden suunnittelusta niin, että systemaattinen ja yhdenmukainen kirjanpitojärjestelmä voidaan toteuttaa koko
valtiontaloudessa. Jotta kiI:janpidosta eri tarkoituksiinsa saatavat tiedot
olisivat käyttökelpoisia ja nopeasti yhdisteltävissä, edellytetään yleistilipuitteita ja niiden sisältämien tilien pitkälle menevää standardisointia.
Käsimenetelmin ei tilinpitoa enää kauan pystytä hoitamaan riittävällä
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:nopeudella, vaan tarkoituksena on sijoittaa tilivirastoihin kirjanpitoko-neita, joihin liitetään reikäkortteja tai reikänauhoja lävistäviä koneyksi:köitä. Näin saatava konekielinen perusmateriaali on tarkoitus käsitellä
tietokoneella ja mahdollistaa siten sen muokkaaminen sellaisiksi raporteiksi, joita eriasteiset viranomaiset suunnittelu- ja valvontatehtäviään
varten tarvitsevat.
Pitkän ajan budjetin laatimistoimenpiteistä oli edellä jo puhe. Niitä
,on tarkoitus edelleen kehittää ja pyritään siten saamaan mahdollisimman
hyvä pohja valtiontaloutta koskeville tulevaisuuden suunnitteluille.
Ns. budjetin uudistus on käsitykseni mukaan ehdottoman välttämätöntä suorittaa. Valtiontalouden hoidon keskeinen asiakirja tulee luonnollisesti aina olemaan valtion tulo- ja menoarvio. On kuitenkin ilmeistä,
että nykyinen tulo..; ja menoarvio ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia.
Ymmärtääkseni budjetin rakennetta onkin ryhdyttävä kehittämään siten,
että budjetista voidaan ilman erillisiä laskelmia saada selville, miten
menot jakautuvat paitsi hallinnollisen ryhmittelynmukaisesti, myöskin
taloudellisen laadun mukaan (siis kulutusmenoihin, sijoitusmenoihin
jne) sekä edelleen valtion tehtävien mukaisesti (opetustoimi, sosiaaliturva, terveydenhoito, liikenne, työvoimapolitiikka, maanpuolustus, maaja metsätalous, kauppa ja teollisuus jne).
Näiden menoryhmittelyjen esille saamiseksi ja yleensäkin suuremman
budjettiselvyyden toteuttamiseksi 1 laaditaan alustavaa suunnitelmaa budjetin koko rakenteen uudistamiseksi. Tämän alustavan suunnitelman
mukaan - joka ei siis vielä ole lopullinen - jakaantuisi budjetin menopuoli nykyisen 20 pääluokan sijasta 15 pääluokkaan, jotka jakaantuisivat
tietysti lukuihin ja momentteihin. Käyttö- ja sijoitusbudjetin erottaminen
tapahtuisi kunkin pääluokan sisäpuolella. Nykyiset erilliset 19 Pl ja 20 Pl
jäisivät tällöin tarpeettornina pois. Menojen hallinnollinen jako tapahtuisi pääluokkatasolla, valtion tehtävien mukainen ryhmittely tapahtuisi
kussakin pääluokassa niiden lukujen, »kapittelien» tasolla ja taloudellisen
laadun mukainen ryhmittely momenttitasolla. Kukin momentti varustettaisiin omalla koodinumerolla niin että esim. p4lkkamenoilla -kaikissa
pääluokissa olisi sama koodinumero, sanokaamme 01. Samoin lukutasolla
samaan tehtäväryhmään,esim. opetustoimintaan kuuluvat menot olisivat kaikissa pääluokissa varustettu omalla erilliskoodilla. Koodinumeroiden perusteella voitaisiin silloin suorittaa kaikki tarvittavat menojen
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yhdistelmät ja ryhmittelyt. Erityisen nopeasti ja monipuolisesti se voisi
tapahtua tietokoneita käyttämällä.
Itse budjetin laadinnassa puolestaan on suunniteltu asteittain siirryttäväksi ns. kehysbudjettijärjestelmään eli eräissä oleellisissa suhteissa
uudenlaiseen laatimismenettelyyn. Nykyisen järjestelmän vallitessa tuloja meno arvio esityksen valmIstelu alkaa - kuten tunnettua - budjetti-·
vuotta edeltäneen vuoden kevättalvella ja huipentuu' elokuussa. Valmistelu lähtee käyntiin niin sanoakseni alhaalta ylöspäin kulkien siten, että
alemmat viranomaiset tekevät omat esityksensä keskusvirastoiIle, nämä
edelleen omalle ministeriölleen ja tämä ministeriö edelleen valtiovarainministeriöön, jossa eri esitykset seulotaan, punnitaanja sovitetaan yhdeksi
kokonaisuudeksi, joka muodostaa hallituksen esityksen. Käytännössä on
niin, että muiden ministeriöiden esitykset valtiovarainministeriölle ovat
useimmiten eräänlaisia toivelistoja, joihin otetaan sinänsä tarpeellisia ja
perusteltavissa olevia menoesityksiä runsaasti enemmän kuin minkä
hyväksymiseen tiedetään mahdollisuuksia olevan. Valtiovarainministeriön asiaksi jää näin ollen suorittaa karsintaa, joka usein joudutaan suorittamaan varsin ankaralla kädellä. Tällaisen järjestelmän vallitessa ei
voi olla varmuutta siitä, että juuri ne menot tulevat sisällytetyiksi menoarvioesitykseen, jotka asianomaisen hallinnonhaaran ja koko valtiontalouden osalta ovat kaikkein tärkeimmät. Tämän vuoksi onkin suunniteltu ryhtyä asteettain kehittämään järjestelmää siihen suuntaan, että
valmistelu lähtisi käyntiin niin sanoakseni ylhäältä käsin sillä tavoin,
että lähinnä valtiovarainministeriössä valmisteltaisiin kullekin ministeriölle ja ehkä alemmillekin viranomaisille määrärahakiintiöt, joiden
puitteisiin näiden olisi sitten laadittava oma menoarvioesityksensä. Tällaisen ns. kehysbudjettijärjestelmän vallitessa pyritään siihen, että se tai
ne viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia tulo- ja menoarvion
kokonaisuudesta ja sen jaoittelemisesta eri tarkoituksiin, suorittavat
tämän tehtävän ja näiden kiintiöiden puitteissa asianomainen viran-·
omainen, jolla omalta hallinnonhaaraltaan on parhaat tiedot ja paras.
asiantuntemus, sijoittaa oman hallinnonhaaransa menot tämän kiintiön
puitteisiin siinä tärkeysjärjestyksessä kuin hallinonalan tarpeet edellyttävät. Tällainen kehysbudjettijärjestelmä on enemmän tai vähemmän
loppuun saakka vietynä jo käytännössä useissa maissa.
Edellä kaavailemani kehysbudjettimenettely ei tietysti merkitse puut-
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tumista eduskunnan budjettivaltaan. Kaikki se työ,mitä -hallitus tulisi
pitkän ajan budje~in ja sen nojalla laadittavien kehysbudjettien puitteissa
suorittamaan, olisi luonteeltaan valmistelevaa työtä, kuten nykyisen
systeeminkin mukaisen tulo- ja menoarvioesityksen valmistelu. Eduskunta
tulisi edelleenkin ratkaisemaan budjettiesityksen loppusumman samoin
kuin sen osienkin suuruuden. Sillä olisi kuitenkin tätä ratkaisua varten
käytettävissä enemmän ja tarkoituksenmukaisemmin ryhmiteltyjä tietoja
kuin nykyisin. Sen sijaan ei käsittääkseni ole aihetta siihen, että eduskunta
käsittelisi ja vahvistaisi pitkän ajan budjetin. Pitkän ajan budjetti olisi
lähinnä käsitettävä budjettiesityksen yleisperusteluja täydentäväksi lisäinformaatioksi, jonka hallitus saattaa eduskunnan tietoon joko tulo- ja
menoarvioesityksensä yhteydessä tai erillisenä selvityksenä.

Kokemuksia suhdannevaihtelujen
,ennustamisesta
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
joulukuun 28 päivänä 1965 piti

J. J.

PAUNIO

Ensi vuonna on kulunut 30 vuotta Keynesin 'Yleisen teorian' julkaisemisesta - teorian, jonka katsotaan mullistaneen taloustieteellisen sekä
talouspoliittisen ajattelun kapitalistisessa maailmassa. 'Yleinen teoria'
avasi tien nykyaikaiselle suhdanteita tasoittavalle työllisyyspolitiikalle.
Huolimatta siitä, että me tänä päivänä hyväksymme tämän politiikan,
ja vaikka tietomme kansantalouden toiminnasta sekä kykymme analysoida siinä ilmeneviä yhteyksiä ovat jatkuvasti parantuneet, emme ole
silti vielä tähän päivään mennessä pystyneet kansantalouden kehityskuvasta läheskään kokonaan poistamaan suhdanneilmiötä. Tämä oli
noin neljä vuotta sitten tässä samassa yhdistyksessä pitämäni esitelmänl
teemana, ja tälläkin kertaa pidän sitä esitykseni lähtökohtana.
Taloudellisessa toiminnassa ajan kuluessa esiintyviä vaihteluja voidaan tarkastella monestakin eri näkökulmasta ja mitata monella eri
tavalla. Tällä kertaa olen tyytynyt analysoimaan kokonaistuotannon
sekä teollisuuden suhdannekuvaa 1940-luvun lopusta lukien.
Kuviossa 1 on esitetty bruttokansantuotteen volyymin kehityksessä
havaittavissa olevat kolme kokonaista suhdannejaksoa. Vaakasuoralla
akselilla mitataan aikaa vuosineljänneksen tarkkuudella ja pystysuoralla
akselilla volyymin prosenttimuutoksia vuositasolle muunnettuna. Volyymisarja on kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettu. Jokaisen suhdannejakson alku- ja loppuneljänneksinä ovat kansantuotteen muutoksia kuvaavan aikasarjan »suhteelliset» minimipisteet, joten I suhdannejakson
loppuneljännes yhtyy II jakson alkuneljännekseen (111 nelj. 1952) ja
II jakson loppuneljännes yhtyy III jakson alkuneljännekseen (II nelj.
1957). Pikainen silmäys paljastaa jokaisen suhdannejakson »yksilöllisyy1. Suhdannevaihtelujen ongelmasta, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1962. Nide 2.
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den» sekä muotoon että kesto aikaan nähden. Huiput tosin sijaitsevat
suunnilleen yhtä korkealla eli 13 -14 %:n tasolla elpymisvaiheen päättyessä, mutta eri vaiheitten kestoajoissa on huomattavia eroavuuksia.
Niinpä elpymisvaihe kesti I ja III suhdannejakson aikana kuusi vuosineljännestä, mutta II jakson aikana kaksi vuosineljännestä. Edelleen
voimme todeta, että korkeasuhdannevaiheen pituus oli I jakson aikana
neljä vuosineljännestä, II jakson aikana 11 vuosineljännestä ja III jak-
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son 8 vuosi nelj ännestä. Suhdannejaksojen pituus vaihteli 3 Y4 vuodesta
5 Y.t vuoteen. Tietoisena näiden suhdannejaksojen »yksilöllisyydestä»
olen kuitenkin arvioinut niistä »edustavan» yhden suhdannejakson, jonka
kestoajaksi sain 4 % vuotta.
Kuvioon 2 olen piirrättänyt tämän »edustavan» suhdannejakson.
Sen mukaan laskuvaihe (1 vaihe ja V vaihe) kestää 3 vuosineljännestä,
elpymisvaihe (II vaihe) 5 vuosineljännestä, korkeasuhdannevaihe (111vaihe) 8 vuosineljännestä ja taantumavaihe (IV vaihe) 3 vuosineljännestä. Kun tuotantokapasiteetin kehityksestä ei ole käytettävissä tilastoja, on kunkin suhdannejakson keskimääräisellä kasvunopeudella määritelty korkeasuhdannevaiheen ja taantumavaiheen välinen raja. »Edustavan» suhdannejakson (BKT) keskimääräinen kasvunopeus on 4.9 %
vuodessa.
Vaikka olisimme kuinka kriitillisiä tahansa maassamme harjoitettuun
talouspolitiikkaan nähden, on meidän kuitenkin myönnettävä, että työllisyyspolitiikan alalla on tosiaan tapahtunut huomattavia edistysaskeleita. Kun suhdannevaihtelut liittyvät nimenomaan markkinatalouden
toimintamekanismiin, onkin selvää, että kokonaistuotannon kehityksessä taloudellisen aktiviteetin heilahdukset tuntuvat vaimentuneina.
Sen vuoksi olen arvioinut samalla tavoin kuin bruttokansantuotteen
kohdalla teollisuustuotannon »edustavan» suhdannejakson, jonka pituus
on myös 4 % vuotta. Kuviossa 2 on piirretty myös tämä »edustava»
käyrä. 2 Verrattaessa tätä käyrää bruttokansantuotteen käyrään havaitaan
2. Sekä bruttokansantuotteen että teollisuuden »edustavat» suhdannejaksot on arvioitu samalla
tavalla. Seuraavassa käsitellään vain teollisuuden laskentamenetelmää.
Teollisuuden suhdannejaksot:
I
II
111

jakso 13 neljännestä
"
"

24
21

Yhteensä 58 neljännestä, joista I:n ja II:n sekä II:n ja III:n jakson välinen piste esiintyy kahteen
kertaan.
Lasketaan keskiarvokäyrä ABCDEFGH.
Pisteiden arvon laskeminen:
A Kunkin jakson ensimmäisen havainnon keskiarvo.
B 0 nousukauden aikana.
C Kunkin jakson nollan yläpuolella olevien arvojen (n kpl) ja huipun puolikkaan summa jaetaan
luvulla n
%.
Saaduista »keskiarvoista» lasketaan keskiarvo.
D Huippujen keskiarvo. (jatkuu s. 112)

+
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eri suhdannevaiheitten olevan samanpitulsla; sen sijaan teollisuustuotannon heilahdukset ovat huomattavasti jyrkempiä kuin kokonaistuotannon heilahdukset. Niinpä teollisuuden kohdalla huippu sijaitsee
17.9 %:ssa eli noin 4 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin kansantuotteen huippu.
Samalla tavoin voidaan tietenkin analysoida muidenkin elinkeinojen
suhdannekuvaa, mutta nyt suorittamallani vertailulla teollisuuden ja
kokonaistuotannon välillä olen halunnut valottaa lähinnä kahta seikkaa:
(1) suhdannevaihtelut ovat edelleen olemassa voimakkaampina kuin
mitä kokonaistuotannon kehitys kuvastaa ja (2) teollisuudella on keskeinen merkitys kansantaloutemme aktiviteetin vaihteluissa.
Kansantaloutemme »kärsii» siis edelleen suhdannevaihteluista. Sijoitan kuitenkin sanan 'kärsii' lainausmerkkeihin, tarkoituksella vielä 'tuonnempana palata muutamalla sanalla kysymykseen suhdannevaihteluiden
toivottavuudesta kapitalistisen sektorin dominoivassa puitetaloudessa.
Suhdannevaihteluiden olemassaolo ja jokaisen suhdannejakson »yksilöllisyys» muodostavat kieltämättä melkoisen ongelmavyyhdin sekä
talouspolitiikalle että talouspolitiikkaa palvelevalle taloudelliselle asiantuntemukselle ; nimenomaan kehityksen oikeaanosunut ennustaminen on
oikein ajoitettujen ja mitoitettujen talouspoliittisten toimenpiteiden
edellytys.
Tavallisesti tarkoitetaan suhdannekehityksen ennustamisella lyhyttähtäimistä rahanarvo- ja työllisyyspolitiikkaa palvelevaa taloudellisen
aktiviteetin kehityssuuntien analyysia. Tässä merkityksessä olen itse
asian tulkinnut, ja näin myös toiminut käytännön ekonomistin »roolissani». Kun kuitenkin olen valinnut tämän esitelmäni teemaksi »suhE Kussakin jaksossa korkeasuhdanteen keskiarvo. (Huipun ja arvon 1 välissä olevien arvojen
»keskiarvo», jossa taas huipun puolikas ja jakajana muotoa n + % oleva luku.)
F Jakson keskimääräinen kasvunopeus.
G 0 laskukauden aikana.
H Kunkin jakson viimeisen havainnon keskiarvo.
Pisteiden välin (kestoajan) laskeminen:
A-B Kunkin jakson O:n alapuolella olevien pisteiden lukumäärä + 1. Keskiarvo pyöristettynä
.; lähimpään kokonaislukuun, siis neljännekseen.
Muut välit lasketaan saman periaatteen mukaan ottaen siis mukaan aina vielä se neljännes,
jonne mennessä »ylitys» tapahtuu. Huippu lasketaan mukaan välillä C-D.
Kun pisteiden arvo on laskettu »neljännesvuositasolla», muunnetaan ne vielä »vuositasolle.»
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dannevaihtelujen ennustamisen», on mielestäni paikallaan puuttua muutamalla sanalla erääseen mainitussa analyysikentässä selvästi laiminlyötyyn alueeseen, nimittäin koko suhdannejakson ennustamiseen.
Noin 1-1 % vuoden tähtäimellä toimivalla suhdanne-ennustamisella ei tietenkään voida yltää koko suhdannejakson ennustamiseen, joka
edellyttäisi edellä suorittamani analyysin valossa ainakin 5 vuoden tähtäintä. Tällainen tähtäin oli ja lienee edelleenkin Talousneuvoston kehitysennusteilla. Kun Talousneuvosto laatii arvioit aan kansantaloutemme
yleisestä kehityssuunnasta sekä tapahtuvista struktuurimuutoksista, se
nykyisellään merkitsee tässä suoritettavan analyysin kannalta yhden
suhdannejakson keskimääräisen kasvunopeuden määrittämistä. Tällöin
ei kehitysennusteissa pyritä kuitenkaan arvioimaan sitä tosiasiasiallista
kehitystä, josta mainittu kehitystendenssejä kuvaava kasvunopeus koostuu. Kun kehitysarvioissa pyritään selvittämään kansantalouden struktuurimuutoksia, olisi mielestäni luonnollista samalla myös tutkia kansan,
talouden toiminnallista rakennetta ja silloin ennen kaikkea kansantalouden
suhdanneherkkyyttä; toiminnallisen rakenteen yhteyttä kasvuun, kasvua
nopeuttavien toimenpiteiden heijastumista suhdannejakson luonteessa
Jne.
Olen suorittanut esimerkinluonteisen laskelman. Jos kuluvan vuoden
II neljänneksellä vallinnut kokonaistuotannon kasvuvauhti olisi jatkunut samalla tasolla »edustavan» suhdannejakson mukaisesti 3. vuosineljännestä, taantuma edelleen 3 vuosineljännestäja lasku 1 vuosineljänneksen, olisi hypoteettisen suhdannejakson ajalta 111/1962-1/1957 keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi saatu 3.5 % eli alle Talousneuvoston passiivisen arvion. Tämän mukaan Talousneuvosto ei ollut kehitysnäkymissään suinkaan liian pessimistinen. - Tosiasiallinen suhdannejakso
muodostunee tätä laskennallista jaksoa lyhyemmäksi.
Kun Talousneuvosto on äskettäin ryhtynyt selvittämään tulopolitiikan kysymyksiä, jotka oleellisilta osin riippuvat kiinni suhdannekehityksessä, ehdotankin, että Talousneuvoston piirissä otettaisiin muodossa
tai toisessa selvitettäväksi kysymys suhdannevaihtelujen merkityksestä
kansantalouden kehitysarvioissa. - Tiettävästi ylijohtaja Törnqvist on
eri yhteyksissä viitannut tähän puuttuvaan renkaaseen kehitysarvioissa.
Ei voida puhua vain yhdentyyppisestä lyhyen tähtäimen suhdanneennustamisesta, sillä suhdannekehitystä - kuten yleensäkin taloudel-
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lista kehitystä - voidaan tarkastella lukuisista eri näkökulmista. Näkökulma määräytyy sen mukaan, mitä toimintaa palvelemaan ennuste
laaditaan. Esimerkiksi ennuste, joka pyrkii vastaamaan joustavaliikkeisen rahapolitiikan kysymyksenasetteluihin, on sisällöltään ainakin jossain määrin erilainen kuin jäykän budjettipolitiikan perustana oleva
ennuste. Edelleen ilmeisesti yritysten ja elinkeinohaarojen ennustenäkökulmat poikkeavat sekä toisistaan että julkisen talouspolitiikan ennusteiden kysymyksenasetteluista. Omat kokemukseni rajoittuvat erinustetyöhön Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa.
Kun Suomen Pankin politiikassa huomio on ensi sijaisesti ollut suuntautunut rahoitusmarkkinoihin, hinta- ja kustannuskehitykseen sekä
maksutaseeseen, on erityisesti näistä aspekteista tarkasteltu sekä kotiettä ulkomaista suhdannekehitystä. Kaksi kertaa vuodessa laadittujen
ennusteidemme tavoitteena on ollut taloudellisen aktiviteetin eri osatekijöiden kausitasoitetun aikauran arviointi ennakointiajankohdasta yhdeksi vuodeksi eteenpäin. Esim. syyskuussa suoritetussa ennusteessa on
pyritty selvittämään kehitys seuraavan vuoden 111 neljännekseen asti.
Tarkoituksemme on tietenkin aina ollut kvantifioida ennusteen tulokset,
mutta tulkinnassa niille on annettu kvalitatiivis-Iuonteisempi sisältö
esim. seuraavasti: maksutaseen vajaus supistuu vuoden kuluessa kolmannekseen tai rediskonttaukset ylittävät rediskonttausehdoissa asetetun
katon jonkin tietyn neljänneksen aikana.
Toisinaan olemme laatineet ennusteen olettaen, että raha- ja muu
talouspolitiikka pysyy muuttumattomana ja toisinaan taas olemme voineet sisällyttää vastaiseen kehitykseen vaikuttavien tekijöiden joukkoon
jonkin suunnitteilla olevan rahapoliittisen toimenpiteen.
Kun muualta ei, ole ollut saatavissa suhdanneanalyysin edellyttämiä
kausitasoitettuja reaalitaloudellisia ennusteita, olemme joutuneet - tehtävämme huomioonottaen mIelestäni suhteettoman paljon - kiinnittämään huomiota reaalitaloudellisiin so. tuotannon ja eri kysyntäkomponenttien ennustamiseen. Kun suhdanneanalyysi yleensä nojautuu ratkaisevasti kysyntätekijöihin - investointeihin, kulutukseen ja vientiin -,
joudutaan ennusteissa tässä suhteessa vaikeuksiin, sillä kansantulotilastoja ei ole niistä saatavissa nelj ännesvuosipohj alla. Tämä on vaikuttanutmyös ennusteemme luonteeseen ja mahdollisuuksiin jälkikäteen
arvioida sen.onnistumista tai epäonnistumista. Oli miten oli, seuraavassa
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yritän nyt hahmotella pääpiirteittäin ennusteemme analyyttisen ajatuskehikon, joka sallii varsin joustavat soveltamismahdollisuudet.
Olen kuvioon 3 sijoittanut bruttokansantuotteen »edustavan» suhdannejakson yhteyteen eräiden reaalitaloudellistenkomponenttien (vien-
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+25 ..

"Tuon+i
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+20
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Kuvio 3

nin, tuonnin, yksityisten investointien sekä yksityisen kulutuksen) keskimääräiset vuosimuutokset suhdannejakson eri vaiheita likimääräisesti
vastaten. Lisäksi olen piirrättänyt yleisön kokonaislikviditeetin vastaavat
muutokset. Kuviosta ilmenee mm. investointien suhdanneheilahduksia
jyrkentävä ja toisaalta yksityisen kulutuksen kehitystä stabilisoiva vaikutus.
Reaalitaloudellista ennustettamme laadittaessa on ollut tärkeätä löytää ne tekijät, joihin ennuste voidaan aluksi »ripustaa». Tällaisia riippumattomasti arvioitavia komponentteja ovat ennusteessamme olleet:
, (1) Vienti, jota koskevat arviot ovat nojautuneet erilliseen viejille osoitettuun tiedusteluun sekä sitä täydentävään muuhun informaatioon mm.
kansainvälistä suhdannekehitystä koskeviin näkymiin; (2) Julkisen sekto-
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rin kulutus ja investointi; (3) Yksityinen investointi, jota koskeva perusinformaatio on saatu kaksi kertaa vuodessa suoritettavasta teollisuuden
investointikyselystä täydennettynä eri lähteistä saatavissa olevalla indi- .
kaattoritiedolla pääomatavaroiden tarjonnasta, rakennusluvista,semen.;..
tin myynnistä jne. Monista saattaa tuntua oudoksuttavalta yksityisten
investointien käsitteleminen tällä tavoin suhdannekehity~en kannalta
ulkopuolisena - eksogenisesti annettuna - kysyntätekijänä. Ja outoahan se on suhdanneteorian kannalta ajatellen. Mutta käytännössä ei
muita mahdollisuuksia ole, sillä lyhyen ajan empiirinen investointianalyysi on vielä kovasti lapsenkengissä ja ollut - voidaanpa sanoa »harhateillä».
Edellä lueteltuihin riippumattomiin tekijöihin on sen jälkeen voitu
»ripustaa» yksityisen kulutuksen, tuonnin,. kokonaistuotannon ja sen
rakenteen sekä työllisyyden ennusteet. Näitä kiintein hinnoin suoritettuja arvioita on täydennetty' erillisillä -kustannus- ja hintalaskelmilla,.
joissa mm. pal~ojen ja hintojen »liukuminen» - so. kysynnän ja tarjon~an välisestä suhteesta johtuvat muufokset - on. arvioitu suhdannetilariteen mukaan.
Näistä laskelmista on voitu sitten siirtyä arvioimaan taloudellisen kehityksen aiheuttamaa likviditeetin kysyntää, huomioonottaen mm. kuviossa 3 havainnollistettu likviditeetin »kiertonopeuden» ilmeinen
vaihtelu suhdannekehityksen myötä, mm. rahoitusmarkkinoiden kiristymisen korkeasuhdanteen aikana. Rahapolitiikan kannalta on tietenkin
ollut tärkeätä selvittää, miten likviditeetin tarve ilmenee ja toisaalta miten automaattinen, lähinnä keskuspankin kulta- ja valuuttavarannon
muutoksista johtuva keskuspankkirahan tarjonta tulee kehittymään.
Tässä vaiheessa on tarvittu arviolaskelmia mm. siitä, minkälaiseksi pääomantuonti muodostuu ja miten otto- ja antolainaus mukautuvat arvioituun suhdannekehitykseen. Tätä tietä on pyritty viime kädessä »löytämään» arvio rediskonttausten vastaisesta kehityksestä.
Onselvää,että kun ennusteen rakentamisessa olemme ensimmäisen
kerran käyneet läpi nämä eri vaiheet, ennusteen osat eivät tavallisesti ole
sopineet yhteen, vaan sen jälkeen on alkanut - yleens~ vaivalloinen yhteensovittamisvaihe, jossa mm. laskelmiin liittyvät erilaiset olettamukset ovat joutuneet kriittisen erittelyn kohteeksi. Tällöin on mm.
arvioitu syntyvien työllisyyspoliittisten vaatimusten vaikutus julkiseen
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sektoriin, samaten kuin ennakoidun rahataloudellisen tilanteen ilmene-·
minen investoinneissa, tuonnissa jne.
En ryhdy selostamaan niitä erilaisia menetelmiä, joilla yksittäiset
arviot suoritetaan. Korostan ainoastaan, .että sen kaltaisessa ennustetyössä, jota olemme suorittaneet, kaikki menetelmät - ekonometriset
analyysit, ekstrapoloinnit, haastattelut ja kvalitatiivinen päättely - ,.
laadultaan hyvin erilainen informaatio sekä pelkät »järkeviltä» tuntu-,
vat olettamukset tulevat tarkoin käytettyä hyväksi. Tästä myös johtuu,.
että jokainen ennusteemme on suoritettu toisin kuin edelliset ennusteet,.
sillä tutkimus edistyy jatkuvasti ja tarjoaa entistä parempia analyysi-·
välineitä käytettäväksi, ilmaantuu uusia informaatiolähteitä ja ennen-·
kaikkea enriusteenlaatijat oppivat kokemuksesta. On vaikeata kuvitella.
ennustetyön - tietämyksemme nykyisellä tasolla - voivan muodostua.
rutiiniluonteiseksi toiminnaksi: Siksi huomattava on ennusteen laatijoi-,
den henkilökohtaisen näkemyksen merkitys.
Ennusteen laatimisesta mainitsen kuitenkin vielä erään mielestäni
tärkeän näkökohdan, joka liittyy oleellisesti siihen, mitä juuri sanoin
laatijoiden henkilökohtaisesta panoksesta. On näet niin, ettei ennusteen.
laatiminen pääse järkevällä tavalla käyntiin ennen kuin on kunnolla
luonnehdittu ennusteajankohdassa vallitseva suhdannetilanne. Lisäksi
on ennusteen laatijoiden pystyttäv~ muodostamaan ennustettavan suhdannekehityksen pääpiirteistä johdonmukaiset hypoteesit, joihin yksi-·
tyiskohtaisessa analyysissa nojaudutaan ja joita »matkan varrella» korjaillaan - usein varsin radikaalisti - ennenkuin päädytään lopullisiin.
hypoteeseihin, ts. valmiiseen ennusteeseen. Näitä hypoteeseja muotoiltaessa on ratkaiseva merkitys ennusteen laatijoiden »teoreettisella» näke-·
myksellä kansantaloutemme suhdannekulun eri vaiheitten luonteesta,
mitä näkemystä he jatkuvasti mielessään kehittävät tapahtuneen ja odo-·
tettavissa olevan kehityksen pohjalta. Ilman tällaista hypoteesien muo-·
dostamisvaihetta ei mielestäni tyydyttävää suhdannekehityksen ennus-·
tetta saada aikaan.
En ryhdy nyt kuitenkaan rasittamaan teitä, arvoisat kuulijani, nykyi-·
sellä käsitykselläni kansantaloutemme suhdannekehityksen luonteesta;
se olisi oman esitelmän aihe, kuten oli neljä vuotta sitten pitämäni esitys.,
Viittasin edellä ohimennen tilastopohjan puutteellisuudesta johtuviin.
vaikeuksiin ennusteiden oikeellisuutta jälkikäteen arvioitaessa. Ennus--
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te ella on sitä paitsi saattanut olla vaikutusta harjoitettuun politiikkaan;
tämä osaltaan vaikeuttaa kriitillisen tarkastelun suorittamista. Näistä
varauksista huolimatta yritän, jonkinlaisen yleiskuvan saamiseksi, esittää eräitä jälkikäteishavaintoja, jotka koskevat viimeisten viiden vuoden
ennakointeja.
- Siirtymiset suhdannevaiheista toiseen on pystytty ennakoimaan,
mutta ajoituksissa on tapahtunut virheitä jopa puolella vuodella.
- Kysynnän puolella ovat suurimmat virhe arvioinnit, kuten odottaa sopiikin, esiintyneet yksityisten investointien kohdalla, etenkin
ennen kuin ryhdyttiin toimeenpanemaan investointikyselyjä.
- Kokonaistaloudellisen hinta- jakustannuskehityksen ennakoinnissa on onnjstuttu hyvin, sen sijaan suhteellisten hintojen arvioissa
on esiintynyt epävarmuutta.
- Tuotannon nousuvauhti on usein ennakoitu liian varovaisesti
johtuen mm. siitä, että ennusteet ovat olleet melko selvästi kysyntätekijöitä koskeviin arvioihin nojautuvia, joissa ei ole kaikkia kysyntäelementtejä aina kyetty »haarukoimaan».
- .Maksutaseen vajausten ennakoimisessa on sattunut melkoisia
virheitä, mutta viime aikoina on ennusteiden hyvyys ratkaisevasti
parantunut.
- Edelliseen kohtaan liittyen: myös rahoitusmarkkinoiden arvioissa
on viime aikoina ennusteiden hyvyys parantunut mm. sen ansiosta,
että analyysi on voinut nojautua tutkimuslaitoksessa suoritettuihin
uusiin tutkimuksiin.
Lupasin palata vielä uudelleen kysymykseen suhdannevaihtelujen toivottavuudesta. Mieltäni on näet usein askarruttanut kysymys: Onko
kapitalistisen talouden tehokkaan toiminnan kannalta järkevää pyrkiä
kokonaan poistamaan suhdannevaihteluja, mikäli meillä olisi siihen keinoja käytettävissä? Voidaan tietenkin sanoa, että kansantalouden tuotantokoneiston tehokkuuden. kannalta on tuhlausta pitää tuotantovoimia
käyttämättöminä. Olen edellä määritellyt korkeasuhdannevaiheeksi taloudellisen tilanteen,. jossa kansantalouden tuotantovarat ovat täydessä
käytössä. Näin ollen olisi mainittuun näkökohtaan nojautuen talouspoliittisin keinoin tuettava tuotannollista toimintaa täyskäyttöisyystasolla
ts.muunnettava suhdannekehitys pysyväiseksi korkeasuhdanteeksi.
Mutta: Kokemuksesta tiedämme, että kansantaloutemme inflaatio-
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. alttius lisääntyy tavallisesti korkeasuhdannevaiheessa ja voimistuu kor-·
keasuhdannevaiheen ajallisesti pidentyessä. Kun lisäksi muistamme,
kuinka vajavaisesti ja sidotusti rahoitusmarkkinamme toimivat pää-·
omien ohjaamisessa eri sijoituskohteisiin, niin arvattavasti korkeasuh-·
dannevaiheessa puhtaasti inflaatiospekulaatioon perustuvien investointien osuus kaikista investoinneista muodostuu huomattavaksi Tämän
seurauksena kansantalouden tuotannollinen suorituskyky ei pääse kasvamaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, vaikka korkeasuhdanneja inflaatio-olosuhteissa olemassa oleva tuotantokapasiteetti olisikin varsin
täydessä ja siis tehokkaassa käytössä.
Onkin punnittava rinnakkain toi~aalta lyhyen tähtäimen tehokkuutta,.
ts. suhdanteiden tasoittamisaspektia, ja toisaalta pitkän tähtäyksen tehokkuutta, ts. kasvun nopeuttamisaspektia.
Jos hyväksymme kansantaloutemme instituutiot ja niiden toiminnan
sellaisina kuin ne ovat tänä päivänä, niin herää kysymys, onko ·taloudelliselta kannalta perusteltua kokonaan tasoittaa suhdannevaihteluja.
Kuinka paljon suhdannevaihteluista olisi jätettävä jäljelle? Ehkä olisi
vain leikattava pois laskuvaiheet, ja sallittava kokonaistuotannon ajoittain vajota taantumavaiheeseen, jolloin mm. jonkinmääräistä työttömyyttä ei voitaisi välttää markkinataloudellisessa sektorissa. Sosiaalisesti
ajatellen· tämä on epämiellyttävä tosiasia ; mutta tosiasia, joka kuulunee
kapitalistisen taloutemme piirteisiin. 3
Riippumatta siitä, mihin - viime kädessä polihtisiin - arviointeihin
suhdannevaihtelujen »kohtalosta» päädymme, on suhdanneanalyytikon
yritettävä saavuttaa entistä parempi suhdanneilmiön tuntemus ja samalla
pystyttävä talouspolitiikalle osoittamaan, kuinka paljon kansantalouden
kehityskuvassa suhdannevaihteluista on vielä jäljellä. 4
3. Ilmeisesti. tulopolitiikalla ja sen edellyttämillä uusilla instituutioilla pyrittäneen mm. juuri
näitä piirteitä lieventämään.
4. Vrt. FRANK R. GARFIELD Cycles and Cyclical Imbalances in a Changing World, Federal Reserve Bulletin,
November 1965, s. 1533.

Puuntuotanto...;olosuhteiden
vajkutus selluloosateollisuuden kilpailukykyyn
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
tammikuun 24 päivänä 1966 piti
KULLERVO KUUSELA
Selluloosateollisuuden niin kuin minkä muun tahansa tuotannonalan
kilpailukyky riippuu monista tekijöistä. Kun seuraavassa rajoitutaan
tarkastelemaan erilaisia puuntuotanto-olosuhteita ja niissä muodostunutta selluloosateollisuuden raakapuun hintaa tehtaalla, niin katsotaan,
että kilpailukykyisen teollisuuden yrittäjänvoiton tulee olla positiivinen.
Yrittäjän voiton kannalta puun hinnalla on ratkaisevan tärkeä merkitys,
sillä valkaisemattoman ja valkaistun sulfaattiselluloosan välittömistä
tuotantokustannuksista puun osuus on eri oloissa 40-80 0/0. On mahdollista, että puun hinnan ja puuntuotanto-olojen välillä on riippuvuussuhteita, joiden perusteella kehitystä voidaan ohjata selluloosateollisuu,;.
den kilpailukykyä vahvistavaan suuntaan.
Suomessa näihin näkökohtiin ei ole kiinnitetty kovin paljon huomiota,
ehkä siksi, että aivan viimeisimpiä vuosia lukuun ottamatta maassamme
on vallinnut puun runsaus. Vielä v. 1961 vietiin raakapuuta ulkomaille
6 milj. m 3 • Samana vuonna teollisuuspuun käyttö kotimaassa oli 29 milj.
m 3 • Puumassateollisuutemme tuotantotehon yli kaksinkertaistuminen
10 vuodessa ja puun poistuman lisääntyminen arvioitua kasvua suuremmaksi ovat yhdessä kotimaisten hintojen ja palkkojen inflatorisen nousun
kanssa johtaneet tilanteeseen, jossa "myös tärkeimmän vientiteollisuuden
kilpailukyky on joutunut koetukselle. Mahdollisuutemme vaikuttaa
puunjalosteiden hintaan maailmanmarkkinoilla ovat vähäiset. Onhan
esim. Suomen osuus maailman selluloosateollisuuden tuotantotehosta
vain 6-7 %. Meidän on mahdutettava tuotantokustannukset vientihinnan matalaksi käyvän katon alle.
Aihetta käsitellään kuvaamalla muutamia toisistaan jyrkästi poikkeavia puun tuotannon oloja, todetaan niissä muodostunut valkaisemattoman sulfaattiselluloosan valmistamiseksi käytetyn puun hinnan
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suuruusluokka tehtaalla ja tehdään päätelmiä tuotanto-olojen ja hinnan
välisestä riippuvuudesta sekä metsäpolitiikan kehittämisestä Suomessa.
Käsittelytavasta johtuen päätelmät voivat olla vain suuntaa 'ja virikkeitä antavia.

Esimerkkejä puun tuotannon olosuhteista
Suomen puun tuotanto-oloille on ominaista se, että parhaitten kasvuolo:suhteiden metsät ovat jakaantuneet lukuisiksi pieniksi yksityismetsiksi,
joista saadaan noin 75 % vuotuisesta hakkuumäärästä. Metsäpintaalasta omistavat yksityiset, pääasiassa maatalouden harjoittajat 63 0/0,
valtio 28 0/0' puunjalostusteollisuus 7 % ja kunnat sekä yhteisöt 2 %.
Yksityismetsien keskikoko on alle 40 ha ja Pohjois-Suomea lukuun ottamatta suuromistuksellekin on ominaista tilojen hajallaan olo. Lisäksi
näihin päiviin asti jatkunut valtion ja teollisuuden maiden siirtäminen
ja pirstominen yksityisomistukseen on vaikeuttanut suuromistajien pitkäjänteistä metsätalouden kehittämistä. Kaikki tämä on haitannut suuresti metsätalouden töiden koneellistamista ja rationalisoimista.
Puun korjuun olo suhteille on luonteenomaista, että keskimääräinen
kertymä pinta-alayksikköä kohti on pieni ja että ostettavat erät ovat
myös pieniä. Keskenään kilpailevien teollisuusyritysten hankinta-alueet
ovat laajoja ja ne peittävät toisiaan maantieteellisesti. Vaikka tehtaat
ovat metsien keskellä, niin paperipuun keskimääräinen kuljetusmatka
on 200,- 250 km. Monissa tapauksissa raakapuu kulkee usean tehtaan
ohi ennen saapumista kulutuspaikkaansa.
Suomenmaatilataloudessa on metsätuloilla huomattava merkitys.·
Kantorahojen osuus metsätalouden bruttokansantuotteesta on hieman
yli 50 % ja metsätalouden bruttokansantuote vuonna 1964 oli 46 0/0
maa- ja metsätalouden kansantuotteesta. Koska maatalouden harjoittajaf tarvitsevat pienillä ja .epäedullisissa ilmasto-oloissa sijaitsevilla
tiloilla kaikki mahdolliset tulonsa pysyäkseen mukana ·yleisessä teollistuvan yhteiskunnan elintason nousussa, niin maatilametsien omistajat
eivät ole olleet halukkaita tai eivät ole kyenneet maksamaan kaikkia
puun tuotannon kustannuksia. Tästä johtuu ainakin osittain, että metsien tuotannollinen tila ei ole läheskään paras mahdollinen. Puun tarpeen suurennuttua metsien nyky tilan sallimaa kestävää hakkuumäärää
i
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suuremmaksi] on Suomessa alettu toteuttaa laajaa metsänhoidon ja
perusparannusten ohjelmaa, jonka kustannuksista julkisten varojen
osuus yksityismetsissä on suunniteltu 55 %:ksi.
Puun niukkuus, raakapuun vientimahdollisuus, metsänomistajien pyrkimys saada mahdollisimman korkea kantohinta sekä puun runsauden
aikakaudelta peräisin oleva ja metsänomistusoloihin sidottu, kallis hankintajärjestelmä ovat kaikki syitä siihen, että puun hinta tehtaalla on
erittäin korkea.
Brittiläinen Kolumbia edustaa tyypillisesti olosuhteita, joissa yhteiskunta
on taloudellis-teknillisesti korkeal1a tasolla ja jossa puu saadaan toistaiseksi runsaista luonnonmetsistä. Valtio omistaa metsistä yli 96 % ja
luovuttaa verraten alhaista korvausta vastaan hakkuuoikeuksia teollisuudelle. Hakkuuoikeuden omistaja voi organisoida korjuun keskitetysti
ja pitkäjänteisesti. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu usein huolehtiminen
metsänuudistamisesta, joten uudistaminen kuuluu korjuukustannuksiin.
Metsänhoito on laajaperäistä ja puun käyttö Euroopan oloihin verrattuna tuhlailevaa. Luonnonpoistumanja hakkuutähteiden määrä on suuri.
Kaadetuista puista jää yleisesti 4~ 12 tuuman vahvuisia rungonosia
8-19 % kuutiomäärästä metsään.
Puun kuljetusmatka tehtaalle tai rannikolle on yleensä alle 100 km.
Merilauttaus varsinkin sahoille voi olla pitkä, jopa yli 500 km. Tähän
asti ei ole huolehdittu riittävästi hakattujen metsien uudistamisesta ja
puuston väheneminen rintamailta siirtää hakkuita sisämaahan ja pidentää kuljetusta. Ulkomaisten yrittäjien toimintamahdollisuudet ovat hyvät.
Alhaisesta kantohinnasta ja keskitetystä korjuusta johtuen puun hinta
tehtaalla on pienempi kuin Suomessa siitäkin huolimatta, että palkkataso on korkeampi ja maasto korjuuteknillisesti vaikeampi.
Meksiko edustaa maata; jossa on vielä jäljellä runsaasti vain osittain
käytön piiriin kuuluvia havumetsiä. Ne sijaitsevat sisämaassa ja vuoristossa 1000 - 3000 m merenpinnan yläpuolella. Näistä metsistä omistaa
valtio pääosan. Puusto on harvahkoa, järeää ja. vanhaa. Taloudellisesti
tärkeät metsät sijaitsevat usein keskellä vuoristoisia joutomaa-alueita.
Kuljetusmatkat tehtaille ovat pitkät, maasto vaikea, tieverkosto puutteellinen ja taloudellis-teknilliset edellytykset heikot. Ulkomaisten yrit-·
täjien toimintamahdollisuudet eivät ole hyvät.
Metsätalouden nykyinen tila on suurelta osalta seurausta vapaasta
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kaskeamisesta, laiduntamisesta ja kotitarvepuun käytöstä. Edullisimmilta
kasvupaikoilta metsät on hävitetty ja teollisuuspuun tuotannon kehittäminen asutuilla seuduilla kohtaa ylivoimaisia vaikeuksia. Vaikka työvoima on halpaa, niin puun hinta tehtaalla nousee varsin korkeaksi
pitkien kuljetusten ja puutteellisen työtekniikan vuoksi.
Luonnonmetsäoloista täysin poikkeavaa on metsätalous siellä, missä
teollisuus toimii aikaisemmin puuttomille alueille perustettujen vi1jelymetsien varassa. Tällaisista maista on Uusi Seelanti taloudellisteknillisesti pitkälle kehittynyt korkean elintason yhteiskunta. Maan alkuaan
runsaat luonnonmetsät on hävitetty vähiin maa- ja karjatalouden tieltä.
Nykyisten viljelymetsien perustaminen aloitettiin kuluvan vuosisadan
alussa. Innostus oli suurimmillaan 20-luvulla, jolloin lukuisat yksityiset
henkilöt muodostivat »metsänviljely-yhtiöitä». 30-luvulla tehtiin paljon
metsityksiä työttömyystöinä.
Metsiä perustettaessa jäi kuitenkin suunnittelematta puun käyttö.
Kun sahateollisuus suhtautui ennakkoluuloisen torjuvasti viljelymetsien
oksaisiin runkoihin eikä harvennuspuulle löytynyt muutakaan käyttöä,
niin osalle sijoittajia viljelyt muodostuivat taloudellisiksi pettymyksiksi.
Uusien metsiköiden perustaminen loppui miltei kokonaan 40-luvulla.
Onneksi istutukset oli tehty huolellisesti. Metsiköt kasvoivat hyvinja
saivat kehittyä hoitamattomina 30-40 vuotiaiksi. Kun sitten 50-1uvulla
teollisuuspuun käyttö suureni kaikkialla maailmassa ja kun Uudessa
Seelannissal}in tarvittiin kilpailukykyistä suurteollisuutta maksutaseen
tasapainossa pitämiseksi, niin noin 400 000 ha käsittävät viljelymetsät
todettiin kansalliseksi rikkaudeksi.
Edullisista kasvuoloista johtuen tärkein viljelty puulaji Pinus radiata
oli saavuttanut 40 vuoden iässä aina 1000 m 3 :n puuston hehtaarilla
silloinkin, kun kolmasosa tuotosta oli itseharvenemisen kautta tuhoutunut. Harventamattoman viljelymetsän vuotuinen tuotto on Uudessa
Seelannissa keskimäärin 14-21 m 3 jha ja ~arvennuspuu mukaan lukien
21-:-27 m 3 jha. Paperipuuta kasvatettaessa kiertoaika on 15-20 vuotta
ja sahapuuta tuotettaessa 30~40 vuotta.
Vuonna 1963 Uuden Seelannin metsäala oli 7.4 milj. ha ja viljelymetsiä oli 406 000 ha eli 5 0;0' Hakkuukertymäoli 5.7 milj. m 3, josta
60 % saatiin viljelymetsistä. Selluloosateollisuuden tuotantoteho vuonna
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1965 oli 454 000 tonnia ja tämä teollisuus saa raakapuunsa miltei kokonaan viljelymetsistä.
Valtio omistaametsäalasta 74 % ja teollisuus 16 olo. Metsä- ja puutaloutta pyritään kaikin tavoin edistämään. Niinpä valtion metsistä
myydään puuta alle hallinto- ja tuotantokustannusten, ts. yhteiskunta
tukee metsäteollisuutta periaatteessa samalla tavalla kuin Suomessa
tuetaan maataloutta. Alhaisesta puun hinnasta on seurauksena, että
valtiota ja teollisuutta lukuun ottamatta metsänviljelyä kohtaan ei
tunneta paljoakaan kiinnostusta. Vuotuinen viljelyala on nOIn
15000 hae
Puun kuljetusmatka tehtaille on 40..,-50 km ja maasto on korjuuteknillisesti helppoa. Korkeasta palkkatasosta huolimatta puun hinta tehtailla
on alhainen.
Chilen laajeneva metsä- ja puutalous on myös noin 350 000 ha käsittävien viljelymetsien varassa, vaikka maan koko metsäala on 20.7 milj.
hae Tärkeimpänä puulajina mäntyä kasvavat viljelymetsät ovat vasta
äskettäin ehtineet siihen kehitysvaiheeseen, että niiden varaan on perustettu selluloosateollisuutta. Metsiköt sijaitsevat vanhoilla pelto- ja laidunmailla, rannikon läheisyydessä ja siten, että puun kuljetusmatka
tehtaalle voi olla keskimäärin 20 km.
Kasvuolosuhteet ovat Chilessä yhtä hyvät kuin Uudessa Seelannissa.
Metsistä omistaa valtio 30 %, yksityiset ja teollisuus 70 0/0' Valtiovalta
pyrkii edistämään yksityisten investointeja ja myös ulkomaisen pääoman
saantia metsänviljelyyn ja puunjalostukseen. Maassa toimii pelkästään
puun kasvattamista harjoittavia yrittäjiä.
Männyn viljelyyn käytetyt
varat ovat verovapaita 25 vuotta ja poppelin viljelyyn käytetyt 20 vuotta.
Vuotuinen viljelyala on 10 000-15 000 ha ja viljelyä rajoittaa pääomien puute.
Puun korjuun olosuhteet ovat hyvät. Työvoima on halpaa, mutta
lisääntyvä teollistuminen johtaa palkkatason nousuun. Ulkomaisilla yrittäjillä on maassa hyvät toiminnan edellytykset. Puun tehdashinta on
alhainen.
Etelä- ja Itä-Afrikassa on useassa maassa laajenevia viljelymetsiä. Omistusolot vaihtelevat, esim. Etelä-Afrikan Tasavallassa yksityiset ja teollisuus omistavat 88 % metsäalasta kun taas eräissä muissa maissa valtio
on tärkein omistaja. Alueella on hyvinkin edullisia puun kasvatusolo-

PUUNTUOTANTO-OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS...

125

suhteita, mutta ne sijaitsevat 300-1600 km rannikolta, mikä vaikeuttaa
tuotteiden markkinointia.
Eräs kaikkein tunnetuimpia metsän kasvatus- ja puunjalostusyrityksiä
on Usutu Pulp Swazilandissa. Männyn viljely aloitettiin vuonna 1949
ja vientiselluloosaa valmistava 100 000 vuositonnin tehdas aloitti toimintansa vuonna 1961. Puu korjataan päätehakkuilla 10-11 vuotta
vanhoista metsiköistä, mutta kierto aika on tarkoitus pidentää 15 vuodeksi. Puun keskimääräinenkuljetusmatka tehtaalle on 20 km ja pisin
matka 35 km. Puu siirtyy suoraan kannolta kattilaan. Varastossa pidetään 2 päivän kulutusta ja sadeaikana viikon kulutusta vastaava määrä.
Afrikan valtioiden poliittisten olojen epävarmuus ja taloudellis-teknillisen suorituskyvyn alhaisuus, ilmastoon liittyvät hankaluudet sekä pää~
omien ja koulutetun työvoiman puute haittaavat metsien ja teollisuuden
perustamista. Valtiovalta pyrkii edistämään metsä- ja puutaloutta, mm.
myymällä puuta erittäin halvalla. Puun hinta tehtaalla on kuitenkin alhainen vain silloin, kun tehdas sijaitsee lähellä metsää. Kuljetus lisää nopeasti puun hintaa, mikä johtuu vaikeista ilmasto-oloista ja kuljetustekniikkaa huonosti hallitsevasta työvoimasta, jonka halpuus on etu vain
silloin, kun työ on yksinkertaisesti välineistettyä.
Viimeisenä esimerkkinä on Espanja, missä maatalousvaltaisen väestön
puun käyttö ja laiduntaminen ovat muuttaneet laajoja metsäalueita
vähäarvoisiksi pensaikoiksi ja missä alkuperäisiä, tiheitä luonnonmetsiä
on enää karuilla ja vaikeakulkuisilla vuorilla. Metsätalouden pinta-ala
on 26.8 milj. ha. Tiheydeltään hyviä ja tyydyttäviä metsiä on vain
2.0 milj. ha ja välttäviä 3.5 milj. ha. Kaikki muu on aukeata, pensaikkoa
tai yksittäispuita kasvavia.
Espanjan metsien muuttamisessa autiomaiksi on kuitenkin saavutettu
se raja, jossa tällaisen toiminnan kansantaloudellinen järjettömyys on
käynyt ilmeiseksi. Noin vuonna 1940 alkanut kehitys on tehnyt Espanjasta metsänviljelyn eturivin maan, jossa tällä hetkellä on viljelymetsiä
lähes 2 milj. ha. Niitä lisätään vuosittain noin 100 000 ha:lla ja viljelyn
tavoiteala on 5.5milj. ha.
Yleinen ilmiö näyttää olevan se, että niin kauan kuin metsät ovat
siedettävässä kunnossa, niin kauan laiminlyödään metsävarojen ylläpitoa. Vasta sitten kun luontaiset metsävarat on miltei hävitetty, katoavat kannattavuus- ja yksityistaloudelliset käyttäytymisongelmat taka3
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alalle ja pinnalle tulevat hallinnolliset, rahoitus- ja työteknilliset ongelmat palauttaa joutomaat tuotannon piiriin mahdollisimman nopeasti.
Metsänviljelyn seuraukset näkyvät jo siten, että teollisuuspuun kertymä vuonna 1950 oli 2.57 milj. m 3 , vuonna 1960 3.67 milj. m 3 ja
vuonna 1975 sen on arvioitu olevan 6.70 milj. m 3 •
Espanjan metsäpinta-alasta on 68 % yksityisomistuksessa, teollisuus
omistaa vajaat 2 o/<? ja yli 30 % on julkisessa omistuksessa. Yksityismetsien keskikoko on 5.4 ha. Koska metsät ovat hajallaan vuoristoisessa
maastossa, metsätalouden kehittäminen kohtaa monia vaikeuksia. Puun
korjuu tapahtuu pieninä erinä ja vanhentuneilla menetelmillä. Halvasta työvoimasta huolimatta teollisuuspuu on kallista.

Puun hinnan suuruusluokka esimerkkimaissa
Hintoja arvioitaessa on pyritty selvittämään, kuinka paljon valkaisemattoman sulfaattiselluloosatonnin valmistamiseksi tarvittava puu on maksanut tehtaalla vuosina 1963-64. Käytetystä aineistosta ja julkaisuihin
perustuvasta tutkimustavasta johtuen arviot voivat olla vain suuruusluokkaa osoitta via.
Suomessa puun hinta on 200 km rannikolta sijaitsevalla maan eteläpuoliskon tehtaalla 61 USA:n dollaria, josta kantohinta on 26 dollaria.
Suomenlahden rannalla sijaitsevalla tehtaalla arviot ovat 74 ja 30 dollaria. Pohjanlahden perukassa on hinta tehtaalla 51 dollaria. Suomen
osalta arvion tekoa on suuresti vaikeuttanut kustannusten voimakas
muuttuminen vuosina 1963-64. Niinpä· hankintavuodesta 1963-64
vuoteen 1964- 65 mäntypaperipuun kantohinta on noussut noin 20 0/0.
Brittiläisessä Kolumbiassa meren rannan tehdashinta on 36-40 dollaria ja kantohinta 7 dollaria.
Meksikosta saadut hinta-arviot ovat hyvin summittaisia. Tehdashinta
noin 400 km rannikolta on 50 dollaria ja kantohinta 10 dollaria.
Uuden Seelannin rannikolla tai sen lähettyvillä sijaitsevat tehtaat
saavat viljelymetsien puuta 25-28 dollarilla, josta kantohinta on 6-7
dollaria.
Chilessä maksaa viljelymetsien puu rannikolla tai sen välittömässä
läheisyydessä 24-28 dollaria, josta kantohinta on 8-9 dollaria.
Afrikassa viljelymetsien puun tehdashinta lähellä metsää, mutta vähjn-
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tään 250 km rannikolta on 25 dollaria ja kanto hinta 11 dollaria. Eräissä
maissa tarjotaan puuta valtion metsistä 4 dol1arin kantohinnalla. Jos
puuta joudutaan kuljettamaan kannolta tehtaalle 120-150 km, niin
tehdashinta nousee aina 50 dollariin.
Espanjassa ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä paperipuun markkinahintaa. Vuonna 1963 teollisuuspuun keskihinta oli tehtaalla 18.4
dollaria kuorellinen kiintokuutiometri ja kantohinta 9.8 dollaria. Näin
kallis puu tulisi selluloosatonnia kohti maksamaan noin 100 dollaria.

Päätelmiä tehdashinnan Ja puuntuotanto-oloJen keskinäisestä riippuvuudesta

.

Luonnonmetsistä saatavan halvan"puun olosuhteille ovat tyypillisiä seuraavat ominaisuudet:
1. Tehtaiden tai vesiteiden lähettyvillä on runsaasti pääasiassa teollisuuden käyttämiä metsiä, joissa keskitetty puun korjuu on mahdollinen.
2. Maasto on korjuuteknillisesti helppo tai yhteiskunnan taloudellisteknillinen taso tekee koneellisen korjuun ja teiden rakentamisen
mahdolliseksi.
3. Teollisuuden metsänomistus on runsas tai valtio antaa teollisuudelle
edullisia, pitkäaikaisia hakkuuoikeuksia.
4. Jos pääosa metsiä kuuluu sellaisille yksityisille omistajille, jotka eivät
itse harjoita puunjalostusta, on puu halpaa silloin, kun sen käyttö
on selvästi hakkuumahdollisuuksia pienempi.
5. Jos metsävarat ovat rajoitetut, niin halvan tai kohtuullisen puun hinnan säilyttäminen edellyttää tuotannon jatkuvuuden turvaamista
hakatuilla alueilla. Tämä on taas mahdollista, jos metsäntutkimus ja
metsätaloudellinen koulutus ovat riittäviä ja jos alan hallinto-organisaatio toimii tehokkaasti.
6. Jos yhteiskunnan taloude11is-teknillinen taso on alhainen, niin ulkomaiselle pääomalle ja ammattitaidolle annetaan toimintamahdollisuudet alueella.
Viljelymetsistä saatavan halvan puun olosuhteilla on taas seuraavia
ominaisuuksia:
1. Sopivien tehtaanpaikkojen tai vesiteiden lähettyvillä edullisissa kasvuoloissa on riittävästi metsänviljelyyn käytettävissä olevaa maata.
Puuta saadaan riittävästi kannattavalle tehdasyksikölle, jos alue on
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vähintään 30 000 ha ja puun vuotuinen keskikasvu vähintään 15 m 3 f
ha. Edullisissa oloissa paperipuumetsikön kiertoaika on noin 15 vuotta
ja keskikasvu 15-25 m 3 fha. Kiertoajan piteneminen yli 40 vuoden
edellyttää paljaasta maasta aloitettaessa yleensä julkisia varoja.
2. Edullisissa oloissa ja silloin kun kuljetusmatkat ovat lyhyitä, haJpa
työvoima voi olla halpaa puun hintaa ylläpitävä tekijä.
3. Edellä kohdissa 3-6 luetellut tekijät vaikuttavat myös vilje1ymetsien
yhteydessä siten, että puuta on saatavissa kohtuullisella hinnalla.

Korkean puun hinnan olosuhteille tyypillisiä ominaisuuksia
Puun hinta on yleensä korkea silloin, kun olosuhteet ovat edellä esitettyyn verrattuna päinvastaisia. Erityisesti on syytä korostaa seuraavia
piirteitä:
1. Rajoitetuista metsävaroista kilpailevat selluloosateollisuuden kanssa
muut puun käyttömuodot, kuten alkeellisen elämän ylläpitämiseksi
välttämätön metsänkäyttö tai rakennuspuun tarve.
2. Rajoitetut metsävarat ovat pääasiassa muiden kuin valtion ja teollisuuden omistuksessa. Varsinkin silloin kun suurin osa teollisuuspuusta
saadaan karuissa tai muuten vaikeissa oloissa harjoitetun maatalouden
tukimetsistä, niin omistajat pyrkivät myymään puun mahdollisimman
korkeaan hintaan. Toisaalta heillä ei ole kuitenkaan halua tai mahdollisuuksia maksaa kaikkia puun tuotannon kehittämisen ja ylläpidon kustannuksia. Tällä kaikella on puun tuotantoa pienentävä ja
töiden rationalisoimista estävä vaikutus.
3. Monet ostajat kilpailevat maantieteellisesti päällekkäisillä organisaatioilIaan pieninä erinä myytävästä puusta, jota kuljetetaan pitkiä
matkoja omille tehtaille.
4. Metsät ovat pirstoutuneet pieniksi yksiköiksi, mikä estää teollistuvissa
yhteiskunnissa välttämättömän tuotannon koneellistamisen.
5. Halvan puun hinnan olosuhteissa laiminlyödään hakattujen metsien
uudistaminen ja perusparannukset, mistä on seurauksena pienenevä
puun tuotanto tai pitenevät kuljetusmatkat.
6. Kouluttamattoman työvoiman käyttö vaikeissa korjuuoloissa ja pitkien kuljetusmatkojen yhteydessä johtaa korkeaan puunhintaan.
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·Päätelmiä Suomen metsätalouden kehittämistä silmällä pitäen
Puun hinnan suhteellinen kalleus Suomessa aiheuttaa sen, että selluloosanmarkkinointi on kutakuinkin mahdotonta Etelä-Amerikkaan, Afrikkaan ja Kauko-Itään, mikäli näillä alueilla on omaa selluloosateollisuutta. Paperi tuotteiden markkinoilla pysymineri edellyttää osallistumista yritystoimintaan ko. alueilla ja selluloosaa pitemmälle jalostettuja
erikoistuottei ta.
Vaikeudet Euroopankin markkinoilla lisääntyvät, ellei tarvittaessa
kyetä hallitsemaan puun tehdashintaa, jonka nykyinen korkeus johtuu
metsiemme omistusoloista ja siitä, että teollisuutta kehitettäessä ja laajennettaessa on laiminlyöty puun tuotannon lisäämistä ja tuotannon,
korjuun ja kuljetuksen rationalisoimista ja koneellistamista.
Puunjalostusteollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen näyttäisi edellyttävän seuraavia metsätaloudellisia toimenpiteitä:
1. Metsänhoidon, korjuun ja kuljetuksen tehtäviä tulisi metsänomistajien yhteistoiminnalla keskittää, rationalisoida ja koneellistaa, niin
että tähänastista suuremmat työyksiköt olisivat mahdollisia. Tällaista
kehitystä edistäisi, jos teollisuus luopuisi perinnäisestä passiivisuudestaan ja tulisi toimintaan mukaan.
2. Kustannuksia lisäävistä puun ostajien päällekkäisistä organisaatioista
ja tarpeettomasta puun kuljettamisesta tulisi päästä eroon.
3. Metsämaan täysitehoinen hyväksikäyttö tulisi saattaa metsänomistamiseen liittyväksi velvollisuudeksi ja kehittää metsäverotusjärjestelmä
sellaiseksi, että se edistäisi metsänhoitoa ja perusparannusta.
•
4. Valtion ja teollisuuden metsänomistus tulisi turvata epävarmuutta
aiheuttavalta, tuotanto- ja rationalisoimisinvestointeja, vähentävältä
maan pakko-otolta ja näillä omistajilla tulisi olla mahdollisuus lisätä
metsäomaisuuttaan. Metsätalousyksiköiden jatkuvaa pirstoutumista
tulisi estää.
5. Pitkäaikaisiin investointeihin yksityismetsissä tulisi olla käytettävissä
riittävästi halpakorkoista lainaa.
6. Puun tuotannon suurentamiseksi olisi tehtävä kaikki, mikä on mahdollista ja taloudellisesti järkevää. Ellei puun tuotanto suurene teollisuuspuun käytön lisääntyessä, niin muut teollisuuden kilpailukykyä
parantavat toimenpiteet jäävät vaikutukseltaan puolinaisiksi.
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Suositellut toimenpiteet eivät sinänsä merkitse sitä, että yksityinen
metsänomistus ja kilpailukykyinen puunjalostusteollisuus olisivat sovittamattomassa ristiriidassa. Osana maatilataloutta harjoitettavalla metsätaloudella on paljon korvaamattomia potentiaalisia edellytyksiä voimaperäiseen puun tuotantoon, mutta ellei nykyisiä epäkohtia korjata, voivat koko omistusmuodon perusteetjärkkyä. Mahdollisimman alhainen
kanto hinta ei myöskään ole ehdotusten tavoitteena, sillä niin kauan,
kun puun kasvattaminen on yritystoimintaa ilman korjuuta, kuljetusta
ja puunjalostamista, ei yksityinen metsänomistaja huolehdi metsän tuottokunnosta ilman kantohintaa. Päätelmiä hallitsee se näkemys, että vajn
kilpailukykyinen teollisuus kykenee ostamaan puuta, maksamaan kantohinnan ja työpaIkat.
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Toimitusjohtaja LAURI KIRVEKSEN
puheenvuoro edellisen johdosta:
Esitelmöitsijä on käynyt rohkein ottein
kiinni asioihin, joilla maamme taloudellisen kehityksen kannalta on poikkeuksellisen suuri merkitys. Sen lisäksi, mitä hän
esitelmässään näistä seikoista mainitsee,
minun sallittaneen esittää seuraavia täydentäviä tietoja.
Kaikesta metsäteollisuuden käsittelemästä kuitumäärästä arvioidaan menevän vientiin n. 90 %. Tämän viennin
osuus maamme kokonaisviennistä 1960luvulla on vaihdellut 70 %:n tasoUa.
Muiden viennin suurten alojen osuudet
vastaavana aikana ovat olleet seuraavat:
metalliteollisuuden tuotteet 15-18 0/0,
muut teollisuus tuotteet 5-7 % sekä maataloustuotteet 5-6 %.
Päinvastoin kuin yleensä on laita muussa viennissä valtaosa puunjalostusteollisuustuotteiden viennistä suuntautui läntisiin maihin. Tärkein markkina-alue on
Länsi-Eurooppa, jonka osuus massa- ja
paperiteollisuuden viennistä v. 1964 oli
64.2 % ja mekaanisen puunjalostusteollisuuden viennistä 92.1 0/0.
Maamme viennin ja sen kasvun rakenne
on ollut seuraava:
Viennin
arvo
v. 1964
milj. mk

Lisäys
vuodesta
1958
milj. mk

Puunjalostusteollisuus 2.916
Metalli teollisuus
610
Muut teollisuustuotteet
284
Muu vienti (maaja metsätaloustuotteet)
322

1.186
270

4.132

1.653

177

20

%

+
+

69
79

+ 165
+
+

7
67
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Viennin arvon noususta vuosina 195864 yli 70 % oli puunjalostusteollisuuden
aikaansaannosta ja sen viennin kasvuvauhti oli hiukan suurempi kuin kokonaisviennin. Metalliteollisuuden viennin
suhteellinen kasvu on ollut hieman nopeampaa kuin puunjalosteiden, ja muiden
teollisuustuotteiden ryhmässä on kasvunopeus ollut huomattavasti suurempi kuin
sekä puunjalostus- että metalliteollisuudessa. Metalliteollisuuden osuus oli hieman yli 16 % ja muiden teollisuustuotteiden vajaat 11 % esitettynä ajanjaksona
saavutetusta kokonaisviennin kasvusta.
Puunjalostusteollisuuden kasvun jääminen
vaikkapa vain 10 % toteutunutta pienemmäksi olisi korvautuakseen siten vaatinut metalliteollisuudelta 44 % tai muilta
teollisuustuotteilta 67 % toteutunutta suuremman viennin lisäyksen.
Luvut osoittavat metsäteollisuuden säilyttävän muun viennin ripeästä kasvusta
huolimatta asemansa kehityksen kannalta
ratkaisevana vientialana.
Alan teollisuuden raaka-ainevarat eivät
monien muiden luonnonvarojen tapaan
ole oikein käsiteltyinä ehtyviä vaan uudis-'
tuvia. Uudistumisen ja metsäntuoton
lisääntymisen vauhti on sitäpaitsi lisättävissä.
Eräänä esitelmän ~ huomattavana ansiona pitäisin sitä, että se on asettanut
eräät ,metsätaloutemme keskeiset kysymykset .kansainvälisen vertailun valokeilaan. Tämä asioiden tarkastelutapa on
tähän asti ollut liian harvinainen. Raakaaine on tärkeimmän vientiteollisuutemrrie
suurin kustannuserä. Tästä syystä sen tarkastelua ei, tehtävien johtopäätösten siitä
kärsimättä, voida irroittaa kansainvälisestä
hintavertailusta ..
Esitelmöitsijän ajatuskulkuihin samoin-

132

PUHEENVUORO

kuin hänen Suomen oloja koskeviin lopputulemiinsa on pääosiltaan syytä yhtyä.
Joskin voi pitää ilmeisenä, että lyhyt esitelmä aina jättää toivomisen varaa päätelmien tarkkuudelle - esitelmöitsijä on
varmaan saavuttanut päätarkoituksensa:
suunnan ja virikkeiden antamisen keskustelulle ja toimenpiteille.
Esitystään varten prof. Kuusela katsoo
rii ttäväksi kil pail ukyvyn määri telmäksi
sen, että kilpailukykyisen teollisuuden yrittäjänvoiton tulee olla positiivinen. Tätä
määritelmää vastaan ei sinänsä ole muuta
huomautettavaa kuin että se tuskin on
tyhjentävä. Yrittäjänvoiton käsite ei ole
yksiselitteinen. Toisekseen voittoa on totuttu yritysten piirissä mittaamaan tili-

jatkuvaa täydennystä, jotteivät huonot
ajat vie yrityksiä perikatoon. Valitettavaa
esim. tämän hetken tilanteessa on, että
kustannusten voimakas nousu vuodesta toiseen yhdessä tuotteiden myyntihintojen
epäedullisen kehityksen kanssa kuluttaa
näitä reservejä.
Puheessaan siitä, että tuotteittemme
myyntihintoja emme itse pysty sanelemaan vaan ne määräytyvät maailmanmarkkinoilla, prof. Kuusela mainitsee perusteena maamme massantuotannon osuuden koko maailman massantuotannosta.
Ehkäpä on, näistä seikoista puhuttaessa,
valaisevampaa käyttää kuitenkin seuraavia lukuja, jotka osoittavat osuuttamme
v:n 1963 maailman vientiluvuista:

Puumassa
yhteensä

siitä
selluloosa

1000 tn

1000 tn

Paperi- ja
kartonki
1000 tn

siitä
sanomaleh ti- muu paperi
ja kartonki
paperi
1000 tn

1000 tn

7.787
1.761
882

5.870
4.332
1.413

Vienti
Koko maailma
Eurooppa
Suomi
Suomen osuus maailman
viennistä
Suomen osuus Euroopan
viennistä

11.286
6.478
1.927

10.014
5.434
1.755

13.657
6.093
2.295

17.1

%

17.5

%

16.8

%

11.3

%

24.1

%

29.7

%

32.3

%

37.7

%

50.1

%

32.6

%

kausittain. Yritysten tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen .. Tämä
edellyttää mm. teknillisen kehityksen mukana pysymistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tehostamista, vakavaraisuudesta
huolehtimista ja toiminnan turvaamista
myös ulkopuolelta annettujen edellytysten
parantamiseen pyrkimisellä. Kaikki nämä
tekijät kuuluvat kilpailukyvyn käsitteeseen. Kilpailussa mukana pysymisen kyky
edellyttää myös riittäviä reservejäja niiden

Eräille alueille myydessämme :meidän
on ilman muuta alistuttava kilpailijoittemme hintoihin. Mutta on myös alueita,
joilla aloite voi olla meidän käsissämme.
Muualta tuleva potentiaalinen kilpailu
asettaa kuitenkin sangen tiukat rajat liikkumavarallemme hinnoissa.
Edelliseen tavallaan liittyen ehdottaisin,
että raaka-ainekysymyksiä käsiteltäessä pidettäisiin erillään toisaalta puun tuottamiseen, hankintaan ja kuljetuksiin liittyvät
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puhtaasti teknilliset kysymykset ja toisaalta
ne,jotka markkinaolosuhteiden sanelemina
kysyntä- ja tarjontatekijöinä vaikuttavat
raaka-aineen hinnanmuodostukseen. Oikeastaan valtaosa esitelmöitsijän esille tuomista seikoista liittyy kustannusten alentamiseen puhtaasti tekniikan kehittämisen
ja parantamisen tietä, pienempi osa taas
markkinaolosuhteiden ja markkinamekanismin piiriin kuuluviin hinnanmuodostuskysymyksiin.
Se tehtaiden raaka-ainekustannus, joka
kenties herkimmin heijastaa markkinaolosuhteiden muutoksia, on kantohinta. Sen
kehitys on viime aikoina kuitenkin riippunut sellaisista kotimaisista tarjonta- ja erityisesti kysyntäolosuhteista, joiden aiheuttamaa hinnannousua valmiiden tuotteiden
hintakehitys maailmanmarkkinoilla ei millään tavoin ole tukenut. Koska pitkällä
tähtäyksellä kuitenkin kaikki tuotantokustannukset on kyettävä kattamaan, onkin täysi syy kiinnittää huomio esitelmöitsijän teeseihin. Niiden suunnassa toimiminen johtaa kuitenkin verraten hitaasti
näkyviin tuloksiin. Luonnon sanelema
metsien kasvuvauhti ja muuttuminen ovat
meidän ilmastollisissa oloissa verraten hidastempoiset. Näiden teesien mukaan toimimisen tekee mutkaIliseksi vielä se, että
ne ovat suurelta osalta poliittisista päätöksistä riippuvaisia ja niiden toimeenpanossa
tarpeelliset insituutiot ovat monet, mutkikkaat ja osittain aivan erilaisia intressejä
ajavat.
Näistä syistä on metsänomistajien ja
metsäteollisuuden kesken jo useitten vuosien aikana käyty keskusteluja siitä, miten
useisiin niistä tavoitteista, jotka esitelmänpitäjä loppupäätelmissään katsoo mm
maan ~elluloosa- ja paperiteollisuuden kilpailukyvyn kuin metsätaloudenkin kan-
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nalta välttämättömiksi, voitaisiin päästä
metsänomistajien ja teollisuuden välistä
yhteistyötä kehittämällä. Niinpä saavutettiin viime hakkuukaudella yksimielisyys
yhteisestä hintasuosituksesta paperipuun
osalta, minkä katsottiin olevan omiaan luomaan pohjaa puun hankinnan ja metsien
hoitotöiden rationalisoinnille ja tehostamiselle. Tällainen sopimus oli maassamme
uuttaja merkitsi teollisuuden puolelta sopimuksen edellyttämää järjestäytymistä. On
ehkä hyvä tässä yhteydessä todeta, että
teollisuus katsoi keskinäisen järJestäytymisensä välttämättömäksi »niiden maan taloudellisen kehityksen kannalta vaarallisten vaikutusten ehkäisemiseksi, mitkä aiheutuvat puun nopeasti kasvaneen käytön
ja hitaasti lisääntyvän metsien tuoton välisestä suhteesta, raakapuun ostojen sijoittamiseksi maan eri osiin kestäviä hakkuumahdollisuuksia vastaavasti, teollisuuden
valmistuskapasiteetin pysyttämiseksi raakaainemahdöllisuuksien asettamissa rajoissa
ja raaka-aineen ohjaamiseksi sitä jalostaville yrityksille oikeudenmukaisessa suhteessa» .
Yhteisesti taas hintasuositussopimukseen
on sen tavoitteiden kohdalta kirjoitettu
seuraavaa: »Maamme talouden kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä metsien tuoton lisäämisen ohella
tehostaa ja rationalisoida puun kauppaa,
hankintaa ja kuljetuksia. Mahdollisimman
vakaa ja yhtenäinen hinnanmuodostus,
joka luo edellytykset sekä puun tuoton
lisäämiselle että teollisuuden kehittämiselle, on puolestaan sekä teollisuuden tasaisen ja riittävän raaka-aineen saannin että
puun kaupan, hankinta- ja kuljetustoimen
tehostamisen ja metsien tuoton lisäämistoimenpiteiden välttämättömiä ehtoja. Maa-.
taloustuottajain Keskusliiton. Metsäval-
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tuuskunta ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto ovat yhteisesti todenneet edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkimisen merkityksen koko maamme kansantaloudelle samoin kuin sen, että metsätalouden ja metsäteollisuuden välisten
sopimusten aikaansaaminen edistäisi näihin tavoitteisiin pääsemistä.»
Kuten tunnettua, voimakkaasti toisistaan poikkeavat käsitykset hintojen korkeudesta aikaansaivat sen, ettei täksi hakkuukaudeksi syntynyt vastaavanlaista sopimusta, mutta yhtä tunnettua lienee myös
se, että molemmat osapuolet työskentelevät löytääkseen oloihimme sopivat sopimusperäiset menettelytavat, joilla päästäisiin tavoiteltuihin tuloksiin.
Siitä miten korkealle puun hinta on
Suomessa noussut verrattuna useisiin muihin maihin ja miten hinta tehtaallajakaantuu kantohinnan ja hankinta- ja kuljetuskustannusten kesken, esitelmän pitäjä antaa joitakin esimerkkejä. Joskin laskelmat
ovat vaikeat tehdä ja vertailu vastaavasti
hankalaa, hänen esittämänsä hinnan suuruusluokat vastaavat niitä tietoja, joita
teollisuudella on asiasta käytettävissään.
Päätelmissään, joihin pääosiltaan on syytä
yhtyä, esitelmöitsijä mainitsee ensinnakin
sen, että metsänomistajien yhteistoiminta
on metsänhoidon, korjuun ja kuljetuksen
tehtävissä pitkälle kehitettävissä ja että
teollisuuden olisi tultava tähän toimintaan
mukaan. Viittaan tässä edellä esittämiini
seikkoihin
yhteistoimintapyrkimyksistä.
Tämän lisäksi on ehkä syytä todeta, että
teollisuuden piirissä onjo kauan kiinnitetty
huomiota metsätöiden ja kuljetusten rationalisointikysymyksiin. Onhan niitä varten
perustettu jo parikymmentä vuotta sitten
Metsäteho, jonka toiminnan tulokset ovat
molempien osapuolten käytettävissä, min-

kä lisäksi teollisuus nimenomaan metsien
tuoton lisäämiseksi on ymmärtääkseni antanut melko voimakkaan panoksen.
Teollisuuden taholta on sen lisäksi kiinnitetty suurta huomiota maamme metsäntutkimuksenkehittämisen välttämättömyyteen ja myös ajettu tätä asiaa monissa eri
yhteyksissä. Mitä tulee puun hankinnan
päällekkäisiin organisaatioihin· ja puun
tarpeettomaan kuljetukseen, esitelmöitsijä
toteamuksissaan on epäilemättä oikeilla
jäljillä. Osa hänen epäkohdiksi katsomistaan seikoista selittyy hankintaorganisaation muodostumisesta aikana, jona puun
kysyntä- ja tarjontasuhteet olivat huomattavasti toisenlaiset kuin ne nyt ovat. Osan
taas selittää mm. se, että tehdasyksiköt
ovat maassamme kansainvälisestikin ottaen
sangen suuria. Tästä syystä niiden hankinta-alueet vastaavasti ovat maantieteellisesti laajat. Epäilemättä niin teollisuuden
oman yhteistoiminnan kuin sen ja metsänomistajien välisen yhteistoiminnan avulla
esitelmöitsijän viitoittamia päämääriä kohti
ollaan kulkemassa.
Mitä tulee esitelmöitsijän »teesiin» 4,
sitä on syytä täysin kannattaa. Nimenomaan niissä ~ysynnän ja tarjonnan olosuhteissa, joissa tästä lähtien joudumme
liikkumaan, olisi välttämätöntä, ettäteollisuudella olisi omassa hallinnassaan nykyistä suuremmat metsävarat, joiden turvin sen pyörät voisivat pyöriä myöskin
olosuhteissa, joissa hintaerimielisyydet
muuten voisivat johtaa puun saannin vaikeutumiseen ja käynnin pysähtymiseen.
Myös toteamukseen, että metsänomistajien tulisi saada sen kokoinen kantohinta, että ·puun kasvattaminen on taloudellisesti houkuttelevaa, on syytä yhtyä.
Arvelisin myös metsänomistajien olevan
selvillä siitä, että kilpailukykyinen 'suoma-
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lainen teollisuus on sen kannalta oman
metsätaloutemme tuottaman puun varminja heille edullisin käyttäjä. Muutenkin
keskustelulle, joka tästä esitelmästä varmasti viriää, olisi hyödyksi, jos nyt kosketeltuja seikkoja tarkasteltaisiin maan koko
talouden kannalta ja silloin nimenomaan
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. maan metsätalouteen perustuvan viennin
optimointipulmana. Silloin todennäköisesti turhat atavistiset ennakkoluulot, joita
vielä monella taholla on olemassa, vaikkakin aika on jo kulkenut niiden ohi, häipyisivät, ja tuloksiin todella päästäisiin.

Palkkarakenteen muutoksista*
KiJJoi ttanut

TIMO HELELÄ

1. Neoklassillisen näkemyksen mukaan voimme ajatella, että kansantaloudella on kullakin hetkellä olemassa tietty tasapaino ja sen mukainen
tasapainorakenne. Tämän näkemyksen mukaan kansantaloudessa jonakin ajankohtana vallitseva struktuuri pyrkii markkinavoimien ansiosta
muovautumaan tasapainotilannetta vastaavaksi. Kysymyksessä on kuitenkin ikuinen ajojahti, koska myös itse tasapaino ja sitä vastaava tasapainorakenne jatkuvasti muuttuvat.
Analogisesti voimme ajatella myös työvoimamarkkinoille tasapainotilanteen edellyttämän palkkarakenteen, jota kohden markkinoilla maksettavat työpaIkat pyrkivät muuttumaan. Jälleen on edessä ongelma,
koska kokonaistasapainon muuttuessa myös sitä vastaava palkkarakenne
muuttuu.
Empiirisessä tutkimuksessa ei ole mahdollista selvittää teoreettisen
tasapainotilanteen edellyttämää palkkarakennetta, vaan ainoastaan maksettujen palkkojen muodostama palkkastruktuuri. Jonakin ajanjaksona
eri työpanoksista maksettavissa korvauksissa näet esiintyy tuntuvia eroja,
mitkä heijastavat paitsi tuottavuuseroja myös työvoiman suofituskyvyssä,
ammattitaidossa ja koulutuksen pituudessa esiintyviä vaihteluita. Samoin
on selvää, että työn fyysinen ja psyykkinen rasittavuus sekä työn suorittamisympäristöön liittyvät epämukavuudet vaikuttavat työpanoksesta
maksettaviin korvauksiin. Edelleen, jos muutosprosessin tiellä on ollut
esim. institutionaalisia esteitä, palkkaeroissa saattavat kuvastua viivästyneinä aikaisemmin vallinneet käsitykset »oikeudenmukaisista» palkkasuhteista.
Näin ollen palkkarakennetta koskevassa tutkimuksessa olemme seuraavan ongelman edessä: mikäli palkkatilastot ovat riittävän yksityis-

* Yrjö Jahnssonin

Säätiön vuosijuhlassa 16. 12. 1965 pidetty esitelmä.
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kohtaiset, on mahdollista suorittaa jotakin ajankohtaa koskeva palkkarakenteen kuvaus; sen sijaan emme pysty arvjoimaan, missä suhteessa
vallitseva palkkarakenne poikkeaa tasapainotilanteen edellyttämästä.
Lisäksi näyttää siltä, että jonkin ajankohdan palkkarakenteen selittäminen puhtaasti taloustieteellisin välinein ei ole mahdollista, vaan tarkastelun tulisi tapahtua monipuolisen yhteiskuntatieteellisen välineistön
avulla ja käyttäen melko pitkän ajanjakson peittävää aineistoa.
2. Neoklassillinen ajatteluvälineistö tarjoaa kuitenkin mahdollisuudet
ryhtyä selvittämään palkkarakenteessa tapahtuvien muutosten suuntaa.
L,ähtökohdaksi voidaan ottaa, että hyödykkeisiin kohdistuvan kysynnän rakenteessa tapahtuu esimerkiksi reaalitulojen nousuun liittyviä siirtymiä. Lähtien olettamuksesta, että tuotannontekijöiden käyttöaste on
korkea, ja koska tuotantokapasiteetin mukauttaminen kysynnän rakenteessa tapahtuviin muutoksiin vie aikaa tai, tapahtuu sysäyksittäin,
syntyy lyhyellä tähtäyksellä eräillä aloilla hintatasoa kohottavaa liikakysyntää. Samanaikaisesti saattaa joillakin toisilla aloilla esiintyä liikatarjontaa ja hintojen alenemista. Näin ollen hintarakenteessa tapahtuu
jatkuvasti siirtymiä. Hintamekanismin toiminta antaa sekä signaalit että
kiihokkeet tuotantokapasiteetin sopeutumiselle ja hintasuhteiden voidaan
olettaa jatkuvasti pyrkivän tiettyä, vaikkakin jatkuvasti muuttuvaa tasapaino tilannetta kohden.
Tällaisia suhteellisten hintojen muutoksia on kuitenkin nykyisissä
markkinaolosuhteissa yleensä vaikea huomata. Monopolisoitumisesta
johtuu, ettei hintoja hevin alenneta ; inflatorisissa oloissa hintasuhteiden
muuttuminen tapahtuukin siten, että eräät hinnat nousevat nopeammin
kuin toiset.
Kulutushyödykkeiden hintasuhteissa tapahtuneesta muuttumisesta
viimeisten kymmenen vuoden ajalta mainittakoon seuraavaa. Yksityisen
kulutuksen hintataso vuonna 1964 oli 58 % korkeampi kuin vuonna 1954.
Hintojen nousu ei kuitenkaan ollut yhdenmukainen. Niinpä asuntopalvelusten hintataso nousi peräti 58 % ja tupakan hinnat nousivat 27 0/0
enemmän kuin kulutushyödykkeiden hinnat keskimäärin. Sen sijaan
kotitalouskaluston hintataso nousi 27 % vähemmän ja vaatetustavaroiden
hinnat 19 % vähemmän kuin kulutushyödykkeiden hinnat keskimäärin. 1
1. Ks. LAURI KORPELAINEN, Private Consumption in Finland, 1954-1964, Bank of Finland
Monthly Bulletin 1965:12, s. 21.
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Hyödykkeiden menekkiolosuhteissa ja hinnoissa tapahtuneet muutokset heijastuvat myös tuotannontekijöiden markkinoilla. Tuotannontekijöiden siirtyminen ekspansiivisille aloille edellyttää tuotantopanoksista
maksettujen korvausten kohoamista kyseisillä aloilla. Sen sijaan sopeutumisprosessin myötä tuotannon eri aloilla maksettujen korvausten välisten erojen voidaan olettaa markkinavoimien ansiosta jälleen tasoittuvan.
3. Palkkarakenteen muutoksia koskevaa tarkastelua varten voidaankin
esittää hypoteesit:
- palkansaajat pyrkivät jatkuvasti hakeutumaan sellaisiin työpaikkoihin, joissa maksetaan suurin korvaus suoritetusta työpanoksesta;
- jotta työvoima saataisiin siirtymään laajeneville aloille, on palkkoja
nostettava suhteessa muilla aloilla maksettaviin palkkoihin;
---,- työvoiman jakautumaan kohdistuneen sopeutumisprosessin myötä
ammatilliset, aloittaiset ja paikkakunnittaiset erot työpaIkoissa pyrkivät tasoittumaan.
4. Viime aikoina käydyssä palkkateoreettisessa kritiikissä on kuitenkin
kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin palkka rakenteen muutoksiin vaikuttaviin seikkoihin.
Ensiksi, on epärealistista lähteä siitä, että palkansaajat olisivat jatkuvasti halukkaita vaihtamaan työpaikkaa suuremman palkan saamiseksi.
Vallitsevat palkkaerot tai niissä tapahtuvat muutokset eivät ole riittävä
selitys työvoiman jakautumassa tapahtuneille muutoksille.
Perheen, omistus asunnon, työyhteisössä vakiintuneen aseman yms.
sosiaalisten sidonnaisuuksien vuoksi tarvitaan todella tuntuva palkankorotus, ennen kuin palkansaaja harkitsee vakavasti siirtymistä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle jopa uuteen ammattiin. Työnvälitystoiminnan tehostumisesta huolimatta ei palkansaajalla ole myöskään mahdollisuuksia jatkuvasti saada tietoja kaikista valintapäätösten kannalta relevanteista työpaikoista. 2
Tämä kritiikki voitaisiin muotoilla myös seuraavasti. Palkansaaja ei
pyri jatkuvasti maksimoimaan tilipussiaan, vaan hänen tavoitekentässään
on tilipussia vastaavan hyödykekorin lisäksi myös muita tavoitteita, mm.
vapaa-aika. Yksittäisen palkansaajan valintakenttää muovaavat sosiaa2. Vrt. HERBERT W. ROBINSON The Response of Labour to Economic Incentives: The Experience and Lessons
ojthe Past Ten Tears. O~ford Studies in the Price Mechanism, edited by T. WILSON and P. W. S. ANDREWS,
Oxford, (reprinted) 1959, s. 244-272.
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liset sidonnaisuudet ja institutionaaliset kitkatekijät. Rationaalisen päätöksenteon kannalta on lisäksi otettava huomioon, että työpaikan vaihdon
antamasta lisätulosta on vähennettävä toimenpiteeseen liittyvät lisäkustannukset, jotka paikkakunnalta muuton yhteydessä saattavat olla melko
huomattavat.
Näin ollen empiirisen tutkimuksen ratkottavana ovat mm. seuraavat
kysymykset: miten voimakas on työvoiman ammatittaisen, aloittaisen
ja alueittaisen liikkuvuuden riippuvuus palkkaeroista ; tapahtuuko tässä
riippuvuudessa taloudelliseen kasvuun liittyviä systemaattisia muutoksia
ja suhdanteisiin kytkeytyviä vaihteluita?
Kritiikissä on edelleen tähdennetty, ettei teorian edellyttämää palkkaerojen tasoittumista ole tapahtunut pitkällä tähtäyksellä, vaan että palkkarakenne on melko stabiili. 3
Kullakin työpaikalla ja etenkin virastoissa vallitsee perinteinen käsitys
»oikeudenmukaisista» palkkasuhteista. Näiden muuttaminen voi tapahtua
vain perin hitaasti. Palkkavertailuja ei kuitenkaan yleensä suoriteta kaikkiin mahdollisiin palkkoihin. Kullakin, työpaikalla vertailu suoritetaan
eräisiin »avainpalkkoihin». Palkkavertailut eri tuotantolaitosten ja toimialojen välillä tapahtuvat lnyös eräiden vertailupalkkojen välityksellä. 4o
Tässä yhteydessä voisi mainita esimerkkinä valtion hallinnon piirissä
esiintyvät vaatimukset »palkkakuoppien» täyttämiseksi. Kun jokin
»kuoppa» on palkkaluokkakorotuksilla täytetty, on samalla aiheutettu
muutoksia palkkarakenteeseen, mitkä aiheuttavat uusia korotusvaatimuksia. Lisäksi on huomattava, että eräät järjestöt ovat käyttäneet melko
tehokkaasti tätä kuoppataktiikkaa palkkojen korottamiseksi.
Työehtosopimuksin säädellyillä työmarkkinoilla taas pyrkimys alempipaikkaisten tai tuntipaIkkaisten suhteellisen aseman kohentamiseen ovat
yleensä epäonnistuneet, koska palkkojen liukuminen on yleensä palauttanut palkkasuhteet melko lailla ennalleen.
Duesenberry5 onkin huomauttanut, että työmarkkinoilla on havaittavissa ns. sitovia voimia, jotka pyrkivät aikaansaamaan palkkarakenteen
3. L. A. DICKS-MIREAUX andJ. SHEPHERD The Wages Structure and Some Implicationsfor Incomes Policy~
National Institute Economic Review, November 1962, s. 38-48.

4. Ks. JOHN T. DUNLOP The Task of Contemporary Wage Theory. The Theory of Wage Determination.
Edited by John T. Dunlop, London 1957, s. 16-20.
5. JAMES

S. DUESENBERRY

Business Cycles and Economic Growth. New York 1958,

s.

295-315.
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muuttumattomuutta. Tällaisina sitovina voimina hän mainitsee yritysten
välisen kilpailun, tietyt käsitykset oikeudenmukaisista palkkasuhteista
sekä ammattiyhdistysliikkeen vaikutuksen.
5. Suomen kansantalous on toisen maailmansodan jälkeen läpikäynyt
mittavia rakennemuutoksia, joihin on liittynyt siirtymiä työvoiman
jakautumassa. Onko näiden edellytyksenä vaiko seurauksena ollut myös
palkkarakenteen uudelleen muovautuminen?
Kysymyksen yksityiskohtainen selvittäminen antaisi mahdollisuuden
tarkastella myös alussa esitettyjä teoreettisia ongelmia. Tässä vaiheessa
on kuitenkin tyydyttävä eräisiin ylimalkaisiin havaintoihin.
Ensinnäkin on syytä panna merkille, että myös Suomessa on palkkarakenteessa havaittavissa tiettyä jäykkyyttä. Perinteiset palkkaerot eivät
hevin muutu. Niinpä vuoden 1958 1 neljänneksellä samoin kuin vuoden
1965 II neljänneksellä teollisuudessa miesten suurimmat keskimääräiset
tunti ansiot olivat 16 % koko teollisuuden keskimäärää korkeampia.
Samoin pienimmät tuntiansiot olivat suunnilleen saman prosenttiluvun
verran keskimäärää alemmat. Lisäksi on pantava merkille, että molempina vuosina korkeimmat keskimääräiset palkat maksettiin kirjapainoissa
ja kirjansitomoissa ja että alimmat keskimääräiset palkat maksettiin
molempina vuosina puutalo- ja laatikko tehtaissa sekä villatehtaissa.
Palkkaeroja eri elinkeinohaaroissa vuonna 1964 kuvaavat puolestaan
luvut keskimääräisistä vuosipalkoista miestyövuotta kohden. 6 Niinpä maataloudessa nämä palkat olivat keskimäärin 56 % mutta julkisen hallinnon
piirissä 147 % keskimääräisistä vuosipalkoista koko kansantaloudessa.
Näiden tietojen perusteella ei kuitenkaan ole vielä syytä tehdä johtopäätöstä, että palkkaeroissa eivät heijastuisi eri aloilla markkinatilanteessa tapahtuvat muutokset.
Pitkän tähtäyksen muutoksista mainittakoon, että teollisuudessa naisten keskimääräiset tuntiansiot ovat kohonneet vuodesta 1939 vuoden
1965 toiselle nelj ännekselle noin 20 % enemmän kuin miesten keskimääräiset tunti ansiot. Näin ollen naisten palkat ovat kohentuneet suhteessa
miesten palkkoihin.
Lyhyen tähtäyksen markkinatilanteen vaikutuksista mainittakoon esi6.
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luja varten, Taloudellisia Selvityksiä 1965, s. 36.
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merkkinä tietokonealalla viime vuosina vallinnut tilanne. Automaattisten tietojen käsittelyn sysäyksenomainen läpimurto on synnyttänyt
tietokoneiden käyttöön ja ohjelmien laatimiseen perehtyneen henkilökunnan voimakkaan kysynnän. Kun tarjonnan lisääminen voi tapahtua
vain hitaasti, on vallitsevassa liikakysyntätilanteessa ollut seurauksena
tämän ammattiryhmän palkkojen tuntuva nousu ja normaalia useammin tapahtuva työpaikan vaihtaminen. Tasapainottomuus markkinoilla
jatkuneekin, kunnes tarjonta on ehtinyt sopeutua kysyntään.
Edellä todettiin palkkojen koko vaihteluvälin teollisuudessa pysyneen
melko lailla muuttumattomana. Mielenkiintoista on kuitenkin havaita,
miten eri teollisuusalojen maksamien tuntipalkkojen kehitys on poikennut koko teollisuuden keskimäärän kehityksestä. Nopeasti kasvaneilla
aloilla, puunjalostusteollisuudessa ja kemian teollisuudessa, miesten tuntiansiot ovat kohonneet vuodesta 1958 vuoteen 1965 tuntuvasti enemmän
kuin teollisuudessa keskimäärin. Sen sijaan sopeutumisvaikeuksissa olevilla teollisuusaloilla, etenkin tekstiiliteollisuudessa ja nahkateollisuudessa,
on maksettujen tuntipalkkojen ero koko teollisuuden keskimäärään nähden kasvanut. Myös metalliteollisuudessa oli vuoden 1965 toisella neljänneksellä palkkojen suhteellinen asema heikompi kuin vuonna 1958.
Tämä kuitenkin liittynee vuosina 1964-1965 esiintyneisiin metalliteollisu uden suhdanneongelmiin.
6. Lopuksi on syytä viitata toistaiseksi ratkaisemattomaan kiistakysymykseen. Onko ammattiyhdistyksillä mahdollisuus työehtosopimusten
kautta nostaa palkkojen kansantulo-osuutta tai vaikuttaa ratkaisevasti
palkkarakenteen muutoksiin? Eri maissa on voitu panna merkille, miten
palkkojen kansantulo-osuudessa ei tapahdu suuriakaan muutoksia eikä
nimellispalkkojen korotuksissa esiintyneillä eroilla ole voitu selittää tapahtuneita lieviä vaihteluita. Sen sijaan jollakin yksittäisellä alalla tai
jonkin ammattikunnan piirissä on ammattiyhdistystoiminnalla ollut mahdollista ainakin hidastaa sopeutumisprosessia. Kysymykseen onl tällöin
tullut tarjonnan supistaminen tiukoilla ammattikuntasäännöksillä. Näin
on voitu ehkäistä palkkasuhteiden muuttuminen etenkin aloilla, joille
valmistuminen edellyttää pitkän ajan. Tällaisesta politiikasta on kuitenkin virinnyt pyrkimys uusien teknillisten menetelmien käyttöön otta, miseksi, jotta kustannuksia nostavaa työvoimaa voitaisiin korvata pääomalla ja halvemmalla työvoimalla.
4
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Onkin syytä yhtyä näkemykseen, että ammattiyhdistysliikkeen ja työ,ehtosopimusten kehittyminen eivät ole muuttaneet työvoimamarkkinoita
niin perusteellisesti kuin joskus väitetään. Mikäli esimerkiksi palkkaerot
painetaan järjestöpäätöksillä liian suppeiksi, voimme odottaa markkinataloudellisen palautusmekanismin jälleen muovaavan palkkarakenteen
kohti markkinatilanteen edellyttämiä palkkaeroja. 7
7. Vrt. Gösta Rehnin päätelmää: »The conclusion of a Swedish trade union committee seems
justified that unions have the best chances to establish an equitable wage structure in a state of wellbalanced full employment: unemployment as well as overemployment reduces their possibilities of
carrying on a rational wage poliey». GÖSTA REHN »Unionism and Wage Structure in Sweden», The Theory
of Wage Determination, s. 225.

Keynes ja kolmekymmentä vuotta
Kirjoittanut
JUSSI LINNAMO*

»1 believe myself to be writing a book on economic theory which will
largely revolutionize - not, 1 suppose, at once but in the course of the
next ten years - the way the world thinks about economic problems.»
J. M. KEYNEsin kirjeestä George Bernard Shaw'lle uudenvuoden päivänä
vuonna 1935.

Eräs merkkipäivä
Kirja, joka tällä vuosisadalla - ainakin toistaiseksi - on osoittautunut vaikutusvaltaisimmaksi sosiaalitieteiden historiassa, julkaistiin helmikuussa 1936 Isossa-Britanniassa ja parisen viikkoa myöhemmin Yhdysvalloissa. Kirja on käännetty useille kielille ja siitä on nykyään saatavissa paperikantinen painos 2.95 dollarin hintaan. Kirja on niin ikään ollut vuosia akateemisissa kurssivaatimuksissa. Kaikesta tästä huolimatta voitaneen jatkuvasti sanoa, että varsin harvat ovat lukeneet »Yleistä teoriaa».
Koska kyky luetun ymmärtämiseen onjo äidinkielen alkeisopetuksessa erotettu itse lukutaidosta, voidaan hyvällä syyllä esittää epäilys, että Keynesin
vaikutusvaltaan nähden »Yleisen teorian» lukijoiden ja sen ymmärtäjien
määrä on hämmästyttävän pieni.
Kaikesta huolimatta voitaneen pitää ilmeisenä, että Keynesin vaikutus
yhteiskuntapolitiikkaan on ollut suuri. Kehittyneimmissä teollisuusmaissa teoria tarjosi marxilaisuudelle vaihtoehdon - voidaanpa väittää, että
se tietyssä määrin tappoi kehittyneimpien maiden ortodoksisen marxilaisen kansantalouspolitiikan mahdollisuudet. Keynesiläisyys on katkeroittanut konservatiiveja, jotka helposti samaistavat taloudellisen kasvun ja vallankumouksen. Säännöllisesti joka vuosi on ilmestynyt kirjakauppoihin
teos, joka »lopullisesti on paljastanut keynesiläisyyden valheelliset myy*) Kirjoittaja on Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön jäsen. Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Yhdistyneiden Kansakuntien kantaa.
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tit». Sekä kiihkokeynesiläiset että keynesiläisyyden vielä kiihkeämmät
vastustajat ovat kuitenkin olleet siinä onnettomassa asemassa, että he eivät ole yleensä kyenneet lukemaan itse kirjaa-jos he ovat sen lukeneetkin,
on ymmärtämisen laita ollut niin ja näin. Sekä Messiaana että Antikristuksena on Keynes ollut harvinaisen suuressa määrin riippuvainen profeetoistaan, joiden joukossa on ollut sekä suuria että pieniä.
»Yleinen teoria» ilmestyi Suuren lamakauden kuudentena ja Keynesin elämän kolmantenakuudetta vuonna. Näihin aikoihin Keynes,
kuten hänen suuri aikalaisensa Churchill, oli jokseenkin syrjässä poliittisesta päätöksenteosta. Kumpaakin pidettiin liian kirkkaasti ajattelevana
ja vilpittömänä, jotta heihin olisi kannattanut uskoa. Politiikan tekijät
eivät välttämättä aina kysy miehiä, jotka esittävät keinot esitetyn politiikan saavuttamiseen, vaan syystä tai toisesta aktuelli kysyntä kohdistuu
yleensä henkilöihin, jotka ovat taitavia keksimään hyviä selityksiä sellaiselle ristiriitaiselle keinojen käytölle, mikä ei suinkaan johda haluttuihin
tuloksiin.
Keynes oli 1930-luvun puoliväliin mennessä kaksi kertaa osoittautunut
poliittiselta kannalta vähemmän toivotuksi henkilöksi. Hän oli osoittanut
Versaillesin rauhan sotakorvausmääräysten mahdottomuuden ja ristiriitaisuuden jo 1920-luvun alussa. Myöhemmin hän oli myös ollut aivan
tahditon esittäessään, että Britannian palaaminen kultakantaanja ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen dollaripariteettiin ei johtaisi suinkaan
entiseen kunniaan, vaan massiiviseen työttömyyteen. Totuuden nimessä
on mainittava, että tässä nimenomaisessa politiikan suosituksessa hän oli
suuren aikalaisensa, silloisen valtiovarainministeri Winston Churchillin
vastapuoli.
Keynes oli vuodesta 1920 aina Yleisen teorian esittämiseen saakka
varttuneiden tutkijoiden inspiroijana sekä Cambridgessa että Lontoossa,
hänet tunnettiin hyvin Lontoon teatteri- ja taiteilijapiireissä, hän hoiti
vakuutusyhtiöitä, ansaitsi - aika ajoin myös menetti - sievoisesti rahaaja
oli melko vaikutusvaltainen ar:tikkelien kirjoittajana. Häneen ei kuitenkaan luotettu kovinkaan suuressa määrin keskeisissä talouspolitiikan kysymyksissä. Se keskinäisen kehumisen kerho, joka samaistaa luotettavuuden ja konformistisuuden, piti hänet sopivasti ulkopuolisena.
Sitten tuli Suuri lamakausi. Kapitalistisissa teollisuusmaissa oli työttömyyttä, oli kärsimyksiä, joiden syvyyttä kuvaa lähinnä se, että jopa kun-
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nioitettavatkin miehet tekivät vararikon ja joutuivat jatkamaan elämäänsä säätyään vastaamattomalla tavalla. Ammattiyhdistysliikkeelle ja
talonpojistollehan Suuri lamakausi oli lähinnä Jumalan lähettämä rangaistus heidän ylimielisyytensä tähden. Koska kapit~listisen yhteiskunnan
perusteet olivat vaarassa, oli välttämätöntä-joskin epäilemättä epämiellyttävää-kuunnella myös niitä miehiä, joilla oli jotain sanottavaa. Jostakin ihmeellisestä syystä ovat jumalat valinneet epämiellyttävien asioiden
kuuntelemisen pakon kauniin sään valtiomiehille pahojen aikojen koittaessa. Harvinaisen harvoin ovat kuuliaiset oppipojat nimittäin saaneet
aikaan toimivaa yhteiskuntaohjelmaa. Jossain vaiheessa on niihin aina
tarvittu epäkonformisti tekijäksi.

K eynes pähkinänkuoressa
On suorastaan triviaalia ajatella, kuinka hyväksytyiksi Yleisen teorian
keskeiset teemat ovat tulleet nykymaailmassa. Jokin lyhyt pähkinänkuoriesitys voinee auttaa sen ymmärtämistä. 'Yleisen teorian ilmestymiseen saakka ammatissaan taitava kansantalousmies uskoi klassillisen (ja
ei..,sosialistisen) tradition mukaan, että kansantalous, jos se vain jätettiin
vapaaksi kaikista valtion »puuttumisyrityksistä», päätyi automaattisesti
tasapainotilaan täyden työllisyyden vallitessa. Palkkojen ja korkojen
muutokset pitäisivät huolen siitä, että tähän miellyttävään tilanteeseen
päästäisiin. Jos työvoimaa olisi työttömänä, työllisten palkat laskisivat
suhteessa hintoihin. Kun palkat olisivat alhaalla ja yrittäjävoitot vastaavasti suuremmat, olisi jälleen kannattavaa palkata ne, joiden rajatuottavuus oli aikaisemmin ollut keskimääräispalkan alapuolella. Tästä taas
seuraisi, että yritykset pitää palkkoja »keinotekois·en» korkealla tasolla,
eli ammattiyhdistysten ikuinen helmasynti, olivat työttömyyden tärkein
syy. Paras työllisyyspolitiikka oli palkkojen alennuspolitiikkaa.
Koron muutokset taas täydensivät palkkojen tekemää työtä, turvaten
sen, että kokonaistulot käytettiin tehokkaasti. Tämä taas tapahtui seuraavasti: jos kansalaiset syystä tai toisesta ryhtyivät entistä enemmän harjoittamaan säästämisen hyvettä, korko aleni, koska lainauskelpoinen varanto yhteiskunnassa kasvoi. Koron alentuminen puolestaan johti lisääntyviin investointeihin ja siten investointitavaroiden lisääntyvä kysyntä
kompensoi täydellisesti entistä nuu' emmiksi tulleiden kuluttajain kysyn-
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nän vähennyksen. Näin yksinkertaisella tavalla kuluttajain ja investoijain
päätökset pitivät huolen siitä, että kokonaiskysyntä pysyi riittävänä ja sen,
supistuminen ei muodostunut työttömyyden syyksi.
Yleisen teorian keskeisenä sanomana on se, etteivät palkkojen ja korkojen muutokset välttämättä - eivät edes todennäköisesti - riitä toteuttamaan täystyöllisyyttä. Keynes kohdisti huomion kokonaiskysyntään.
Palkanalennukset eivät välttämättä lisää kokonaistyöllisyyttä; yhdistyndnä eräisiin toisiin muutoksiin ne saattavat jopa vähentää kokonaiskysyntää. Keynes väitti niin ikään, ettei korko ollut palkinto siitä, että kansalaiset eivät kevytmielisesti tuhlanneet tulojaan, vaan hinta siitä, että he
suostuivat vaihtamaan likvidiytensä vähemmän likvidiin vaateeseen.
Institutionaalisista syistä oli niin ikään mahdotonta alentaa korkoa tiettyä rajaa alemmaksi. Tästä syystä ei päätös säästää entistä enemmän
- ja tietysti myös sen toteuttaminen - välttämättä johtanut alentunee, seen korkokantaan j'a lisääntyneisiin investointeihin. Päinvastoin kokonaiskysyntä saattoi hyvinkin vähentyä työllisyyden mukana ja siten investointihalukkuus edelleen -heikentyä, kunnes kansantalous löytäisi uuden
tasapainon, joka vastasi sitä säästämisen tasoa, joka syntyi vähentyneistä
tuloista ja niitä vastaavista investointien tuotto-odotuksista. Tämä tasapaino ei välttämättä ollut täystyöllisyyden vaan minkä hyvänsä työllisyyden tasolla.
Diagnoosia seurasi lääke. Jos täystyöllisyys haluttiin palauttaa, oli
kokonaiskysyntää lisättävä. Tämä voi taas tapahtua vain lisäämällä julkisia menoja, ennen kaikkea julkista investointia. Joka kerran kun aiottu
säästäminen ylittäisi suunnitellun investoinnin; olisi emo sääntö talouspolitiikan perusohjeena. Koska julkinen investointi politiikka ei voisi kompensoida vähentynyttäyksityistä kysyntää, jos verotusta (joka sellaisenaan on eräs tehokkaimmista säästämisen edistämismuodoista) korotet, tiin, oli budjetti epätasapainotettava turvautuen julkiseen luotonottoon.
Tässä kysymyksessä Keynes on epäilemättä eniten ärsyttänyt konservatiiveja, jotka yli kaiken rakastavat »suu säkkiä myöten» .:.politiikkaa tasapainoista budjettia laatiessaan taloudellisesta tilanteesta välittämättä.
Jos yleisen teorian sisältö voidaan kiteyttää pariin kappaleeseen yleensäkään, olen yllä yrittänyt sen tehdä. On tosin otettava huomioon, että
itse kirjassa on lähes 400 sivua, joista eräät ovat mitä viehättävimmällä
tavalla hämäriä.
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Miksi K eynes onnistui?
Ennen kirjansa julkaisua Keynes oli tiettävästi koettanut vakuuttaa
Ison Britannian hallitusta ideoillaan. Hän oli myös julkaissut New York Timesissa (jossa yleisönosasto ei ole puolivillaisten paranooikkojen sepustusten kaatopaikka) joulukuun 31 päivänä 1933 kuuluisan kirjeensä Rooseveltille. Tässä kirjessään hän nimenomaisesti sanoo: »Panen toivoni yli
kaiken siihen kansakunnan ostokyvyn nousuun, joka saadaan aikaan julkisia menoja lisäämällä.» Hän tapasi Rooseveltin kesällä 1934 henkilökohtaisesti, mutta ilmeisesti ilman erityisempää menestystä. Kaikesta
huolimatta New Dealista tuli keynesiläisyyden merkittävin läpimurtopaikka. On syytä pohtia kysymystä, mikä vaikutti siihen.
Voidaan spekuloida, että syitä oli oikeastaan kolme. Keynesille suureksi
hyödyksi Washingtonissa olivat poikkeuksellisen terävä pankkimies
MARRINER ECCLES (josta myöhemmin tuli Federal Reserve Boardinpää),
Rooseveltin taloudellinen avustaja LAUCHLIN CURRIE (entinen Harvardin
opettaja sekä eräs McCarthyismin ensimmäisistä uhreista) sekä yaleläinen
JAMES H. ROGERS. He olivat kaikki päätyneet ajatuksissaan suunnilleen
Keynesiä vastaaviin lopputuloksiin. He löysivät Yleisestä teoriasta auktoritatiivista tukea omalle politiikalleen. Eräs keynesiläisyyden paradokseja
onkin se,~ että keskuspankkimies tuli vallankumouksellisen ja tärkeän taloudellisen idean esitaistelijaksi. Taloudellise~ kons~rvatismin lohdutukseksi on kuitenkin todettava, että tapaus on lajissaan lähes ainutkertainen.
Keskuspankit eivät ole myöhemmin varsinaisesti muodostuneet tärkeiden
ja vallankumouksellisten taloudellisten ideoiden esittämispaikoiksi.
Toinen tärkeä syy keynesiläisyyden hyväksymiseen oli se tosiseikka,
että SIMON KUZNETS ja hänen ympärillään joukko nuoria ja ennakkoluulottomia kansantalous- ja tilastomiehiä Pennsylvanian yliopistossa,
National Bureau of Economic Research'issa ja Yhdysvaltain Kauppaministeriössä oIivatkehitelleet kansantuote- ja kansantulokäsitteet komponentteineen sekä ennen kaikkea osoittaneet, että ne ovat mittauskelpoisia
sekä tilastoitavissa jatkuvasti. Monet niistä, jotka olisivat pitäneet keynesiläisiä käsitteitä varsinaisina henkimaailman asioina, olivat pakotettuja ottamaan kantaa todellisiin mittaustuloksii:n, jotka sellaisenaan näyttivät
hämmästyttävässä määrin olevan yhtäpitäviä Keynesin väitteiden kanssa. Ilman Kuznetsia ja hänen ryhmäänsä Keynes ei luultavasti olisi kos-
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kaan saanut läpi vallankumousta. Tilastointi ilman teoriaa on joskus
käyttökelpoista näin ollen.
Suurin osa akateemisista opettajista ei ollut lainkaan ihastunut keynesiläisyyteen. Kokemus vali'tettavasti osoittaa, että kun keskinkertaisilla
kyvyillä varustettu professori joutuu valitsemaan ajattelutapansa muuttamisen ja sen todistelemisen, ettei mielenmuutokseen ole syytä, välillä,
enemmistö valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon. Yhdysvaltain akateemisessa maailmassa oli kuitenkin yksi professori, jolla oli kyllin ajattelukykyä
ensimmäisen vaihtoehdon valitsemiseen. Hän oli Yleisen teorian ilmestymisvuonna vielä Minnesotassa opettava, mutta v. 1938 Harvardiin muuttanut ALVIN H. HANSEN. On otettava huomioon, että Hansen oli ollut
Keynesin »Treatise on Money'n» johtavia kriitikkoja, eikä hän sellaisenaan tuntenut mitään erityistä sympatiaa Keynesiä kohtaan. Jo noin
50-vuotias Hansen pystyi kuitenkin muuttamaan akateemisen maailman
ajattelutavan, ensin Harvardissa ja vähitellen myös Washingtonissa,
sillä tiettävästi Hansenin seminaareihin osallistui joukko taloudellisia
asioita käsitteleviä virkamiehiä pääkaupungista. Tällä tavoin myös akateeminen maai1ma joutui mukaan vallankumousta tekemään. Konservatiivisella taholla ollaan joskus huolestuneita siitä, että akateeminen
maailma saattaa tuottaa epämiellyttäviä henkisiä innovaatioita. Luultavasti tässä huolestumisessa on hyvä joukko yliarviointia mukana, mutta
kuten keskuspankinkin tapauksessa, sellaista on sattunut. Otos ei ole näin
ollen aivan puhdas ja steriili, se vaatii ilmeisesti lisättyä laatukontrollia,
jos innovaatioennustuksia laaditaan.
Keynesiläisyyden menestyksen riittävänä edellytyksenä oli tietenkin
Keynes itse. Voidaan kuitenkin asettaa kysymyksen alaiseksi, oliko sen
välttämättömänä edellytyksenä myös ennakkoluulottomien virkamiesten
(ennen kaikkea pankkimiesten) ja -yliopistonopettajien olemassaolo, ja
missä määrin selvästi empiirinen, tiettyyn teoriaan sitoutumaton tutkimus, jota Kuznetsin kansantulolaskelmat edustivat, vaikutti keynesiläisyyden menestykseen.
Tässä yhteydessä on tietenkin otettava huomioon, että Ruotsissa oli
Tukholman koulukunta päätynyt täysin keynesiläisiin tuloksiin. Ruotsi
on kuitenkin liian pieni maa, jotta siellä harjoitettu menestyksellinen talouspolitiikka olisi sellaisenaan voinut vaikuttaa kapitalistisen teollisuus-
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maiden maailman ajatteluun. Ruotsilla oli sitäpaitsi epäilyttävänä palnolastinaan sosiaalidemokraattisuutensa.
Vaikka keynesiläisyyden talouspoliittinen läpimurto maailman tietoisuuteen tapahtui epäilemättä New Dealin jälkimmäisessä vaiheessa, on
ehkä syytä ja aiheellista mainita, että Keynesin oppilaana oli Cambridgessa ja myöhemmin Hansenin oppilaana Harvardissa nuori kanadalainen ROBERT BRYCE, josta jo 1930-1uvun lopulla tuli Kanadan apulaisvaltiovarainministeri. Hänen a~oitteestaan keynesiläisyys tuli talouspolitiikan hyväksytyksi normiksi II?-aassa, jota Suuri lamakausi oli kohdellut
suhteellisesti vieläkin kaltommin kuin Yhdysvaltoja.
Euroopassa ei keynesiläisyys talouspolitiikassa vielä toisen maailmansodan aikana tullut ajankohtaiseksi. Sotaa käyvien maiden erikoisongelmana ei ole kokonaiskysynnän riittämättömyys. Keynesiläisyyden toteuttajana oli Yhdysvaltain Employment Act vuodelta 1946 eräs merkkipylväs. Kymmenen vuotta Yleisen teorian ilmestymisen jälkeen Yhdysvallat olivat hyväksyneet täystyöllisyyden keskeiseksi tavoitteeksi talouspolitiikassaan. Sekä Kennedyn että Johnsonin hallitukset ovat puhuneet
alijäämäisestä budjetista täysin keynesiläiseen henkeen. On tällä hetkellä
ilmeistä, että koko läntinen teollisuusmaiden ryhmä on talouspolitiikassaan keynesiläisiä, ehkä saksaa puhuvia maita lukuun ottamatta, joiden
antikeynesiläisyys on pikemminkin ideologista kuin käytännöllistä.

K eynesin kriitikot
Tehokkaan ja riittävän kokonaiskysynnän luomisen politiikka on epäilemättä hyväksytty erään suhdannevaiheen talouspolitiikaksi. Voidaan
hyvällä syyllä.:esittää kysymys, oliko Yleinen te~~ia si~nä ~äärin yleinen,
että keynesiläisyys kelpaa myös rahanarvopolitiikan tai kasvupolitiikan
»malliksi» .
Keynesin kritiikkiin palataksemme on todettava ensin, että suurelta
osaltaan se on ollut aiheetonta ja väärää. Klassillinen ja konservatiivinen
kritiikki on harhapoluilla pääasiallisesti kahdessa kohdassa. Ensiksi kritiikki ei ole ymmärtänyt tavoitteiden suhteellisuutta talouspolitiikassa. Keynesin mallin tavoitteena on korkea työllisyys. Itse asiassa koko keynesiläinen keskustelu talouspolitiikan keinoista lähtee siitä olettamuksesta,
että on hyväksyttävää ja ensiarvoista, että korkea työllisyys saavutetaan.
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Jos joidenkuiden muiden mielestä tasapainoinen budjetti on moraalisesti
niin arvokas asia, että sen saavuttamiseksi on syytä olla ottamatta huomioon tasapainoisen budjetin mahdollisesti aiheuttamia ja kontrolloi. mattomia sivuseurauksia, ei kysymys ole enää talousteoriaan vaan sosiaaIietiikkaan kuuluva. Erilaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen käytetään erilaisia keinoja ja erilaisten keinojen käytöstä on erilaisia seurauksia. On suhteellisen vähän hyödyllistä keskustella asiasta, onko
whisky parempi keino humalan aikaansaamiseksi vai karakul-Iammasturkislakki pään muuten lämpimänä pitämiseksi.Kysymyksiin annettavilta
vastauksilta puuttuu näet yhteinen mittayksikkö.
Toinen Keynesin kriitikkokaarti on taas kiinnittänyt huomionsa eräiden keynesiläisten taloudellisten ennusteiden epäonnistumiseen; Hyvin
usein mainittu esimerkki on se, että monet keynesiläiset olivat huolissaan
kokonaiskysynnän riittävyydestä toisen maailmansodan jälkeen ja ennustelivat vaikeata lamakautta. Kun lamakautta ei sitten kuulunutkaan,
osittain keynesiläisen talouspolitiikan ansiosta, katsottiin tämä keynesiläisyyden heikkouden merkiksi. Kyseessä on tyypillinen taloudellisen ennusteen luonteen väärin ymmärtäminen. Taloudellisen ennusteen tehtävänä on osoittaa taloudellisen tasapainon järkkymiskohdat, jos entistä
talouspolitiikkaa harjoitetaan. Taloudellisen suunnitelman tehtävänä on
esittää ne keinot, joilla vähemmän toivotusta tasapainon järkkymisestä
päästään. Jos keynesiläinen ennustelu on johtanut sellaisen politiikan
omaksumiseen, että vähemmän toivotun tilanteen syntyminen eli lama
on voitu välttää, ei ennusteen toteutumattomuus ole aivan tarkasti ottaen
keynesiläisten syy.
Kolmas keynesiläisyyden kritiikin ryhmä on valistumaton kritiikki.
Kritiikin esittäjät ovat silloin kuulo- ja huhupuheiden perusteella sisällyttäneet keynesiläisyyteen joukon asioita, joita siihen ei ole koskaan
kuulunutkaan. Syyllistyn itse kuulopuheiden levittämiseen, mutta olen
sallinut itselleni kerrottavan usealta taholta, että Helsingin Yliopistossa
vielä 1940- luvun lopussa eräs jo manalle mennyt professorismies luonnehti Keynesia laatusanalla »punikki»~ Sana merkitsee Suomessa yhtä
ja toista, mutta tavallisesti se liitetään henkilöön, joka on poliittisessa
kartassa laajasta keskustasta vasemmalla. Keskustan rajoja on joskus
hyvin vaikeata vetää, mutta Keynesin itsensä nimittäminen sosialistiksi,
anarkistiksi, bolshevikiksi, marxilaiseksi tai kommunistiksi laajentaa po-
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liittisen vasemmiston käsitteen vallan suureksi. Keynes itse oli epäilemättä henkilö, joka oli todella vakuuttunut kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän elinkelpoisuudesta. Kolmanteen ryhmään kuuluvat Keynesin
arvostelijat eivät tietenkään voisi osallistua varsinaiseen keskusteluun,
koska he eivät ole lukeneet Keynesiä tai edes hänen profeettojaan, mutta
yhtä valistumattomiin henkilöihin kuin he itse, he ovat vaikuttaneet ja
vaikuttavat yhä. Huhu ja kuulopuhe ovat jatkuvasti tehokas keino talouspoliittisten ideoiden tukahduttajana.

Mitä Keynes ei sanonut?
Keynes itse katsoi kirjoittaneensa kirjan, joka sisälsi ajatuksen työkaluja
ammattitaitoisille ekonomistivirkaveljille. Tästä syystä Yleistä teoriaa
onkin ehkä suuremmassa määrin kuin hedelmiensä mukaan arvosteltava
siltä kannalta, mihin lukkoihin Keynesin kehittelemät tiirikat sopivat.
Tällöin on ehkä kiinnitettävä huomiota neljään kohtaan. 1. Keynesin
esittämä kansantalous on periaatteessa suljettu kansantalous, ulkomaankaupalla ei siinä ole osaa. 2. Keynesin kansantalous ei ole niukkuuden
kansantalous, itse asiassa sen ongelmana ovat käyttämättä jäävät tuotantovälineet yleensä. Sen ongelmana eivät ole näin ollen hinnan ja
hintatasojen muutokset. 3. Keynesiläisessä kansantaloudessa ei eri investointikohteilla ole erilaisia kapasiteettivaikutuksia. Itse asiassa investointi vaikuttaa vain itse investointitapahtumaan liittyvän tulon kerroineffektien kautta, mutta kaikkien investointien kapasiteettieffektin
katsotaan pitkällä tähtäyksellä olevan saman. Toisin sanoen keynesiläisessa teoriassa ei ole sijaa eri investointien erilaisia allokaatiomahdollisuuksia koskevalle keskustelulle. 4. Vihdoin on todettava, että keynesiläinen teoria olettaa kehittyneiden pääomamarkkinoiden olemassa olon.
Säästäminen löytää aina tiensä investointien rahoittamiseen, jos vain
investointihalukkuutta ja -kohteita on olemassa.
Näin ollen keskustelu siitä, mitä Yleisessä teoriassa on todella yleistä,
on käytävä ottaen huomioon, mitkä taloudelliset variaabelit Keynesiltä
itseltään ovat jääneet pois ja mitkä hän on implisiittisesti ottanut huomIoon.
Yleisen teorian soveltuvuus talouspolitiikan käsittelymalliksi on kyseenalaista, jos ulkomaankauppa muodostaa suhteellisen suuren osuuden
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jonkin maan bruttokansantuotteesta. Olettakaamme, että viennin osuus
bruttokansantuotteesta on noin 50 %. Tämä ei sellaisenaan ole mikään
akateeminen olettamus, vaan mitä verisintä totta tiettyjen öljymaiden,
väkiluvultaan pienten kehitysmaiden ja koloniaaliasemassa olevien saarten kohdalla. Jos lama näissä maissa on syntynyt siitä syystä, että tehokas
kysyntä on viennin kohdalta pettänyt, ei ilmeisesti ole mitään mahdollisuuksia kompensoida puuttuvaa kokonaiskysyntää esimerkiksi julkisia
menoja lisäämällä. Laman syynä ei näet ole investointimahdollisuuksiin
nä~den liian suuri säästämishalukkuus, vaan tekijä, joka on itse asiassa
kotimaisen talouspolitiikan keinojen ulkopuolella. Keynesiläisen talouspolitiikan harjoittaminen johtaisi epäilemättä kokonaiskysynnän lisäyksen
kautta tuonnin lisäykseen ja siten saattaisi ao. maan maksutaseen epätoivoiseen alijäämään. Alkuolettamus - viennin osuus bn;lttokansantuotteesta yli 50 % - implikoi sitä, ettei kokonaiskysynnän lisäystä vastaavaa
kotimaista tarjontaa voitaisi kädenkäänteessä taikoa kotimaisen tuotantokapasiteetin puuttuessa. Keynesiläinen politiikka ei näin ollen välttämättä johtaisi työllisyystasapainoon, vaan työllisyysepätasapainon säilymiseen ja ulkomaisen tasapainottomuuden pahenemiseen.
Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös siihen tosiseikkaan, ettei Keynes itse ollut perehtynyt moderniin ekonometriaan. Itse
asiassa hänen aikanaan moderni ekonometria otti ensimmäisiä haparoivia
askeleitaan. Tästä syystä ekonometrinen Keynesiin kohdistuva arvostelu
on helposti voinut osoittaa eräitä Keynesin olettamien suhdelukujen
paikkansapitämättömyyksiä lähinnä siksi, ettei Keynesin käyttämä aikakäsite ollut täsmällinen. Vasta empiirisin tutkimuksin on voitu osoittaa,
että talouselämän reaktiot ja reaktioiden vaatima aika saattavat johtaa
ainakin lyhyellä tähtäyksellä toisenlaisiin tuloksiin kuin Yleisessä teoriassa
arvioitiin niiden johtavan.
Keynesin Yleisessä teoriassa ei ollut paikkaa muille hinnoille kuin työpaIkoille ja koroille. Näin ollen Keynesistä on vaikeata löytää opasta
inflaatiota vastustavalle politiikalle. On selvää, että niissä talouspoliittisissa
tilanteissa, joissa esim. »liian» tehokas kokonaiskysyntä on jo työllistänyt
koko työvoiman, ei Keynesistä ole muuta kuin negatiivista apua. Kokonaiskysyntää voidaan luonnollisesti pyrkiä vähentämään tasapainotasolle supistamalla julkisia menoja. Tällaisen keynesiläisen politiikan
mahdollisuudet riippuvat siitä, kuinka suuri osuus kontrolloimattomilla
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tekijöillä on kokonaiskysynnässä. Maassa, jossa julkinen kysyntä edustaa
vain pientä osaa kokonaiskysynnästä, inflaatiota vastustavaa politiikkaa
on teknillisesti epäilemättä vaikeampi harjoittaa kuin maassa, jossa julkisen
kysynnän osuus on suuri. Aivan kokonaan eri asia on se, etteivät maat,
joissa julkinen sektori on suhteellisen suuri, ole myöskään erityisemmin
onnistuneet inflaatiota vastustavassa politiikassaan. Tämä puolestaan
johtuu siitä, että hallitusohjelmista ja muista julkilausumista huolimatta
inflaation torjumista ei ole pidettyensiarvoisena poliittisena päämääränä korkeaan työllisyyteen ja jatkuvaan kasvuun verrattuna.
Pääoman kapasiteettivaikutusten huomiotta jättäminen on luultavasti
keynesiläisyyteen kohdistuvan arvostelun painavin kohta. Onhan tunnettua, että pääomanmuodostuksella on kaksi dimensiota. Toisaalta itse
investointitapahtuma lisää tuotantoa, sillä investointiin kysytään sekä
tuotannontekijäpanoksia että materiaalipanoksia itse investointitavaran
valmistamiseksi. Missä määrin investoinnin tulovaikutukset leviävät
muuhun yhteiskuntaan, riippuu oleellisesti siitä, missä asemassa itse
investointitavaroiden valmistus on kansakunnan panos-tuotos-taulussa
suhteessa muuhun tuotantoon sekä toiseksi siitä, mihin tarkoituksiin investointituotannosta syntyneet tulot käytetään. Näitä Keynes mittasi
(periaatteessa) kiihdytys-( akseleraatio) ja kerroin-(multiplier-)vaikutuksillaan. Akseleraatio itse asiassa mittaa investointitapahtuman vaikutuksia
panos-tuotos-mielessä, investointitavarapanosten tuotantoon, multiplikaattori taas sen vaikutuksia tuloihin ja niiden käyttöön.
Toisaalta jokaiseen investointiin liittyy kapasiteettivaikutus. Jokainen investointi tekee mahdolliseksi aikaisempaa suuremman tuotannon aikaansaamisen. Tätä taas mitataan nykyisin rajapääomakertoimen (incremental capital-output ratio eli IGOR) avulla. Keynesiläisessä analyysissa ei rajapääomakertoimilla ollut periaatteessa paikkaa
lainkaan. Investointien kapasiteettivaikutuksia ei tarkasteltu ollenkaan,
sillä kasvun heikkouden syynä ei Keynesin mukaan ollut pääomakapasiteetin puute vaan riittämätön kysyntä. Modernissa taloudellisen kasvun
politiikassa kapasiteettivaikutuksilla on taas investointien allokoinnin
kannalta keskeinen asema. Itse asiassa tapa, jolla erilaiset investointikohteet saatetaan keskenään vertailukelpoisiksi, on, paitsi niiden työllisyyseffektien etsiminen investointien tulovaikutusmielessä, niiden pääomakerrointen laskeminen. Jos kansantalous on avoin, voidaan investointi-
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kriteerioiden joukkoon liittää edelleen investointien tuontikapasiteettia
(so. vientipotentiaalia lisäävä tai tuontia korvaava) vaikutus. Keynesiläinen analyysi ei sovi lainkaan investointien allokaatiopoliittisen keskustelun
pohjaksi, koska investointien kapasiteettivaikutuksille ei ole varattu paikkaa koko keskustelussa. Samaa on sanottava investointien alueellisesta
jakautumasta.
Keynesin teoria on yleinen teoria, tästä syystä markkinoiden epätäydellisyys »todellisuudessa» ei välttämättä kuulu yleisen teorian kritiikkiin.
Itse asiassa markkinoiden epätäydellisyys on eräs empiirisen taloudellisen
tutkimuksen vaikeimmista ongelmista. Kuinka voidaan kuvata tai mitata
tilannetta, joka ei tunnu »tottelevan» lainkaan taloudellisen analyysin
keskeisimpiä postulaatteja, voiton tai hyödyn maksimoimista? Paitsi pääomamarkkinoilla, markkinoiden epätäydellisyys voi tietenkin ilmetä myös
työmarkkinoilla ja hyödykemarkkinoilla. Kokonaiskysynnän lisäyksestä
huolimatta joku tai jotkut tuotannontekijät jäävät käyttämättä, koska
jossakin muualla on syntynyt pullonkauloja muiden tuotannontekijöiden
tarjonnan riittämättömyyden takia. Tämä ilmiö voi esiintyä työmarkkinoilla, joissa ammattitaitoisen työvoiman riittämätön tarjonta voi
muodostua kokonaistarjonnan kasvua rajoittavaksi esteeksi, vaikka ammattitaidotonta työvoimaa olisikin vielä käyttämättä. Samoin tietenkin
jonkin avainhyödykkeen, - olipa se sitten energia, teräs, sementti,
tavarakuljetukset tms. - riittämätön tuotanto tai tu.otannon laajentamismahdollisuudet ovat omiaan aiheuttamaan epätäydellisten markkinoiden tilanteen, joiden vallitessa yritykset lisätä yleisesti kokonaiskysyntää eivät välttämättä johda täystyöllisyyteen ainakaan lyhyellä tähtäyksellä. Itse asiassa markkinoiden epätäydellisyys on sinänsä ilmiö, joka
johtuu erilaisten investointien (ihmiseen suoritetut investoinnit mukaanluettuina) erilaisista kypsymisajoista. Vain sattumalta voidaan täysin
vapaan markkinatalouden vallitessa saavuttaa tasapaino.

Mitä Keynesistä on jälJellä?
Yhdistelmänä edellisestä voidaan todeta, ettei Keynesin yleinen teoria
ollut suinkaan yleinen teoria. Mallista puuttuivat ulkomaankauppa,
hintatason muutokset, investointien erilaiset kapasiteettivaikutukset ja
erilaiset kypsymisajat sekä markkinoiden epätäydellisyyden mitat. Jälki-
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keynesiläisten tehtävänä on ollut paikata Yleistä teoriaa näillä muuttujilla. Tiede ei tietenkään ole ikinä »valmista». Keynes ei varmasti itsekään luullut kirjoittaneensa mitään ikuisesti pysyvää. Luultavasti hänelle itselleen ei olisi mikään yllätys todeta jälkikeynesiläisten olevan yhä
puuhaamassa parannusta Yleiseen teoriaan. On syytä kuitenkin pysähtyä
hetkeksi myös tarkastamaan, mikä keynesiläisyydessä on ollut kolmekymmentä vuotta pysyvää. Ibsenin mukaan suurimmatkin totuudet elävät vain sukupolven eli noin 30 vuotta.
Teknillisessä mielessä voidaan todeta, että Keynes esitti itse asiassa
ensimmäisenä käyttökel poisen makrotaloudellisen talous poli tiikan mallin. Ennen tietokoneiden keksimistä ja panos-tuotosmalleja ei esim. Walrasin tasapainojärjestelmä ollut sitä. Keynesiläistä analyysia voitiin käyttää taloudellisessa ohjelmoinnissa olosuhteissa, joissa parhaana laskuteknillisenä välineenä oli lasku tikku tai pöytälaskukone.
Keynes selvitti makroekonomistin aseman taloudellisena neuvonantajana. Makroekonomisti on kokonaiskysynnän ennustamisen asiantuntija.
Siinä ominaisuudessa häntä ei voi korvata, jos rationaalista talouspolitiikkaa mielitään harjoittaa. Sektoriasiantuntijat ja teknikot ovat mikrotarjonnan asiantuntijoita, makroekonomisti ei puolestaan voi korvata
heitä. Itse asiassa koko taloudellinen ohjelmointi on nykymaailmassa
muodostunut organisaatiokysymykseksi, miten saattaa makroekonomistin
asian tun temus kokonaiskysynnästä, sektoriasiantuntij an asian tun tem us
mikrotarjonnasta ja hallintomiehen asiantuntemus toimintakelpoisen
lainsäädännön aikaansaamisesta talouspolitiikan päätöstentekijöiden palvelukseen.
Keynes toi luultavasti ensimmäisenä eksplisiittisesti esille makrotaloudelliset tavoitteet talouspoliittiseen keskusteluun. On tietenkin syytä mainita, että varsinainen talouspolitiikan teoria - sekä makro- että mikrotasolla - on kehitetty vasta Keynesin jälkeen. Kaikesta huolimatta
työllisyyden ylläpito ja saavuttaminen on taloudellisessa ohjelmoinnissa
tullut eksplisiittisesti esille Keynesin ansiosta. Täystyöllisyyttä voidaan
pitää tai olla pitämättä ensiarvoisena talouspolitiikan tavoitteena. Tämä
kysymys liittyy nimittäin jo arvo-oppiin ja on siten ainakin taloustieteen
ulkopuolella. Sen sijaan keynesiläinen analyysi on antanut työkalut sen
politiikan hahmottelemiselle, joka johtaa joko täystyöllisyyteen tai ha-·
luttuun työllisyysasteeseen. Taloustieteestä on näin ollen, ainakin peri-·
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aatteessa, tullut insinööritieteiden kaltainen tekniikka, joka on sellaisenaan hyvän ja pahan ulkopuolella eli neutraali. Sitä voidaan käyttää
erilaisten ihmisten mielestä tavoitteiltaan hyvään tai pahaan talouspolitiikkaan.
Keynesin ansioksi on kai luettava myös sen uskon syntyminen, etteivät
suhdannevaihtelut ole hurrikaanien tai maanjäristysten kaltaisia luonnonilmiöitä, jotka seuraavat toinen toistaan järkähtämättömällä rytmillä,
vaan ihmisten aikaansaamia. Koska ne ovat ihmisten aikaansaamia,
voidaan niitä vastustaa myös ihmisten keinoin. Onko tämä tarpeellista
tai edes hyödyllistäkään on jälleen arvoarvostelmakysymys, jonka edessä
tiede vaikenee.
Ilmeisesti Keynes oli oikeassa kirjoittaessaan G. B. Shaw'lle motossa
mainitut sanat. Hän todella kirjoitti kolmekymmentä vuotta sitten
kirjan, joka mullisti tapamme ajatella t(:llolldellisia ongelmia. Sellaista
sattuu kai vain kerran kolmessakymmenessä vuodessa.

Kirjallisuutta

HEIKKI WARIS ym. (toim. ) Yhteiskuntatieteiden käsikirja /-/1. Otava, Helsinki
1963/64. 1050 s.

na. Kaksiosaisen teoksen artikkelit ovat,
lähinnä käytännöllisistä syistä, aakkosjärjestyksessä. Täten ei ole voitu välttyä epätasaisuudelta - jonkin verran epätasaiYhteiskuntatieteiden alalla elettiin 1940- suutta esiintyy myös eri kirjoittajien esiluvulla ja varsinkin sen loppupuolella tyksissä, vaikka toimituskunta ilmeisesti
eräänlaista mullistusten aikakautta. En- on pyrkinyt niitä tasoittamaan. Pahemnen toista maailmansotaa alkanut ja sen pana puutteena pitäisin sitä, että asiallijälkeen yhä kiihtynyt kehitys johti monella sesti yhteenkuuluvia kysymyksiä usein
tieteen alalla arvojen uudelleen muodostu- selostetaan eri yhteyksissä vain sen vuoksi,
miseen. Tieteet olivat ikään kuin valin- että artikkelien otsikot sattuvat alkamaan
kauhassa. Perinteellisistä käsityksistä ja eri kirjaimilla. Toimituskunta on kyllä
kannanotoista jouduttiin luopumaan. ollut tästäkin tietoinen ja yrittänyt sitä
Uusien tieteellisten menetelmien läpi- välttää, mikä näkyy teoksen jäsentelystä.
murto ja uudet tutkimusotteet merkitsivät Tämän heikkouden korvaa suurelta osalvallankumousta, joka nopeasti teki kaikki taan hakemisto, joka on varsin käyttökelsodanedelliset käsikirjat ja hakuteokset poinen sisältäen paitsi artikkelihakusanoja,
suurelta osaltaan vanhanaikaisiksi. Esillä· myös runsaasti keskeistä yhteiskuntatieolevan tapaista teosta onkin tästä syystä teellistä käsitteistöä.
ehditty kaivata. Ehkä onkin onnellista,
Artikkelien jakautumisessa eri tieteitten
että käsikirja on ilmestynyt vasta nyt kun kesken on pyritty tasapainoon. Summithyökyaallot tieteellisen tutkimuksen ula- taisen arvion mukaan varsinaisia kansanpalla ovat ehtineet tyyntyä. Siten se on taloustieteellisiä kirjoituksia on n. 30 0/0'
tiedoiltaan mahdollisimman ajankohtai- valtio-opillisia n. 25 % sekä sosiologisia ja
nen.
sosiaalipoliittisia yhteensä n. 32 %. Koska
Kuten teoksen esipuheesta käy selville, yhteiskuntatieteet menevät varsin suuressa
käsikirja peittää seuraavat yhteiskuntatie- määrin limittäin, ei tarkkaa rajankäyntiä
teet: kansantaloustieteen, sosiaalipolitii- kuitenkaan voida tehdä. Artikkelien vakan, sosiologian, tilastotieteen ja valtio- linta on varmaankin tuottanut toimitusopin. Erityistä huomiota on kiinnitetty kunnalle paljon päänvaivaa; on pitänyt
yhteiskuntatieteiden metodikysymyksille, saada mukaan kaikki oleellinen ilman että
mitä on pidettävä onnistuneena ratkaisu- käsikirja olisi paisunut suhteettoman laa-
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jaksi. Tulos on ilmeisesti kompromissi, ja
toisista henkilöistä kokoonpantu toimituskunta olisi ehkä päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun. On selvää, .että suurin osa teoksen
kirjoituksista on itsestään lankeavia, ajateltakoon esim. sellaisia otsikkoja kuin »alkoholipolitiikka», »elintaso», »kansainvälinen politiikka» ja »taloudellinen kasvu».
Tuntuu kuitenkin siltä, että eräitä suhteellisen vähäarvoisia kysymyksiä on korostettu liikaa. Muutamia hakusanoja olisi
lisäksi huoletta voitu yhdistää. Tällaisia
on varsinkin yhdyssanaan »sosiaalinen»
liittyvien artikkelien joukossa.
Näinkin laajaa teosta ei luonnollisestikaan· ole voitu toimittaa täysin ilman virheitä ja puutteita. Puutteellisuudet ovat
kuitenkin loppujen lopuksi pieniä eivätkä
vähennä kirjan arvoa. Henkilökohtaisesti
jäin kaipaamaan hakusanaakansanvarallisuudesta. Siitä ja sen laskemisesta käsikirja
ei näy tietävän mitään. Tästä ei ole
mainintaa edes kansantulon yhteydessä.
Toimituskunta ilmoittaa pyrkineensä
saamaan nimenomaan nuoremman tutkijapolven edustajia artikkelien laatijoiksi.
Tulos on yleensä kauttaaltaan pätevää,
täysipitoista työtä. Vaikka tietty keskittyminen on ollut tarpeen, on esityksessä on-

nistuttu välttämään turhan monimutkaisia
sanontoja. Teksti on siten sujuvaa ja varsin helppotajuista. Jos nuori tutkijapolvi
tieteen muillakin aloilla pystyy yhtä täysipainoiseen suori tukseen, lienee ennenaikaista puhua Suomen heikosta tieteellisestä jälkikasvusta.
Arvosteltavasta kirjasta on hyötyä varsinkin opiskelijoille, jotka sen avulla voivat
tutustua tieteensä peruskäsitteisiin ennen
kuin he tarttuvat varsinaisiin kurssikirjöi:...
hin. On myös tärkeätä, että opiskelijat jo
ajoissa perehtyvät suomenkieliseen tieteelliseen terminologiaan. Korkeakoulujen
proseminaariharjoitusten yhteydessä ylioppilaat ovat usein käyttäneet vieraskielisistä kurssikirjoista vähemmän onnistu:...
neesti suomentamiaan termejä. Yhteiskuntatieteiden käsikirjasta on edelleen
suurta hyötyä kansanopistoille ja opintokerhoille samoin kuin suurelle yleisölle,
joka haluaa pätevää johdatusta yhteiskuntaa koskeviin ongelmiin. Artikkeleihin
liittyvä kirjallisuusluettelo on hyväksi
avuksi niille, jotka haluavat syventyä
yksityiskohtaisemmin ko. tieteeseen. Olisi
erittäin suotavaa, että teos hankittaisiin
maamme kaikkiin kirjastoihin.

YRJÖ JUVE Todennäköis]]slaskennan. alkeita.
Kirjayhtymä, Helsinki 1965. 145 sivua.
7:80·mk.

maissa. Uudistustyötä on johtanut vuodesta 1960 lähtien Nordiska kommitten
för modernisering av matematikundervisningen (NKMM). Suomessa on tri J uve
jo ennen NKMM:n perustamista kehittänyt Suomalaisessa yhteiskoulussa kokeilukursseja, jotka liikkuvat samoilla linjoilla
kuin NKMM:n kokeilutekstit. Kursseillaan hän on käyttänyt kokeilumonisteita,

YRJ Ö J UVE ja

VESA LYYTIKÄINEN Differentiaaliyhtiilöiden alkeet. Kirjayhtymä, Helsinki 1965. 75 sivua. 5:80 mk.

Oppikoulun matematiikan opetusta on
voimakkaasti yritetty uudistaa Pohjois-
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joihin tässä arvosteltavat kirjat perustuvat.
Dijferentiaaliyhtälöiden alkeet on tarkoitettu palvelemaan fysiikan tarpeita, mutta
se on 'hyvä oppikirja myös niille taloustieteilijöille, jotka haluavat kerrata tai oppia differentiaalilaskennan alkeita. Kirja
keskittyy eri tyyppisten lähinnä ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöiden ratkaisujen löytämiseen. Sen
sijaan ratkaisujen olemassaolo- ja yksikäsitteisyystodistukset jäävät taka-alalle.
Kirjan alussa käsitellään lisäksi eräitä
funktio-opin lauseita ja käsitteitä kuten
differentiaali, väliarvolause, osittaisintegrointi ja sijoitusmenettely integraalin löytämiseksi. Kirjan lopussa on koko joukko
harjoitustehtäviä, joiden avulla lukija voi
tarkistaa ja syventää lukemaansa. Viimeisessä liitteessä on esimerkkejä differentiaaliyhtälöiden käytöstä muuallakin kuin
luonnontieteissä, nimittäin psykologia~sa.
Toinen käsiteltävä kirja on erinomainen
opas todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen salaisuuksiin asioita ennen tuntemattomalle, sillä kirja on melko laveasanainen, mutta selkeä ja erittäin täsmällinen. Tätä päämäärää edistää mm.
joukko-opin käyttö ensimmäiseltä sivulta
lähtien.
Ensimmäinen luku sisältää klassillisen
todennäköisyyslaskennan
perustuloksia,
joihin kuuluvat todennäköisyyksien yhteen- ja kertolaskusääntö, binomitodennäköisyys ja kombinaatio-oppi. Seuraava
luku on tarkoitettu selvittämään todennäköisyyslaskennan aksiomatiikkaa. Kirjoit-
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taja esittää ensin useita eri todennäköisyyskäsitteitä ja kritikoi niitä. Näin lukija huomaa hiljaa liukuneensä keskelle todennäköisyyslaskennan aksiomaa ttista systeemiä.
Kirjan tekijä jatkaa sen jälkeen erään aksioomajärjestelmän esittämisellä. Tämä
esittämistapa, että käsitellään todennäköisyyslaskennan aksiomaattinen perusta en.;.
nen varsinaista todennäköisyyslaskentaa,
on eräs positiivinen ero muihin vastaaviin
alkeisoppikirjoihin verrattuna.
Mielenkiintoinen kokeilu on rinnastaa
todennäköisyys teoria eräänlaisen alkeellisen mitta teorian kanssa. Tämä pieni kappale on esimerkki siitä, miten pedagogisesti lahjakas kirjoittaja pystyy ilmaisemaan erittäin vaikean ja abstraktin asian
yksinkertaisesti, mutta silti liikaa yksinkertaistamatta. Yleisen todennäköisyysjakautuman ja sitä kuvaavien tunnuslukujen tutkiminen on 'aiheena kolmannelle
luvulle. Lopuksj kirjassa otetaan esille
eräitä tavallisimpia todennäköisyysjakautumia kuten binomi-, Poissonin- ja normaalijakautuma. Varsinaisen tekstin jälkeen on sijoitettu kaksi liitettä ja 70 harjoitustehtävää. Ensimmäinen liite käsittelee joukko-oppia ja toinen tilastotieteen
perusmenetelmiä ja käsitteitä.
Kirjaa voi hyvällä syyllä suositella ensimmäiseksi oppikirjaksi haluttaessa tutustua tilastotieteeseen, sillä oppikirjoja tehtäessä kvasikäytännöllisyys olisi hylättävä
ja oivallettava hyvin ymmärretyn ja hallitun teorian olevan ensimmäinen askel
kohti oikeaa käytännöllisyyttä.
RAIMO HEISKANEN
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THAD PAUL ALTON and Assodates: ANDRZEJ KORBONSKI, BOGDAN MIECZKOWSKl,
LEON SMOLINSKI Polish National Income and
Product in 1954, 1955, and 1956. Columbia
University Press, New York and London
1965. 252 s. Sh. 45/-.

kansantulon lopullinen jakaantuminen ja
pääomanmuodostus.
Puolan kansantalouden tuotantokustannushintaisen rakenteen selvittäminen on
tutkimuksen päätarkoitus. Tutkimuksensa
alussa kirjoittajat korostavat, että markkinahinnoin suoritetut arvioinnit ovat
Esiteltävänä oleva teos valottaa Puolan oleellinen välivaihe ryhdyttäessä selvittäkansantalouden rakennetta ja kasvua vuo- mään tuotantokustannushintaista rakensina 1954-1956, jolloin stalinistinen 6- netta. Todellisen kuvan saamiseksi tällaivuotissuunnitelma oli päättymässä ja uusi sen rakenteen selvittäminen on erittäin
suojasää alkamassa. Teos kuuluu osana tärkeää »neuvostotyyppisissä» kansantasuureen Itä-Euroopan maiden kansan- louksissa, joissa liikevaihtovero, voitontulolaskelmia käsittelevään tutkimussar- jaon epäsäännöllisyys ja erilaiset tukitoijaan. Tekijöiden aikaisemmat julkaisut menpiteet vaikuttavat voimakkaasti suhkoskevat Tsekkoslovakian ja Unkarin kan- teellisiin hintoihin. Tekijät toteavat, että
santuloa ja -tuotetta. Teos on syntynyt useissa »länsimaisissa» kansantalouksissa
ryhmätyönä. Kirjoittajista THAD PAUL markkinahintaisen kansantuotteen rakenALTON on Columbian yliopiston Itä- ja ne tarjoaa mielekkään ja jokseenkin peitKeski-Euroopan kansantuloa koskevan tävän arvion tuotantokustannushintaisen
tutkimuslaitoksen johtaja, ANDRZEJ KOR- rakenteen selvittämiselle. Sen sijaan »neuBONSKI poliittisten tieteiden apulaisprofes- vostotyyppisissä» kansantalouksissa typissori Kalifornian ja Los Angelesin yliopis- tettyyn kansantulon käsitteeseen (palvetoissa, ja BOGDAN MIECZKOWSKI toimii luksia ei lasketa suoranaisesti materiaalikansan taloustieteen
apulaisprofessorina seen tuotantoon) pohjautuva markkinaBostonin yliopistossa. Ryhmän neljäs jäsen hintainen rakenne on melko harhainen.
LEON SMOLINSKI on Harvardin yliopiston Tutkimuksessa suoritettu Puolan kansanNeuvostoliittoa koskevan tutkimuslaitok- talov.den tuotantokustannushintaista rasen kirjeenvaihtojäsen sekä kansantalous- kennetta koskeva lisäanalyysi on paikaltieteen ylimääräinen professori Bostonin laan, koska Puolan hintamekanismi pyrkii
vääristelemään eri kansantulokomponentyliopistossa.
Kirjoittavat antavat tutkimuksessaan tien suhteellista merkitystä.
Kirjoittajat ovat käyttäneet »länsimaista
kuvan Puolan talouselämästä markkinaja tuotantokustannushintaisten bruttokan- kansantulolaskennan metodia» esittäessantuotelukujen valossa vuosilta 1954, 1955 sään Puolan kansantalouden tiliasetelmia.
ja 1956. He eivät ole keskittyneet vertai- Saadakseen selville todelliset liiketoimet,
lemaan Puolan kansantalouden raken- jotka tapahtuvat julkisen vallan, yritys .. ja
netta, kehitystä ja kasvua muihin Euroo- kotitaloussektorin välillä, he ovat arvioipan maihin. Sen sijaan heidän tarkoituk- neet uudelleen kaikki Puolan kansantulosenaan on selvittää maan kunkin sektorin komponentit tuotantokustannushintoihin.
- teollisuuden, maatalouden jne. - suh- , Näin on tutkimuksessa pyritty eliminoiteellinen osuus bruttokansantuotteesta, maan Puolan virallisen kansantulotilaston
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puutteellisuudet ja antamaan kansantuotteesta, -tulosta ja sen jakautumisesta korjattu kuva.
Tutkimuksessa Puolan kansantalous on
jaettu kolmeen sektoriin: kotitalouksiin,
julkiseen valtaan ja yrityssektoriin. Systeemin »umpeutumisen» kannalta mukana
on myös ulkomaankaupan liiketoimia kuvaava »muun maailman» sektori. Kunkin sektorin liiketoimia on kuvattu kolmella tilillä: tuotanto-, tulonkäyttö- ja
pääomanmuodostustileillä. Yksityiskohtaisempia lisäluokituksia on myös suoritettu
tarpeen vaatiessa, erityisesti yrityssektorissa. Tutkimuksessa käytettyjen perussektoreiden tiliasetelmat on esitetty toisessa kappaleessa. Tätä kappaletta täydentää neljä liitettä, joissa selvitetään käytettyjä lähteitä ja laskentamenetelmiä.
Seuraavissa kahdessa kappaleessa ja niihin liittyvissä liitteissä käsitellään tutkimuksen tuloksia ja esitetään Puolan kansantalouden eri sektoreiden bruttokansantuoteosuudet markkinahinnoin vuosina
1954, 1955 ja 1956 sekä kansantuotteen
lopullinen jakaantuminen. Neljännessä
kappaleessa esitetään myös markkinahintaisten lukujen muuntamisessa tuotantokustannushintaisiksi käytettyjä menetelmiä ja niihin liittyviä rajoituksia. Kirjan
viimeinen kappale on tiivistelmä tutkimuksen tuloksista ja siinä tarkastellaan
aluksi eri sektoreiden markkina- ja tuotantokustannushinnoin laskettujen bruttokansantuoteosuuksien eroja.
Erityisesti kiinnittää tällöin huomiota
asuntojen omistuksen luvuissa tapahtuva
jyrkkä nousu markkinahintaisista tuotantokustannushintaisiin arvoihin siirryttäessä. Kirjoittajien mukaan eroa se~ittää ensinnäkin Puolan valtion harjoittama politiikka. Vuokratasoton vahvistettu nimel-
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listasoa vastaaviksi, jotka töin tuskin pystyvät peittämään juoksevat kustannukset
puhumattakaan riittävistä poisto-osuuksista ja kiinteän pääoman investointien
nettotuotoista. Toiseksi tutkimuksessa on
käytetty melko korkeata poistoprosenttia
2.4 ja hyväksytty asuntojenomistussektorille samanlainen pääoman netto tuotto
kuin kaikissa muissasektoreissa. Kun tämän ohella otetaan huomioon ko. sektorin suuri pääomanmuodostus, nousee bruttokansantuotteen tuotantokustannushinnoin laskettu osuus vastaavasti.
Viimeisessä kappaleessa esitetään myös
Puolan kansantulon jakaantuminen, pääomanmuodostuksen rahoitus sekä verrataan Puolan virallisen kansantulotilaston
bruttokansantuotelukuja
tutkimuksessa
saatuihin tuloksiin. Sivulla 95 suoritetusta vertail usta voidaan todeta Puolan
virallisten bruttokansantuotelukujen jonkin verran ylittävän tutkimuksessa saadut
estimaattiarvot.
Kansan tuloestimaa ttien ohella esitel tävänä oleva teos antaa myös mielenkiintoista informaatiota Puolan ulkomaankaupan asemasta, kiinteiden paaomavarantojen koosta ja niiden jakaantumisesta
eri sektoreihin sekä valtion budjetista, joka
on esitetty omana liitteenään. Julkisen
vallan menojen jaottelu on suoritettu erittäin yksityiskohtaisesti,· ehkä parhaiten
mitä missään tähän asti saatavissa olevassa
»neuvostotyyppistä» kansantaloutta kuvaavassa teoksessa. Tutkimuksessa on myös
jonkin verran verrattu Puolan kansantulolukuja muihin Neuvostoblokin maihin ja
USA:han.
Mielestäni tekijät ovat onnistuneet tehtävässään ja antaneet lukijalle hyvän joskin melko raskaasti omaksuttavan kuvan
Puolan kansantalouden rakenteesta vuo-
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sina 1954-56. Kaipaamaan jäin kansantulolaskelmien jakautumalauseiden, .perusyksikköjen yms. sisällön tarkempaa sel-

vitystä sekä yrittäjien ja kuluttajien osuuden tarkastelua päätöksentekoryhminä~
TUOMO K. SILASTE

New DirectionsJor World Trade. Proceedings
of a Chatham House Conference, Bellagio
1963. Oxford University Press, London
1964. vi + 241 s.

san tulon tulisi kasvaa vuoteen 1970 men~
nessä 2,5 % vuodessa, niiden tuontitarve
lisääntyisi vastaavasti noin kaksi kertaa
suuremmaksi kuin vuonna 1959, eli $ 41
mrd:iin. Samanaikaisesti ne pystyisivät
nykyisten olosuhteiden vallitessa lisäämään vientiään vajaalla 50 %:lla, eli $ 29
mrd :iin. Kun. samalla ulkomaisten lainojen hoitokustannukset kasvaisivat nykyisestä $ 4 mrd:sta $ 8 mrd:iin, olisi vaihtotaseen vajaus vuonna 1970 $ 20 mrd. Jos
edelleen oletetaan,. että ulkomaisen avus:tustoiminnan ja muun pääoman nettotuonnin kokonaismäärä lisään tyisi vuoden 1959 $ 5 mrd:sta (ekstrapoloimalla
arvioituna) $ 9 mrd:iin, olisi kehitysmaiden maksutaseen vajaus vuonna 1970 $
11 mrd.
Tämä vajaus on luonnollisesti hypoteettinen ja riippuu monien asiaan vaikuttavien seikkojen ohella siitä, kuinka suureksi kansantulon kasvunopeuden halutaan
muodostuvan. Probleeman ydinkysymys
ei olekaan tarkoissa absoluuttisissa luvuissa, vaan siinä yksinkertaisessa tosiasiassa,
että ellei vajausta pystytä lainkaan kattamaan, on seurauksena kehitysmaiden jatkuva köyhtyminen. Osittainen ratkaisu
merkitsisi sitä, että kehitysmaat jäisivät
nykyiselle köyhyyden asteelleen. Aikaisemmasta asetelmasta käy ilmi, että kehitysmaiden vientitulojen voimakas kasvu on
ainoa tie ongelman selvittämiseksi. Vientiä
tulisi ensisijaisesti lisätä teollistuneisiin
länsi- ja Itäryhmän maihin, mutta sen lisäksi olisi otettava huomioon kehitysmai-:-

Ryhmä länsimaiden, kansandemokratioiden ja kehitysmaiden ekonomisteja kokoontui syyskuussa 1963 Bellagioon Italiaan keskustelemaan, miten kansainvälinen kauppa voitaisiin organisoida uudelleen mahdollisuuksien luomiseksi kehitysmaiden tähänastista nopeammalle tulonmuodostukselle.
Tässä esiteltävä julkaisu sisältää keskustelujen pohjana olleet alustukset, yhteenvedon sekä yhteiset suositukset (Statement
of Poliey) . Lyhyen esityksen puitteissa on
ymmärrettävästi mahdotonta paneutua
laajoihin alustuksiin, jotka kylläkin antaisivat yksityiskohtaisen kuvan kehitysmaiden ulkomaatlkauppaan liittyvistä vaikeuksista. Esittelyssä. keskitytäänkin mahdollisuuksien mukaan suosituksiin, jotka
ryhmä keskustelujensa pohjalta esitti YK:n
Kauppa- ja Kehityskonferenssiin maaliskuussa 1964 osallistuneille valtioille.
Jotta suositusten painavuus tulisi kuitenkin selvemmin esiin, on aluksi paikallaan valottaa kehitysmaiden ulkomaankaupassa nykyisin vallitsevaa tilannetta ja
ennen kaikkea näkymiä, jotka nykyisen
suuntauksen vallitessa näyttävät kehitysmaiden kannalta katsoen jatkuvasti synkistyvän.
Mikäli lähdetään ajatuksesta, jonka
mllkaan kehitysmaiden per capita -kan-
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lisia sopeutumispulmia teollistuneissa
maissa. Korkean elintason maiden on joka
kalJ.pan laajentamiseksi.
Teollistuneisiin maihin suuntautuvan tapauksessa mahdollista suoriutua näistä
viennin suhteellisen hidas kasvu ei ole vaikeuksista luomalla finanssiavustusten
johtunut kehitysmaista itsestään, vaan .siitä järjestelmä, joka olisi omiaan pehmentävoimakkaasta diskriminaatiosta, jota teol- mään "siirtymävaiheen haitallisia vaikulistuneet maat harjoittavat ko. maista tu- tuksia sosiaalisessa kentässä.
Bellagion ryhmän suositukset koskettelilevaa vientiä kohtaan. Tämä syrjintäkohdistuu laajalla rintamalla kaikkiin kehitys- vat myöskin kehitysmaiden omaa politiikmaiden vientituotteisiin joko määrällisten kaa. Niiden keskinäinen yhteistyö avaisi
rajoitusten tai tulliporrastuksen muodossa. suuren joukon mahdollisuuksia .. Kysymys
Syy diskriminointiin on ilmeinen: teollis- ei ole ainoastaan tullien ja määrällisten
tuneet maat ovat saavuttaneet suhteellisen rajoitusten alentamisesta. Ne voisivat esim.
korkean omavaraisuuden asteen maata- liittyä alueellisiin sopimuksiin erikoistulouden ja teollisuuden raaka-aineiden tuo- misesta joillekin määrätyille tuotannon
tannossa, puhumattakaan valmiistt!.teolli- aloille, tai solmia pitemmällekin meneviä
suustuotteista. Rajojen avaaminen,~ehitys sopimuksia, jotka aikaa myöten johtaisimaiden vientituotteille toisi "mukanaan vat taloudelliseen integraatioon. Ne voisisosiaalisia häiriöitä. niillä tuotanJoaloilla, vatmyöskin osallistua osuustoiminnallisella pohjalla toimiviin investointi-yrijoihin.:kehitysmaid~n vientipaine kohdistuisi. "Bellagion ryhmän suositusten mu- tyksiin, jolloin esim. kolme eri maata yhkaan tulisi teollistuneiden maiden tässä teisen pääoman turvin perustaisi eri alosuhteessa muuttaa politiikkaansa ja luo- jen tuotantolaitoksia, jotka toimisivat
osallistuvissa
maissa.
pua osasta hyvinvointinsa lisäämistä väli- suunnitelmaan
aikaisesti,suodakseen kehitysmaille mah- Enemmän huomiota tulisi myöskin kiindollisuuden lisätä vientiään ja samalla nittää yhteistoiminnan mahdollisuuksiin
vähitellen omaa ostovoimaansa, jokct myö- matkailijaliikenteen ja muiden palvelushemmin kuitenkin koituisi teollistuneiden elinkeinojen piirissä.
Viime vuosina on keskusjohtoisten maimaiden'hyväksi. Korkean elintason omaavien maiden vientiä rajoittaa tällä hetkellä den ja kehitysmaiden välinen kauppa huokehitysmaiden kykenemättömyys hankkia mattavasti lisääntynyt. Bellagion ryhmän
dollareita, ptintia ja muita likvidejä varo- työskentelyyn osaa ottaneet itäryhmän
ja. Koska ne eivät pysty myymään maata- ekonomistit olivat kuitenkin sitä mieltä,
loustuotteitaan, mineraaleja, tekstiilejä ja että heidän kauppasuhteensa kehitysmaimuita tuotteita riittävässä määrin, niiden hin tulisivat huomattavasti helpottumaan,
on rajoitettava kuljetusvälineistön ja tuo- mikäli nykyisin voimassa olevat rajoituktantokoneistojen ostojaan. Olisi"näin ollen set idän ja lännen välisessä kaupassa voierittäin suotavaa, että ne -rajoitukset, joita taisiin vähitellen poistaa. Monet idän ja
tällä hetkellä,! sovelletaan kehitysmaiden lännen välisen kaupan rajoituksista vaivientituotteita kohtaan, eliminoitaisiin kuttavat_ välittömästi itäryhmän kaupniin pian kuin mahdollista, huolimatta paan kehitysmaiden kanssa. Heidän tahol.!
siitä että se aluksi toisi mukanaan sosiaa- taan huomautettiin edelleen, että keskus..,
ulkomaan-
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johtoisten talouksien ei pidä odottaa hyväksyvän täydellistä tuontikaupan vapauttamista niin kauan kuin ne itse eivät
saa suosituimman maan asemaa viennis'sään lännen teollistuneisiin maihin.
Kehitysmaiden vientituloista 90 % koostuu raaka-aineiden viennistä ja tältä osin
niiden mahdollisuudet kehitystarpeiden
tyydyttämiseen riippuvat sekä raaka-aineiden hintakehityksestä että niistä määristä,
joita maat pystyvät toimittamaan maailmanmarkkinoille. Viimeisten kymmenen
vuoden aikana raaka-ainemaiden ulkom.aankaupan vaihto suhde on tasaisesti
huonontunut, ja samaten on luultavaa,
että ainakin lähimpien vuosien aikana
raaka-aineiden tarjonta tulee ylittämään
kysynnän. Teollistuneiden maiden lisääntyvä ravintoaineiden omavaraisuus, luonnon raaka-aineita korvaavien synteettisten
valmisteiden lisääntyminen ja muutokset
siviili- ja sotilaallisten raaka-ainetarpeiden rakenteessa viittaavat siihen, että
kehitysmaista tulevien raaka-aineiden kysynnän kasvu tulevina vuosina hidastuu.
Tätä kehitystä vastustavat toimenpiteet
voidaan jakaa kahteen ryhmään': (1) niihin, jotka pyrkivät lisäämään kysynnän
kasvua ja (2) niihin, joilla tuotannon kasvua pyritään rajoittamaan.
Taloudellinen kasvu teollistuneissa maissa stimuloi voimakkaasti raaka-aineiden
ja kulutustavaroiden kysyntää. Näin ollen
sellainen politiikka, joka pyrkii nopeuttamaan taloudellista kasvuvauhtia, auttaa
kehitysmaiden vientiä. Mutta tämän lisäksi olisi kiireellisesti pyrittävä lisäämään
kehitysmaiden tuotteiden prosenttista
osuutta kehittyneiden maiden kokonaiskulutuksessa. Ensimmäinen askel on tällöin kaikkien niiden esteiden poistaminen,
jotka tällä hetkellä ovat kehityksen tiellä.

Tällaisia tyypillisiä esteitä ovat eräiden
trooppisten tuotteiden, kuten kahvin ja
teen, korkeat tuontitullit ja valmisteverot.
Toinen tärkeä kehitystä edistävä seikka
olisi teollistuneiden maiden maatalouspolitiikassa tapahtuva radikaalinen muutos.
Vaikkakin Bellagion kokouksessa tunnustettiin ne vaikeudet, joita sopeutuminen
uuteen politiikkaan tulee vaatimaan; 01tiin kuitenkin yksimielisesti sitä mieltä
että Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan
tulisi siirtyä hintoja tukevista järjestelmistä
tuloa tukeviin järjestelmiin.
Mikäli raaka-aineita tuottavien maiden
vapaa pääsy laajentuville markkinoille
kielletään, tai näyttää siltä, että raakaaineiden tuotanto jatkuvasti ylittää kysynnän, on käytettävä muita menetelmiä.
Eräs tapa on hintatason vakauttaminen
valvomalla tarjontaa kansainvälisin sopimuksin. Monet aikaisemmat tätä koskevat suunnitelmat ovat epäonnistuneet
joko siksi, että on osoittautunut mahdottomaksi saada kaikkia tuottajia mukaan,
tai siksi että osanottajavaltiot ovat rajoittaneet vientiään, mutta eivät tuotantoaan,
jolloin laajat ylijäämävarastot ovat johtaneet sisäisiin talouspoliittisiin vaikeuksiin.
On selvää, että vientiä rajoittaviensuunnitelmien taustalla tulee olla kaikkien potentiaalistenkin tuotannon lähteiden supistaminen, mikäli tässä halutaan pitemmällä tähtäyksellä onnistua. Kansainvälisten tuotesopimusten näkymiä voitaisiin
kuitenkin tuntuvasti parantaa, mikäli ne
edellyttäisivät yhteistoimintaa sekä tuottavien maiden että kulutusmaiden välillä.
Tällöin tulisi ennen kaikkea kysymykseen
entistä parempi kansallista politiikkaakoskeva koordinointi, joka kuitenkin vaatisi
erittäin kehittynyttä ja monipuolista yhteistoimintaa mm. siinä mielessä, että
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sopimusten aikaansaama tuotteiden hintojen nousu ei johtaisi kuluttajamaassa vastaavan tuotannon kasvuun ja rikkoisi
sopimuksen perusteita. Kaikissa tapauksissa kehitysmaiden tulisi neuvotella keskenään pitkän tähtäyksen tuotantosuunnitelmistaan, sillä taloushistoria osoittaa,
että monet raaka-aineiden hintaromahdukset ovat johtuneet siitä, että tuottajat
ovat erehtyneet liikatuotantoon, koska
eivät ole olleet tietoisia muualla maailmassa tapahtuneesta kehityksestä.
Vientitulojen voimakkaat vaihtelut ovat
efektiivisen kehityssuunnittelun pääasiallisimpana esteenä. Bellagion ryhmä suosittelee rajoitettua, mutta mielestään käyttökelpoista kompensaatiojärjestelmää, jota
tulisi ryhtyä soveltamaan mitä pikimmiten. Tämä suunnitelma oikeuttaa jäsenvaltion nostamaan automaattisesti valuuttoja DIF:stä (Development Insurance
Fund) kompensoidakseen kokonaan tai
osittain vientitulojensa supistumisen, verrattuna edellisten kolmen vuoden keskimääräisiin vientituloihin. Jäsenvaltion velvollisuus olisi suorittaa saamansa kompensaatio DIF:lle takaisin kolmen vuoden
kuluessa, mutta vain siinä tapauksessa, että
vientitulot kääntyisivät nousuun. Päinvastaisessa
tapauksessa
kompensaatio

muuttuisi puhtaaksi taloudelliseksi avuksi.
Bellagiossa kokoontuneet ekonomistit al-leviivaavat lopuksi, että heidän esittämien-sä suositusten logiikka viittaa uuden
maailmankauppaan keskittyvän organisaation välttämättömyyteen. Sen tehtävä-nä olisi toimia suurten kansainvälisten
talouspoliittisten ratkaisujen toteuttajana_
ja valvojana mm. tässä esitettyjen suositus~
ten puitteissa. Tämä organisaatio ei ainoas-taan pyrkisi auttamaan sen työn koordi-noinnissa, jota jo tällä hetkellä toimivat_
kansainväliset järjestöt, GATT mukaanluettuna, tekevät. Sen tulisi myös ottaavastuu niistä uusista tehtävistä, jotka tällä.
hetkellä odottavat kansainvälisen kaupan
alalla toteuttajaansa.
Henkilölle, joka ei ole syvällisemmin pe-tehtynyt kehitysmaiden taloudellisiin ja_
ennen kaikkea maksutaseongelmiin, tässä
esitelty teos antaa melko tiiviissä muodossa.
kuvan niistä maailmanlaajuisista ongel-·
mista, joita rikkaiden ja köyhien valtioiden.
suunnaton ero lähitulevaisuudessa tuo mu-kanaan. Kirjan sanomaa tulkitessa ei voi.
myöskään välttyä käsitykseltä, jonka mu-kaan parantava seerumi on olemassa, mut-ta sitä epäröidään käyttää sivuvaikutusten
vuoksi, joita kai lähinnä voitaisiin luon-nehtia epämukaviksi.
ERKKI KETOLA

EDWIN DEAN (toim.) The Controversy over
the Quantity Theory of Money. D. C. Heath
& Co., Boston 1965. 122 s.

katkelmista, jotka toimittaja EDWIN DEAN"
on lyhyin johdantokappalein liittänyt toi-Sllnsa.
Teoksen tavoitteet selviävät sen nimestä"
joka samalla kertaa on osaksi harhaan johtava. Ainakin eurooppalaisen lukijan mie-lestä olisi teoksen nimi tällaisenaan kai-vannutjatkokseen » ... from the Arnerican_

Tämä pikku kirjanen kustantajan perustamassa sarjassa »Studies in Economics»
on pantu kokoon seitsemän eri aikakausia
edustavan tutkijan artikkeleista tai teosten
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Angle». Ranskalainen BODIN tosin esitel1ään kvantiteettiteorian perustajana niinkuin useimmissa alaa koskevissa teoksissa
tehdään, ja hänen maanmiehelleen . RIC.HARD CANTILLoNille (1680~1734) - rahan kiertonopeuden ensimmäisiä puolesta
puhujia - on suotu kunnia saada esseensä
tähän kokoelmaan. Sen sijaan esimerkiksi
DAVANzATEn, RICARDOn, J. S. MILLin,
WICKsELLln, THORNToNinja MARsHALLin
panos ,on jäänyt vaille huomiota, vaikka
heidänkin kirjoituksistaan voitaisiin löytää
paljon sellaista, mi~kä voisi otsikoida »kiistaksi kvantiteettiteoriasta».
Modernin monetäärisen teorian koske-tuskohtia kvan ti teetti teoriaan on teoksessa

esitelty M. FRIEDMANin ja J. TOBINin
artikkelein. Lukijan mielestä tämä ei· oikein riitä. Myös esim. Englannissa kukoistavalla rahateoreettisella tutkimuksella on
paljon mielenkiintoista esitettävää samasta
asiasta.
Tällainen suppea artikkelikokoelma ei
tietenkään auta kovinkaan pitkälle tutkijaa, joka haluaa perusteellisesti perehtyä
kvantiteettiteoriaan. Se voi kuitenkin olla
ajatuksia herättävä lähtökohta opiskelijalle
tarjotessaan vaivattoman tien tutustua
kvantiteettiteorian ydinkohtiin keskittyneenä sen apuvälineen, vaihdon yhtälön,
vaihtelevien versioiden tarkasteluun.
ARVI LEPONIEMI

PETER C. FISHBURN Decision and Value
Theory. J ohnWiley & Sons, London and
_New York 1964. XVI + 451 g. Sh. 105/-.

of things which may be done by the individual ... and ofthings which may happen
to the individual»). Usein seuraukset kan,.
nattaa hajoittaakäsitteellisiin komponentteihinsa: niihin jotka johtuvat päätöksentekijän toiminnoista ja niihin jotka johtuvat kaikista muista vaikuttavista tekijöistä~
Sitten introdusoidaan seurausten ehdol':'
liset todennäköisyysjakautumat kutakin
mahdollista strategiaa käytettäessä, ja seurausten arvot, periaatteessa intervalliasteikolla mitattuina. Päätöksentekomalli on
se, että valitaan strategia, jolle seurausten
arvon odotusarvo on suurin. Tämä kaikki
on täysin tavanmukaista. Uskomuksista ja
terminologiasta voi huomauttaa, ettäFish~
burn on mieltynyt enemmän termiin »suh.,
teellinen arvo» (relative value) kuin termiin »utiliteetti» (utility)ja uskoo lujasti
subjektiivisiin todennäköisyyksiin.
Fishburn näyttää olevan pätevästi seb
villä siitä, miten huonosti monet käytän-

'On ilmestynyt taas uusi kirja arvoista,
todennäköisyydestäja päätöksenteosta. Tämänkertaisen tekijä näyttää olevan ennen
kaikkea käytännön operaatioanalyytikko,
jolla on vahvoja mieltymyksiä matemaattisen symboliikan käyttöön silloinkin kun
se ei olisi tarpeellista, ja filosofisiin pohdiskeluihin vaikka ne eivät johtaisi mihin.kään. Kirjassa on mm. 70 sivua todennäköisyyden käsitteestä. Siinä taas kerran
·vedetään rajoja noille epämääräisille kouJukunnille.
Fishburnin lähtökohdat ovat tutut.
Avainkäsitteinä päätöksenteko tilanteiden
jäsentämiseksi on strategioitten joukko (»a
pIan or program of action that may be
.adopted by the dedsion maker») ja seU...:rausten joukko (»a consequence is a set
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nön päätöksenteko tilanteet mahtuvat tämän. mallin puitteisiin. Usein hyvän päätöksenteon tärkein vaihe on se, että yritetään löytää ja keksiä hyvältä näyttävi;i
str~tegioita varsinai~ta päätöksentekoa varten., 'l'ätä vartelJ. ovat olemassa konsultantit, neuvonantajat ja aiv:oriihet. Yleisesti
näyttää olevan niin, että »a theory of
dedsion can at best catch only a portion
of the flavor and reality of the actual
decision process».
Uutta kirjassa ovat yksinkertaiset algebralliset tarkastelut, joiden nojalla voidaan
sano~ jotain eri strategioitten keskinäisistä
paremmuuksista silloinkin, kun todennäköisyyksien ja seurausten arvojen määrääminen on voitu suorittaa vain osittain.
Fishburn esittelee joukon erilaisia »vajaita» r:p.itta-asteikkoja, osittaisesta järjestyksestä ja tavallisesta järjestysasteikosta
sellaisiin asteikkotyyppeihin, joissa mittaluvun vaihtelu voidaan sulkea joidenkin
rajojen sisään (bounded interval measures),
ja sellaisiin joissa itse objektien keskinäisen
järjestyksen lisäksi voidaan määrätä objektien välisten etäisyyksien järjestys (ordered metric scales). Hän pyrkii osoittamaan,
että tällaisia asteikkotyyppejä kannattaa
käyttää arvojen ja todennäköisyyksien
mittaamiseen silloin kun näiden tarkka
määräärpipen ei käytännössä käy päinsä.
Yksinkertaistettu esimerkki antaa ehkä
viitteen siitä millaisista tarkasteluista on
kysymys. Olettakaamme että on valittava
jompikumpi kahdesta strategiasta SIja
S2, jotka kumpikin johtavat seurauksiin
01, 02 tai 03 seuraavilla todennäköisyyksillä:
01
03
02
SI
S2

.4
.3

.2
.4

.4
.3
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Jos seurausten arvoja merkitään VI :llä,
V2 :lla ja V3 :lla, on strategian S 1 odotusarvo ESl = .4VI
.2V2 + .4V3 ja vastaavasti ES2 = .3VI + .4V2+ .3V3.
Olettakaamme nyt, että seuraukset on voitu asettaa arvojärjestykseen VI ;.:::: V2.;.::::
V3 ja ettälisäksi on voitu asettaa arvo.erot suuruusjärjestykseen VI - V2 .~ .V2
~ V3. Tällöin saadaan ESI - ES2 ~
.1Vl - .2V2 + .lV3 = .1(Vl- V2).1 (V2 - V3) > O. On siis voitu päätellä,
että Sl:n odotusarvo on korkeampi kuin
S2 :n, vaikka käytettävänä on tietoja vain
seurausten arvojärjestyksestä ja arvoerojen suuruusjärjestyksestä. Näitä menettelyjä voidaan tarkastella systemaattisesti
j~ niitä voidaan yleistää eri suuntiin,
mutta mistään tämän kummallisemmasta
ei periaatteessa ole kysymys~ Henkilökohtaisesti en pysty ratkaisemaan kuinka .merkityksellisiä nämä menetelmät ovat ja
kuinka usein ne toimivat. Se selviäisi
vain käytännöllisten soveltamisyritysten

+

myöt~.

Kirjan loppupuolella otetaan käytäntöön kysynnän teoriasta tuttu oletus arvojen additiivisuudesta, silloin kun. seurauksia on kuvattu usean dimension avulla
(hyödykekimput). Tämä esitetään keinona
yksinkertaistaa monimutkaisten päätöksentekotilanteiden formaalista analyysia~
Kirjan esitystapa on paikoin ärsyttävä.
Tuntuu kuin F. olisi esittänyt jonkin asian,
päätellyt sitten ettei se tullut aivan tyhjentävästi sanottua,ja sanonut saman asian
uudelleen vähän ajan kuluttua. Tuloksena on laveaa' tekstiä, varsinkin pohdiskelevissa kohdissa, mutta redundanssi lisää tietenkin lukemisen helppoutta.
JUHA PARTANEN
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The Interstate
Highway System. A Study in Publie Investment.
North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1965. 178 sivua.

ANN FETTER FRIEDLAENDER

Päätökset julkisista investoinneista nojautuvat suuressa määrin poliittisiin tekijöihin. Kuitenkin niitä pyritään usein perustelemaan myös taloudelliselta kannalta.
Investoinnin kansantaloudelliseen kannattavuuteen liittyy kuitenkin sen välittömien
vaikutusten lisäksi moninaisia välillisiä
vaikutuksia, joita ei läheskään aina ole
otettu huomioon päätöstä tehtäessä. Tässä
kirjassa tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka
tulisi ottaa huomioon investoinnin kansantaloudellista kannattavuutta arvioitaessa,
sekä menetelmiä näiden tekijöiden vaikutusten mittaamiseksi. Teoreettista tarkastelua täydentää sen soveltaminen suuren
kulkulaitosinvestoinnin kansantaloudelli. .
sen kannattavuuden arvioimiseen.
Ärsykkeen tutkimustaan varten tekijä
on saanut siitä, että lausunnot suunnitellun
Yhdysvaltojen keskuksia yhdistävän korkeatasoisen tieverkoston kannattavuudesta
olivat varsin pinnallisia. Investointisuunnitelma on valtava käsittäen kaikkiaan
noin 66000 kilometria, (mikä suurin piirtein. vastaa Suomen nykyisen yleisten teiden verkoston pituutta). Maanteistä on
noin 56 000 kilometriä keskuksia yhdistäviä varsinaisia maanteitä ja noin 10000
kilometriä kaupunkialueilla kulkevia moottoriteitä. Hankkeen kannattajien arviot
investoinnin tuotosta ylittivät kuitenkin
niin runsaasti sen kokonaiskustannukset
(41 miljardia dollaria!), että tekijä halusi
suorittaa todella perusteellisen jakriitillisen analyysin hankkeen kansantaloudellisesta kannattavuudesta.
Johdantolukua seuraavassa luvussa suo-

ritettu maantieliikennetuottojenja kansantaloudellisten tuottojen riippuvuuden· teoreettinen tarkastelu lienee teoksen merkittävin tieteellinen kontribuutio. Tutkimalla
kolmen teoreettisen mallin avulla maantieverkoston parantamisella saavutettavan
maantieliikennetuoton ja parannuksen ai-·
kaansaaman kansantaloudellisen tuoton.
riippuvuuksia ja ottamalla kolmannessa.
mallissa huomioon myös maantieliikenteen
kasvun muille kuljetusmuodoille aiheutta-·
mat mahdolliset tappiot tekijä osoittaa,.
etteivät maantieliikennetuotot yleensä ku-·
vaa kansantaloudellisia tuottoja. Maantieverkoston parantamisen aikaansaama kul-·
jetuskustannusten aleneminen vaikuttaa
hyödykkeitten suhteellisiin hintoihin, mikä
aiheuttaa muutoksia tuotannon rakenteessa. Ennakolta'ei voida sanoa ovatko
maantieliikenne tuotot pienemmät, yhtä
suuret vai suuremmat kuin kansantaloudelliset tuotot.
Arvioidessaan empiirisesti »The Interstate Highway System'in» tuottoja ja kustannuksia tekijä lähtee liikkeelle ajoneuvokustannusten alenemisesta. Näiden arvioimiseksi hän turvautuu tutkimuksiin, joissa
ajoneuvot on ryhmitelty kymmeneen luokkaan ja ajoneuvokustannukset kussakin
luokassa kahdeksaan ryhmään. Tekijä toteaa ajoneuvojen nopeuden lisääntyvän
investoinnin ansiosta, mikä lisää poltto-·
aineen kulutusta, mutta säästää aikaa ja
lisää kaluston käyttöä. Turvallisuuden
lisääntyminen on arvioitu vakuutusmaksukustannusten alenemisena. Tietojen puutteen· vuoksi ei tässä ole voitu ottaa huo-·
mioon uuden tilanteen vaikutusta korjaus-·
ja kunnossapitokustannuksiin, renkaiden
ja öljyn kulutukseen eikä poistoihin. Kansantaloudellisten tuottojen arvioimista vaikeuttaa se, että Yhdysvalloissa rautatie-

KIRJALLISUUTTA

tariffit ovat sikäli vääristyneet, että ne eräiden korkean jalostusasteen omaavien hyödykkeiden osalta ylittävät selvästi rajakustannukset, toisinaan jopa keskimääräiskustannukset, mikä vuorostaan aiheuttaa
sen, että kuorma-autot usein suorittavat
pitempiä kuljetuksia kuin olisi kansantaloudellisesti perusteltua. Niinpä järjestelmän kannattavuutta arvioitaessa olisi
liikenne-ennusteista eliminoitava kaikki se
liikenne, joka voitaisiin suorittaa edulli. :semmin muulla tavalla. Kun on arvioitu
ajoneuvojen kustannussäästöt ajokilometriä kohden ja ennustettu vuotuiset ajokilometrimäärät, voidaan laskea välittömät
vuotuiset tuotot.
Välittömät kustannukset ovat tien rakennus-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset.
Muita tämän investoinnin vaikutuksia
tarkastellessaan tekijä kiinnittää huomionsa mm. sellaisiin seikkoihin kuin tierakennuksen yhteydessä tuhoutuvaan omaisuuteen, pakokaasujen lisääntymisen ilmaa
saastuttavaan vaikutukseen, maanarvon
muutoksiin ja kuljetuskaluston liikakapasiteettiin muissa kuljetusmuodoissa, jotka
kaikki pitäisi ottaa huomioon kustannuksia
ja tuottoja arvioitaessa, mutta joiden vaikutuksen mittaaminen on useissa tapauksissa varsin vaikeaa.
Investointien kannattavuutta ei kuitenkaan voida perustella yksinomaan sillä,
että diskontatut tuotot ovat diskontattuja
kustannuksia suuremmat. Niinpä tekijä
katsookin aiheelliseksi tarkastella, miten
kyseessä oleva investointihanke suhtautuu
muihin mahdollisiin investointeihin. Tässä
yhteydessä tekijä kiinnittää verraten suurta
huomiota arvostuksessa käytettävän korkokannan määrittämiseen todeten, että
julkisin varoin. (verovaroin) suoritetun in-
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vestoinnin korko on pienempi kuin mark-,
kinakorko. Lisäksi nimenomaan kyseessä
olevaa investointia tarkasteltaessa puhuu
markkinakorkoa alemman koron käyttämisen puolesta myös se seikka, että investoinnin elinikä on arvioitu varsin lyhyeksi.
Arvioidessaan tämän investoinnin kannattavuutta tekijä jakaa liikenteen neljään
ryhmään, 1) henkilö- ja 2) tavaraliikenteeseen ja nämä edelleen liikenteeseen
a) varsinaisilla maanteillä ja b) kaupunkialueiden teillä. Lopputuloksena tekijä toteaa, että investointi kaupunkialueiden
teihin on erittäin perusteltu. Varsinaisiin
maanteihin suoritettava investointi on jo
kyseenalaisempi. Mikäli tätä hanketta on
kuitenkin käsiteltävä jakamattomana kokonaisuutena, voidaan sitä sellaisenakin
pitää perusteltuna.
Investoinnin kannattavuus ei kuitenkaan vielä riitä työn aloittamiselle. Hanke
on pystyttävä myös rahoittamaan. Tämän
investoinnin rahoitusta vaikeuttavat useat
poliittiset kannanotot. Hankkeen kannattajat ovat todenneet sen merkityksen koko
kansantaloudelle ja puolustusvalmiudelle,
mitkä seikat saattaisivat edellyttää hankkeen rahoittamista yleisistä verovaroista.
Tämä tietäisi kuitenkin maantieliikenteen
subventoimista, mikä johtaisi kansantaloudellisesti entistä epäedullisempaan maanteiden käyttöön rautateiden kustannuksella. Joskin on vaikeata antaa perusteltua
lausuntoa, tekijä arvelee kuitenkin maantieliikenteen erityisveroista muodostetun
maantierahaston olevan edullisempi rahoitustapa.
Lopuksi tekijä tote~a, että vaikka »The
Interstate Highway System» varmaankaan ei ole virheetön hanke eikä rahoitusta
ole. järjestetty parhaalla mahdollisella ta-
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valla,on se varmasti hyödyllinen ja toivottava investointi.
Kirja sisältää tekstin lomassa runsaasti
kuvioita ja taulukoita.Kuviot ovat selkeitä
ja auttavat huomattavasti asioiden ymmärtämistä. Taulukot sisältävät paljon hyvin yksityiskohtaista informaatiota, mutta
niiden runsaus häiritsee jossain määrin
tekstin lukemista. Suurin osa taulukoista
olisi sopinut paremmin liitteiksi. Taulukoissa on jonkin verran painovirheitä.
Paikoitellen teksti on varsin tiivistä ja
sen vuoksi raskasta luettavaksi. Pieni vaikkapa esimerkkien avulla suoritettu keven-

nys siellä täällä tekisi sen ehkä ltiettavammaksi laajemmalle lukijakunnalle. Ennen
kaikkea päätöksentekijöIlle tämän laatuisen teoksen lukeminen olisi varsin hyödyllistä, jottei lähdettäisi suorittamaan suuria
investointeja kevyin perustein. Ratkaisu' ei
ehkä aina olisi näin onnellinen.
Lienee vielä syytä mainita suomalaisen
lukijan kannalta kiintoisa seikka, että tämä
teos, joka alunperin on tekijän väitöskirja
Massachusetts Institute af Technology'ssa on
viimeistelty painokuntoon tekijän ollessa
Suomessa Fullbright-stipendiaattina.

RAYMOND W. GOLDSMITH The Flow of
Capital Funds in the Postwar Economy. National Bureau of Economic Research/Columbia University Press, New York 1965.
317 s. $ 6.-.

nalta. Kappaleissa 3-10 tarkastellaan rahoitusmarkkinoiden kehitystä vuosina 1946
-1958.

Yalen yliopiston professori RAYMOND W.
GOLDSMITH on julkaissut jälleen empiirisen tutkimuksen USA:n pääomamarkkinoista. Hän on tehnyt Amerikan kansantalouden »pitkät sarjat» säästämisestä,
kansanvarallisuudesta sekä nyt rahoitusvirroista kansanvarallisuustutkimustensa
pohjalta. Arvosteltava teos ilmestyi National Bureau af Economic Researchin toimittamassa »Studies in Capital Formation
and Financing» -sarjassa kahdentenatoista. Goldsmithin pyrkimyksenä on yleensä
ollut tilastosarjojen tarjoaminen teoreetikkojen käyttöön. Hän on alallaan suorittanut jo tähän mennessä suurtyön.
Esiteltävä tutkimus jakautuu 10 kappaleeseen, joista 2 ensimmäistä ovat mielenkiintoisimmat suomalaisen lukijan kan-
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Aluksi Goldsmith selvittelee pääomamarkkinoiden laajuutta ja toimintaa Amerikan talouselämässä sekä pääomamarkkinoiden tilastoinnin yleistä kehikkoa. Rahoitusmarkkinoiden olemassaolo ja tehtävät perustuvat siihen, että kansantaloudessa säästämis- ja investointipäätökset tapahtuvat osittain erillisinä. Samoin säästämisen ja investointien suhteet vaihtelevat melkoisesti eri talousyksiköiden kesken.
Tuotantosektoreissa investoinnit ylittävät
yleensä säästämisen, kun taas kulutustalouksissa asia on usein päinvastoin. ]plkisen vallan osalta mainittu suhde voi vaihdella eri maissa johtuen ko. maan institutionaalisista . oloista sekä taloudellisen
kasvun ja suhdanteiden vaiheesta.
Goldsmi th näkee rahoitusmarkkinoill a
kaksi perustoimintamuotoa:
1) Periodin säästämisvirran allokointi, ts.
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rahoitusobjektien tarjonta investointikohteisiin.
2) Orriaisuuserien siirrot eri talousyksi-köiden kesken.
Näinä kaksi toimintamuotoa liittyvät
kiinteästi toisiinsa, koska päätöksentekijä
pyrkii rahoitusliiketoimien avulla muuttamaan varallisuus asemaansa sellaiseksi,
että, hänen sen avulla saamansa tulevaisuuden hyöty ylittää liiketoimen seuraukseha olevat haitat rahassa arvostettuna.
Säästämisvirran allokoinnin er?iänä syynä
on juuri talousyksikön halu muuttaa varallisuusasemaansa.
Koska tilastoinnin tarkoituksena on kuvata talousyksikön rahoituspäätöksen motivointia, tulee sektoriluokituksen olla puhtaasti institutionaalinen. Yleensä erotetaan toisistaan rahalaitokset, ei-rahoitusyritykset, julkinen valta, kotitaloudet ja
ulkomaat. Tuotantoprosessin rahoitus ei
tule tyydyttävästi esille integroidun tilinpidon avulla. -Lähtökohtana oleva kysymyksenasettelu on erilainen kansatulolaskennassa ja rahoitustilastoinnissa. Edellisen pyrkimyksenä on kuvata, miten ja
,missä arvonlisäys syntyy, ja jälkimmäisen
taas, missä rahoituspäätökset tehdään ja
millaisia objekteja ne koskevat.
Toisena luokitteluna on huomioitava
rahoitusobjektien keskeinen luokittelu.
Päätöksentekijät suorittavat liiketoimia
rahoitusobjekteilla. Perusjako määräytyy
rahoitusobjektin tuoton, riskin ja likviditeetin mukaan. Tilastoteknillisten seikkojen vuoksi yhdistetään tärkeä velallis-velkoj a-l uoki ttel urahoi tuso bj ekteissa.
Rahoitusvirtatilinpidon sisältämät tiedot esitetään yleensä matriisimuodossa,
jolloin sarakkeiIla ovat rahoitusobjektit ja
riveillä rahoitusobjektit. Goldsmith ei kokoa aineistoaan kuitenkaan tällaiseksi ra-
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höitusmatriisiksi, josta:syystä yleiskuvan'
saaminen USA:n pääomamarkkinoista on
hIeman hankalaa. Samoin hänen objektiluokituksensa on 'suhteelUsen karkea, ja,:
tämä johtuu osaltaan siitä, että hänen
perusaineistonsa pohjautuu aikaisempiin
kansanvarallisuustutkimuksiin.
Toisessa kappaleessa Goldsmith valot-,
taa rahoitustilastoinnin perusongelmaa,
joka syntyy virta- ja varantokäsitteiden
yhdistämisessä. Hän esittää nähdäkseni
melko havainnollisesti perusidentiteetit"
mutta jättää kommentit liian vähäiseksi.
Goldsmithillä on yksi varantoyhtälö ja
kaksi virtayhtälöä. Varantoyhtälön mukaan talousyksikön varat tietyllä hetkellä
ovat = velat samalla hetkellä plus nettoarvo. Koko kansantalouden tasolla rahoitussaatavat ja -velat ovat yhtäsuuret mikäli arvostus on suoritettu samoin perustein kaikilla rahoitusobjekteilla ja n,ettoarvoksi jää siten reaalipääomavaranto.
Goldsmith kuvaa rahoitusvirtoja joko
objektien siirtoina tai varantoarvojen erotuksen jälkeen ja ennen siirron. Varantoarvoon liike toimen jälkeen sisältyvät kuitenkin ne tulevaisuuden odotuksissa tapahtuneet muutokset, joita varantoarvossa ennen liiketoimia ei ole. Nämä tulevaisuuden
odotusten muutokset ilmenevät pääomavoittoina- tai -tappioina. Rahoitusvirta käsitettynä objektin siirtona ei sisällä mitään
ex ante-elementtiä. Käytännön tilastointityössä joudutaan miltei poikkeuksetta kuvaamaan rahoitusliiketoimia kahden eri
ajankohdan omaisuustase-erän välisenä
erotuksena. Goldsmith jättää kuitenkin
tutkimuksestaan kokonaan pois keskustelun pääomavoittojen ja -tappioiden periaatteellisesta ja operationaalisesta ratkaisusta. Toisena - heikkoutena Goldsmithin
teoksessa on, etteihän puutu rahoitusob-
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jektien arvostusongelmaan. Velkoja yleensä arvostaa saatavansa markkina-arvoisina, mutta velallinen rahoitusobjektit nimellisarvoisina, jolloin saatavat eivät ole
= velat koko kansantalouden tasolla. Jos
omaisuustase-eriä »jetsutetaan» taitamattomasti voi analyysin kannalta hyvinkin
arvokasta informaatiota hävitä.
Loppuosa Goldsmithin kirjasta on
USA:n pääomamarkkinoiden kehitysselvittelyä. Pääomanmuodostuksen jakautumassa on julkisen vallan ja kotitalouksien
osuus kasvanut verrattuna toista maailmansotaa edeltäneeseen kauteen. 1930luvulla oli kotitalouksien osuus (ml. kestokulutushyödykkeet) keskimäärin n. 20 %
koko bruttopääomanmuodostuksesta, mutta sodan jälkeisenä aikana osuus pysytteli
keskimäärin 40 % :ssa. Tarkasteluajanjaksona, siis vuosina 1946-1958, peitettiin
n. 2/3 pääomanmuodostuksesta sisäistä
rahoitusta käyttäen ja loput 1/3 oli ulkoista
rahoitusta. Sisäisestä rahoituksesta taas
oli 2/3 poistoja sekä korjaus- ja kunnossapitokustannuksia ja 1/3 kunkin sektorin
nettosäästämistä.
Vuosina 1946-1958 ovat pääomamarkkinat kokeneet eräitä rakennemuutoksia.
Amerikassa on kehittynyt tällöin ns. »leaseback» -rahoitus. Rahalaitokset hankkivat

itselleen rakennuksia ja erilaisia teollisuuslaitoksia, jotka ne luovuttavat yrittäjien
käyttöön. Yrittäjät lunastavat laitokset
omistukseensa määrätyn ajan kuluessa.
Toisena piirteenä on omien rahoitusmuotojen kehittyminen öljyteollisuutta varten.
Rahalaitosten hallussa olevat saatavat
ovat kasvaneet nopeammin kuin kaikki
rahoitussaatavat yhteensä, mikä todistaa
jossakin määrin laitosten vakavaraisuuden
lisääntymistä mainittuna ajanjaksona. Rahoitusobjektien osalta keskushallituksen
vekselit ovat kilpailleet liikeyritysten likvidien varojen sijoituskohteina shekkitilien
ja muiden talletusten kanssa. Asuntokiinnitysluottojen osuuden suhteellinen kasvu
kuvastaa puolestaan kotitaloussektorin
merkityksen lisääntymistä pääomamarkkinoilla, samoin kuin kulutustottumusten
muuttumista.
Goldsmithin teos on perin tavanomainen empiirinen selvitys. Rahoitusmarkkinoiden tilastoinnin periaatteellisia puolia
laajemmalti selostava tutkimus puuttuu
toistaiseksi. Miltei kaikissa tähän mennessä julkaistuissa esityksissä sivuutetaan
aivan liian kevyesti virta- ja varantokäsitteen erot, eikä Goldsmithkaan tee tässä
suhteessa poikkeusta.
SEPPO LEPPÄNEN

WILLIAM .HAMOVITCH (toim.) The Federal
DeJicit. Fiscal Imprudence or Policy Weapon?
D. C. Heath & Co., Boston 1965. 148 siv.

sesta ei tosin ole laaja, mutta kansien välissä on tästä huolimatta eräitä hyviä artikkeleita. Nimimiehistä mainittakoon ennen kaikkea BURKHEAD, LERNER, HELLER
ja COLM.
Budjetin tasapainottamisen aatteellinen
puoli ei ole niin suuri kysymys meillä .kuin
USA:ssa, jossa vastustus liittovaltion me-
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on tapana julkaista mielenkiintoisia
kokoomateoksia.
HAMovITcHin "Studies in Economics" -sarjaan
toimittama teos budjetin tasapainottami-
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nojen lisäämistä vastaan on perinnäinen.
Ei· Iiäin ollen ihmetytä että keynesiläinen
tarkastelutapa valtion budjetin tasapainottavasta tehtävästä hyväksyttiin käytännössä varsinaisesti vasta edesmenneen presidenttt Kennedyn aikana.
The Federal Deficit'n artikkelit eivät ole
aivan· uusia. Päinvastoin, HAMOVITCH on
koonnut entisiä kirjoituksia ja painattanut
ne uudelleen. Hyvin on valikolnti kuitenkin suoritettu, lukuunottamatta paria ehkä
vasta-argumenteiksi tarkoitettua lievästi
sanoen vanhahtavaa artikkelia.
Traditionaalinen fiskaalinen näkökanta
ennen Keynesiä asetti mm. ehdon, että
valtion budjetti oli tasapainotettava vuosittain. JESSE BURKHEAD selostaa ensimmäisessä artikkelissa klassillisten ekonomistien
argumentteja tämän puolesta. Ennen muinoin ei ajateltukaan vero- ja menopoliittisten toimenpiteiden käyttöä vakauttamispolitiikassa. Katsottiin valtiontalouden alijäämäisyyden johtavan vastuuntunnottomuuteen sekä tuhlaavaisuuteen. Klassillinen näkemys perustui uskoon luonnollisesta tendenssistä stabiliteettiin sekä täystyöllisyyteen. Menoenemmyyden vastustus taas johtui siitä, että katsottiin »hallitusten olevan luonnostaan vastuun tunnottornia.»
Budjettialijäämät aseena työttömyyttä
vastaan on johtavana teemana ABBA P.
LERNERin ansiokkaassa eepoksessa. Hän
tähdentää erityisesti verojen sekä säästämisen lisäämisen merkitystä kysyntäpaineen hillitsemisessä. Lernerin lähestymistapa implikoi sen, että veroilla ei ole mitään suhdetta menoihin. Valtion kokonaismenot on päätettävä lähtien siitä, kuinka
paljon resursseja halutaan käyttää julkiseen sektoriin yksityisten tavaroiden ja
palvelusten kustannuksella. Kun tämä
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pulma on ratkaistu, valtio voi rahoittaa
menot yhdistämällä verotusta, lainanottoa
ja uusien setelien painattamista yksinomaa niiden taloudellisten vaikutusten perusteella.
Lernerin johtopäätös sisältää ajatuksen,
että "deficit spending" ja velan kasvu
ei voi jatkua ikuisesti. Jos esim. toivottu
täystyöllisyys on eräänä ajanjaksona saavutettu, investoinnit muuttuvat vakaammiksi ja henkilökohtaiset omaisuudet kasvavat lisääntyneiden valtion obligaatioiden hallussa pidon johdosta. Seurauksena
on kulutuksen kasvu suhteessa tuloihin.
Korkean kulutuksen vallitessa ja investointien ollessa vakaat ei Lernerin mielestä enää lainkaan tai ei ainakaan suuremmassa määrin tarvita alijäämiä tai
valtionvelan kartuttamista.
Lernerin varsin optimistista käsitystä
kritisoi GERHARD COLM, joka ei kuitenkaan vakauttamispolitiikassa hylkää .fiskaalisten keinojen käyttöä. Hän analysoi
USA:n sodanjälkeistä inflaatiota, tähdentäen ettei se kokonaan aiheutunut kysyntäpaineesta, vaan osaltaan myös kustannushinta-tekijöistä sekä hinta-palkka!derteestä. Edelleen Colm valaisee niitä pulmia,
jotka syntyvät kun yritetään käyttää veroja budjettipolitiikkaa taistelussa lyhyen
ajan tasapainottomuutta vastaan, vahingoittamatta pitkän ajan päämääriä.
Amerikkalaisten Committee Jor Economic
Development ei ainakaan puolla uusia kehityslinjoja veropolitiikassa. Sen »hyvinvointiohjelma vapaalle taloudelle» on
vanhoillinen ja nojaa tiettyihin automaattisiin vakauttajiin sekä talousjärjestelmän
l~onnolliseen joustavuuteen. Analyysi on
perin staattinen.
WALTER HELLER tarkastelee kriitillisesti
emo komitean· ohjelmaa, todeten ettei se
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ole aivan niin itsesääteinen kuin siinä väitetään. Hellerin mielestä C.E.D:n verotaakkaa pieksivä lausunto ei anna vas~
taavaa arvoa v~ltion tavaroille ja palveluksille, ja näin ollen julkinen sektori voisi
tulla liian pieneksi julkisten ja yksityisten
hyödykkeiden yhteisen tarpeentyydyttämisen maksimoinnin kannalta.
National Association af Manufacturers'in
mielipiteet ovat vieläkin jyrkemmät kuin
C.E.D :n, mm. valtion menoja leimataan
viruksiksi sekä yksityistä rahankäyttöä
tuottamattomammiksi. Luettelo sisältää
9 kohtaa. Loppupontena on: Spending
Leads to the Loss af Freedom.
Myöskin teollisuusmiesten artikkelia kritisoidaan, vastaväittäjänä SIDNEY ALEXANDER. Hän huomauttaa retorisesti, että
jos liikemiehet hyväksyvät valtion velvollisuuden ylläpitää hyvinvointia, niin tämä
sisältää tunnustuksen, etteivät yksityisyrittäjät voi siitä kokonaan huolehtia.
Viimeisen tutkielman on laatinut WIL-:

FRED LEWIS jR., joka tähdentää endogeenisten (built-in) vakauttajien merkitystä,
kun yritettiin lieventää neljää sodanjäljeistä laskusuhdannetta vuosina 19481962. Lewis toteaa, että USA:n hallitukset
tällöin luottivat näihin itsesääteisiin stabilisaattoreihin. Yllä jo huomautettiin että
varsinainen uusi fiskaalipolitiikka tuli
siellä käyttöön vasta kahden viimeisen
presidentin· aikana.
Euroopassa ei ekonomistien kesken näy
enää olevan niin suurta kiistaa fiskaalipolitiikasta ja valtiontalouden alijäämistä
kuin Yhdysvalloissa. Eiköhän The Federat
Deficit ole osoitus siitä, että »uuden ajan»
katsomukset on hyväksytty myös siellä
päin. Teokseri alaotsikossa kysytään näet
ovatko valtiontalouden alijäämät »Fiscal
Imprudence or Policy Weapon?» Sen kahdeksasta artikkelista viidessä pidetään alijäämiä talouspoliittisina aseina, kahdessa
fiskaalisina laiminlyönteinä ja yhdessä ei
oteta lopullista kantaa.
KARI NARS

GHITA IONESCU The Reluctant Alry. A Study

joille olisi turvattu teollisuusmaan asema
uuden työnjaon puitteissa, tukivat voimakkaasti Neuvostoliittoa. Komekonin
ylimpien elinten oli uudistuksen yhteydessä määrä saada ylikansallinen luonne.
Romania kieltäytyi kuitenkin itsepäisesti alistumasta sille suunniteltuun maatalousmaan asemaan ja hylkäsi Komekonm uudistamisehdotukset. Komekonissa
näet tarvitaan päätöksen voimaanastumiseksi kaikkien jäsenmaiden yksimielinen
hyväksyminen. Romania joutui Neuvostoliiton taholta painostuksen kohteeksi, mutta se onnistui taistelussaan käyttämään
taitavasti hyväkseen Kiinan ja Neuvosto-

of Communist Neo-Colonialism. Holywell
Press Ltd, Oxford 1965. 133 s. Sh 3/6.
Tämä romanialaisen emigrantin kirjoittama teos kuvaa taistelua, jota Romania
ja Neuvostoliitto kävivät jokin aika sitten
Komekonin piirissä. Romania taisteli saavuttaakseen entistä suuremman sisäisen
kansallisen itsenäisyyden, jonka Puola ja
Unkari olivat saaneet jo v. 1956~ Neuvostoliitto puolestaan pyrki säilyttämään ItäEuroopan maat valvonnassaal) Komekonissa toteutetun kansainvälisen työnjaon
avulla. Itä-Saksa ja Tshekkoslovakia,
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liiton välistä ideologista kiistaa. Taloudellista painetta ja oman kansantaloussuunnitelman toteuttamista helpotti se, että
Romanian onnistui laajentaa ulkomaankauppaansa länsimaiden kanssa melkoisesti. Romanialaisten ja venäläisten keskustelu muuttui pian Leniniltä ja Marxilta
lainatuilla teeseillä tuetuksi »dialogue
des sourds'iksi», jossa sanojen merkitys
on toinen kuin mihin lännessä yleensä
on totuttu. Lisäksi on Romanian asenne
nyttemmin aiheuttanut sen, että Kome-

konin jäsenmaiden välinen yhteistoiminta
ei ole kehittynyt vuosina 1962-63 tehtyjä
päätöksiä vastaavaksi.
Mikäli joku haluaa tutustua kommunistiseen taloudelliseen keskusteluun ja kanssakäymiseen perehtyäkseen niihin terminologiselta puolelta, kelvannee tämä kirja
junalukemiseksi. Teoksessa ilmitulevat seikat ovat muussa suhteessa meillä jo pääpiirteissään tulleet tunnetuiksi sanomalehdistön palstoilla.
ERKKI PIHKALA

] OHN KENDRICK Productivity Trends in the
United States. Princeton University Press/
National Bureau of Economic Research,
Princeton 1961. 639 s.

heuttaneeseen tuottavuuden käsitteeseen.
SaLoMoN F ABRIcANTin kirjoittamassa
johdannossa tarkastellaan tuottavuuden
käsitettä sekä siihen läheisesti liittyviä
seikkoja. Tuottavuuden merkitystä Fabricant painottaa sanomalla, että tuottavuutta kohottamalla voidaan saavuttaa
korkeampi elintaso ja suurempi kansallinen voimakkuus. Sanalla sanoen tuottavuus esittää osaa lähes jokaisessa taloudel ..
lisessa tapahtumassa. Lisäksi hä,n toteaa
aivan oikein, että tuottavuudesta on varsinkin viime vuosina kirjoitettu ja keskusteltu laajasti, mutta sen sisältö on valitettavan usein ymmärretty väärin. Käytetään samaa termiä, joka kuitenkin mää ..
ritellään eri tavalla. Tästä luonnollisesti
seuraa, että maailmalla pyörii useita
tuottavuusarvioita saman otsikon alla.
Fabricant itse määrittelee tuottavuuden
tehokkuuden mitaksi, jolla voimavarat
muutetaan ihmisten haluamiksi höydykkeiksi ja palveluksiksi. - Toinen sekaannuksen aiheuttaja on yleinen harhakäsitys>
että tuottavuuden muutosnopeus on vakio. Totuus on kuitenkin se, että tuotta-

VICTOR R. FUCHS Productivity Trends in the
Goods and Service Sectors 1929-1961. NationaI Bureau of Economic Research/Columbia University Press, New York 1964.
48 s.
Ensimmäisen tarkasteltavan teoksen rungon muodostaa erittäin laaja empiirinen
tutkimus tuottavuuden kehityksestä eri
tuotantosektoreilla. Sektorien ja niiden
alaryhmien lukumäärä on useita kymmeniä, ja jokaisessa ryhmässä tuottavuuden
kehitystä on seurattu pitkälle taaksepäin
aina 1800-luvun loppupuolella saakka.
Kokonaisuutena teos ei kuitenkaan perusteellisuudestaan huolimatta - pysty
antamaan paljoa suomalaiselle lukijalle,
koska empiirinen aineisto koostuu yksinomaan Yhdysvaltoja koskevasta materiaalista. Kiinnitänkin suomalaisena lukijana ,päähuomion .niihin teoksen osiin,
joissa puututaan paljon sekaannusta ai-
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vuus saattaa samalla tuotantosektorilla
vaihdella hyvinkin voimakkaasti riippuen
tarkasteluajankohdasta. Mikäli tuottavuuden muutoksien sijasta puhuttaisiin
muutoksesta ajankohtana t 1 ajankohtaan
~ verrattuna, tämäntyylinen sekaannus
olisi helposti vältettävissä. Kolmas sekaannuksen aiheuttaja on tuottavuutta laskettaessa käytetty kirjava tilastomateriaali ja
useat toisistaan poikkeavat estimointimenetelmät.
Samantapaisiin ongelmiin puuttuu
KENDRICK omassajohdantoluvussaan. Hän
on kehittänyt uuden tuottavuuskäsitteen,
ja sekaannuksen välttämiseksi hän nimittää
yleisesti tuottavuudeksi kutsuttua tuotoksen ja panoksen välistä suhdetta osittaistuottavuudeksi. Sen· muutoksia seuraamalla voidaan selvittää jonkun tietyn
panoksen käytössä tehty säästö tarkastelun kohteena olevalla sektorilla tiettynä
aikavälinä. Tuottavuudella näin määriteltynä ei kuitenkaan pystytä mittaamaan
tuotannon tehokkuuden nettomuutoksia,
sillä tuloksiin vaikuttavat myös muutokset käytettyjen tuotannontekijöiden määrien välisessä suhteessa. Kendrickin kehittämän uuden tuottavuus käsitteen avulla
voidaan mitata nettosäästöt yhteensä kaikkien tuotannontekijöiden kohdalla. Tätä
mittaa kutsutaan vastaavasti tuotannontekijöiden kokonaistuottavuudeksi (total faetor
productivity). Se on tuotoksen suhde periaatteessa kaikkiin tuotannontekijäpanoksiin mutta käytännössä vain työpanokseen
ja pääomapanokseen. Tekijä ei valitettavasti ole puuttunut kehittämäänsä kokonaistuottavuuden laskemismenetelmään;
kuva siitä jää epäselväksi, mikä on omiaan
vain aiheuttamaan lisää sekaannusta tuottavuus-käsitteen ympärillä. Myöhemmin
Kendrick lisäksi toteaa, että tuotoksen ja

panoksien välisen suhteen estimointi perustuu tuotantofunktiokäsitteeseen, jolloin
vaikeuksia tuottaa sellaisten kvalitatiivisten muuttujien kuin· tiedon ja ammattitaidon vaikutusten selvittäminen.
Teoksen varsinaisessa käsittelyosassa lukijaa perehdytetään mm. tuotosta ja panosta koskeviin määritelmiin sekä varsin
suppeasti niiden mittaamiseen. Empiirisen aineiston valossa on myös tarkasteltu
tuottavuuden suhdetta eräisiin muihin
taloudellisiin muuttujiin. Tavallaan kolmannen osan teoksesta muodostavat ne
luvut, jotka koskettelevat sopiviin panosja tuotosestimaatteihin liittyviä ongelmia.
Eräs kirjan mielenkiintoisimmista osista
on kuitenkin RUTTENBERGin kirjaan ja
nimenomaan uuteen tuottavuusmittaan
kohdistama kritiikki. Hän toteaa teoksen
olevan uraauurtavan sekä laajimman siihen mennessä tältä alalta julkaistun. Niiden monien uutta tuottavuuskäsitettä koskevien kysymysten joukosta, joihin teos ei
anna vastausta, hän kiinnittää huomiota
seuraaviin.
Koska uudella tuottavuusmitalla ei yritetäkään mitata muiden kuin työpanoksen
ja pääomapanoksen vaikutusta, onko korrektia nimittää sitä kokonaistuottavuudeksi? Esim. sellaisten tuotannon tekijöiden
kuin kasvatuksen, tieteen, tekniikan, sosiaalisen organisaation ja inhimillisen lahjakkuuden vaikutus jää arvioimatta.
Teoksessa ei myöskään puututa uuden
tuottavuusmitan käsitteelliseen sisältöön.
Itse asiassahan mittaa sovellettaessa joudutaan yhdistämään todelliset työtunnit
ja käytettävissä oleva pääoma. Tosin tekstissä ohimennen todetaan, että kokonaistuottavuusmitta on tehokkuuden mitta,
mutta tarkempi määrittely puuttuu. Näyttää siltä, että kokonaistuottavuus .pyrkii
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mittaamaan sellaisista päätöksistä .kuin
investoinnista, pääomavarannosta ja työllistämisestä yritykselle aiheutuvia kustannuksia. Pääomavaranto lasketaan mukaan
riippumatta siitä käytetäänkö sitä vai ei.
On kuitenkin olemassa muitakin kustannuksia, joita ei oteta lukuun. Niistä mainittakoon työttömyyskompensaatio ja huonosti hyväksi käytetyn työvoiman aiheuttama hukka. Onkin selvää, että kokonaistuottavuudella voidaan mitata vain rajoitetun tyyppistä tuottavuutta, vastoin Kendrickin itsensä tekemää väitettä.
Tekijä uskoo uuden tuottavuusmittansa
olevan muita paremman, mutta jättää
selittämättä sen oikean käyttö- ja soveltamistavan. Jokainen tuottavuusmitta on
hyvä ja mahdollisesti paras käytettäväksi
omiin rajoitettuihin tarkoituksiinsa. Silloinkin sen on oltava matemaattisesti ja
käsitteellisesti selvä. Teoksesta ei kuitenkaan saa irti, missä yhteydessä tekijä suosittelee kokonaistuottavuusmittaa käytettävän, ja niin ollen sen rajoitettukin käyttö
on haparointia pimeässä.
Neljäntenä seikkana Ruttenberg kiinnittää huomiota tutkimuksessa suoritettujen vertailujen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin, joiden mukaan kokonaistuottavuus kasvaa hitaammin kuin. tuotos työ.,.
tuntia kohti. Teoksen luettuaan voi erheellisesti päätellä, että kokonaistuottavuus olisi sopiva' mitta palkkapoliittisia
päätöksiä tehtäessä. Tämä merkitsisi kui~
tenkin, että palkkatulojen kansantuoteosuuden olisi laskettava. Tekijä ei kuitenkaan ole siihen pyrkinyt, ja väärinkäsitysten välttämiseksi olisi .mainitunlaisia
vertailuja tehtäessä selvästi ilmoitettava
mihin toimenpiteellä pyritään. Muuten
siitä. saattaa aiheutua vain turhaa häm~
minkiä.
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Uuden kokonaistuottavuusmitan asettaa
kyseenalaiseksi kahden käsitteellisesti erilaisen mitan yhdistäminen, jolloin tavallaan rinnastetaan tuotos todellista työtuntia kohden ja tuotos käytettävissä olevaa pääomayksikköä kohden. Tämän
lisäksi on vielä ratkaistava pääomapanoksen mittaamista koskevan tavanomaiset vaikeudet.
Empiiristen kokeiden avulla saaduista
tuloksista Ruttenberg asettaa kyseenalaiseksi mm. sen, että työtulojen osuus kansantulosta olisi noussut jyrkästi. Vastoin
tässä teoksessa saatuja tuloksia monet
muut tutkijat ovat päätyneet siihen, että
työolojen osuus on noussut hyvin hitaasti
tai pysynyt stabiilina.
Omasta puolestani yhdyn täysin Ruttenbergin esittämiin kommentteihin, mutta
painottaisin kuitenkin voimakkaammin
Kendrickin työn merkitystä. Hänhän on
ensimmäinen, joka on tehnyt tällä sekto- .
rilla näin laajan empiirisen tutkimuksen.
Amerikkalaista lukijaa kiinnostavat laajat
selon teot maansa tuottavuuden kehityksestä. Sen sijaan suomalaista lukijaa kiinnostaa enemmän keskustelu, jota käydään
itse tuottavuus-käsitteen ja siihen läheisesti liittyvien seikkojen ympärillä. Tosin
empiirisestä aineistosta saa hyvän vertailukohdan kansainvälisiä tuottavuusvertailuja suoritettaessa. Lisäksi tilastoaineistoa
voi mainiosti käyttää apuna haettaessa
muista maista vastaavia vertailusarjoja.
Kuten jo otsikkokin antaa aiheen odottaa, jälkimmäinen teos on suppea vertaileva tutkimus tuottavuuden kehityksestä
hyödyke- ja palvelussektoreilla yli 30 vuoden ajalta. Tutkimuksessa on käytetty
hyväksi valmiita tilastoja ja tutkimus on
luonteeltaan puhtaasti tilastollinen. Pyrkimyksenä ei ole liioin ollut analysoida
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tuottavuuden kehitystä kuvaavia trendejä
yksityiskohtaisesti tuotantosektoreittain.
Kirjasen alussa selostetaan mitä hyödyke- ja palvelussektoreihin sisällytetään,
minkä jälkeen tarkastellaan panosten ja
tuotosten mittaamiseen liittyvää problematiikkaa. Eri tuottavuusmääritelmien
mukaisia muutoksia tarkastellaan rinnakkain ja suoritetaan niiden välisiä vertai-

luja. Toisaalta sektorikohtaisia eroja selitetään· työvoiman laadullisilla eroilla.
Tämän pienen kirjasen suurin ansio lienee siinä, että se osoittaa kouriintuntuvasti, kuinka suuria tuottavuuden erot
saattavat olla eri aloilla. Lisäksi siitä selviää tuottavuuskäsitteen tarkan määrittelyn tarpeellisuus.
PEKKA LAHlKAINEN

GAVIN MCCRONE Scotland's Economic Progress 1951-1960. A Study in Regional
Accounting. Allen & Unwin, London 1965.

ajankohtainen meidänkin maassamme.
Skotlanti ei kansainvälisen vertailun
mukaan ole alikehittynyt. Sen bruttokansantuote asukasta kohden oli 377 puntaa vuonna 1960 eli 88 % koko Yhdistyneen Kuningaskunnan vastaavasta keskiarvosta. Todettakoon tässä kaikin kansainvälisiä vertailuja koskevin varauksin,
että Suomi jäi vielä muutaman prosenttiyksikön Skotlannista jälkeen.-Tuotannon
ja tulojen taso ei sellaisenaan siis huolestuta skotteja vaan kehityksen hitaus.
Bruttokansantuotteen määrän vuotuinen
kasvu oli Skotlannissa vuosina 1952-60
keskimäärin vain 1.7 % vuodessa, kun
vastaava lisäys koko kuningaskunnassa
oli 2.7 %. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla on Skotlannin jälkeenjääneisyys lisääntynyt vielä tätäkin nopeammin, kasvu
oli vuosina 1955-60 Skotlannissa 1.4 ja
koko kuningaskunnassa 2.8 % keskimäärin vuodessa.
Osan mainituista kasvu eroista korvasi
Skotlannin väestön nettomuutto maastaan. Väestö lisääntyikin vuosina 19511960 vain keskimäärin 0.3 prosenttia
vuodessa vastaavan kasvuvauhdin oltua
koko kuningaskunnassa 0.5 prosenttia. On
kuitenkin todettava, että Skotlannin työl-

180 sivua.
Glasgow'n yliopiston sovelletun kansantaloustieteen opettaja GAVIN MCCRONE on
julkaissut tutkimuksen Skotlannin talouden kehityksestä viime vuosikymmenellä,
ja teos todella kertoo siitä, mitä nimilehdellä luvataan. Taloudellisen toiminnan
kuvaus alueittain ja elinkeinoittain suoritetaan käyttämällä kansantalouden tilinpidosta tuttuja käsitteitä, ja kehitysanalyysin välineitä ovat empiirisestä aineistosta lasketut kertoimet. Kun tekijä hallitsee täysin alansa ja on lisäksi osannut
kirjoittaa helppotajuisesti, voi teosta suositella sekä ammattiekonomisteille että harrastelijoille. Kirjassa on käytetty suhteellisen runsaasti palstatilaa selvittelyyn, millaista tulisi olla alueellista politiikkaa palvelevan tilastotiedon, ja kuinka nyt esitetty tieto täyttää nämä tarpeet. Tästä
syystä kirjaa voi suositella jopa helppotajuiseksi käsikirjaksi alueellisia tutkimuksia suunnitteleville henkilöille. Seuraavassa
rajoitutaan kuitenkin lähinnä selostamaan
suoritettua kehitysanalyysia, joka aihe on
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listetty työvoima ei lisääntynyt tällöin
ollenkaan, mutta koko kuningaskunnassa
sen kasvu oli suunnilleen sama kuin koko
väestön. Skotlannin väestörakenteessa on
siten tapahtunut rakennemuutoksia, jotka
heikentävät taloudellisen kasvun vastaisia
edellytyksiä.
Jonkin alueen suhteellinen taantuminen
maan muihin osiin verrattuna voidaan
useissa tapauksissa selittää tyydyttävästi
alueen elinkeinorakenteen ja alhaisen
alueellisen säästämisen avulla. Jos alueen
kansantuotteesta muodostuu suhteellisen
suuri osuus hitaasti kehittyvissä elinkeinoissa, ovat sen autonomiset kasvuedellytykset tavallisesti keskimääräistä heikommato Sama vaikutus kasvuun on myös
alueen suhteellisen korkealla pääomaker-toimella ja/tai alhaisella säästämisalttiudella. Skotlannin suhteellista taloudellista
taantumista ei kuitenkaan voida osoittaa
johtuvaksi mistään mainitusta osatekijästä,
vaan samaan suuntaan vaikuttavia syitä
on useita.
Skotlannin elinkeinoelämän rakenne on
silmiinpistävän samanlainen kuin koko
kuningaskunnan, kun sitä tarkastellaan
ISIC:n kaksinumeroisen elinkeinoryhmittelyn valossa. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä kalastuksen yhteinen osuus
kansantuotteesta on suunnilleen sama kuin
koko kuningaskunnassa, ja tuotanto henkeä kohden jopa ylittää Skotlannissa
maan keskitason. Myös tehdasteollisuuden
pääryhmien suhteelliset tuotanto-osuudet
ovat Skotlannissa lähes samat kuin koko
kuningaskunnassa, mutta tuottavuusvertailussa skotit jäävät selvästi heikommaksi.
Alueen suhteemsen hidas kasvuvauhti
viime vuosikymmenellä voidaankin osoittaa johtuneeksi tehdasteollisuuden suhteellisesta taantumisesta. Tehdasteollisuuden
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karisantuotteen volyymi kasvoi täällä vuodesta 1951 vuoteen 1960 yhteensä vain 19
prosenttia vastaavan luvun oltua koko
kuningaskunnassa 34; sekin on eurooppalaisten normien mukaan varsin vähän.
Skotlannin suhteellinen taantuminen on
tässä suhteessa ollut lisääntymään päin,
esimerkiksi vuodesta 1954 vuoteen 1960
oli tehdasteollisuuden· tuotannon kokonaislisäys Skotlannissa vain 9 prosenttia,
kun se koko kuningaskunnassa oli 23
prosenttia.
Tekijä osoittaa syyn Skotlannin tehdasteollisuuden hitaaseen kasvuun olevan
teollisuuden pääryhmien sisäisessä raken~
teessa. Kussakin ryhmässä ovat Skotlannissa suhteellisen voimakkaasti edustettuina ne teollisuuden alaryhmät, joiden tuotteiden kysynnän kasvu on ollut ja tulee
ilmeisesti olemaan suhteellisen hidasta.
Kirjoittaja tarkastelee verraten laajasti
myös alueellista tulonmuodosta ja kulutusta tarkoituksella löytää mahdollisia ero~
ja alueellisessa sä,ästämisalttiudessa. Lopputuloksena on kuitenkin, ettei tässä ole
havaittavissa mainittavia alueellisia vaihteluita; samoin bruttoinvestointien osuus
kansantuotteesta on Skotlannissa ollut
viime vuosikymmenellä melkein sama kuin
koko kuningaskunnassa. Mainitun bruttoinvestointiosuuden suhde vuotuiseen kasvun lisäykseen on kuitenkin ollut Skotlannissa maan keskitasoon verrattuna korkea ja siis epäedullinen. Tämä 'gross
marginal capital/output ratio' oli esimerkiksi Skotlannin tehdas teollisuudessa vuosina 1951-60 keskimäärin 5.3, kun se
koko kuningaskunnassa oli 3.4. Tämän
mukaan tarvittaisiin Skotlannissa 1.56
kertaa suurempi investointien lisäys kuin
maassa keskimäärin saman rahassa lasketun tuotannonlisäyksen aikaansaamiseksi.
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Pääoman ja tuotannon nettolisäysten suhde ei ollut aivan yhtä epäedtdlinen skot~ien
näkökulmasta. 'Net marginal eapitalj
output ratio' oli vastaavasti Skotlannissa
2.2 ja koko -kuningaskunnassa 1.7.
Edellä selostetusta kehityksestä MeCrone
tekee päätelmän, että Skotlannin teollisuusyritykset ovat pystyneet säilyttämään
suunnilleen entiset markkinansa kohdistamalla investoinneista maan keskimäärää
suuremman osuuden tuotannon rationalisoimiseen. Tätä todistaa myös työllisyyden kasvun pysähtyminen; tuotannon
mainittaviin laajennuksiin ei ole ollut
mahdollisuuksia korkean pääomakertoimen vuoksi. Ei ole myöskään ollut vaikuttamassa mitään erityisiä syitä siihen että
finanssipääoman . tarjonta olisi kohonnut
Skotlannissa niin suureksi, että se olisi
kompensoinut epäedullisen pääomakertoimen vaikutuksen. Kirjoittaja antaa ymmärtää, että hän katsoo näiden epäedullisten seikkojen vaikuttavan vastaisuudessakin.
Kirjan lopussa on lyhyesti käsitelty taloudellisen kasvun nopeuttamiseen tähtääviä suunnitelmia. Kuten tunnettua,
on Iso-Britannian kehityssaluepolitiikassa
1930-:-luvulta lähtien määritelty alikehittyneisyys ensisijaisesti työttömyysasteen
mukaan ja kehittämisessä on tuettu erityisesti sellaisen teollisuuden perustamista
ja laajentamista, jonka välitön vaikutus
työllisyyteen on suhteellisen suuri. Me
Crone esittää oman vaisun ja varovaisen

epäilynsä tämän politiikan tehokkuudesta.
Hän viittaa siihen, että Skotlannin teollisuus on jo viime vuosikymmenellä joutunut vähentämään työn osuutta tuqtannontekijänä enemmän .kuin maan·, ~uiden
alueiden teollisuus. Jos alueelle perustetaan uusia verraten pieniä ja suhteellisen
paljon työvoimaa käyttäviä teollisuuslaitoksia, on niillä ilmeisesti odotettavissa
sama kehitysprosessi. Tekijä sanookin,
että ensisijaisena tarkoituksena tulisi olla
tuotannon lisäämisen. Tämä merkitsee
ilmeisesti verraten suurten ja pääomavaltaisten laitosten kehittämistä, joiden voi
odottaa pystyvän menestykselliseen tek-:nilliseen ja kaupalliseen kilpailuun markkina-alueen muiden tuottajien kanssa.
Parhaana lyhyen tähtäyksen kehittämiskeinona MeCrone suosittelee rakennustoiminnan voimakasta lisäämistä valtion
tuella, koska siten lisättäisiin suhteellisesti
eniten skottilaisten tuotantopanosten kysyntää. Hän korostaa kuitenkin toistuvasti,
kuinka tärkeätä olisi laatia jatkuvia alueellisia tilastoja tuotannosta, tulojen käytöstä,
pääomanmuodostuksesta ja työllisyydestä
ja lopulta selvittää alueiden väliset tavaraja palvelusvirrat, jotta voitaisiin luotetta:vasti arvioida mahdollisten toimenpiteiden alueelliset vaikutukset. On ilmeistä,
että kehitysalueiden epäsystemaattinen ja
pieninä kertapanoksina tapahtunut tuen-:ta lisää välillisesti lähinnä kehittyneiden
alueiden taloudellista kasvua.
AIMO LOUKO
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E. H. PHELPS BROWN The. Economics oJ
Labor. Vale University Press, New Haven
and London 1962. XI + 278 sivua.
Sh. 10/6.
Teoksen kirjoittaja on London School of
Economics'in professoreita ja tämän hetken
tunnetuimpia työmarkkinaekonomisteja.
Häntä voidaan tuotantonsa perusteella
pitää interdisiplinäärisenä tutkijana, jollainen jokaisen kunnon työmarkkinaekonomistin tuleekin olla - silläkin uhalla että
muiden taloustieteilijöiden mielestä asianomainen on vain vähän parempi kuin
sosiologi (ja sosiologin mielestä vähän
parempi kuin ekonomisti). Interdisiplinäärisyys näkyy selvästi myös referoitavassa kirjassa, jos kohta PHELPS BROWNin
tarkoituksena onkin selvjtellä, mitä työtä
ja työelämää nimenomaan tutkiva taloustieteen haara tärkeimmiltä osiltaan sisällänsä pitää. Kirjoittajan ote ilmenee muun
muassa seuraavistajohdantoluvun lainauksista:"Labor is a factor of production but the worker is a human being, and his
work involves social as well technical
relations. Work is not merely the way
to get a living,. but a way of life, a game
or a thralldom, a field of conflicts and
loyalties, anxities and reassurances, prestige and humiliation. The propensities
of human nature that suffice to actuate a
pricing system are limited, but the student
of labor who does not go beyond the
"economic man" leaves out much that
is indispensable to his own etiology.
. . . the economist who has set out simply
to study labor asa faetor of production,
and pay as a price, will find his attention
drawn inescapably to matters commonly
pertaining to psychology and sociology.';
Teos voitaisiin jakaa kahteen osaan,
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nimittäin lukuihin 2-4, jotka käsittelevät
itse työvoimaa, ja lukuihin 5-7, joissa
selvitellään työn korvausta ja sen osuutta.
tuotannon tuloksesta.
"Ensimmäisen osan" pääteemoina ovat.
työntekijän asema (status), työvoiman
laatu ja sijoittuminen tehtäviinsä (deployment). - Ihmiskunnan pitkässä historias-sa palkka työvoima on ollut vallitsevana.
vasta satakunta vuotta ja näin vain pitemmälle teollistuneissa kansantalouksissa.
Aikaisemmin esi-industriGl.listisis~a oloissa
"omaa työtä" tekevätavustavine perheen-jäsenineen sekä orjat muodostivat työ-voiman valtaosan. Phelps Brown antaakin
. varsin selkeän kehityshistoriallisen kuvan
siitä, miten vähin erin - työnjaon ja tek-niikan edistymisen myötä - on päädytty
palkkatyövoiman käyttöön ja miten tämä
työvoima sitten on järjestäytynyt valvoak-seen etujaan samalla kun demokratisoitu~
va valtiovalta on omilla toimenpiteillään
alkanut pitää murhetta »luontaisesti»heikkovoimaisen palkansaajayksilön toi-meentulosta. Työvoiman laatua käsittele:vässä luvussa kirjoittaja taas selvitteleemonin eri puolilta maailmaa otetuin esimerkein, miten työvoima sopeutuu talou;.,·
dellisen kasvun vaatimuksiin. Varsinkin
niiden jotka ovat kiinnostuneita kehitys-:-maiden kvalitatiivisista työvoimaongelmista, sopii tutustua erikseenkin ko. kolmanmanteen lukuun. Suoranaista jatkoa äskei-··
seen teemaan on sitten työvoiman allokointi, johon la_ajasti ottaen kuuluvat sekä.maailmanlaajuinen siirtolaisuus että kansantalouksien sisällä tapahtuva sijoittumi-..
nen tuotannollisiin tehtäviin. Tässä yh-:teydessä selvitellään myös työnvälitystä .
ja ammatinvalinnan ohjausta sekä arvioi::-·
daan niiden merkitystä. Luvun päättää_
historiallinen katsaus - antiikista lähtien_
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erimuotoisen pakon käytöstä työvoi- puhuta, mitä on pidettävä puutteena.
man allokoinnissa. Tarinan opetus: Viimeinen luku on erinomainen, joskin
"where freedom is not an end in itself, it is varsin tiivis yleistä reaalipalkkatasoa kos.still a neeessary means to higher output.» keva esitys; tarkastelukulma on tässäkin
"Toisen osan" pääteemoina ovat vuo- sekä historiallinen että analyyttinen. Sarostaan palkan määräytyminen - ja ylei- malla valaistaan palkkojen kansantulonen reaalipalkkataso. Kysymys on tunne- osuuden ongelmaa.
On selvää, ettei niin laajaa taloustieteen
tusti vaikeista asioista, eikä Phelps Brown
tietenkään ole löytänyt mitään viisasten haaraa kuin "eeonomies of labor"ia (ehkiveä, mutta hän on onnistunut - aina- dottaisin tässä ilman enempiä perusteluita
kin arvostelijan mielestä - paremmin kuin suomenkieliseksi vastineeksi sanaa »työ·useimmat muut yhdistämään »teorian ja markkinaoppi») saa tungetuksi edes lähikäytännön» (toivottavasti kukaan ei pane mainkaan 250 tekstisivuun. Eikä Phelps
pahakseen tätä ilmaisua) . Palkan mää- Brown ole sitä yrittänytkään, vaan on
räytyminen onkin jaettu kahteen lukuun. valikoinut - ja valikoinut taitavasti. RohEnsin käsitellään »vapaata» määräyty- kenisin suositella teosta kansantaloustie-mistä, jossa totunnaiset käsitykset mikä teen tutkintovaatimuskirjaksi (eum laude
-on oikein (eonventional forees) sekä ky- tai laudatur). Meillähän ei ole liiemmälti
:syntä ja tarjonta (market forees) ovat muistettu tätä yhä tärkeämmäksi tulevaa
päällimmäisiä tekijöitä. - Pieni historial- . taloustieteen haaraa yliopistollisissa vaati,.linen palkkarakenne-esimerkki tavan mer- muksissa. Tosin teos on eng1antilaisittain
kityksestä. Englannissa vuosina 1414- "essay", on mutta sillä myös selvät peda1914 palkkataso nousi 14-kertaiseksi, kui- gogiset tavoitteensa. Se nimittäin kuuluu
tenkin muurarin ja sekatyöläisen palkka- julkaisusarjaan "Studies in Comparative
suhde (3/2) pysyi kutakuinkin samana Eeonomies", johon ryhtymistä on elähdytkaiken aikaa. Pelkällä kysynnällä ja tar- tänyt toivo "that a rethinking of partieular
jonnalla saisi leikata koko lailla ovelasti, branehes of eeonomies in world perspeejotta tulisi yhtä siistiä jälkeä viidensadan tive, eombined with a bibliography of
vuoden aikana, johon sentään mahtuu available material from many eountries,
ainakin yksi teollinen vallankumous sekä may help teaehers to give their eourses a
kosolti muita kansantalouden rakenne- broader and more eomparative orienta.muutoksia. - Oman lukunsa saa sitten tion." Phelps Brown on lunastanut täysi·palkan määräytyminen järjestäytyneillä määräisesti mainitun pyrkimyksen. Bib-työmarkkinoilla, joilla leimaa-antavina liografiassakin näyttää olevan mukana
-ovat joko työehtosopimukset tai julkisen keskeisin, 1960-luvun alkuun mennessä
vallan säännöstely; Luvussa selvitellään julkaistu työmarkkinaopillinen kirjalli-muun muassa työehtosopimuksien synty- suus. Erityisen maininnan ansaitsee yhhistoriaa, työmarkkinaosapuolien painos- teensä 39 aikakausjulkaisusta poimittu
tusvoimaa (bargaining power) sekä työ- noin 180 nimikettä käsittävä artikkeli-ehtosopimusjärjestelmän vaIkutuksia palk- aines ; todellinen »potti» sellaiselle, joka
_karakenteeseen. Sen sijaan itse neuvottelu- haluaa perehtyä työmarkkinaoppiin.
VÄINÖ LUOMA
~prosessista ja sen teoriasta ei paljoakaan
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KERTOMUS
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNASTA
VUONNA 1965

Vuosi 1965 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 81. toimintavuosi. Painopiste lankesi edelleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, ja Kansantaloudellinen Aikakauskirja ilmestyi entiseen
tapaan. Vuoden aikana pantiin alulle
kesällä 1966 Helsingissä järjestettävän
pohjoismaisen kansantaloudellisen kokouksen valmistelut. Yhdistyksen jäsenmäärää
pyrittiin määrätietoisesti lisäämään ja yhdistykseen liittyikin vuoden aikana 75
uutta jäsentä eli enemmän kuin koskaan
aikaisemmin yhden vuoden aikana.
Yhdistyksen kokouksissa pidettiin kertomusvuonna seuraavat esitelmät:
Helmikuun 8. päivänä pidetyssä vuosikokouksessa ulkoasiainministeri, valtiot.
tri AHTI KARJALAINEN piti esitelmän aiheesta »Talousneuvoston mietintö lähivuosien kasvupolitiikasta». Peräti 117 yhdistyksen jäsentä osallistui tähän kokoukseen.
Maaliskuun 15. päivänä pidetyn kokouksen esitelmöitsijänä oli maat.metsät.
tri PAAVO KAARLEHTO, joka tarkasteli
aihetta »Maatalouden sopeutumisongelmia kasvuhakuisessa yhteiskunnassa».
Huhtikuun 27. päivänä pidetyssä kokouksessa pankinjohtaja fil. tri REINO ROSSI
esitelmöi aiheesta »Suomen maksutaseongelma».

Kevätkauden neljännessä kokouksessa
toukokuun 20. päivänä jatkettiin ajankohtaisten aiheiden käsittelyä prof. ILMARI
HUSTICHIN esitelmöidessä Suomen kehitysaluekysymyksistä.
.
Syyskuun 30. päivänä oli yhdistyksen
esitelmöitsijänä valtiot.kand. JUHANI RISTIMÄKI, joka tarkasteli teemaa »Julkinen
talous ja opetustoimen rahoitus».
Lokakuun 25. päivänä pidetyssä kokouksessa valtiot.maist. JAAKKO ILONIEMI piti
esitelmän aiheesta »Kehitysapu ja taloudellinen kasvu». Samassa tilaisuudessa
prof. Lauri O. af Heurlin esitti muistosanat
edesmenneestä prof. Mikko Tammisesta.
Yhdistyksen perinteisiin kuuluva budjettikokous pidettiin marraskuun 22. päivänä.
VaI tiovarainministeri ESA KAITILA piti
esitelmän »Ajatuksia val.tion taloudesta».
Vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuun 28. päivänä valtiot. tri JOUKO J.
PAUNIO esitelmöi aiheesta. »Kokemuksia
suhdannevaihtelujen ennakoimisesta».
Esitelmien johdosta käytiin yleensä vilkas keskustelu ja keskimäärin osallistui
yhdistyksen kokouksiin 62 henkilöä.
Vuonna 1965 neljänä niteenä. ilmestynyt
Kansantaloudellinen Aikakauskirja muodosti sen 61. vuosikerran. Aikakauskirjan
toimituskuntaan kuuluivat prof. VEIKKO
HALME, prof. LAURI O. AF HEU:RLIN, val-
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tiot. tri KAARLO LARNA, fil. tri REINO ROSSI,
kansleri BR. SUVIRANTA, prof. A. E. TuDEER sekä kuolemaansa saakka prof.
MIKKO TAMMINEN. Aikakauskirjan päätoimittajana oli valtiot.tri JOUKO J. PAUNIO
ja toimitussihteerinä valtiot.lis HENRI J.
VARTIAINEN. Painatuksesta ja jakelusta on
edelleen huolehtinut Sanoma Oy.
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 75
uutta jäsentä. Kun toisaalta 11 jäsentä on
kuollut ja 8 eronnut, oli yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa 786.
Yl?-distyksen esimiehenä oli kertomusvuonna valtiot.tri KAARLO LARNA ja varaesimiehenä valtiot. tri JOUKO J. PAUNIO.

Heidän ohellaan kuuluivat johtokuntaaQ
prof. LAURI O. AF HEURLIN, ylijohtaja
EINO H. LAURILA, professori MIKKO TAM-MINEN kuolemaansa saakka ja valtiot. tri_
HEIKKI VALVANNE. Erovuorossa ovat pro~
fessori af Heurlin ja ylijohtaja Laurila ..
Yhdistyksen taloudenhoitajana oli fil.maist.
ILMARI TEIJULA ja sihteerinä valtiot.kand.
ALFRED WESTPHALEN. Yhdistyksen tilin-tarkastajina olivat prof. JOUKO PAAKKA-NEN ja valtiot.maist. KIMMO KARA sekä
heidän varamiehinään kauppat.lis.JAAKKOLASSILA ja valtiot.lis. PAAVO GRÖNLUNDL
Helsingissä joulukuun 31. päivänä 1965L
ALFRED WESTPHALEN
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II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan vaikutus Suomen kansantalouden
teollistumissuuntaan ennen maailmansotaa
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IV. ILM. KOVERO Tulokäsite ja julki-.
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V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme
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X. LEO HARMAJA Maailmansodan
vaikutus Suomen taloudelliseen
kehitykseen
XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus
XII. LAURI O. AF HEURLIN Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen tasapainotila
XIII. REINO AJO Tampereen liikennealue
XIV. KLAUS WARIS Kuluttajain tulot,
kulutus ja säästäminen suhdannekehityksen valossa
XV. VÄINÖ KANNISTO Kuolemansyyt
väestöllisinä tekijöinä Suomessa

XVI. WEIJO WAINIO Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta välineeksi työllisyys- ja rahanarvopolitiikassa
XVII. REINO LENTO Maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verotus
finanssipoli tiikassa
XVIII. OSMO V. ]ASKARI Rahapolitiikka
ja strategiset taloudelliset muuttujat eri suhdannevaiheissa
XIX. RAIMO ILASKIVI Finanssijärjestelmän automaattinen vastavaikutus.
suhdanteiden vaihteluissa
XX. OLAVI NIITAMO Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa vuosina 1925-1952
XXI. ELE ALENIUS Kansainväliset pääomansiirrot
työllisyyspoli tiikan
välineinä
XXII. RAIMO ILASKIVI Rahapolitiikka ja
taloudellinen tasapaino Suomessa
toisen maailmansodan jälkeen
XXIII. KAARLO LARNA The money
supply, money flows and domestic
product in Finland 1910-1956
XXIV. ILMARI KOVERO Tulon uudelleenjaosta
XXV. Kokonaistaloudellisia ongelmia
(kokooma teos)
XXVI. CARL G. UHR Antti Chydenius
1729-1803, Adam Smithin suomalainen edelläkävijä

Yhteiskunnallisia kirjoituksia

1.]. H. VENNOLA Työväensuojelukysymys agraaripolitiikassamme
II. E. G. PALMEN Venäjän nykyinen
taloudellinen asema
III. ONNI HALLSTEN Työkyvyttömyysja vanhuusvakuutuksen järjestäminen

IV. KYÖSTI JÄRVINEN Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu Suomessa
V. EINAR BÖÖK Valtion toimista työväenasuntojen rakentamisen edistämiseksi
VI. OTTO STENROTH ja EINAR BÖÖK
Asuntokysymyksiä
. VII. J. H. VENNOLA Venäjän asema
Suomen viljantuonnissa
VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten
arvosteltava
IX. OSKARI AUTERE Katsaus Suomen
kunnallisverotuksen kehitykseen
X. YRJÖ HARVIA Tonttiäyrin kysymys kaupungeissamme
XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
XII. YRJÖ HARVIA Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudistamisesta
XIII. HUGO RAUTAPÄÄ Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta
luonteesta
XIV. PAAVO KORPISAARI Suomen rahan
arvon aleneminen
XV. PAAVO KORPISAARI Rahaolojemme uudistaminen
XVI. Y. O. RuuTHValtiotieteellisistä
opinnoista Suomessa

XVII. YRJÖ HARVIA Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
XVIII. LAURA HARMAJA Nykyajan kulutuspolitiikan tehtävistä
XIX. MAX SERING Maailmansodan taloudellisetja yhteiskunnalliset seuraukset
XX. K. V. Hoppu Setelirahoitus
XXI. KYÖSTI HAATAJA Maa- ja maanvuokrapolitiikkamme
vaihei~a
yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa
XXII. E. NEVANLINNA Taloudellisia välttämättömyyksiä
XXIII. OSK. GROUNDSTROEM Suomen virallinen maataloustilasto
XXIV. KYÖSTI JÄRVINEN Suomen valtion
talous
XXV. BR. SUVIRANTA Valtionrautateiden tulotalous

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin
Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan ja
Kansantaloudellisen AikakauskirJan vanhempia vuosikertoja ja niteitä saadaan Yhdistyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta
(yhteiskuntat. maist. Heikki J. Kunnas,
Tilastollinen pää toimisto, Helsinki, postilokero 10504, puh. 6451 21).

NÄMÄ MOLEMMAT OVAT MILJARDIN HYMYJÄ

Yhä kasvavan luottamuksen
ansiosta toiseen miljardIIn
tarvittiin" 'vain viisi vuotta.

Asiakkaiden talletukset osuuskassoissa ylittäneet KAKSI MILJARDIA markkaa

_ - - - - - - _ Nopein kehitys - talletusten kakslnker- . -_ _ _ _ _ _ _..
talstuminen viidessä vuodessa - on
osoituksena kaikkien yhteiskuntaryhmien varauksettomasti! luottamuksesta
niin kaupungeissa kuin maaseudulla.
Siksi on perusteltua sanoa, että osuuskassa merkitsee aikamme pankkipalve....PANKKI~~lLV!EllJ)~
_ _ _ _ _ _ _ lua.
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