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Päätoimittajan vaihdos .
Kansantaloudellisen aikakauskirjan päätoimittaja, prof. J. J.

Paunio, on pyytänyt eroa tehtävästään vuoden 1967 alusta
lukien. Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta on valinnut hänen tilalleen päätoimittajaksi fil.maist. Jaakko Railon.
Aikakauskirjan toimitus lausuu kiitoksensa ja tunn"4:stuksensa
prof. Pauniolle hänen arvokkaasta panoksestaan tohnitustyöQ
hyväksi vuosina 1961-1966, ja toivoo voivansa lukea hänet
edelleenkin avustajiensa joukkoon.

Yhdistyneiden 'kansakuntien mahdollisuudet
rnaailman talouspolitiikan muotoilijana
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 5 päivänä 1966 piti
JUSSI LINNAMO

1. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirJ~n taloudelliset tavoitteet
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan »s~atesanoissa» todetaan:. 1.
»Me Yhdistyneiden Kansakuntien kansat, vakaana tahtonamme ....
edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissaoloissa, sekä tässä tarkoituksessa .... käyttää hyväksi kansainvälisiä toimielimiä kaikkien kansojen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi, olemme päättäneet yhdistää ponnistuksemme näiden päämäärien toteuttamjsek~i.» Vastaavasti YK:n peruskirjan ensinimäisessäartiklassa on !uettavissa: »Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärät ovat: .... 3. aikaansaada kansainvälistä yhteistyötä
kansainvälisiä, taloudellisia, sosiaalisia, sivistyksellisiä tai :tJ.umanitaarisia
kysymyksiä ratkaistaessa samoinkuin kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta l<.uuluvien perusvapauksien kunnioittamista kehitettäessä ja edistettäessä; sekä 4. toimia keskuksena, joka yhdenmukaistaa kansakuntien toimenpiteet näiden yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Peruskirjassa ilmoitetaan edelleen 13 artiklassa, että »Yleiskokouksen tulee panna toimeen tutkimuksia ja esittää suosituksia: ....
edistääkseen kansainvälistä yhteistyötä taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä, kasvatuksellisella ja terveydenhoidon alalla sekä antaakseen
apua ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteuttamis~ssa kaikille rotuun,
sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta.» Peruskirjan IX luku
on kokonaisuudessaan omistettu kansainväliselle taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteistyölle ja X luku em. tehtävien suorittamista varten vastuussa olev~lle yleiskokouksen alaiselle Talous- ja sosiaalineuvostolle
(ECOSOC). Peruskirjan 55 artiklassa sanotaan »Luodakseen kansakuntien välisille rauhallisille ja ystävällisille suhteille välttämättömät vakiin-
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tuneiden olojen ja hyvinvoinnin edellytykset, jotka perustuvat yhtäläisten
oikeuksien ja kansojen itsemääräämisoikeuden periaatteiden kunnioittamiseen, Yhdistyneiden Kansakuntien tulee edistää: a. elintason kohoamista, täystyöllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista edistymistä ja kehittym.istä; b. kansainvälisten taloudellisten, sosiaalisten, terveydellisten
ja muiden tämänlaatuisten kysymysten ratkaisemista sekä kansainväl~stä'
yhteistyötä sivistyksen ja kasvatuksen alalla'~ YK:n peruskirjan 61 artikla
määrittelee Talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) tehtävät ja valtuudet lausuen, että »neuvosto voi laatia tai teettää tutkimuksia ja selontekoja, jotka koskevat· kansainvälisiä talous-, sosiaali-, sivistys-, kasvatus-,
terveydenhoito- ja muita tämänlaatuisia asioita sekä esittää kaikkia tällaisia asioita koskevia suosituksia yleiskokoukselle, Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja asianomaisille erityiselimille».
Yhdistyneet Kansakunnat otti näin ollen perussäännössä itselleen itse
asiassa vastuun maailman talouspolitiikan muotoilusta. Tässäkin suhteessa se eroaa Kansainliitosta, joka ei pyrkinytkään taloudellisella alalla
asettamaan mitään tavoitteita.
Tässä esityksessä on pyritty tarkastelemaan, miten maailmanjärjestö
on teh,tävänsä käsittänyt ja miten se erityisjärjestöineen on siinä onnistunut ottaen samalla huomioon, että perussäännön 101 artiklan mukaan
»määräävänä näkökohtana henkilökuntaa otettaessa ja työehtoja määrättäessäon pidettävä välttämättömyyttä taata järjestölle sellaisten henkilöiden saanti, jotka työkykynsä, pätevyytensä ja luotettavuutensa perusteella täyttävät kaikkein korkeimmat v,aatimukset».

2. Teollisuusmaapessimismin ja kehitysmaaoptimismin kaudesta teollisuusmaaoptimismiin ja kehitysmaapessimismiin. .
Suuret aatieet eivät syrtny itsestään. Ne henkilöt, jotka olivat formuloimassa edellä siteerattuja YK:n peruskirjan artikloita olivat epäilemättä
- sekä ekonomisteina. että kansainvälisen oikeuden tuntijoina tahi poliitikkoina - oman aikakautensa vankeja. Tavoitteiden muotoilussa on
jossain määrin vanhahtava leima. Sanaa »taloudellinenkasvu» ei mainita
kertaflkaan, se on korvattu käsiteparilla edistys ja kehitys (progress and
deveiopment). Taloudellinen kasvu ei kuulunut vielä 1940-luvun alkupuoliskon ekonomistin käsitevarastoon, vielä vähemmän se kuului
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poliitikon iskulausekokoelmaan. Maailma eli ta~oudellisessa ajattelussa
aikakautta, jota voisi luonnehtia kutsumalla sitä teollisuusmaapessimismiksi ja kehi tysmaaoptimismiksi.
Adam Smithistä alkaen kaikki suuret taloudelliset ajattelijat ovat olleet
myös suuria pessimistejä: Ricardon huolena oli maatalouden laskevien
tuottojen laki; Malthus katsoi väestönkehityksen kaivavan hautaa taloudelliselle kasvulle; Marx oli varma, että markkinat luhistui~iva t· riittämättömän ostovoiman takia; J evons murehti luonnonvarojen loppumista;
Schumpeterin ongelmana oli se, että innovoivat yrittäjät kahlehdittaisiin
julkisen vallan määräyksin tai he tukehtuisivat Buddenbrook-kompleksiinsa, jolloin teollisuuden menestyksellisten uranuurtajien pojanpojista
tulee runoilijoita tai taiteen kerääjiä, jotka heittävät rahansa menemään
kultivoidusti maailman turhuuksiin. Jopa Keynes kuului tähän pessimistien luokkaan; hän taas oli varma siitä, että tuottavien investointimahdollisuuksien loppuunkuluminen vähentäisi pääoman rajatehokkuuden lähes nollaan, suunnilleen yhden sukupolven aikana.!
Edellä mainitut suuret ajattelijat olivat puolestaan varmoja, että
taloudellinen kehitys on omiaan luomaan kaikki surkeudet nimenomaan
teollistuneessa osassa maailmaa. Tunnettu amerikkalainen kansantalousmies Evsey D. Domar huomauttaa v. 1957 ilmestyneen esseekokoelmansa esipuheessa, että nykyaikainen lukija on varmaan huvittunut siitä
arkuudesta, jolla kasvupotentiaalia käsiteltiin vielä vuosien 1944-1948
välisenä aikana ilmestyneissä tutkimuksissa. Vain 2-3 prosentin kasvupotentiaali esitettiin mahdolliseksi ja sekin anteeksi pyydellen ja varauksin. 2 Maailmansotien väliseltä ajalta on tietenkin mainittava myös
Cassel, joka piti 3 prosentin sekulaarista kasvua mahdollisena, joskin
vain illustraationa esitettynä asiana3 •
Samanaikaisesti kun suuret taloustieteilijät olivat pessimistejä teollisuusmaiden kasvupotentiaaliin nähden, he olivat op6misteja kehitysmaihin nähden. Tämä on täysin loogista, sillä klassikkojen ja neoklassikkojen kasvuteorioissa oli aina jokin piirre, joka viittasi siihen, että taloudellinen edistyminen itse kaivoi itselleen hautaansa. Tästä syystä ne
kansantaloudet, jotka olivat vasta kehityksensä alussa, eivät vielä vaa1.
2.
3.

General Theory of Employment, Interest and Money, New York 1936, s. 200.
EVSEY D. DOMAR Essays in the Theory ofEconomic Growth, New York 1957, s. 5.
GUSTAV CASSEL Teoretisk Socialekonomi, Stockholm 1934, s. 540.
JOHN

M.

KEYNES
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rantaneet kasvupotentiaaliaan. Vaarat ja murheet tulivat vasta myöhemmin. Lukuunottamatta tätä teoreettista syytä olla optimisti, oli siihen
myös joukko historiallisempiirisiä syitä. Olihan taloudellisen edistyksen
muhkeaan paraatiin liittynyt Englannin jälkeen joukko muita maita:
Alankomaat ja Belgia, Ranska ja Saksa, Yhdysvallat, Tanska ja Ruotsi,
Japani, Venäjä, Kanada, Austraalia ja Uusi Seelanti.
Tosin voitiin havaita, että marssi edistykseen näytti olevan jossain
määrin valikoiva ja nimenomaan trooppiset ja värillisten kansojen asuttamat maat eivät yhtyneet kuvaan. Ne olivat kuitenkin kaukana maailman
valtaväyliltä, eksoottisina luonnonlasten paratiiseina, ne voitiin aina
»selittää» jollain sopivalla syyllä. Tällaisia olivat klimaattinen energia,
uskonto tahi rotu. Japanilaiset aiheuttivat aina näihin teorioihin joukon
huolia, he eivät olleet nirpittäin calvinisteja tahi puritaanej~, eivät edes
juutalaisia tai yleensä uskopnollisia vähemmistöjä. Tästä päästiin kuitenkin yli kutsumalla heitä Iään preussilaisiksi ja viittaamalla siihen, että he
elivät sentään melko siedettävän lauhkeassa ilmastossa.
Maailman taloudellinen ajattelu kääntyi 1950-luvulla uusille raiteille
- alkoi teollisuusmaaoptimismin ja kehitysmaapessimismin aika.
Teollisuusmaaoptimismin syntymisen syyt olivat ilmeiset. Suuri lama
oli 20 vuoden takana, rauhankriisi, jota oli laajalti ennus~ettu, jäi tulematta. Teollisuusmaat olivat toisen maailmansodan aikana osoittaneet
kykynsä laajentaa. tuotantoaan sekä työvoima- että pääomapulan vallitessa. Synteettiset tuotteet, jotka korvaavat luonnontuotteita, olivat osoituksena, ettei maatalouden laskevien tuottojen laki ollut raaka-aineiden
saantia uhkaamassa. Mikä tärkeintä,' keynesiläinen talouspolitiikka oli
osoittanut tehonsa. Nimenomaan teollisuusmaita koskevassa keskustelussa 1950-luvulla tuli esille tiedon tason vaikutus tuotantoon. Eri teollisuusmaissa suoritetut empiiriset tutkimukset osoittivat, ettei tuotannon
nousua voitu, selittää vain reaalipääoman ja työpanoksen lisäyksellä. Ne
viittasivat siihen, että ammattitaito, koulutus, asenteet, instituutiot,
systemaattinen lahjakkuusreservien haku, uusiutumaan kykenevä hallinto sekä valtion koneistossa että yrityksissä, olivat luoneet uuden tuotannon· alan, tietojen tuotannon, jota ei vähenevien tuottojen laki näyttänyt vaivaavan. Luonteenomaista teollisuusmaaoptimismiIle olivat ne
lukemattomat kasvututkimukset, joissa empiirisesti osoitettiin »tiedontaso»-tekijän merkitys.4
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Kehi tysmaapessimismiin vaikutti kolme erillistä oppisuuntaa. N elj äntenäon syytä mainita teollisuusmaapessimistien kunnianarvoisat mielipiteet, jotka aina tarpeen mukaan voitiin soveltaa myös kehitysmaihin~
Kehitysmaiden talouden tutkimuksia oli aina 1940-luvun lopulle saakka
hämmästyttävän vähän. Niissäkään kehitysmaissa, joissa taloustieteiden
yliopisto-opetuksella oli perinteitä - Egyptissä, Filippiineillä, Intiassa,
Libanonissa ja eräissä Latinalaisen Amerikan maissa - ei juuri kiinnitetty huomiota omien-maiden ongelmiin.
Mainitsemistani kehitysmaateorioista oH kronologisesti vanhin tasapainoisen kasvun" teoria. 5
Se katsoi, että eristetty kehitys yksinäisin tuotannonaloin on mahdoton
kehitysmaissa markkinoiden puutteen takia, mutta useiden tuotannonalojen samanaikainen kehittäminen on mahdollista. Tätä perusteltiin
$illä, että ne tulot, jotka syntyivät esim. A, BJa C-tuotteiden tuotannosta,
loivat riittävät markkinat D-tuotteiden kysyhnälle. Rosenstein-Rodanin
ja eestiläissyntyisen Columbia-yliopiston professorin Ragnar Nurksen
kehittämä hypoteesi oli itse asiassa ·hyvin paha kehitysmaille. Jolleivät ne
voineet riittämättömän kotimaisen säästämisen tai ulkomaisen luotonsaannin vaikeuaen takia aloittaa samanaikaista kasvua useilla aloilla,
niin ne eivät kasvaneet lainkaan. Jos taas tasapainotettu kasvu saatiin
aikaan, olivat ongelmat ohi. Nimestään huolimatta epätasapainoisen kasvun oppi, jota edusti lähinnä Hirschman, 6 ei suinkaan ollut tasapainoisen
kasvun antiteesi, vaan kehitysvaiheet oli hieman toisin ajoitettu kuin
edellisessä. Sekin päätyi suureen pessimismiin. Kehitysmaiden kannalta
tasapainoisen ~asvun teoria merkitsi sitä, että ne tarvitsivat ulkomaisia
1uottoj a voidakseen selviytyä alkusysäykseen vaadittavista investoinneistaan.
Hieman toisilla linjoilla kulki taloudellisen irtautumisen teoria, jonka
pääedustajana voidaan pitää Rostowia. 7 Rostowin ei-kommunistinen
4. Parhaita synteettisiä esityksiä ovat esim. ROBERT M. SOLOW Technical Progress, Capital Formation
and Economic Growth. Am.Ec.Rev., Proc, 1962 ja RICHARD N. NELSON Aggregate Production Functions and
Medium-range Growth Projections, Am.Ec.Rev.Sept. 1964.
5. Sen ensimmäinen esittäjä lienee ollut P. N. ROSENSTEIN-RoDAN, Problems o/Industrialization qf
Eastern and South-Eastern Europe, The Econ.Journ. June-Sept. 1943, mutta ylivoimaisesti tärkein edustaja
RAGNAR NURKSE, Problems ofCapital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford 1953.
6. ·Kts. esim. ALBERT O:HIRSCHMAN The Strategy 0/ Economic Development, Binghamton, N.Y. 1958.
7. Hieman yksinkertaistaen perusteet on esittänyt esim. W. W. ROSTOW The Take-off into SelfSustained Growth, Ec.Journ. March 1956.
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manifesti väittää, että kehitysmaa ikäänkuin lentokone joko seisoo kiitoradan päässä tai on juuri keskittymässä siihen hetkeen, jolloin se monien
kompleksisten voimakomponenttien resultanttina löytää voiman; joka
nostaa lentokoneen ilmaan. Hieman täsmällisemmin sanoen, kehitysmaan tuli luoda ensin joukko edellytyksiä - instituutioita, asenteita,
yhteiskunnan perusl'akennetta, maanomistusreformi jne. - omalle kiitoradasta irtautumiselleen. Näidenkään sinänsä hankalien ongelmien ratkaiseminen ei riittänyt, vaan kehitysmaan tuli nopeasti nostaa investointiastettaan noin kaksinkertaiseksi, kehittää johtava teollisuustuotanto, jonka
asema oli strateginen menekin - ennen kaikkea vienniil - kannalta
sekä edelleen luoda mekanismi, minkä avulla johtavan teollisuussektorin
kasvuvoima voitaisiin siIrtää johonkin toiseen sektoriin, kun suuren nousun aikaansaaneen sektorin voimat alkoivat ehtyä. Ne ovat todella hirvittäviävaatimuksia. Voidaan vain ihmetellä, miten mikään kansantalous
on voinut niistä selviytyä. Rostow itse lienee ollut suhteellisen optimistinen, mutta useat muut tutkijat esittivät joukon selityksiä sille, miten
kasvun alkuun päässyt ja itse asiassa »irtaantunut» kehitysmaa voi lopettaa lentonsa, ei kuten suihkukone vaan yhtä tyylikkäästi kuin kana. 8
Tällöin tuli muotiasiaksi esittää erilaisia noidankehiä, jotka olivat kehitysmaiden taloudellisen kasvun tiellä. Vanhaa sananlaskua hieman
mu~ntaen vaikutti siltä, että tie taloudelliseen kasvuun oli suorastaan
kivettynoidankehin. Irtautumisteoria kiinnitti' huomionsa sekä perusinvestointien rahoittamiseen että vientimahdollisuuksien löytämiseen
kehitysmaiden tuotteille, ennen kaikkea »uusviennille».
Kolmas kehitysniaapessimistien ryhmä oli ilmeisesti opinionin muodostajana vaikutusvaltaisempi kuin edellä mainitut yliopistojen professorit. Tähän ryhmään kuuluivat ennen kaikkea Myrdal, Prebischja Singer.
Draaman konnanaoli tällä kertaa :k~nsainvälinen kauppa. Kukin mainitsemastani kolmesta herrasta oli erittäin huolestunut terms of träden
muuttumis~esta kehitysmaiden vastaiseksi. 9 Tähän väitteeseen oli kehit8. Pelkästään aakkosjärjestyksessä umpimähkään poimittuina J. MARCUS FLEMING External Economies and the Doctrine of Balanced Growth, The Ec.Journ.June 1955; HARVEY LEIBENSTEIN Economic Backwardness and Economic Growth, New York 1957; V. K. R. V. RAO Investment, Income and the Multiplier in an
Underdeveloped Economy, The Indian Economic Review, February 1958.
9. GUNNAR MYRDAL An lnternational E.conomy, London 1956; sama, Eco~omic Theory and Underdeveloped
RegioTlf, London 1957. 'RAUL PREBISCH Towards'a Dynamic Development Policyfor Latin America,New York
1963; sama, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, Lake Success, N. Y. 1950.
HANS W. SINGER, TheDistributionofGainsbetweenlnvestingandBorrowingGountries, Am.Ec.Rev., Proc. 1950.
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tyneen kansainvälisen tilaston perusteella mitä selvin empiirinen pohja
joskin suhteellisen lyhyellä periodilla. Kehitysmaille oli pelastus haettava
maailman markkinoiden vakauttamisessa.
On· ilmeistä, että sekä akateeI~.isilla piireillä että nimenomaan kehitysmaiden omien karvaiden kokemusten takia poliittisilla piireillä oli tarpeeksi aihetta ehdottaa, että YK:nperussäännön määräyksiä taloudellisen kehityksen edistämisestä sovellettaisiin nimenomaan kehitysmaihin.
Tämå tahto materialisoitui 1960-luvun julistamisessa kasvun vuosikymmeneksi10 sekä YK:n' kauppa ja kehityskongressin k90llekutsumisessa.ll
Edellinen julistus oli perusidealtaan ~)tas~painoista kasvua». tehostava,jälkimmäinen taas »prebischiläinen».Kåuppa- ja kehityskongressi pidettiin
vuonna 1964 ja seuraavana vuonna sen sihteeristö aloitti toimintansa·.
Samana vuonna organisoitiin niin ikään uudelleen osa taloudellisia kysymyksiä käsittelevästä sihteeristöstä Kehityssuunnittelun, -ennusteiden ja
-politiikan keskuksiksi sekä osa olemassa olevasta aktiviteetista ,YK:n
kehitysrahastoksi. Maailmanjärjestö näytti löytäneen roolinsa ja organisaatiomuotonsa tulkittuaan täsmällisesti peruskirjansa taloudellisia ta·
voitteita.

3. TK tietojen kerääjänä, systematisoijana ja levittäjänä
Maailmanjärjestön tehokas toiminta talouskysymyksissä alkoi vuoden
1948 tienoilla. Tästä lähtien on YK suorittanut suurtyön maai1~an
talouden tut;kimuksessa. Tämän tutkimustyön merkitystä ei tavallisesti
huomata, mutta se muodostaa pohjan maailman talouspolitiikan muotoilulle. Tarkoitan tällä tilastojen standardisoimistyön suorittamista. YK
sai tosin Kansainliitolta perinteeksi jonkin verran standardisointisuosituksia, mutta 1940-luvun lopulta alkaen nimenomaan ECOSOC:in alaisen Tilastokomission eri ryhmät ovat esittäneet suosituksia kanfantulotilaston, tuotantotilaston, tavarakaupan nimikkeistön, teollisuugtuotannon volyymi-indeksin laskennan, talonrakennustoiminnan jne. aloilta. 12
Kansainvälinen Valuuttarahasto on standardisoinut maksutasetilaston
ja Kansainvälinen Työjärjestö työllisyystilaston sekä ammattiryhmityk10. The United NationsDevelopment Decade. Proposalsfor Action. New York 1962.
11. Towards a New Policy Jor Development. New York 1964.
12. YK:n omat suositukset on julkaistu sarjoissa Statistical Papers, Series A, C, D, ], K ja M sekä
sarjassa Studies in Methods eli Series F.
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sen. On suorastaan surkuhupaisaa lukea esim. Suomessa silloin fällöin
julkaistuja vuodatuksia, joissa ilmoitetaan, että YK ei käytä tavallisia
tilastomääritelmiä. 13 YK nimenomaan käyttää tavallisimpia käsitteitä ja
pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan saamaan muutkin käyttämään niitä.
Vain YK:n suositukset ovat riittävän arvovaltaisia, jotta eri maiden
hallitukset antaisivat omien tilastovirastojensa tehtäväksi soveltaa niitä
vertailukelpoiseen kansalliseen tilastointiinsa. Minkään yksityisen maan,
puhumattakaan jostain tutkimuslaitoksesta tai yksityisestä tutkijasta,
mahdollisuuksissa tämä ei ole koskaan ollut.
Standardisoitu tilasto on tehnyt mahdolliseksi myös koko maailmaa'
koskevat tilastojulkaisut. Sellaiset säännölliset julkaisut kuin Tearhoo~of
National Accounts Statistics,- Yearhook of International Trade Statistics, Tearhook
of Balance of Payments, Yearhook oj'Lahour Statistics, vain muptamia mainitakseni, ovat niinikään olleet nlahdollisia vain YK:n toimesta julkaistuina. YK:n suosituksia esim. kauppatilaston alalla noudattavat tällä
hetkellä käytännöllisesti katsoen kaikki maat Itäryhmän ja eräitä LänsiAasian maita lukuunottamatta.
Muussa maailmanlaajuisessa talouspolitiikassa 1950-luvulle asti painopiste oli epäilemättä Kansainvälisessä Jälleenrakennus- ja Kehityspankissa, joka toimi suuressa määrin nimensä ensinrrlainitup. tehtävän mukaisesti myöntäen lainoja jälleenrakentaville teollisuus maille. Itse YK:n
ja muiden erityisjärjestöjen puitteissa 1950-luvulle asti suoritetut selvitykset, jotka loivat pohjan ECOSOC :in suosituksille, liikkuivat vielä
1930~luvun ongelmissa; ts. keynesiläisen politiikan esittely ja täystyölli~
syyskysymykset olivat etualalla. 14
Puhtaasti informatiivisessa mielessä tärkeiksi asiakirjoiksi muodostuivat vuosittaiset maailman taloudellista kehitystä kuvaavat julkaisut15
sekä eri aluekomissioiden julkaistlt .omista maanosistaan. 16 Näiden jul13. Esim. JAAKKO OKKER "Muuttuva maailma, Helsinki 1964, s. VI.
14. TYoYPillisiä otsikoita varhaisimmissa julkaisuissa olivat National and International Measuresfor FuU
Employment, Maintenance of FuU Employment (Lake Success, N.Y. 1950), Public Investment and PuU Employment, Montreal 1946, Housing and Employment, Geneva 1948 sekä itse asiassa myös samaan tähtäävä'
Budgeta~ Structure and Classification of Government Accounts,New York 1951.
15. Nykyinen World Economic Survey julkaistiin v. 1948 nimellä Salient Features ofthe WorldEconomic
Situation, 1945-1947, seuraavana vuonna nimellä Major.Economic Changes in 1948.
l6. Euroopassa julkaisut aloitti v. 1948 A Survey ofthe Economic Situation and Prospects ofEurope, Kaukoidässä ja Kaakkois-Aasiassa v. 1949 Economic Survey of Asia and the F ar East, ~amana vuonna Latinalaisessa
Amerikassa Economic Survey of Latin America. Afrikka ja Keski-Itä saivat omat osansa Maailmal1talous-
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kaisujen pohjalla alkoi vuosien mittaan selvitä YK:n huomion keskipisteeksi muodostuva kehitysmaaongelma kvantitatiivisena.
On muistettava, että YK:n 51 perustajamaasta oli 30 kehitysmaata,
mutta niistä vain yksitoista -. Egypti, Eti~pia, Filippiinit, Intia, Irak,
Iran, Kiina, Libanon, Liberia, Saudi Arabiå:ja Syyria - olivat Latinalaisen Amerikan ulkopuolelta. Latinalaisen Amerikan maat, Liberia.- ja
Saudi Arabia olivat olleet sotatoimien ulkopuolella, ja ne kaikki olivat
tuottaneet joitakin strategisia raaka-aineita, joiden vientikysyntä oli ollut
hyvä. Toisaalta ne eivät yksinkertaisesti olleet' voineet tuoda juuri mitään
tavarapulaapotevasta Euroopasta. Toisen maailmansodan päätyttyä
niiden valuuttareservit olivat suuret. Yleisenkehitysmaaoptimismin vallitessa eivät täten sotatoimet välttäneiden kehitysmaiden valuuttareservitkään antaneet aihetta-huolestumiseen. Kehitysmaiden suhteellinen osuus
YK:n jäsenistössä kasvoi 1940-luvunloppupuolella, mutta putosi jälleen
alimmilleen v. 1955,jolloin mm. Suomi, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta,
Portugali ja Saksan puolella toisessa maailmansodassa taistelleet ItäEUFoopan maat hyväksyttiin YK:njäseniksi. Tämän jälkeen YK:n kehitysmaajäsenteI). nlääräja osuus on kasvanut ja tätä nykyä yli 70% YK:n
jäs~nistä on kehitysmaita .
. Kehitysmaaongelma tunkeutui kahdella eri tavalla YK:n toiminnan
k~skeiseksi taloudelliseksi kysymykseksi 1950-luvulla.

4.SU.NFED, EPTA, ICCICAja ne muut
ECQSOC·:in; päätösten mukaisesti syntyneet raportit käsittelevät ensinnäkin maailmankaupan raaka-ainemarkkinoiden epävakaisuutta17 sekä
t()iseksi teknillisen jam.uun avun saantia kehitysmaihin. 18 Raaka-ainemarkkinoidenepätasapainottomuus ei tosin koskenut ainoastaan kehitysmaita, vaan huomattava joukko teollisuusmaita, nimenomaan Austraalia,
raportin täydennyksenä v. 1951 nimiltään Review of Economic Conditions in Africa ja Review of Economic
Conditions in the Middle East.
17 ~ Erityisesti Measuresfor the Economic Development of Underdeveloped Countries, Lake Success N. Y. 1949,
Measuresfor International Economic Stability, New York 1951, Instability in Export Markets of Under-Developed
Countries, New York 1952. Tarkkaan ottaen myös edellä mainittu Nationaland International Measures for
Full Employment on käsitellyt kysymystä.
18. Esim. Technical Assistance for Economic Development available through the United Nations and Spezialized
Agencies, Lake Success N. T. 194$, Technical Assistancefor Economic Development, Lake Success N.Y. 1949,
Methods of Financing Economic Devqlopment in Underdeveloped Countries, Lake Success 1949.
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Kanada, USAja Uusi Seelanti olivat kiinnostuneita näistä kysymyksistä.
Raaka-ainemarkkinoita koskevat pohdiskelut johtivat konkreettisesti
muutamien raaka-ainesopimusten s~tymiseen.
Teknillisen ja muun avun selvittelyt johtivat myös konkreettisiin tuloksiin. Ensinnäkin todettiin, ettei· YK:n normaalin budjetin puitteissa
tarjolla oleva teknillinen apu ollut lainkaan riittävä. Todettiin myös,
ettei finanssiapu ollut riittävää, ainakaan kun käytettiin mittana avunpyyntöjen lukumäärää.
Molemmat pohdiskelut johtivat ns. SUNFED-suunnitelmaan. Tämän
laitoksen, perustamista esitettiinjo v. 1952 eli suunnille~n samoihin aikoihin, kun oli käynyt ilmeiseksi, ett~i v. 1950 toimintansa aloittanutlaajennettu teknillisen avun toiminta voinut nopeasti ratkaistakehitysmaiden ongelmia. SUNFED:in (Special United Nations Fund for Economic Development) perusideana oli myöntää vuosittain n. 250milj.
dollaria kehitysmaille. Senaikaiset pääomaliikkeet huomioonottaen 250
milj. dollaria olisi ollut suunnilleen samaa suuruutta kuin IBRD:n koko
antolainaus sekä teollisuus- että kehitysmaille yhteensä tai noin 1/3 koko
pääoman viennistä kehitysmaihin~
SVNFED:istä ei, kuten. tunnettua, loppujen lopuksi tullut mitään 1~
hinnä USA:n ja Ison-Britannian vastustuksen takia. Sen tilalle laihaksi
lohdutukseksi kehitysmaille perustettiin, ~i Special ,Vnited N ationsFund,
vaan United Nations Special Fund eli SF, jonka tehtävät ja resurssit oli- ,
vat huomattavasti rajoitetummaL19 Näin ollen koko 1950-luvunjälkipuoliskon ja 1960-luvun ensimmäi~ten vuosien YK:n taloudelliset kehitysmaa-aktiot liittyivätkolmeenetityiseen tehtävään: EPTA:n (Expanded Program ofTechnicalAssistance) puitteissa annettavaanteknilliseen
apuun, SF:n puitteissa annettavaan ns.esi-investointirahoitukseen :sekä
lähinnä sihteeristön piirissä tapahtuvaan selvittelyynsiitä,mitäkehity-ssuunnittelu oikein on, ja kehitysmaaongelman kvantifiointiin.
Tuskin mitään YK:n toiminnan puolta on romantisoituniinpaljon
kuin teknillistä apua. Tosiasia on kuitenkin se, että teknillisen avun vuotuinenmenoeräon tätä nykyä vähän yli 50 milj. dollaria eli 0.6 % koko
pitkäaikaisen pääoman nettovirrasta kehitysmaihin. Laajennetun tek;'19. Erinomaisen kriitillisen tarkastelunSUNFED - SF-probleemasta antaa mm. ANDREW SHONThe Attack on World Poverty, New York 1960. Huomattavasti romantisoidumpi historia on esitetty
kirjassa MARIANMAURY The Good War, New York 1965.

FIELD
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niIlisen avun eli EPTA:n perusideana o.n tiedon tason kohottaminen kehitysmaissa. EPTA toimii kahdella eri tavalla: se joko lähettää kehitysmaihin asintuntijan, joka »panee siellä ongelman paikalleen» kouluttaen
samalla paikallisen henkilön e~i count~rpartinvastaamaantoiminrian
jatkuvuudesta, tai se lähettäästipendiaatin kehitysmaasta johonkin muuhun maahan oppimaan sitä tekniikkaa, jolla ongelmaa on hoidettu isäntämaassa. EPTA:n yhteydessä voidaan esittää myös varsin muhkeita lukuja
siitä, miten noin 150 000 asiantuntijaa on taistellut jalosti köyhyyttä,
sairautta ja tietämättömyyttä vastaan kamppaillen samalla heimoyhteiskunnan poppamiehiäjamuita viida~on kauhuja vastaan. EPTA:n arkipäivä on tietenkin hieman toista. Luodessaan teknillisen avun lautakunnaneli TAB:n YK loi myös samanaikaisesti byrokraattisella jatkuvuudellaan toimivan rutiinikoneiston. EPTA toimii periaatteessa siten; että
eri maiden edustajien juhlallisesti luvattua tietyn summan EPTA:n tarkoituksiin, TAB:ssa kokoontuvat YK:n erityisj ärjestöj en virkamiesedustajat jakamaan tätä summaa. Jaon jatkuvuus tulee kuvaan kolmella. eri
tavalla. Kaikki antajakansakunnat lisäävät käytännöllisesti ottaen aina
vuosittain lahjoitusmääräänsä, T AB ei rohkene juuri missään mää~in
muuttaal avun 'maantieteellistä jakautumaa eivätkä TAB:n virkamiesjäsenet halua muuttaa »potin» jakautumaa erityisjärjestöjen kesken.
Teknillisen avun lautakunnan johtaja Mr. Robert Owen vertasi yksityiskeskustelussa asemaansa kyläsekatavarakaupan hoitajaan, joka myy teknillisen avunpc;tkkauksia pennin erissä. Hänenmielest.ään parasta asiassa
kuitenkin on se, että kauppa on ·aina avoinna eikä ketään ole toistaiseksi
käännytetty pois aivan· tyhjin käsin. TAB':ssa näkyy selvästi YK:n päätöksenteon pe~usheikkous: tarpeiden tärkeysjärjestystä ei tutkita minkään
kriteerin perusteella; jatkuvuus ja keskinäinen kohteliaisuus ovat olleet '
toiminnan rituaalisina johtotähtinä. Samanaikaisesti kun antajamaat
ovat kiinnittäneet huomionsa toiminnan teho~uuteen, ne eivät ole kyenneet esittämään mitään kriteeriota siitä, millä tavalla tehokkaita päätöksiä voitaisiin tehdä tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi. Näin ollen
osasta EPTA:n erittäin niukoista varoista ovat tasaveroisina kilpailleet
toisaalta museo- ja kirjastoekspertit sekä toisaalta maatilatalouden ja
kehityssuunnittelun miehet.
Kehitysmaat puolestaan ovat olleet kiinnostuneita paitsi yhä suuremmasta määrästä teknillistä apua, ennen kaikkea sen desentralisoinnista.
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Sillä ne taas ovat tarkoittaneet sitä, ettei teknillisen avun käyttöä saataisi
valvoa eikä sitä koordinoida maittain. Tästä syystä counterpartien määrä
saC:lttaa joissakin tapauksissa olla pienehköissä kehitysmaissa niin suuri,
ettei pätevää henkilöstöä riitä lainkaan hoitamaan sitä normaalia toimintaa, johon teknillistä apua ei· ole annettu. En hålua' tässä kritisoida
teknillistä apua -sellaisenaan. Sen puutteena on ollut lähinnä apuperusteiden kriteerittömyys, avunkoordinoimattomuus ja määrien pienuus. 2o
Special Fundin eli erityisrahaston tehtäväksi jäi rahoittaa niitä itse
asiassa teknillisen avun piiriin kuuluvia projekteja, joi'ssa materiaalipanos
oli suhteellisen suuri työ- ja palveluspanokseen verrattuna. On selvää,
että EPTA:n piirissä miltei jokaiseen avustustoiminnan.muotoon liittyi
joukko materiaalikustannuksia; niiden maärä on ollut kuitenkin5~lO%
kokonaiskustannuksista. SF:nerityistehtäväksi tuli ottaa hoitaakseensel~
laiset projektit, joissa materiaalikustannukset olivat tuntuvia. Tällaisia
ovat esim. mineraalikartoitus ja malminetsintä, pohjavesitutkimukset,
jokien vesivarojen käyttösuunnitelmien laatiminen (mm. Mekong.;.joen
vesivarojen käyttö), tietynlainen erityiskoulutus jne. SF:llä oli onnisaada
ensimmäiseksi' toimitusjohtajakseen Mr. Paul Hoffman ja apulaistoimitusjohtajakseen Arthur Lewis, joilla kummallaki~oli tarpeeksi arvovaltaa
voidakseen kieltäytyä uusimasta EPTA:n virheitä. H6ffman oli ,ollut
Marshall-avun toimeenpanevahallintomies Euroopassa, Lewispuolestaan maailmankuulu tutkijaja käytännön suunnittelija brittiläisenkan~
sainyhteisön eri osissa. He yksinkertaisesti kieltäytyivät hyväksymästä
TAB.;.menettelyä siinä muodossa, että erityisjärjestöt, nimenomaan ILO
ja UNESCO, olisivat saapuneet jakamaan niukkoja varoja enemmän tai
vähemmän· esoteeristen 'projektiensakäyttöön. Erityisesti Hoffman· asetti
ehdoksi valinnalleen, -että SF:n erittäin pätevä henkilökunta voi asettaa
avunpyynnöt tiettyynprioriteettijärjestykseenja esittää ne SF:n 18-jäseni~
selle hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto koostuu eri·· maiden edustajistä. Erityisjärjestöilläei ole siellä virkamiesedustajiaan; ne ovat vain
SF:n päätöksien toteuttajia, johon tarkoitukseen ne·saavat rahaa, mutta
eivät osallistu itse tehtävien valintaan. Hallintoneuvostolla. on valta
hylätä SF:n suosittelemat projektit, mutta sekään ei voi niitä valita.
Täten voitiin turvata johdonmukaisuus SF:n toiminnassa. Prioriteetit
va1itaan kuitenkin teknikkovaltaisesti, tärkeysjärj estyksenmäärää.mo20. Hyvä lukemisto: 15 Tears and 150,000 Skills; an Anniversary Review of EPTA, New

Yor~

1965.
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nessa tapauksessa Mr. Hoffman itse. Hän nauttii luottamusta rahojen
kerääjänä ja on osoittautunut hyvin paksunahkaiseksi kritiikkiä kohtaan.
,Toistaiseksi Hoffmanin prioriteetteja ei ole paljoakaan arvosteltu ai~a
kaan teollisuusmaissa, mutta SF;n menettelytapa ei ole turhalla demok-.
raattisuudella pilattu. 21 SF!n vuotuinen käytettävissä oleva rahamäärä on
ollut viimeksi kuluneina vuosina vain hieman suurempi kuin EPTA:n,
mikäkehitysmaaongelmaan verrattuna on naurettavan pieni. SF ja
EPTA yhdistettiin v. 1965, jolloin molemmille annettiin SF:n organisaatiorakenne ja sen nimeksi tuli UNDP eli YK:n kehitysohjelma.
Sivuutan vain maininnalla muut YK:n erityistoiminnat, joita ovat
Kongon rahasto eli UNFC, pakolaiskomissio eli UNHCR, lastenrahasto
eli UNICEF, Palestiinan pakolaisten apu- ja työtoimisto eli UNRWA
sekä maailman elintarvikeohjelma eli WFP. Ne ovat yhdessä UNDF:n
sekä YK:n ja erityisjärjestöjen normaaleihin budjetteihin sisältyvän teknillisen avustuksen kanssa viime vuosina siirtäneet n. 200 milj. dollaria. vuosittain kehitysmaihin. Tämä määrä on puolestaan vajaat 3 % siitä, mitä
kehitysmaat yleensä saavat muulta maailmalta. On täysin lapsellista puhua, että YK:n ;erilaiset suhteellisen heikosti koordinoidut toiminnat voisivat ratkaist~ kehitysmaaongelmaa. Jos edelliseen lisätään Maaihnanpankin ryhmän antolainaus, joka tätä nykyä on nettomäärältään n. 600
milj. dollaria kehitysmaihin, päästään summaan, joka on n. 10 % kehitysmaihin suuntautuvista pääomavirroista. Se on toisaalta 2.5 % kehitysmaissa tapahtuvista bruttoinvestoinneista ja 0.5 % kehitysmaiden
bruttokansantuotteesta. On selvää, ettei sellaisilla summilla mitään kasvuongelmaa ratl}aista, suunniteltiinpa sen käyttö kuinka' strategisesti hyvänsä.
Mainitsin' edellä, että YK:ssa kii~nitettiin huomiota myös raaka-ainemarkkinoiden epävakaisuuteen. Tässä mielessä organisoitiin v. 1947 erityinen komissio, Väliaikainen kansainvälisten hyödykejärjestelyjen koordinaatiokomitea (1 CCI CA), jonka tehtäväksi tuli järjestää ja koordinoida
vuosittain eri raaka-aineiden hinta- ja määräsopimuksia koskevia neuvotteluja. 22 U seita hyödykekokouksi~ pidettiinkin.; näistä ensimmäiset olivat
vuosina 1950 ja 1953 pidetyt ti~akongressit ja v. 1953 pidetty sokeri21. Kts. esim. SHONFIELD mt. s. 109-112 ja 237-238.
22. Kts. esim. Review of International Commodity Arrangements. Geneva 1947 ja vuodesta 1948 alkaen
vuosittain julkaistut Review of International Commodity Problems.
2
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kongressi. Hyödykesopimukset eivät sellaisinaan olleet uusia, niitähän oli
solmittu jo 1920- ja 1930-luvuilla. Uutta oli sen sijaan se, että YK:n puitteissa yritettiin saada sekä tuottaja- että kuluttajamaat saman pöydän
.ääreen. IqCICA:n puitteissa ovat syntyneet vehnä-, sokeri-, tina- ja
kahvisopimukset. 23 Nämä hyödykkeet kattavat vain pienen osan maailmankaupasta ja kehitysmaiden vientikaupastakin. Edellisten lisäksi
ICCICA:n ja FAO:n toimesta on saatu aikaan tutkimusryhmät lyijyn,
sinkin, kaakaon, banaanien, sitrushedelmien, oliiviöljyn, puuvillan ja kuparin maailmanmarkkinoita selvittelemään. Sopimuksia ne eivät ole-saaneet toistaiseksi syntymään. Maailman teesopimusta ei ole uudistettu
sitten vuoden 1955. Arvokkaasta työstä huolimatta kehitysmaita tyydyttävää ratkaisua kansainvälisessä kaupassa ei näin ollen ole saatu
aikaan. Teollisuustuotteiden suhteen ei ratkaisua ole juuri yritettykään.
Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat heilahtelevat ja vientihintojen ja -määrien muutokset voivat täydellisesti romahduttaa pienen kehitysmaan muutoin realistisen kasvuohjelman.

5. Kuilu ja sen mittaaminen
Ensimmäisen koko maailmaa koskevan selvityksen 'kehitysmaiden ja
teollisuusmaiden välisestä kuilusta suoritti ECOSOC:in asettama pieni
erityiskomissio, joka jätti raporttinsa v. 1951. 24 Vaikka siinä esitetyt
arviot perustuvat sen aikuiseen tilastoon ja vuoden 1949 hintatasoon, on
tietyssä määrin mielenkiintoista tarkastella saatuja tuloksia. Tavoitteeksi
asetettiin raportissa kehitysmaiden kansantuotteen 2 prosentin vuotuinen
kasvu asukasta kohden, ja kun väestön lisäys arvioitiin 1.25 prosentiksi,
tuli siis koko tavoitelluksi kasvuyauhdiksi 3:25 % vuodessa. Komitea arvioi, että vuosina 1950 -1960 tähån tarkoitukseen olisi tarvittu kehitysapua kaikkiaan 13 894 milj~ dollaria Kiina ja Mongolia poisluettu"na,
noin 19000 milj. dollaria ne mukaan lukien. Keskimäärin apu olisi ollut
siis 1.3 -1.9 mrd dollaria vuodessa.
Järjetyksessä ~~isen kvantitatHvise~ arvion esittivät professorit Max
23. Suhteellisen hyvän yleiskatsauksen antaa J. ,w. F. ROWE Primary Commodities in International
Trade, Cambridge 1965, erityisesti Part IV. Kts. myös JAN TINBERGEN Shaping the World Economy, New
York 1962.
24. Measuresfor the Economic Development 01 Underdeveloped Countries, New York 1951.
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Millikan ja W. W.Rostow v. 1956. 25 Tässä selvityksessä tultiin siihen tulokseen, että 2.1 prosentin per capita kansantuotteen kasvun (tällä kertaa
3.5 prosentin kokonaiskasvun) rahoittamiseen tarvittaisiin 3.5 mrd dol~a
ria vuosittain lisää siihen pääomavirtaan, joka 1950-luvun alkupuoliskolla oli suuruudeltaan n. 3.0 mrd dollaria eli yhteensä 6.5 mrd dollaria.
Laskentamenetelmänä oletettiin, että ulkomaista pääomaa tarvittaisiin
30 - 50 <;'0 kehitysmaiden investoinneista.
Suunnilleen samoihin lopputuloksiin tuli YK:n ja FAO:n yhteinen
tutkimusryhmä, joka selvitteli elintarvikeavun merkitystä. 26· Olettaen,
kuten ryhmä teki, että elintarvikeapu olisi 1/6-1/4 kokonaisavusta, päästään kokonaisavun vuotuiseen tarpeeseen, 5-6 mrd dollaria. Elintarvikeapu ei palvele välittömästi investointeja, joten edelliseen laskentaan verraten taso oli noussut.
Samassa kahden prosentin asukasta kohden lasketun kansantuotteen
kasvussa pysytteli myös Paul Hoffman. Hänen arvionsa mukaan 1960luvulla tarvittaisiin kehitysapuna keskimäärin 7 mrd dollaria27 vuosittain.
Edellä mainitut selvitykset oli laadittu käsitellen kaikkia kehitysmaita
yhtenä ainoana suurryhmänä. Erittäin mielenkiintoisen selvityksen laati
yksityinen tutkija prof. Rosenstein-R~dan. Hän pyrki lasketnaan kehitysmaiden pääoman tuontitarpeet ottaen huomioon niiden erilaiset investointien absorhtiokapasiteetit yksilöllisesti maittain. Här;ten tuloksensa
eivät sanottavasti poikenneet edellä mainituista. Hänen tutkimuksessaan
oli tärkeintä se, että kehitysavun tarpeen odotettiin vähenevän 1970luvulla mutta! ei kuitenkaan loppuvan ennen kuluvan vuosisadan päätettä. 28
Eräät erityisjärjestöt, nimenomaan UNESCO, olivat innokkaita puuhaamaan samaan aikaan omia kuilulaskelmiaan. Esimerkiksi Afrikan
opetusohjelmaa varten laskettiin tarvittavan vuosittain vuoden 1965 tienoilla 1 125 milj. dollaria. Se on valtava määrä, kun ottaa huomioon,
että Afrikka saa tätä nykyä n. 1~ 7 milj. dollaria vuodessa ulkomaisia
pääomia kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin.,
25. MAX F. MILLIKAN-W. W. ROSTOW A PropaSI#, Key to an Effective Foreign Policy. New York 1956.
26. Development Through Food, a Strategy Jor Surplus Food Utilization, Rome 1961.
27. PAUL G. HOFFMAN One HundredCountries, Oneand One Quarter BillionPeople, Washington D.C. 1960.
28. P. N. ROSENSTEIN-RoDAN International Aid Jor Under-Developed Countries, Rev. of Ec. and Stat.,
May 1961.
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YK:n itsensä oli pakko ottaa kantaa kehitysavun kvantitatiiviseen
ongelmaan. UNCTAD:in kokoukseen kesällä 1964 valmistetun ehdollisen ennusteen mukaan, joka lähti siitä, että kehitysmaissa toteutuisi 5
prosentin vuotuinen kasvu, pääoma- ja aputarpeet v. 1970 nousisivat jo
20 mrd dollariin vuodessa. 29
Ottaen huomioon, että ennusteen julkaisuvuonna eli 1964 pääomavirta oli suuruudeltaan 7.8 mrd dollaria, loppulukemat alkoivat jo lähestyä tähtitiedettä. Tässä vaiheessa organisoitiin YK:n päämajassa Yleisen
taloustutkimuksen ja -politiikan toimisto uudelleen Taloudellisen ohjelmoinnin, ennusteiden ja politiikan keskukseksi. Uusi arvio kehitysmaiden
pääomantarpeesta voitiin julkaista aivan vuoden 1964 lopussa ja tällä
kertaa tähtäin oli asetettu vuoteen 1975. 30 Tulos oli edelleen järkyttävä.
Nykyisen 4 prosentin kasvuvauhdin säilyttäenkin kehitysmaiden pääomantuontitarpeet olisivat vuoden 1970 tienoilla 14 mrd ja vuoden 1975
tienoilla 18 mrd dollaria vuodessa. Jos kasvuvauhtia aiotaan lisätä
5 prosenttiin, ovat vaatimukset 20 ja 32 nird dollaria.
En.puutu tässä yhteydessä ennusteiden menetelmäkysymyksiin. Lopputulosten muutos aikaisempiin ennusteisiin nähden johtuu, paitsi tietenkin
maailman inflaatiosta, ennenkaikkea vuosikymmenen kehityksen eli
1960-luvun kasvu tavoitteiden nostamisesta ja empiirisesti todetusta terms
oftraden heikkenemisestä kehitysmaiden kannalta, sekä kehittyneemmistä
menetelmistä. Joka tapauksessa maailma on ilmeisesti sen tosiasian edessä, ettei kehitysmaaongelma selviä tämän sukupolven aikana. Ilman huomattavaa talous apua kehitysmaat eivät kykene edes sellaiseen taloudelliseen kasvuun, joka 'vastaisi niiden väestön kasvua. Kehitysmaat joutuvat
tinkimään keskimääräisestä 5 prosentin kasvu tavoi tteistaan, koska ne
eivät ilmeisesti saa tuoduksi sen :edellyttämiä pääomamääriä, ja maailmassa vallitseva kuilu rikkaiden ja köyhien maiden välillä syvenee. Kun
kehitysmaiden tarpeet jo noin vuonna 1970 vaatimattomastikin .laskien
ovat suuruudeltaan noin kaksinkertaiset nykyiseen pääomavirtaan verrattuna, ja kun YK:n OSll;US Maailmanpankin ryhmä· mukaan luettuna on
edellä mainitsemani 10 ~Io koko nykyisestä pääomavirrastaja YK:n oma
osuus ilman Maailmanpankin ryhmää vain 3 % siitä, ei ole ti.etenkään
29. Kts. International Trade and its Signifi&ance for Economic Development. United Nations ConJerence on
Trade and Del1elopment, VoI. VI, Part 1: Proceedings. New York 1964.
30. Studies in Long-Term Economic Projectionsfor the World Economy, New York 1964.

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN. . .

19

mitään syytä väittää, että YK johtaisi tai ohjaisi maailman talouspolitiikkaa. Se voi suorittaa tutkimuksia, se voi antaa informaatiota, se voi
kvantifioida ongelmia ja se voi lisätä tiedon tasoa. Jos maailma oppii
kuulemisen taidon, on jotai~ toivoa kehitysmaaongelman ratkaisusta.
ECOSOC asetti kevättalvella 1966 pysyvän komitean pohtimaan kysymystä, voidaanko kehitysmaiden tarpeet ja YK:n rajoitetut resurssit huomioon ottaen puhua jostakin YK:n harjoittamasta ma~ilman talouspolitiikasta. Komitean puheenjohtaja Jan Tinbergen on vastannut kysymykseen myöntävästi. 31 Komitea ei ensimmäisessä kokouksessaan yhtynyt
ainakaan yksimielisesti puheenjohtaja~nsa.

6. 'Yhdistelmä
Miksi YK ei ole onnistunut? Syitä' on useita. Kuten edellä k~vi ilmi,
YK:nja sen erityisjärjestöjen, Maailmanpankin ryhmä mukaan luettuna,
varat ovat liian pienet. Ne eivät nouse vieläkään edes 1 mrd dollariin ja
tällä määrällä ei tehokasta talouspolitiikkaa harjoiteta. Päätöksentekoproseduuri Y~:ssa on kovin vaihteleva. Maailmanpankin ryhmässä
äänestetään osuuksien mukaan ja siinä osakeyhtiössä kuuluu ylinnä teollisuusmaiden ääni. ECOSOC:issa ja YK:n yleiskokouksessa äänestetään
maittai.n. Teollisuusmaat eivät ole olleet halukkaita antamaan maailman
köyhille ja nälkäisille kehitysmaille erityisen suurta sananvaltaa siitä,
miten ja kuinka paljon teollisuusmaiden olisi niitä autettava. Vanhassa
T AB :ssa äänestivät byrokraatit pikkusummista, vanhassa SF :ssä esitti
Hoffman priqriteetit niin ikään pikkusummien käytöstä. Toistaiseksi ei
yksinkertaisesti ole keksitty parlamentaarista menettelytapaa, miten
auttajat ja autettavat olisivat todella tasa-arvoisia. On tietenkin selvää,
että USA yli 700 mrd dollarin kansantuotteineen on tasa-arvoisempi kuin
Malediivit, jossa BKT on 90 milj. dollaria. Kuinka taloudellisesti eri
kokoisten maiden äänet olisi laskettava, on ratkaisematta. Väestökään
ei päde kriteerinä, sill~ joskus tulevaisuudessa Kiina ja jo nykyisin Intia
saattaisi viedä enemmistön YK:n äänistä. Vielä pahempi on YK:n
päätöksentekoelinten kykenemättömyys tehdä päätöksiä taloudellisista
kysymyksistä. Sekä ECOSOC:iin että YK:n yleiskokouksen toiseen ko31. JAN TINBERGEN International Economic Planning, Daeda1us, Spring 1966. Proc. of Am. Acad. of
Arts and Science, VoI. 95, No. 2.
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miteaan kokoontuvat diplomaatit hukutetaan taloudellisiin dokumentteihin, joiden teknillistä kieltä he eivät ymmärrä. Tavallinen ratkaisu on
tällöin ollut uuden erityisjärjestön, komitean jms. perustaminen tai tyytyminen kovin helppoihin, mutta kasvun k~nnalta epärelevantteihin museo- ja neekerikulttuuriprojekteihin. ECOSOC:in edellä mainitun pysyvän komitean tarkoituksena on rikastaa esille eri selvityksistä YK:n toimintavaihtoehdot ja niiden edellyttämät ratkaisut. Komitea itse uskoo
voivansa esittää jotain merkittävää vasta parin vuoden kuluttua. Kun
vaihtoehdot ovat selvillä, on ongelma, miten niistä äänestetään, ratkaisematta.
Maailmanjärjestö kolkuttelee omiatuntoja ja luo forumin keskinäiselle
taloudelliselle informaatiolIe. Vastakkaisen osapuolen kq.untelu ja selvitysten lukeminen on kai kehittyneintä, mihin maailma intellektuaalisesti
ja moraalisesti kykenee.
i

Taloudellisen
suunnittelun mahdollisuuksista Suomessa
Esitelmä,}onka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
marraskuun 16 päivänä 1966 piti
l\/fAUNO KOIVISTO

Taloudellisen suunnittelun merkitys tulee lähiaikoina tähänastisesta huomattavasti lisääntymään. Hallitus on ilmoittan.ut talouspoliittiseksi tavoitteekseen edellytysten luomisen taloudelliselle kasvulle. Kun tämä on
tehty, eli kun ulkomaisen maksutaseemme vajaus on saatu supistumaan
ulkomaisten lainanottomahdollisuuksiemme puitteisiin, kun rahoitusmarkkinamme ovat rauhoittuneet ja kun valtiontalous on normaalina
pidettävässä kunnossa, viimeistään silloin *tullaan kysymään, millä tavalla valtio aikoo osallistua kansantaloutemme kehittämiseen, mikä tulee olemaan yksi'tyisen sektorin asem~ ja minkämuotoista yhteistoimintaa
julkisen ja yksityisen sektorin välillä tulee olemaan.
Hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä siihen, että kansalaiset voisivat
elää suhteellisen turvattua elämää, mutta että heillä olisi samalla kuitenkin runsaat mahdollisuudet yksityiseen yrittämiseen ja aloitteellisuuteen. Tarkoituksena on toisin sanoen nykyisen sekamuotoisen talousjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen. Valtiovallan ensisijaisena tehtävänä on niiden yleisten puitteiden luominen, joiden sisällä yksityinen
talouselämä jakötitaloudet voivat tehdä omia valintojaan.
Samanaikaisesti kun mielenkiinto on siirtynyt suhdannepolitiikasta
kasvupolitiikkaan, on taloudellisen suunnittelunkin kysymyksenasettelu
muuttunut. Voimme sanoa myös, että tapahtunut poliittisen painopisteen siirtyminen vasemmalle päin ja nähtävissä olevat voimakkaat pyrkimykset valtion talous aseman lujittamiseksi ja valtiovallan taloudellisen
toimintavapauden laajentamiseksi asettavat taloudellisen suunnittelun
entistä vaativamman tehtävän eteen.
Kansantaloutemme joutuu ainakin lähivuodet toimimaan tilanteessa,
jossa valuuttamme ulkomainen arvo on lievästi liian korkea. Vaikka har-
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joitettavan talouspolitiikan avulla ilmeisesti päästään siihen, että kilpailuasemamme vähitellen paranee, on meidän tultava toimeen valuuttamme
lievänyliarvostuksenkin vallitessa. Tämä voi merkitä sitä, että rahamarkkinat säilyvät kireinä, että investointihalukkuutta on enemmän kuin
säästämishalukkuutta, eli että kaikki hankkeet eivät löydä rahoitusta,
vaan karsintaa on suoritettava muutakin kuin pelkkää yksityistaloudellista kannattavuuskriteeriä käyttäen. Se merkitsee julkisen säästämisen
pitämistä korkealla tasolla, varojen ohjaamist~ julkisen talouden kautta
kulutuksesta investointeihin, se merkitsee valtiolle entistä keskeisempää
asemaa talouspoliittisissa ratkaisuissa.
Nyt vallitsevassa ja todennäköisesti edessä olevassa tilanteessa kiintyy
huomio valtion oman toiminnan suunnitteluun, yksityisen sektorin informoimiseen valtiovallan aikomuksista sekä uusien yhteistyömuotojen löytämiseen julkisen ja yksitYisen sektorin välille. V ~ltion puolella on saatava
aikaan johdonmukaisesti asetettuihin tavoitteisiin tähtääviä suunnittelumahdollisuuksia, yksityisellä puolella on tiedettävä mihin valtiovalta pyrkii ja minkälaisella pysyvyydellä. Valtiovallan on puolestaan tunnettava
yksityisen sektorin tarpeet ja aikomukset.
Suunnitelmallisuus edellyttää tavoitteiden asettelussa 'selkeyttä ja ristiriidattomuutta. Tämän aikaansaaminen on koko kansantalouden ja jopa
pelkästään valtiontaloudenkin tasolla vaikea tehtävä. Se on vaikeata jo
yhden yrityksenkin tasolla.
Suunnitelmallisuuden puutteen yhtenä tunnusmerkkinä on se, ettei
tavoitetta kyet~ asettamaan sen yksiselitteisemmin kuin esim. sanoen,
että jokin asia »pyritään hoitamaan kokonaisuuden kannalt,a mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.» Näin tehden ei ole asetettu itse
asiassa mitään tavoitetta- ja tällaisten ohjeiden mukaan ei kenenkään ole
mahdollista toimia johdonmukaisesti! Ruotsalaisessa Yngve Rollofin
oppikirjassa Operationsanaf:ys esitetään ,opettavainen ja selkeä kuvakerto~
musniistä järkyttävistä tuloksista, joihin päädyttiin, kun laivaston eri
osastoille annettiin kullekin erikseen tehtäväksi rakentaa kokonaisuuden
kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen sotalaiva.
Siihen seikkaan, että taloussuunnittelu on tullut ajankohtaiseksi kaikissa maissa, on useita syitä. Ensimmäinen, niistä on, että sekä yksityisen
että julkisen sektorin käytettävänä on nykyään entistä kokonaisvaltaisempi kuva kansantaloudesta. Toiseksi: usko hintamekanismin kykyyn
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ohjata voimavaroja yhteiskunnassa optimaalisella tavalla on vähentynyt,
ja valtiovallalle on tunnustettu kuuluvan entistä aktiivisemman osan
näytteleminen yhteiskunnan kehittämisessä. Riippumatta siitä, mikä on
kunkin asenne valtiojohtoiseen talouselämään, lienevät kaikki sitä mittltä,
että julkisen sektorin omien toimintojen yhteensovittaminen on välttämätöntä. Samanaikaisesti on selvitettävä, miten ne vaikuttavat yksityisen
sektorin toimintaan ja miten tämä puolestaan julkiseen.
Samanaikaisesti kun kokonaisvaltainen kuva kansantaloudesta on selkeytynyt, on myös t~louselämän ajallinen tarkasteluhorisontti pidentynyt. Asuntopolitiikka, koululaitoksen kehittäminen, voimalaitos- ja liikenneverkostoinvestoinnit, metsätalous, väestöpolitiikka jne. ovat aloja,
jotka pakottavat meidät suunnittelemaan toimintaa 25-50 vuodeksi
eteenpäin. On luonnollista, ettei kenelläkään voi olla tällaisella aikavälillä
tulevaisuudesta mitään varmaa kuvaa. Tul4vaisuuteen yltäviä päätöksiä
on kuitenkin tehtävä, ja toivottava~ on, että päätök~et perustuvat mahdollisimman hyvään ja yhtenäiseen ennustukseen kansantalouden ja
koko yhteiskunnan tulevasta kehityksestä.
Usein kuulee väitettävän, että kaikki ennustaminen on mahdotonta ja
että sitä ei pitäisi edes yrittää. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteivätkö
moiseen suuntaan puhujat silti syyttäisi esim. edesmenneitä kaupunkisuunnnittelijoita lyhytnäköisyydestä, poliitikkoja virhelaskelmista esim.
jonkin ulkomaan käyttäytymisen suhteen jne. Ennustaminen on välttämätöntä ja sen tulee nojautua tiedossa oleviin tosiseikkoihin ja havaittavissa oleviin kehityssuuntiin. En,nustaminen on aina vajavaista,.koska tietomme tulevasta_ on vajavaista. Täydellinen. tieto tulevasta voi olla vain
niillä, jotka katsovat saaneensa ilmoituksen ylhäältä, mutta se ei olekaan
enää ennustamista, se on profetointia. Taloussuunnittelussa on syytä
tyytyä käyttämään ennusteita ja jättää profetointi vähemmälle. Selvää
on, että kovin pitkällä tähtäyksellä toimittaessa kaikki päätökset joudutaan tarkistamaan ennen tavoitteiden saavuttamista sitä mukaa kuin
uutta tietoa såadaan. Päätösten tarkistaminen on kuitenkin helpompaa,
jos· tiedetään, mihin on pyritty ja millaisiin olettamuksiin perustuen.
Taloussuunnittelu pyrkii edelleen sen piirin laajentamiseen, jolle kuuluu keskipitkän ja lyhyen välin talouspolitiikan muotoileminen. Mahdollisimman monen päätöksentekijän vetäminen keskusteluihin antaa mahdollisuuden eri hankkeiden keskinäisen suotavuuden tarkasteluun ja ver-
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tailuun sekä.kokonaisuuden pitämi~een käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Mukana tulisi olla kaikkien niiden, jotka asioista todella
päättävät. On selvää, että tällaisissa keskusteluissa tulisi nimenomaan
valtakunnan suurimman päätöksentekijäneli .valtion olla mahdollisimman hyvin selvillä omistaaikomuksistaan. Monessa suhteessa keskipitkällä aikavälillä tapahtuva' su unni ttelu on keskeisessä asemassa, sillä noin
8 -1 0 vuoden kuluessa ehtii talouselämässä - erityisesti teollisuudessa tapahtua melkoisia rakennemuutoksia. Kvantitatiivisesti suurin osa 'virheinvestoinneista ja myös kehitystä ohjaavista päätöksistä tehdään tämän
aikavälin odotuksiin perustuen.. .
Keskipitkällä aikavälillä talouspolitiikan tavoitteet ja niiden keskinäinen ristiriidattomuus.muodostuvat tehokkaan toiminnan edellytykseksi.
Kun on muodostettu täsmällinen käsitys siitä, minkälaiseen rakennemuutokseen yhteiskunnnassa resurssien puitteissa pyritään ja mikä osa julkisen vallan on suoritettava siitä, tulevat yksityisen sektorin toimintaedellytykset jo melko .lailla kartoitetuiksi.Jotta yksityiset tuottajat todella voisivat suunnitella tuotantomääränsä ja niiden saavuttamiseksi välttämättömät investointinsa, on heidän tiedettävä jotain tulevasta tulotasosta, hinnoista, palkoista, luotonsaannin mahdollisuuksista, kauppapolitiikasta ja
verotuksesta. Juuri näistä asioista on keskipitkän aikavälin suunnittelussa
keskusteltava ja sovittava. Osapuolina tavoitekeskustelussa tulisi olla
julkisen vallan, työmarkkinajärjestöjen, talouselämän tuottajajärjestöjen .
sekä ainakin suurimpien ja keskeisessä' asemassa olevien yksityisten yrittäjien. Keskipitkän aikavälin taloussuunnittelu neuvottelumenetelmineen
on eräs taloudellisen demokratian toteutumismuodoista. Henkilöiden ja
järjestöjen, joita koskevia päätöksiä:tehdään, on saatava osallistua niiden
muotoilemiseen ja heille on sallittava mahdollisuus lausua itseään koskevista asioista mielipiteensä .
.Mitä lyhyci'~pi suunnittelun aikaväli on, ts. kun taloudellisen toiminnan suunnitteiu rajoittuu noin budjettivuoteen, muodostuu nimenomaan
valtiovallan omien toimintojen - olivatpa ne sitten hallituksesta tai esim.
Suomen Pankista lähtöisin - yhteensovittaminen yhä keskeisemmäksi
tehtäväksi.
Edellä esittämäni valossa on syytä tarkastella, mitkä elimet suunnittelevat ja toim.eenpanevat nykyisin talouspolitiikkaa, miten tehokkaasti ne
toimivat ja miten·niiden tehokkuutta- voitaisiin kukaties parantaa. Tradi-
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tion voimalla Suomen hallintqkoneisto on rakennettu eri hallinnonalojen
periaatteelliselle tasa-arvoisuudelle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen
ministeriö, valtion liikeyritys ja osakeyhtiö noudattaa melko itsenäistä
politiikkaansa. Talouspolitiikan koordinointi ja niin muodoin myös toimeenpanon tärkeysjärjestyksen toteaminen tapahtuu vuosittain budjettia laadittaessa. Kun esitetään, että budjetin menopuolesta n. 75 % on
lakisääteisiä, . tarkoitetaan sillä sitä, että 75 % valtion menoista on itse
asiassa keskipitkällä tai pitkällä tähtäyksellä melko lailla kiinni lyöty
joko suunniteltuna tai suunnittelemattomana, koordinoituna tai koordinoimattomana. Luonnollisesti jokaisen budjettiesityksen yhteydessä voidaan pyrkiä tarkistamaan aikaiseminin vahvistettuja lakisääteisiä menoja.
Se on muulloinkin välttämätöntä, jos voidaan todeta, etteivät lait ole
johtaneet eivätkä ilmeisesti johda haluttuun lopputulokseen. Tämä aikaisempien päätösten tarkistaminen johtaa joka tapauksessa, ainakin jos
valtion menoperusteita pienennetään, ankaraan vastalauseiden myrskyyn,
olipa muutos kuinka suuressa määrin hyvänsä voimavarojen entistä tarkoituksenmukaisempaa suuntaamista. Menoperusteiden tarkistaminen johtaa yksityisen sektorin ja muiden valtion menoista riippuvien taloudenpitäjien. omien keskipitkän ja pitkän ajan suunnitelmien tarkistamiseen.
Valtion osakeyhtiöt ovat enemmän tai vähemmän itsenäisiä talousyksiköitä hallintoneuvostoineen ja johtokuntineen. Enimmäkseen ne itse
laativat investointisuunnitelmansa. Joskus laajennusaloitteet, uusien valtion yhtiöiden perustaminen ja niiden sijoituspaikan valinta otetaan
esille ulkopuolisten voimien toimesta. Tähän mennessä ei ole tuotettu
mitään yhtenäistä valtion osakeyhtiömuotoisen yrittäjyyden kehittämisI
suunnitelmaa edes keskipitkällä aikavälillä. Vasta tällaisen ohjelman
avulla voitaisiin yhtäältä valtion osakeyhtiöinvestoinnit asettaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen ja toisaalta valtion osakeyhtiöinvestoinnit
ja yksityiset investoinnit asettaa suosituimmuusj~rjestykseen esi~. rahoitusta harkittaessa. koko kansantalouden puitteissa.
Valtion ei-yhtiömuotoisten liikeyritysten joukossa taloudelliselta merkitykseltään ovat ylivoimaisesti tärkeimmät rautatiet, posti- ja lennätinlaitos, metsähallitus sekä puolustuslaitoksen tehtaat. Nimenomaan rautateiden investointe~hin ovat suuressa määrin vaikuttaneet ulkopuoliset
tekijät. Ratojen rakentamista koskevat aloitteet eivät suinkaan aina ole
lähtöisin rautatiehallituksesta tai edes valtioneuvostosta.
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Valtion lainoja, lukuun ottamatta lainoja valtion osakeyhtiöille, on
itse budjetissa monissa pääluokissa. Yksityisen talouselämän kannalta
ovat tärkeimmät työllisyys-, pienteollisuus- ja pientonnistolainat sekä
kehitysalueiden teollisuuden ja muiden elinkeinojen tukemiseksisuoritettavat korkosubventiot. Itse asiassa koko valtion harjoittama antolainaustoiminta, johon edellisten lisäksi kuuluu tietenkin asuntohallituksen
ja maatilatalouden kehittämisrahaston (entisten Aravan ja Asutusrahaston) hoitama antolainaus, muuttaa periaatteessa pääoman hintaa niillä
aloilla, joihin antolainaus kohdistuu, verrattuna siihen tilanteeseen, mikä
olisi vallinnut ilman tätä lainanantoa. Koko antolainaus toiminta ja korkojen subventointi erityisesti ovat voi mallinen keino taloudellisten voimavarojeIl suuntaamisessa. Niillä voidaan saada aikaan huomattaviakin
rakennemuutoksia.
Kehitysaluelait sisältävät valtionmaksamien korkosubventioiden lisäksi
myös luopumista valtion tuloista eli erilaisia verohelpotuksia. Lukuunottamatta kehitysalueille perustettavia yrityksiä ovat meillä eri aikoina.
verohelpotuksista saaneet nauttia talletukset, asuntotuotanto, valtion
obligaatiot, merenkulku, laivanrakennus jne. Verotuksen yhteydessä sovellettavaa valtiolle kuuluvasta tulosta luopumista tapahtuu myös yritysten tulo- ja omaisuusverotuksessa, sikäli kuin yritykset voivat käyttää
hyväkseen poisto-oikeutta tai vaihto-omaisuuden vapaata ·arvost~soikeut
ta. Kokonaisuudessaan erilaiset verovapautusjärjestelmät muodostavat
melkoisen viidakon. Niillä on pyritty korostamaan jotain säästämisen
muotoa, mutta tuloksena on ollut kokonaiskuvan himmeneminen siinä
määrin, ettei niiden avulla enää ole mahdollista harjoittaa mitään rakennemuutokseen tähtäävää johdonmukaista talouspolitiikkaa. Liike~ero
tuksen uudistamisen yhteydessä pyritään osa näistä epäkohdista poistamaan.
,Tässä yhteydessä on .mainittava julkisten luottolaitosten, kuten Postisäästöpankin, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Vientiluotto Oy:n sekä
myös Teollistamisrahaston ja Matkailun Kehittämisrahaston toiminta.
Kukin niistä vaikuttaa tai ainakin voi vaikuttaa taloudellisten voimavarojen suuntaamiseen. Valtioneuvostolla on edustajansa niiden hallintoelimissä, joskus tosin miltei väärän koivun .takaa, mutta toisaalta ei niidenk~än ole pakko kovin suuressa määrin kuunnella valtioneuvostoa.
Kun edelleen lisäämme luetteloon varsinaisen rahapolitiikan, joka on
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Suomen Pankin hoidettavissa ja jo perustuslakiemme mukaan valtioneuvostosta riippumatonta, onkin lueteltu tärkeimmät talouspolitiikkaa harjoittavat julkiset instituutiot.
Kaikesta edellisestä voidaan todeta, että valtiolla on tosiaan jbukko
keinoja ja instituutioita,joilla se voi vaikuttaa: voimavarojen suuntautumiseen, talouselämän rakennemuutoksiin ja sitä tietä taloudelliseen kasvuun. Vaikuttavin tekijä on ollut ja on valtion tulo- jamenoarvio. Se ei
kuitenkaan aina kanna 'yhtenäistä leimaa, ja parhaimmillaankin se vielä
nykyään edustaa budjetin tekijöiden käsityksiä siitä, mikä on »kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu». Tulos ei aina vastaa
odotuksia.
Suurin osa taloudellisesta lainsäädännöstämme on syntynyt jonkin
erikoisongelman ratkaisemiseksi. Nämä ratkaisut laahautuvat vuosittain
budjetteihin sidottuina määrärahoiha. Investointihankkeissa on menetelty suunnilleen samoin. Monet hankkeet ovat joskus aikaisemmin syntyneet esim. työllistämisinnostuksesta. Kun investointi on kerran pantu
alulle, ei siihen uponneita pääomia ole haluttu katsoa kerta kaikkiaan
menetetyiksi,; vaan pääomien haaskausta on jatkettu siinä toivossa, että
sy~tyisi edes tuluskukkaro, kun ei kerran takkia saatu aikaan.
Julkisessa keskustelussa kiinnitetään varsin run"saasti huomiota sijhen,
että valtio verotuksellaan kaventaa yrityksien mahdollisuuksia. Tietenkin näin on. Toisaalta jokainen valtion kotimaahan suorittama meno on
myös jonkun tulo. Nimenomaan valtion menot antolainauksen muodossa
tai korkosubventioina muuttavat investointiedellytyksiä. Valtion vaikutusta talouselämään ei näin ollen ole tarkastel tava vain virkamiesten
palkkauskysymyksenä tai tulonsiirtokysymyksenä. Missään nimessä se" ei
ole vain kulutusta suosivaa ja tuotantoa ehkäisevää.
Valtion omiin yritysinvestointeihin ei hallitus ole omaksunutdogmaattista kantaa. Hallitus on kiinnostunut siitä, että reaalitaloudellisesti
välttämättömät investoinnit syntyvät, eri asia on, kuka ne omistaa.
Toisaalta on otettava huomioon, että esim. kemian perusteollisuuden
ja metallien perusteollisuuden tuotantolaitosten taloudellisesti tehokas
minimikoko on useissa tapauksissa niin suuri, ettei meidän markkinoillamme ole yksinkertaisesti tilaa" kovin monelle yritykselle. Jos tuotantoon liittyy vielä joukko yleisiä yhteiskuntapoliittisia näkökohtia tai
erityisiä riskejä, on valtion yritystoiminta miltei ainoa mahdollinen.
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Muu valtion sijoitustoiminta ja antolainaus korjailee hintamekanismin
epätäydellisyyden haittavaikutuksia.
Nykyinen tilanne luo kovin paljon mahdollisuuksia erilaisten painostusryhmien ja soolopainostajien mahdollisutiksille hoitaa omia erityisetujaan. Sanomalehdistä oli. hiljakkoin luettavissa väite, jonka mukaan
jokin yksityinen hanke oli vaarassa raueta, "koska siihen ei saatu työllisyyslainaa, vaikka sen saantia pidettiin sataprosenttisen varmana. Tarkoituksena oli ilmeisesti valtioneuvoston painostaminen sellaiseen ratkaisuun, johon se muutoin ei olisi päätynyt. Jos joku viranomainen antaa
niin hyviä toiveita lainan saannista, että- raukeamaan joutuva hanke on
niiden varassa pantu alulle, on järjestelmässä korjaamisen sijaa. Työllisyyslainojen käsittelyssä ovat pelin säännöt varsin heikosti ~iinnilyödyt.
Ennusteiden alalla olemme Suomessa jo varsin tyydyttävässä tilanteessa. Meillä on väestönennuste, Joka ulottuu vuoteen 1990, metsätalouden ennusteissa liikutaan jo vuodessa 2015. Koulutoimen ja asuntopolitiikan sekä liikenneverkostoinvestointien ennusteselvitykset ovat 'ainakin hyvässä vauhdissa. Talousneuvoston sihteeristö laatii jatkuvasti keskipitkän aikavälin ennusteita. Aikaisemmin avattua uraa pidetään siis auki.
Valtion Jaskentatoimen kehittäminen on pantu alulle. Vuoden 1967
budjettiesitys toteutti budjettiuudistuksen ensimmäisen osan, seuraavan
vuoden esityksessä on tarkoituksena jatkaa uudistustyötä edelleen.
Pitkän ajan budjetointia on niin ikään kehitetty, ja vuoden 1967 tulo- ja
menoarvio.esityksessä on nimenomaan pitkän ajan budjetointia varten
esitetty perustettavaksi tarpeelliseksi 'katsottu vähimmäismäärä uusia
virkoja. Valtion 'oman budjettitoimen kehittäminen pitkällä tähtäyksellä saatetaan näin ollen. jo ensi vuonna vakinaiselle kannalle.
Pitkän ajan budjetoinnin eräänä tärkeimpänä tehtävänä on saattaa eri
virastot ajattelemaan pitkäjänteisesti, laatimaan fyysisissä mitoissa ilmaistavia suoritebudjetteja sekä normittamaan yksikkösuoritteittensa hinnat.
Vain tällä tavoin voidaan eri hallinnonhaarojen ja ministeriöiden suunnitelmat saattaa yhteismitallisiksi ja siten vertailukelpoisiksi. Kaikesta
tästä huolimatta eri hallinnonhaarojen yhteenlasketut menotoivomukset
ja suunnitelmat tulevat muodostumaan ~untuvasti suuremmiksi kuin
talouqellisen kasvun ja veroasteikkojen muutosten asettamat rajat sallivat. Valtioneuvoston on suoritettava menojen tärkeysjärjestyksen punninta. Se on toiminta, jota ei voi jättää pelkästään virkamiesvoimin

TALOUDELLISEN SUUNNITTELUN...

29

tehtäväksi, vaikka on luonnollista, että valtioneuvostossa tapahtuva punninta on suoritettava mahdollisimman seikkaperäisenvirkamiesvoimin
tehdyn selvityksen perusteella. Kun valtioneuvosto on antanut hallinnonhaaroille puitteet ja tavoitteet, voivat ne toimia vapaasti, suunnite~mal
lisesti ja suunnitellen itse tehokkaasti toimintansa annetuissa yleisissä
puitteissa.
Koko valtion sijoitustoiminnan, yrittäjätoiminnan ja antolainaustoiminnan pitkän ajan budjetointi on niin ikään saatu aikaan. Tällöin on
ehkä pakko käydä yritys-, jopa tavarakohtaisestikin läpi ne toiminnat,
joilla voidaan avartaa taloudellisen kasvumme pullonkauloja riippumatta siitä, kuka on itse investoinIiin~ suorittajana. Kutenjo mainitsin, on
kasvun edellytykset luotava olosuhteissa, joissa valuuttamme on kansainvälisesti katsoen jonkin verran yliarvostettu. Kun lisäksi tiedetään eräiden
kotimaisten tuloerien joustamattomuus, ei liiketaloudellinen kannattavuus voi muodostua ainoaksi suosituimmuuskriteeriksi. Valtion on siis
tultava »väliin».
Valtion yhteiskunta politiikka ei ole ainoastaan sen harjoittaman talouspolitiikan koordinointia. Sekä sosiaalipolitiikka että kulttuuripolitiikka vaativat varoja ja sitovat resursseja. Toisaalta nämä suoritteft
epäilemättä edesauttavat taloudellista kasvua.
Yhteetivedonomaisesti haluaisin todeta, että valtiovallan oman taloudellisen toiminnan suunnittelu kaipaa melkoista kohentamista. Milloin
suunnitteleva elin ei samalla säätele varojen käyttöä, ovat tehdyt suunnitelmat ja aIinetut ohjeet vaarassa jäädä pelkästään paperille. Valtiovarainministeriössä suoritettu suurtnittelutyö nojaa kuitenkin yleensä
siihen arvovaltaan, jonka vuotuisten tulo- ja menoarvioiden laatiminen
ja hyväksyttyjen budjettien soveltamisen valvonta sille antaa.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä tehty suunnittelu työ saa kantovoimaa siitä vaikutusvallasta, joka ministeriöllä on valtion osakeyhtiöiden
toimintaperiaatteisiin sekä siitä, että se käsittelee pienteollisuus- ja kehitysaluelainoja. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön osuus talouspoliittisen suunnittelun harjoittamisessa perustuu siihen, että se johtaa
maamme työllisyyspolitiikkaa ja käsittelee työll~~yyslaina-asiat. Ulkoasiainministeriö taas esittää johtavaa osaa ulkomaankauppapolitiikan
muotoilussa.
.
1tse valtioneuvoston piirissä ainoa pysyvästi toimiva elin, jossa talous-
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poliittisia ratkaisuja tehdään ulkomaankauppapolitiikkaa lukuunottamatta, on valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta. Talousneuvosto on
lähinnä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaelin. Julkista sektoria
edustaa siinä kaksi valtioneuvoston jäsentä ja eräät jphtavat virkamiehet
sekä Suomen Pankin edustaja. Yksityistä sektoria edtistavat Talousneuvostossa eräiden elinkejnoalojen tuottajajärjestöt sekä työmarkkinajärjestöt. Talousneuvosto on mietinnöissään· esittänyt, eräitä varsin yleisiä
talouspoliittisia suosituksia, joille on ollut· ominaista se, että' ne ovat
minimiohjelmia, joista kukaan Talousneuvoston jäsen ei ole ollut eri
mieltä.
Voimakkaimmin suunnitelmallisuuden suuntaan vaikuttava on nykyään
pyrkimys pitkän ajan budjetointiin. Myös vuosibudjeteis~a on tarkoituksena osoittaa nimenomaan investointivaroja entistä enemmän nimetyille 'momenteille, mikä jättää improvisoinnille ja hetkellisille mielenailahduksille vähemmän sijaa.
Talousneuvosto on asettanut työryhmän »akateemis~lla tasolla» tutkimaan suunnittelutyön mahdollisuuksia lähinnä Talousneuvoston ja sen
sihteeristön piirissä. Ministeriöiden tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti;
uusia tehtäviä tulee, aikaisempia jää pois ja t~htävien tärkeysjärjestys
vaihtelee ajan mukana. Tästä syystä olisi aiheellista· panna toimeen
kokonaisselvittely siitä, miten valtion harjoittama taloudellinen suun..
nittelutyö olisi järjestettävä uudelleen, jotta saataisiin järkevää pohjaa
valtioneuvoston organisaation uudistamiselle ja sen talouspoliittisen
päätöksen teon ra tionalisoimiselle.

Puheenvuorot edellisen johdosta:

LAURI O.

AF

HEURLIN:

Sen, että jos talouspolitiikkaa haljoitetaan, se myös suunnitellaan, ei luulisi olevan erimielisyyden aiheena ainakaan tässä
seurassa. Siihen voidaan myös yhtyä, että.
tavoitteista on ensin sovittava ja että keinoissa ja tavoitteissa tulee päästä kokonaisvaltaiseen johdonmukaisuuteen ja
koordinointiin. Se; että nleillä on monenlaisia suunnitteluelimiä ja että niiden kes- '
kinäisessä organisaatioissa ei ole päästy
yhtenäisyyteen, ei tiedä todellakaan hyvää
meidän talouspoliittiselle suunnittelullemme.
1'ässä vaiheessa' lienee tärkeintä suunnitella hyvin itse t~mä suunnittelu ja luoda
edellytykset sille, että taloudellisella suunnittelulla olisi myps jotain merkitystä. Voidaan myös. täysin yhtyä siihen käsitykseen,
että ensin on kerättävä tarvittavat tiedot,
sitten suoritettava ennusteet ja lopuksi
tehtävä tieteen j~ kokemuksen sanelemin
keinoin suunnitf!lmat, jotta ne saataisiin
sopeutumaan sekä tavoitteisiin että taloudellisiin realiteetteihin. Toivottavasti saadaan vähitellen väistymään suunnittelevan
p~tevän työvoiman puute.
Korostan erityisesti muuatta seikkaa,
jota mielestäni ei riittävästi ole tuotu esille.
On tärkeätä, että luodaan yhteiskunnallinen ja poliittinen kypsyneisyys, jonka pohjalle suunnittelutyö, suunnitelrnien muuttaminen ohjelmaksi ja niiden toteuttamJnen voidaan rakentaa. Paljon tarvitaan
vielä valistustyötä sekä poliittisen johdon
että koko Suomen kansan keskuudess~.
3

Puutteellisuuksia on niin joka taholla, että
en halua ketään erikoisesti sormella osoittaa.
Suhtautumisessa suunnitelmiin eksytään
usein kahteen vastakkaiseen äärimmäisyyteen. Usein alustavaa suunnitelmaa
pidetään jo jonkinlaisena valtiovallan lupauksensa siinä tapauksessa, että siihen
sisältyy jonkin yhteiskunnallisen ryhmän
rnielestä makealle maistuvaa. Silloin suunnitelma viedään väkisin lävitse jonkinlaisella »tolkku pois»-periaatteella, vaikka
suunnittelijatkin jo haluaisivat vetäytyä
ehdotuksestaan. J os ~itten epäonnistutaan,
joutuu talouspoliittinen suunnittelu aivan
syyttä huonoon valoön. Toisen äärimmäisyyden ovat varsinkin' kansantalousmiehet
saaneet mielenkarvaudekseen kokea, kun
hyvätkin suunnitelmat kohtaavat jo heti
perustelematonta arvostelua suunnilleen
sitä periaatetta noudattaen, että »en tiedä
mitä päätettiin, mutta vastaan minä panin». Eivät vain kansantalousmiesten mielipiteet vaan jopa heidän kansalaismoraalinsa tulee epäilyksen alaiseksi, kun väitetään, että he katsovat vain omaa etuaan.
Lievimpänä voidaan tässä pitää hyökkäystä sen johdosta, että kansantalousmiehet ovat unohtaneet ihmisen.
Olisi tärkeätä, että toisaalta suunnittelijoiden, toisaalta poliittisen johdon välille
saataisiin tosin kriittinen mutta samalla
myötämielinen asenne ja että silloinkin,
kun he joutuvat arvostelemaan toisiaan,
se tapahtuisi tavalla, joka on omiaan yllä-
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pitämään sekä suunnittelijoiden että po- nitelmiin sisältyy karvaita lääkkeitä tai
liittisen johdon arvovaltaa muun kansan kauniimmin sanottuna poliittiset realisilmissä.
teetit eivät niitä tue, ei hyväkään suunniSuunnitelmien toteuttaminen riippuu telma saa tuulta siipiensä alle ja niitä
siis siitä, kurrimasta edellä kuvatusta viivytetään niin kauan, että aika on kulkeäärimmäisestäasenteesta on kysymys. nut ohitse eikä niitä enää voida lainkaan
Mainittakoon tässä esimerkkinä hätäilien toteuttaa. Riittäköön tässä esimerkiksi,
läpiviedystä suunnitelmasta sodanjälkei- että pitkän ajan finanssisuunnitelmia ei
nen muuta kuin siirtoväkeä koskeva asu- ole hyväksytty pitkän ajan finanssiohjeltuspolitiikka, joka väellä ja voimalla to- miksi toteuttamisesta puhumattakaan.
teutettiin huolimatta siitä, että ne perusKun suunnittelussa ja varsinkin suunniteet, joille suunnitelmat olivat rakentuneet, telmien toteuttamisessa ei olla johdonolivat täydelleen romahtaneet. Se että mukaisia, ei ole ihme, että syntyY luottamaanviljelykseen oli keinotekoisesti sijoi- muspula. Olen samaa mieltä kuin ministettava mahdollisimman paljon väestöä, teri Koivisto siinä, että Jerovapauksia ja
oli täydellisessä ristiriidassa yhteiskunnan
verohelpotuksia on kevyesti annettu sinne
todennäköisen kehityksen kanssa, jolle on tänne, ilman että on saatu kokonaiskuvaa
ominaista maanviljelysväestön vähenemisiitä, mitä ne merkitsevät valtiontaloudelle
nen. Ainutlaatuisena dokumenttina tältä
puhumattakaan siitä, mitkä ovat niiden
ajalta on Kansantaloudellisen Yhdistykvaikutukset talouselämään. En kuitenkaan
sen asiaa koskeva kirjelmä valtioneuvoshyväksy sitä, että jo laissa luvattuja verotolle, joka ei edes alentunut vastaamaan
vapauksia mentäisiin pt:;ruuttamaan, sillä
siihen. Tuore kokemus hätäilien läpiviesilloinhan tulevaisuudessa ei valtion sadystä suunnitelmasta on kehitysaluelaki.
naan voisi luottaa lainkaan. Keskinäinen
Asiantuntijathan ovat yleisesti sitä mieltä,
luottamus on tärkeä kaikessa valtiollisessa
että taloudellista kasvua ei kannata eikä
kuten muussakin yhteiskunnallisessa elävoikaan saada aikaan joka paikassa, vaan
mässä.
että on luotava vahvoja keskuksia, joista
Oikeiden asenteiden, sopivan suunnitelkäsin vaikutus säteilee laajemmalle, ja että
jotkut alueet olisi jätettävä väliin harvaan mien vastaanottoalttiuden sekä siihen liitasutuksi, ilman että niihin yritetään sijoit- tyvän kypsyneisyyden kasvattaminen vaa- .
taa teollisuutta. Jos jollakin alueella on tii kuitenkin pitkän ajan. Lyhyttä aikaa
luontaisia edellytyksiä kasvuun ja jos val- . silmällä pitäen konkreettisena neuvona
tio auttaa lisäksi ns. infrastruktuuria pa- suosittelisin, että taloudellisessa suunnitterantavilla toimenpiteillä, saadaan useissa lussa mikäli mahdollista koetettaisiin saatapauksissa liikkeelle positiivinen kumula- da oikea suunta selville ja sitten toteutet~
tiivinen prosessi. Näin ollen yksityiset yri- taisiin suunnitelmaa vähitellen. Kun hitykset eivät tarvitse ehkä lainkaan sub- taasti kiiruhtaen si~ten kuljetaan toivottaventioita, verohelpotuksia ja halpakor- vasti oikeaan suuntaan, ennätetään nähdä
koisia lainoja, joista on, aina oma vaa- kaikki sekä kerrannaisilmiöt että niiden
seuraukset. J ös kehitys vastaa talouspoliitransa.
Jos taas vastakkaisessa tapauksessa suun- tisia päämääriä, voidaan edetä ehkä hiu-
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kan rohkeammin samaan suuntaan. Jos
taas kehitys johtaa muuhun kuin on tarkoitettu, on helppoa taas niinikään vähitellen perääntyä. Kertaleikkaukset vas-
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taisivat tietenkin paremmin monien toivomuksia, mutta systemaattisten virheiden
vaara on niissä suurempi ja epäonnistumisen seuraukset turmiollisempia.
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FEDI VAIVIO:

I

Valtiovarainministeri Mauno Koiviston
esitelmän otsikko »Taloudellisen suunnittelun mahdollisuuksista Suomessa» on
eri ttäin varovaisesti asetettu. Se ei sellaisenaan anna mitään johtolankaa pyrittäessä
ennalta näkemään, minkälaatuista talou"
dellisen suunnittelun voimakkuusastetta
hallitus pitää tähtäimessään. Selvää onkin,
että täysin keskusjohtoisen suunnitelmatalouden ja laissez faire -tilanteen välillä
on varsin runsaasti välimuotoja, joista miltei kaikista voL~äyttää nimitystä »taloudellinen suunni~telu». Sinänsä jo esim.
täystyöllisyyspoli'Hikan
noudattaminen
merkitsee tiettyä suunnitelmallisuutta ja
talouselämän markkinamekanismiin puuttumista. Ajateltaessa useimpia länsimaita
tätä nykyä voidaan selvästi havaita, että
taloudellista suunnittelua markkinamekanismin täydentäjänä ja korjaajana on käytännöllisesti katsoen kaikissa maissa käytössä.
Minis'teri Koiviston esitelmä jakaantuu
kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee, kuten jo todettu, varovaisesti kokonaistaloudellisen suunnittelun yleistä problematiikkaa.; Tätä osaa esitelmästä tarkkaan lukiessa syntyy sellainen mielikuva,
että ministeri Koivisto tähtää lähipnä
ruotsalaistyyppiseen suunnittelumene't~e
lyyn, missä eri osapuolet talouselämä~sä
yhteisten neuvottelujen ja keskustelujen
kautta koettavat sopeuttaa toimintasuu~-
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nitelmiaan toistensa kanssa. Jos ajatellaan
kokonaistaloudellisen suunnittelun merkitystä yksittäisen yrityksen suunnitelmille,
on tietysti selvää, että mitä enemmän talouselämän yleisiä puitteita ja, myöskin
julkisen sektorin toimintaa voidaan todellakin ennakoida, sitä menestyksellisemmin
voi myöskin yksittäisten talousyksikköjen
suunnittelu tapahtua ja sitä vähemmän
suoritetaan virhearviointeja. Tietysti voidaan taloudellisessa suunnittelussa mennä
puitteittenja yleisten tavoitteitten ohi liian
pitkälle yksityiskohtiin, jolloin suunnittelun suomat edut .kad.~tetaan; talouselämä
muodostuu liian jäyk~äliikkeiseksi ja sen
toimintateho laskee.
Esitelmänsä toisessa osassa ministeri
Koivisto itse asiassa kritisoi erittäin jyrkästi julkisen sektorin toimintaa kokonaisuudessaan ja myöskin sen eri osien koordinoimattomuutta ja hajanaisuutta. Erityisesti esitelmän tässä osassa tulee esille konkreettisempiakin ajatuksia siitä, mitenkä
julkisen sektorin eri osissa voidaan parantaa pitkäjännitteisyyttä ja yhdenmukaistaa
toimenpiteitä niin etteivät ne ole ristiriidassa keskenään. Syytä on silti tässäkin
yhteydessä huomauttaa, että vielä ei suinkaan ole riittävästi mahdollisuuksia edes
julkisen sektorin oman suunnittelun menestykselliselle toteuttanliselle. Tämähän
edellyttäisi mm. julkisen hallinnon organisaatiossa muutoksia ja sellainenkin kysy-
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mys kuin suunnittelun menetelmien riittävä tuntemus merkitsee suorastaan valtavaa koulutustarvetta valtion virkamieskunnan keskuudessa. Näin ollen vienee
melko pitkän ,aikaa, ennenkuin julkis.en
sektorinkaan pii:r;issä voidaan riittävä suunnitelmallisuus tqteuttaa.
Tätä taustaa yasten on luonnollista, että
ministeri Koivi$ton esitelmä on sävyltään
varovainen. Sekä julkisen talouden piirissä

että kokonaistaloudellisella tasolla on suunnittelumenetelmien löytäminen ja niitten
käytön oppiminen suoritettava askel askeleelta ja harkitusti. Ei ole syytä lyödä
kiinni mitään dogmaattisia menettelytapoja, vaan on löydettävä vähitellen se
tie, joka juuri Suomen tyyppisessä kansantaloudessa on soveliain kulkea. Kysymys
on erityisesti siitä, että ongelma on praktillinen eikä lainkaan dogmaattinen.

I

I
r

Yksityisen sektorin ja julkisen sektorin
yhteistoiminnan edellytyksistä määrätyllä toimialalla
Kirjoittanut

I

PENTTI MALASKA

Kirjoituksen probleeman asettelua valaisee kuvio 1. Yksityiset yritykset
harjoittavat niiden primäärituota.ntoa palvelevaa toimintaa, jota kuvaa
pystyviivoitettu osa koko yksityistä sektoria kuvaavasta alueesta. Samalla
palvelutoiminnan alalla on olemassa myös julkisen vallan omistamia ja
valvomia yrityksiä, jota kuvaa vaakaviivoitettu alue. Pystyviivoitettujen
toimintojen joukkoa nimitetään seuraavassa yksityiseksi sektoriksi, ja vaakaviivoitetulla kuvattua toimintaa julkiseksi sektoriksi. Konkreettisena
esimerkkinä voidaan ajatella energiahuoltoa tai eräitä raaka-ainehankintoja.
YksityiseIl:.ja julkisen sektorin välinen suhde ajatellaan peli tilanteeksi,
jossa molemmilla pelaajilla on kaksi strategiavaihtoehtoa. Julkisen sektorin strategiavaihtoehdot ovat seuraavat:
P: julkinen sektori toimii kuten yksityistä liiketoimintaa harjoittava
yritys yrittämättä käyttää mitään pakotteita yksityisen sektorin
päätöksentekoon.
P: Toinen vaihtoehto on, että julkinen sektori käyttää poliittisia pakott~ita. Tätä strategiaa sanotaan tilanteen politisoimiseksi; edellisen kohdan mukaan toimittaessa tilannetta ei politisoida.
Yksityisen sektorin strategiavaihtoehdot ovat:
E: Yksityinen sektori toimii tarkasteltavana olevaa toimialaansa koskevia päätöksiä tehdessään täysin erillään julkisen sektorin yrityksistä eli edellä määritellyssä mielessä julkisesta sektorista.
Y: Yksityinen sektori menee yhteistoimintaan julkisen sektorin kanssa
toimialaa koskevissa ratkaisuissa.
Seuraavassa on tarkoitus analysoida pelitilannetta yksityisen sektorin
kannalta ja erityisesti tarkastella, millä edellytyksillä sen kannattaa harkita siirtymistä strategiasta E strategiaan Y. Peli ei ole nollasummapeli
eikä julkisen sektorin hyötyä tai tappiota tässä yhteydessä lainkaan tar-
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kastella. Yksityisen sektorin hyödyn määräytyminen eri kombinaatiolla
riippuu peliolosuhteista, jotka siten määräävät myös lopputuloksen. Seuraavassa tarkastellaan erikseen peliä poliittisesti vakaissa olosuhteissa, ts.
Kti.vio 1.

Ykslfyinen

iarkasfelfava .

toimiala

silloin kun yksityinen sektori uskoo varmasti julkisen sektorin noudattavan strategiaa P, ja olosuhteissa, joissa esiintyy määrätty todennäköisyys
sille, että julkinen sektori tulee politisoimaan päätöksenteon.

Pelitilanne poliittisen varmuuden vallitessa
Oletetaan poliittinen tilanne niin vakaaksi ja yksityisyrittämistä suosivaksi, ettei yksityisen sektorin yhteistoiminnan edellytyksiä tutkiessaan
tarvitse ottaa huomioon päätöksenteon politisoimista; julkisen sektorin
strategia on varmasti P.
Tehtävän yleistä formuloimista varten määritellään seuraavat käsitteet .
S: on olemassa sellainen yleisesti ~yväksytty sääntö S,
.Yfeissääntö
jota noudattaen toiminnan aiheuttamat kustannuk-
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set k(S) tavallisesti' lasketaan. Tällaisena voidaan
pitää tavanomaista kustannuslaskentaa, jossa pääoma- ja muut kustannukset otetaan huomioon täysimääräisinä.
Erikoissääntö SE: on olemassa sellainen erikoissääntö SE, joka tekee
mahdolliseksi yrityksille päästä tavanomaista edullisempaan kustannuslaskennalliseen lopputulokseen
k(SE), ilman että se merkitsisi kokonaistaloudellisen
kannattavuuden lisääntymistä. Erikoissääntö antaa
tilaisuuden, tulonsiirtoon julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille ilman että se ed'ellyttää yksityisen
, sektorin ja julkisen sektorin päätöksenteon yhdistämistä. Eräissä tapauksissa investoiri.tirahastolakia
voidaan pitää tällaisena sääntönä. ,
Jakosääntö
J: on olemassa sellainen sääntöJ, joka määrittelee
yksityisen sektorin osuuden (m) siitä kokonaistalou.dellisesta edusta (a), joka saavutetaan yhteistoiminnalla.
Erillään toimien (strategia E) yksityissektori voi laskea edukseen erikoissäännön soveltamisesta koituvan hyödyn. Tämä' on laskenta-aikavälillä
(1)

e (S, SE)

= ky (S) -

~

(SE),

, missä ky(S) on yksityisen sektorin toiminnan kustannukset laskentaaikayälillä, kun sääntönä on S ja ky(SE) vastaava arvo säännöllä
SE; 'hyöty e on siten riippuvainen säännöistä S ja SE.
Yhteistoiminnalla (strategia Y) saavutettavissa oleva kokonaistaloudellinen hyöty on
(2)

a

=

~

(S)

+ kj (S) - kyj (S),

missä ky(S) kuten edellä~ ~(S) julkisen sektorin toiminrian 'kustannukset erillään toimittaessa ja kyj(S) koko toimialan kustannukset
strategialla Y. Jos a< 0 ei yhteistoiminta ole kummanka~n osapuolen kannalta mielekäs, joten ky(S) + ~(S) > kyj(S).
Yksityissektorin saama osuus on
(3)

m

=J (a)
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Yksityisen sektorin yhteistoimintahalukkuus riippuu ilmeisesti erotuksesta
~

(4)

= m-e(S, SE).

Halukkuutta esiintyy vain jos ~ > O. Tästä saadaan välttämätön ehto
(5) yhteistoimintahalukkuudelle.
(5)

ky (SE)

< kyj (S) - kj(S)

Thteistoimintahalukkuutta esiintyy vain, Jos investointirahastolaki tai muut siihen
verrattavat erikoissäännöt eivät ole niin edullisia, että niitä käyttäen yksityisen
sektorin kustannukset sen toimiessa erillään alittavat yleissäännön mukaiset rajakustannukset yhteistoimintaan siirryttäessä.
Jos erikoissääntöjä ei lainkaan ole, SE = S ja e = O. Välttämätön ehto
yhteistoimintahalukkuuderi viriämiselle on, että m > 0; kokonaistaloud~llisen edun jakosäännön on taattava yksityissektorille positiivinen osuus
saavutettavasta edusta.
Jos erikoissääntö on niin edullinen, että
a

<

ky (S) - ky (SE)

ei yhteistoiminta houkuttele, olipa se kokonaistaloudellisesti kuinka edullista tahansa ja kuinka edullisjlla jakosäännöillä sitä yksityiselle sektorille
tarjotaankin. Tällaisessa tapauksessa poliittisen vallan harjoittama teollisuuspolitiikka on saanut varsin epäterveen luonteen.
Esitetyt ehdot ovat välttämättömät mutta eivät riittävät. Riittävä yleinen ehto yhteistoimintahalukkuu~en esiintymiselle on
(6)

Jakosäännön on oltava sellainen, että se takaa yksityiselle sektorille kokonaistaloudellisesta edusta suuremman osan, kuin mitä sen on mahdollista saada tulonsiirtona julkiselta sektorilta erikoissäännön avulla yksin toimien.
Pelitilanne poliittisen epävarmuuden vallitessa .
Epävarmuus siitä, tullaanko päätöksenteko politisoimaan, ja tämän toimenpiteen seurausten riippuvuus siitä, vallitse~ko jo lähtötilanteessa
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yhteistoiminta vai ei, muuttaa yksityisen sektorin suhtautumista. Pelimatriisi on esitetty kuviossa 2.
Julkisen sektorin strategiat.

p
Yksityisen
sektorin
strategiat

EI

e

yl

m

I
I
I

p
0

I

-lVI

Kuvio 2. Pelimatriisi yksityisen sektorin hyödyn mukaan.

Seuraavassa oletetaan, että jos politisoiminen tapahtuu lähtötilanteesta .
EI>, jossa yksityissektori toimii erillään, niin seurauksena tilanteessa EP
'on, että sille myönnetyt erikoisedut perutltetaan. Tästä seuraa, ettei
yksityissektori voi enää laskea saavansa mitään etua erillään toimimisesta,
e=O.
Jos politisoiminen tapahtuu yhteistoiminta tilanteesta YI>, oletetaan
lopputilanteen YP muodostuvan yksityisen sektorin kannalta paljon epäedullisemmaksi. Toimialaa koskevan päätöksenteon politisoiminen ulottaa nyt vaikutuksensa yksityisten yritysten sisälle, ja julkiselle sektorille
avautuu mahdollisuus käyttää kyseessä olevaa toimialaa esimerkiksi yrityksen epäsuoraan verotukseen.
Yksityisen sektorin tappiota tilanteessa YP on kuviossa 2 merkitty
M:llä (miinusmerklcisenä koska on kysymys negatiivisesta ~hyödystä).
Poliittist~ epävarmuutta kuvataan luvulla p, joka ilmoittaa todennäköisyyden sille, että politisoiminen tapahtuu jonakin hetkenä yrittäjiä
kiinnostavan ajan kuluessa. Politisoiminen voi tapahtua· minä tahansa
laskentakautena yhtä suurella todennäköisyydellä., Yksityisen sektorin
hyödyn odotusarvoksi saadaan nyt erillään toimittaessa
e=

(7)

1

T"

dt

T· f e· t· Py+ (l-p) e =

2-p

-2-· e

Ja yhteistoiminnassa
(8)

1

T /

,

iii=TI\mt-M

')
dt
2- p
P
(T-t) ·PT+(I-p)m= 2 m - T M
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Välttämätön ehto yhteistoimintahalukkuuden viriämiselle on, että
m> O.
Tästä seuraa
2-p
M<--a.
p

(9)

Jos politisoiminen on varmaa, on p == 1 ja välttämätön ehto on M < a;
jos p == 0,1 saa ehto muodon M < 19a. Likimääräistäen voidaan sanoa,
että välttämätön ehto yksityisen sektorin yhtetstyöhalulle poliittisesti epävarmoissa
olosuhteissa on, että rnenetys, joka sitä yhteistoiminnan politisoimisen kautta kohtaa,
on korkeintaan samaa suuruusluokkaa kuin yhteistoiminnalla saatava kokonaistaloudellinen etu. Jos tällaisen ehdon voidaan poliittisten puolueiden ohjelmien ja valtasuhteiden perusteella katsoa olevan toteutdttu, on perusteltua nimittää politisoimista kansallistamiseksi. Sen uhka ei tee järkevää
yhteistoimintaa täysin mahdottomaksi. Jos sen sijaan on syytä odottaa
että M > a, on aiheellista nimittää politisoimista sosialisoimiseksi; sen
uhka -tukahduttaa yksityisen sektorin yhteistoimintahalun täysin.
Ehto (9) ei sellaisenaan ole riittävä. Riittävä ehto yhteistoimintahalukkuuden viriämiselle on, että erotus
~=iii-e>O.

(10)

Sijoittamalla tähän (7) ja (8) saadaan
(II) -

M

<

2-,p (m-e).
p

Poliittisesti epävarmoissa-olosuhteissa ei riitä, että yksityiselle sektorille
tarjotaan siirtymisestä strategiast~ E strategiaan Y yhtä suuri etu kuin
minkä se pystyy saamaan varmoissa olosuhteissa strategialla E. Kokonaistaloudellisen edun jakosäännön on oltava sellainen, että m > e. Mitä
epävarmempi poliittinen tilanne on (p iähellä ykköstä) ja mitä »vasemmistolaisempia)i ratkaisuja ehdoteta~Il (M suuri), sitä suurempaa osuutta
koko edusta yksityissektorin on vaadittava, jotta yhteistoiminta olisi sille
kannattavaa. Kääntäen yhteistoimintaan pääsemip.en on helpompaa,
jos,:ei ole erikoissääntöjä (SE == S, e == 0) jajos poliittiset olot ovat vakaat
(p ~ 0) ja yksityisen yrittämisen. merkityksen arvostus korkealla (M
pieni) .
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Kasvututkimuksesta dosentti Arvo M. Soiniselle

Aikakauskirjan niteessä 4/1966 dosent~i julkaisuihin on sisällytetty vain tärkeimArvo M. Soininen tarkasteli laatimaani mät lähteet, laskemismenetelmät ja tuloktutkimusta »Maataloustuotanto Suomessa set. Muu· aineisto on jätetty tutkijoiden
1860-1960» taloushistorioitsijan näkö- käyttöön esimerkiksi arkistoihin talletettukulmasta. Monet hänen esittämistään ,ha~ na. Su<!tpessa on näin tapahtunut mm.
vainnoista antavatkin aiheen jatkokeskus- Valter Lindbergin tutkimuksen. osalta siteluun kasvututkimuksen luonteesta ja käli, että yksityiskohtainen aineisto on
ollut Tilastollisessa päätoimistossa tutkilaatimistavasta.
Tutkimukseni suurimpana vikana dos. joiden käytettävissä. Tämän menettelyn
Soininen pitää puutteellista dokumentoln- varjopuolena on, että aineiston tekeminen
tia. Kun kasvu tutkimuksissa joudutaan tällaisenaankin lukemiskelpoiseksi vaatii
käyttämään erittäin laajaa lähdeaineistoa tutkijalta lisätyötä, mikä varsinkin tutkija kun laskelmissa on tehtävä tuhansia muksen julkaisemisen jälkeen tuntuu vaiyksityiskohtaisia ratkaisuja, dokumentointi valloiselta. Tämä käytäntö olisi kuitenkin
muodostaa todellisen ongelman. Jos esille ehkä syytä omaksua Suomen kasvututkitulevat lukemattomat yksityiskohdat halu- muksessa. Näin saataisiin myös käyttöön
taan julkaista painetuissa tutkimuksissa, ne tutkimusten yksityiskohdat, joilla on
nämä paisuvat uskomattomassa määrin ja käyttöarvoa.
Dokumentoinnin osalta on syytä koskuitenkin useimmista yksityiskohdista ovat
kiinnostuneita vain muutamat harvat tut- kettaa paria dosentti Soinisen esittämää
kijat. Onko tällöin aiheellista julkaista laa- yksityiskohtaa. Hän väittää, että kotijaa dokumentointia vain muutam(la asian- tekoisten maataloustyökalujen suuri osuus
tuntijaa varten, varsinkin kun heistäkin 180D-Iuvun kalustokannasta on jäänyt miuseimmat jo etukäteen tuntevat tärkeim- nulta huomioonottamatta. Sivulla 52 viitmät lähteet ja tutkimusmenetelmät. Tar- taan kuitenkin koneita ja kalustoja koskepeettomalta tuntuu myös sen lähdeaineis- vaan, lähdeluettelossa mainittuun erilliton kritisointi, minkä tutkija on jättänyt seen artikkeliin, missä arvioperusteet on
käyttämättä seuloessaan käsiinsä parhaim- esitetty yksityiskohtaisina. Niissä kotitekoisia työkaluja ei suinkaan ole unohdettu.
man käsityksensä mukaisen aineiston.
Eräissä tapauksissa dokumentointi on . Samoin hänen mainintansa maatalouden
ratkaistu kasvututkimuksissa siten, että polttopuusta antaa lukijalle sen käsityksen
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kuin olisin itse laatinut polttopuuta koskevat arviot. Näistä arvioista on muutoin
todettava seuraavaa: jos maatiloilla käytetystä polttopuusta jätetään pois kotitalouden polttopuu, mikä ~asvututkimuk
sissa luetaan asuntosektorin kustannuksiin, voitaneen jäljellejäävän maatalouden
polttopuun arvioida lisääntyneen myös
1800-luvunjälkipuoliskolla mm. sen vuoksi, _että karjan määrä ja tilojen luku ovat
kasvaneet voimakkaasti. - Epäilen, että jos
tutkimuksessani dokumentointi olisi ollut
monin verroin laajempi, vielä useamnlat
yksityiskohdat olisivat jääneet kokeneiltakin taloushistorioitsijoilta huomaamatta.
Kasvututkimuksen ja taloushistorian
eroa kuvannee dosentti Soinisen väite,
minkä mukaan tutkimukseni antama kuva
väkilannoituksen kehityksestä ei vastaa
maataloushistoriallisen tutkimuksen tuloksia. Taloushistorian lienee kuitenkin
mahdoton ta osoittaa väkilannoitteiden
käyttö toiseksi kuin mitä käyttämäni Suomen ulkomaankauppa- ja teollisuustilast,o
puutteineenkin osoittavat.

Oman tutkimukseni ja tulevien kasvututkimusten puutteeksi ei liene tosimielessä·
luettava sitä, että niihin sisältyy myös
1860-luku, vaikka tämä kymmenluku olisikin monessa mielessä poikkeuksellinen.
Uskallan myös väittää, että maatalouden
osalta dosentti Soinisen seuraava lause ei
pidä paikkaansa: »Nyt kehityskäyrä on
oiennut suoraksi viivaksi ja - suoraviivainen kehitys on historiallisesti erittäin epätodennäköinen mahdollisuus». Tutkimukseni mukainen maatalouden kehityskäyrä
ei ole lähelläkään suoraa viivaa, pikemminkin se on erittäin jyrkästi ylöspäin
kaareutuva.
Maatalouden kasvu tutkimus ei ole viimeinen sana maatalouden kehityksen kuvaamisessa eikä se ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Lisätutkimuksia tullaan aina tarvitsemaan. Kasvututkimuksen ja taloushistorian välillä on ainakin toistaiseksi
huomattavia eroja, mutta ilmeisesti ne
yhdessä pystyisivät antamaan entistä luotettavamman kuvan taloutemme kehityksestä menneisyydessä.
.1
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Kasvututkimus ja dokumentaatio
Vastine valtiot.tri Pentti Viidalle

Lyhyen esittelyn suppea sanonta johtaa Suomenmaatalbudessa vuosina 1900helposti väärinkäsityksiin, varsinkin kun 1959» s~noen arvioperusteet siinä yksinäkemykset asioista ovat erilaisia. Tämän tyiskohtaisesti esitetyn. Onko yksityisjohdosta muutama selvennys.
kohtaista perusteluå se, että kotitekoiset
Näkemysero koskee ennen kaikkea työkalut on vain ilmoitettu otetun huodokumentaation tehtävää tieteellisessä tut- mioon, mutta ei ole lainkaan selitetty
kimuksessa. Näkemykseni mukaan doku- millä tavalla tämä on tapahtunut? Sitämentaation ensisijainen tehtävä on tarjota paitsi k.o. artikkeli käsittelee 1900-lukua,
lukijalle mahdollisuus riittävään kontrol- jolloin tietomateriaali oli kokonaan toisenliin ja tutkimustulosten tieteellisen merki- laista kuin l800-luvun puolella. Artikketyksen arvioimiseen. Tämän mahdolli- lissa esitetyt arviointiperusteet ovat täysin
suuden tarjoaminen on tutkijan velvolli- pätemättömiä l800-luvun puolella maasuus kokonaan riippumatta siitä, kuinka talouden rakenteessa tapahtuneiden muusuuri osa lukijakuntaa käyttää sitä hyväk- tosten tähden. Ainoa pätevä menetelmä
seen. Tieteellisyyden perusvaatimuksena 1800-luvun loppupuolen kalustokehitykon pidettävä sitä, että kaikki lopputulok- sen selvittämiseksi olisi käsitykseni mukaan
seeI?- oleellisesti vaikuttavat ratkaisut on perunkirja-aineistoon perustuva alue-eroatUQJava esiin ja perusteltava. Vain siten vaisuudet huomioonottava otantatutkitutk~mustulos muodostuu lukijalle tiedon
mus, jollaista tietääkseni ei vielä ole tehty.
eikä uskon asiaksi.
Matemaattisten menetelmien käyttö 1910Oleellisesti lopputulokseen vaikuttaviksi luvun kehitys lähtökohtana on pakostakin
ratkaisuiksi muodostuvat kasvututkimuk- pelkkää arvausleikkiä.
sess~! ymmärtääkseni melkein kaikki tehdyt
Polttopuun kohdalla tekijä epäselvällä
ratkaisut. Tutkijan on alistuttava tähän lähdeviitteellään ottaa kantaakseen vastosiasiaan, ivaikka se merkitseekin paljon tuun toisen työstä. Viitteestä saa sen käsityötä ja laajaa teosta. Aineiston arkistoi- tyksen, että laskelman on tehnyt apulaiminen on kasvututkimuksen kohdalla nen, jonka työstä tekijä on vastuussa, eikä
asianmukainen toimenpide, mutta se ei - kuten myöhemmin olen voinut todeta
vaikuta millään tavoin itse dokumentaa- rinnakkaistutkimuksen tekijä, jonka
tiolle asetettaviin vaatimuksiin.
tutkimus ei ole vielä ilmestynyt.
1tse laskelma on malliesimerkki siitä;
Esittelystäni tri Viita vetää esiin eräitä
yksityiskohtia: maatalouden kalustokysy- miten voidaan joutua harhateille, kun
myksen, polttopuukysymyksen ja väki- otetaan huomioon vain yhteen suuntaan
lannoitekysymyksen.
vaikuttavat tekijät, mutta jätetään pois
,Kalustokysymyksen kohd~lla erimieli- vastakkaissuuntaiset vaikuttajat, joita on
syys koskee kotitekoisen maatalouskalus- numeerisesti vaikea määrittää. Tärkein
ton osuutta kustannustekijänä. Tri Viita vastakkaissuuntainen vaikuttaja on polttoviittaa artikkeliinsa »Koneet ja kalusto puun kulutus huoneyksikköä kohden, joka
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ko. aikana oli jyrkästi laskeva. Tämä vaikuttaja voidaan epäsuorin rakennustekniikan kehityksestä otetuin todistein osoittaa niin voimakkaaksi, että sen vaikutus on
todennäköisesti kokonaan kumonnut tri
Viidan esittämien polttopuun kulutusta
lisäävien tekijöiden vaikutuksen.
Toinen polttopuun kulutusta vähentävä
tekijä on valaistus tarkoituksiin käytetyn
polttopuun (valaistuspäreiden ja valaistusta varten takassa poltetun puun) määrän hupeneminen melkein olemattomiin
vuosien 1860-1913 välillä öljy- ja myöhemmin sähkövalon tultua yleiseen käyttöön. 'Tästä polttopuuryhmästä ovat tiedot
hyvin hataria, mutta ne riittävät osoittamaan sen huomattavan suureksi ko. aJanjakson alussa. - Vaikka kasvututkimuksissa onkin pyritty erottamaan toisistaan
kotitalouden polttopuu ja tuotantotarkoitllksiin käytetty polttopuu, kumpikin yllä
selostetuista tekijöistä tuntuu maatilan
koko polttopuunkulutuksen alueella. Valaistuspolttopuun kohdalla pääpaino on
selvästi työntekoon tarvittavan valaistuksen puolella.
Väkilannoitekysymyksen kohdalla on
huomautettava kahdesta seikasta. Ensinnäkin käsitteet väkilannoite (vanhan kielenkäytön mukaan apulanta) ja maanparannusaine eivät 1800-luvulla olleet samansisältöisiä kuin nykyisin. Toiseksi on
otettava huomioon, että on noudatettava
suurta varovaisuutta tulkittaessa näinkin
kaukaisen ajan kehitystä kvantitatiivisten
suureiden pohjalta.
Tri Viidan vastineen loppuosa, jossa hän
käsittelee 1860-luvun asemaa tutkimuksessa ja kehityskäyrän muotoa, perustuu

sanontani väärinymmärtämiseen. 1860luvun kohdalla en ole suositellut sen poisjättämistä, vaan olen arvostellut k.o. poikkeuksellisen vuosikymmenen ottamista siksi perustasoksi, jöhon myöhempää kehitystä verrataan. Perinteellisen maatalouden kauden viimeinen kutakuinkin »normaali» vuosikymmen, 18S0-luku, olisi paremmin sopinut tällaiseksi vertailun perustasoksi.
En ole myöskään väittänyt, että maatalouden kokonaiskehityskäyrä olisi oiennut suoraksi viivaksi. Väitteeni koskee vain
niitä sektoreita, joissa tietojen puutteessa
on turvauduttu matemaattisiin laskentamenetelmiin. Niinpä esim. eläinten teuraspainojen on oletettu nousseen tasaisesti
samalla määrällä vuosittain eli suoraviivaisesti. Jo karjanjalostuksen kehityksen
pääpiirteiden tunteminen osoittaa, että
kysymyksessä on aluksi loivasti, myöhemminjyrkästi ylöspäin kaareutuva käyrä.Maataloude~· ~kokonaiskeliityskäyrän suhteen yhdyn täysin tri Viidan käsitykseen,
että se on jyrkästi ylöspäin kaareutuva.
Maataloutetnmekehitys on nimenomaan 1800-luvun jälkipuoliskon osalta
varsin puutteellisesti tutkittu. Näin ollen
ei ole mitenkään ihmeteltävää, että kasvututkimus on paikka paikoin joutunut eksyksiin tällä perin puutteellisesti kartoitetulla alueella, jossa tulevalla tutkimuksella on vielä paljon tehtävää. Omasta
puolestani voin· täysin yhtyä tri Viidan
lopputoteamukseen; että »kasvututkimuksen ja taloushistorian välillä on ainakin
toistaiseksi huomattavia eroja, mutta ilmeisesti ne yhdessä pystyisivät antamaan
entistä luotettavamman kuvan talqutemme kehityksestä menneisyydessä».

Kirjallisuutta

WILLIAM W. ALBERTS & JOEL E. SEGALL JOEL DEAN (tunnettu hyvistä oppikirjois(toim.) The Corporate Merger. The Uni-· taankin) ja WINFIELD SMITH" rennohkolla
versity of Chicago Press, Chicago 1966. kirjoituksellaan The Relationship between
Pro.fitabili~')J and Size. Kirjoittajat ilmoittavat
xv
287 sivua. $6.00.
pyrkivänsä tarkastelemaan yksittäisiä yriTeos koostuu alustuksista, jotka pidettiin tyksiä ja niiden johtoa siinä määrin etäiv. 1963 University of Chicago Graduate seltä näköalapaikalta, että on toivoa pääSchool of Business'in järjestämässä kaksi- tyä yleispäteviin selityksiin, jolloin monet
päiväisessä seminaarissa. Tilaisuuteen ko- ekonomistien, modernin päätöksenteon
koontui tusinan verran yritysjohtajia, kon- teoreetikkojen, journalistien, konsulttien ja
sultteja ja liiketaloustieteilijöitä pohtima3:n muiden huomioitsijoiden esittämät väärät
ongelmaa: yritysten sulautuminen kasvu- hypoteesit voidaan siirtää syrjään. PääprQbleemana tarkasteltuna lähinnä liik- asiallisimmat virhepäätelmät: 1. The Crekeenjohdon (mutta myös osakkeenomista- ditor's Fallacy: kahden heikon yrityksen
jien) näkökulmasta. Kirjan sanoma ja- yhdistämisestä on tuloksena yksi vahva
kaantuu kolmeen osaan: sulautumisen yritys; 2. The Growth Company Fallacy:
poli'l-' evaluation- ja realization-kysymykset. osakkaat iloitsevat kokonaisansioiden kasJohdantoluvussa todetaan, että aikai- vusta; 3. The Salesman's (or Purchasing
sempi management-kirjallisuus ei vastaa Agent's) Fallacy: asiakkaille ja hankkijoiltyydyttävästi esim. seuraaviin sulautumi- le koittavat helpommat ajat; 4. The
sen peruskysymyksiin: Missä olosuhteissa Successful Manager's Fallacy: hyvä johtayrityksen kasvu fusioitumalla on kannatta- ja pystyy johtamaan mitä hyvänsä; 5. The
vaa? Kuinka todennäköisinä näitä olosuh- Abstract Impressionist Fallacy: mikä tateita eri tapauksissa voidaan pitää? Miten hansa toimialakombina~tio on yhtä hyvä
suhtautuvat toisiinsa kasvu fusioitumalla kuin jokin toinen; 6. The Tax Dodger's
ja kasvu sisäistä tietä? Millaisin kriteerein Fallacy: yrityksen on pidätyttävä voitonsulautumista voidaan arvostella? Miten jaosta (plow back earnings) suojellakseen
voidaan varmistaa sulautumisesta odote- korkeitten marginaaliverojen rasittamia
tut tulokset?
osakkaita; 7. The Grand Old Fallacy:
Teoksen ensimmäisen kasvua yrityksen suuresta koosta seuraa kustannussäästöjä
politiikkana käsittelevän osan aloittavat ja monopolietuja; 8. The Technocrat's
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Fallacy: keskitetty johto vapauttaa resurs- pia, muoviyritykset metallialan yrityksiä
sien allokoinnista ja vaimentaa riskejä; 9. pienempiä, työvaatetehtaat ja juhlapukuThe Growthman's Fallacy: kannattavuus valmistamot eri kokoisia sekä öljy-yhtiöillä
edellyttää kasvua ja ainoa vaihtoehto kas- oIp.a jakeluverkostonsa useammin kuin
vulle on kuihtuminen, mikä saattaa olla autotehtailla.
totta kansallisella tasolla, mutta ei välttäDean ja Smith päättävät kirjoituksensa
mättä jonkin toimialan tai yrityksen puit- täyteen tusinaan positiivisia yleistyksiä
yrityksen kannattavuudesta, koosta ja kasteissa.
Harhakuvaluettelonsa jälkeen kirjoitta- vusta: 1. Osakkaat tavoittelevat voittoa;
, jat tarkastelevat liikkeenjohdon ja osak- 2. Liikkeenjohdon on mukauduttava täkaiden tavoitteita kiinnittäen huomiota hän ja tavoiteltava voittoa, minkä se temm. liikkeenjohdon safety-tavoitteiden keekin, jos osakkaiden tehokas valvonta
määrittelemisvaikeuksiin siten, että niillä sekä johdon omat edut ja ideologiat suositarkoitettaisiin samaa asiaa eri kokoisissa vat voittopyrkimyksiä; ~. Osakkailla ja
yrityksissä ja eri toimialoilla. Varminta liikkeenjohdolla ei saa ~lla preferenssejä
(ja yhä edelleen myös kunniallista) on us- sen paremmin yrityksen kasvuun, stabilikoa voiton tavoitteluun, johon perustuen _teettiin kuin kutistumiseenkaan, vaan kankasvuongelmaakin voidaan käsitellä jän- nattavuuskriteerio ratkaisee; 4. Yrityksen
tevästi.
päätehtävä, johon ei ole yleisesti sovelluKirjoittajat eivät pidä liikkeenjohto- tuskelpoista ratkaisua, on tavoitella edullikykyä rajoituksetta siirrettävänä tuotan- sinta aktivit~ettikombinaatiota ja kokoa,
nontekijänä, vaan katsovat sen suuressa jotka tosin ov:~t. sekä toisistaan että teknomäärin toimialasidonnaiseksi. Hyvän joh- logiasta (myps liikkeenjohdon), markkitajan intuitio perustuu usein pitkään ko- noista ja kuluttajien preferensseistä riippukemukseen ja oman toimialan markki- vaisia; 5. Johdon tuottavuus riippuu erinoinnin ja teknologian perusteelliseen tun- tyisesti spesialisoitumisesta teknologiaan ja
temukseen. Takavuosina monituoteyrityk- markkinoihin; 6. Koordinoinnin ja kontseksi kehittynyt diversifiointi-ihme on mo- 'rollin kustannukset nousevat jo kasvun
nesti tämän päivän kutistuva ja toimin- varhaisessa vaiheessa; 7. Optimikoon osoittaansa rationalisoiva yritys. Etenkin joh- tautuessa suureksi on selityksenä pikemtamisen kustannusten käyräh nousu pakot- minkin valmistuksen, jakelun tai tutkitaa organisatorisiin innovaatioihin jo sil.: .muksen kuin johtamisen 'suurtuotannon
loin, kun mm. suurostamisen, -valmista- edut'; 8. Kasvu on pienen yrityksen tapa
misen ja -markkinoinnin edut vielä ajavat saavuttaa optimikokonsa eikä mikään riiplaajennuksiin.
pumaton päämäärä; 9. Optimikoko vaihEri variaabeleiden merkityksestä yri- telee toimialoittainja myös ajan funktiona;
tyksen optimikokoon on voitu sanoa hy- 10. Epävarmuus (sekä talouteen .että tekvinkin paljon, mutta optimikoon lopulli- niikkaan liittyvä) johtaa optimik04öskaasesti määrittävää yhteisvaikutusta ei halli- lan laajentumiseen; 11. Yritysten ~asvu
ta. On kuitenkin syytä uskoa, että yrityk- mahdollisuudet vaihtelevat suuresti; 12.
sillä on optimikokonsa, koska yleis tavara- Heterogeenisten intressien harmoni~oimis
talot ovat huonekalumyymälöitä suurem- ongelmien ratkaisemiseksi toimivat; mm.
.'.
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työvoima- ja arvopaperimarkkinat allokoiden resursseja uudelleen ja ratkaisten
näin kasvuvauhdinkin ongelmaa.
Alustusta seuranneessa keskustelussa esitettiin huolestuminen siitä, että kasyunsa
lopettanut yritys menettää builder-tyyppiset johtajansa. Edelleen todettiin diversifikaationolevan suhteellisesti helppoa tuotantohyödykkeiden valmistajille, koska heidän markkinointiongelmansa eivät yleensä ole samassa määrin kriitillisiä kuin esim.
kulutustavaroiden· valmistajien.
MICHAEL GORT määrittelee levittäytymisen yrityksen aktiviteetin kohteena olevien toimialojen määrän kasvuksi artikkelissaan Diversification, Mergers, and Prqfits~
Hän .mainitsee kasvun monituoteyritykseksi tapahtuvan yleensä ilman sulautumista, joskin fusioitumisen tavoitteena on
usein levittäytyminen, jonka motiiveina
hän taas tarkastelee viittä seikkaa: suurtuotannon edut, "iTapaan kapasiteetin käyttöönotto, kannattavalIe toimialalIe pääsy,
voittojen vakiinnuttaminen ja yrityksen
kasvu. Kirjoittaja epäilee sulautuvia yrityksiä liiasta hyväuskoisuudesta saavutettavien tulosten suhteen ja pitää välitöntä
entryä uudelle toimialalIe monesti parempana vaihtoehtona. Keskustelussa täydennettiin alustusdl. mm. seuraavilla näkemyksillä: levittäytymisen synergiset vaikutukset (2
2 = 5 -effekti) esiintyvät tutkimustoiminnan alueella useammin kuin
tuotannon ja markkinoinnin puolella;
New Yorkin pörssilistan sulautuneet yritykset olivat· kurssien kehityksen valossa
pärjänneet heikommin kuin muut yritykset, joskin menestys olisi ilman fusiQita
saattanut olla vieläkin vaatimattomampaa; top managementin kyvyt ja tiedot
ovat helpommin siirrettävissä yrityksestä
toiseen kuin esim. teknillisen johdon taidot.
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RALPH L. NELSON käsittelee suhdannevaihtelutekijöitä yrityksen kasvutavan valinnassa. Hän on voinut havaita vuosina
1895-1956 kaksitoista yleistä suhdftnnekehitystä seurailevaa fusioiden aaltoa: Keskustelussa koroste~titn nIm., että sulautuminen ja sisäinen kasvu eivät koko talouden näkökulmasta, ole vaihtoehtoisia kasvutapoja, vaikka ne ovat sitä yrityksille.
Toinen osa (evaluation) alkaa ROBERT
M. ALLANin lyhyellä kirjoitelmalla, joka
hyvin täyttää meillä ammattilehtiin kirjoittavalle henkilölle usein esitetyn epämääräisen toivomuksen: artikkelin ei mitenkään tarvitse olla 'tieteellinen'! Kirjoittaja käsittelee mm. fusioitumispäätöksen karkeassa valmisteluvaiheessa käytettäviä arvostelun kriteereitä: yrityksen
koko, pääoman tuottavuus, kilpailun aste,
tulojen vakiinnuttaminen, riippuvuus
markkinoista ja omistussuhteiden muutokset. Sulautumisohjelrnan epäonnistumisen
syinä hän esittää kokemuksen puutteet,
sopimattoman motivaation, suunnittelun
vajavuuden ja kommunikaation laiminlyönnit.
J. FRED WESTON, Determination af ~nare
Exchange Ratios in Mergers, osoittaa taulukoin ja käyrin havainnollistamillaan esimerkeillä fusion voivan olla pitkällä tähtäyksellä edullinen vaikka sen välittömänä
seurauksena olisikin osakekohtaisen tuoton
pienentyminen. Sulautumisen harkinnan
tekniikka perustuu kirjoittajan mukaan
yrityksen investointi teorian tuttuihin perusteoreemoihin, joten esim. nykyarvomenetelmä tai payback-analyysi kaikkine
periaatteellisine puutteineen saattaa tulla
kysymykseen. Mielenkiintoinen on Westonin yritys selvittää, kumpi sulautuvista
osapuolista ja minkä verran maksaa sulautumisen synergisistä seurausvaikutuksista.
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Kirjoittajan analysoiman pankkifusion sy- mutkaisuus (C) usein, (3) kasvava fasilinergian lähteet ovat alueellisesti eri tavoin teettien ja henkilöiden maantieteellinen ja
jakaantunut kompetenssi laina-asioissa ja fyysinen hajonta (D) usein ja (4) kasvava
pankkien eril~inen lainat/säästöt -suhde. desentralisaatio tavallisesti.
Hänen mielestä~n synergia, joka on sulauTämän välineistönsä avulla kirjoittaja
tumisen todella· uniikki piirre, on. pikem- esittää enemmän ja vähemmän todennäminkin mittaamiskysymys kuin teoreetti- köisinä pitämänsä kasvumallivaihtoehdot
erityyppisille kasvutavoille. Niinpä sisäinen ongelma.
THOMAS: L. WHISLER, Organizational Asnen kasvu pelkkänä output-ekspansiona sisäl- .
pects of Corporate ,Growth,käsittelee ensin tää itsestään selvänä S-tekijän, mutta väsuuren ja pienen organisaation eroja vii- hemmän todennäköisesti C:n ja D :n, kun
den alaotsakkeen ·.puitteissa: 1. organisaa- taas tuotelinjaekspansiossa tekijät emo järjestion administratiivisen komponentin suh- tyksessä ovat S, C ja D. Kasvaminen valteellinen koko; .:2. sisäisen kommunikaatio- miita toimintapisteitä hankkimalla sisältää
järjestelmän t~hokkuus; 3. organisatoristen todennäköisesti S:n ja D :n, jos kysymyktasojen (levei) määrä; 4. valvonnan de- sessä ovat aikaisemman. toiminnan kanssa
sentraIisoiminen; 5. organisaation pysy- identtiset fasiliteetit ja prosessit (ho~izon
vyys. Kasvussa jossain pisteessä vastaan- taI acquisition). Jos taas yritykseen liitetuleva epätaloudellisuus näyttää välttä- tään uudentyyppisiä fasiliteetteja ja promättömältä selitykseltä sille, että on yleen- sesseja (conglomerate acquisition), tulevat
sä olemassa useampia kuin yksi yritys. kyseeseen S, C ja D. Vertikaaliseen suunWhislerin mukaan väite »mitä suurem- taan tapahtuvaa kasvua Whisler ei käsitpiarmeija, sen suurempi upseereiden suh- tele eikä se muutenkaan juuri ole esillä
teellinen osuus» vaatii tarkempaa ana- kirjassa.
lyysia, jopka pohjaksi hän valitsee AnderSekä organisaation suunnitteluohjeeksi
sonin ja Warkovin hypoteesin organisaa- että empiirisesti testattavaksi Whisler tiition administratiivisen komponentin suh- vistää administratiivisen komponentin kasteellisesta koosta koinlen tekijän funktiona: 'vun suhteen yrityksen kasvuun siten, että
1. identtisiä tehtäviä samassa toimintapis- ensinmainittu kasvu on proportionaalista
teessä suorittavien henkilöiden lukumäärä; vähäisempää pelkän output-ekspansion ja
2. toimintapisteitten lukumäärä; 3. sa- aikaisemman kaltaisten toimintapisteiden
massa toimintapisteessä suoritettavien eri-' lisäämisen tapauksissa, mutta proportiolaisten tehtävien lukumäärä. Ensimmäisen naalista voimakkaampi tuotelinjaekspantekijän kasvaessa administratiivinen kom- siossa ja uudentyyppisiä prosesseja fusioiponentti ei kasva vastaavasti, mutta mo- taessa.
Käsiteltyään suuren ja pienen organilempien muiden kasvaessa se kasvaa suhteellisesti nopeammin kuin nämä tekijät .. saation eroja Whisler päätyy organisaatioKirjoittaja laajentaa hypoteesin koske- kysymyksistä kehitetyn tiedon valossa seumaan organisaation kasvua sulautumalla raaviin varsin yleisluontoisiin lopputoteaja sisältä päin seuraavasti: Yrityksen kas- muksiin: 1. Organisaation kasvaessa se
vustaon seurauksena (1) kasvava koko (8) muuttuu myös laadullisesti; 2. Vaikka
aina (1), (2) kasvava tehtäväkentän moni- lopullisen organisaation rakenteelliset er~a-
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vuudet saattavat olla vähäiset ja kasvutavasta riippumattomat, määräytyy itse
organisaation muutosprosessi kasvutavan
mukaisesti.
WILLIAM W. ALBERTsin yhteenveto The
ProJitability of Growth by Merger paikkaa
kirjoittajien lukuisuuden ja tasonkin heterogeenisuuden jättämää epätasaista jälkeä. Hänen kirjoituksensa on tiukkaa analyysia vastapainoksi teoksessa monin paikoin esiintyvälIe väljähkölle kuvailulle. Kokonaisuudessaan voi kirjaa suositella

paitsI ammattifusioitsijoille myös muille
asianharrastajille. Mitään uusia liiketaloudellisia perustotuuksia se ei sisällä, mutta
vanhoja tunnettuja. periaatteita sovelletaan asiantuntevasf~ yrityksen kasvuongelmaan yleensä ja su.lautumisilmiöön erityisesti. Liikkeenjohdhn ja osakkaiden tavoitteiden oletetun tai tosiasiallisenerisuuntaisuuden aiheuttama ristiveto näkyY tässä
teoksessa samantapaisesti kuin yleensäkin
nykyaikaisen yrityksen ongelmia käsitte~
levissä tutkimuksissa.
RISTO JÄRVINEN

GOTTFRIED HABERLER Injlation, its· Causes
and Cures. Revised and enlarged edition
with a new look at inflation in 1966. Amencan Enterprise Institute, Washington,
D~ C. 1966. 127 sivua.

kustannusinflaation. Edellinen, joka on
ollut kaikkien historian tuntemien suurten
inflaatioiden aiheuttaja, johtuu liiallisesta
rahan runsaudesta. Se on ollut vaikuttavana tekijänä myös nykyisenä inflaatiokautena.
Nyt tähän kuvaan on tullut lisätekijänä
kustannusinflaatio, jota aikaisemmin ei
tunnettu tai joka oli ainakin vähämerkityksellinen. Sillä tarkoitetaan sellaista kustannusten nousua, joka ei ole pelkkä rahan
runsauden seurannaisilmiö, vaan saattaa
itsenäisestikin antaa inflatorisia sysäyksiä.
Tällaisten sysäysten voidaan ajatella aiheutuvan niin hyvin kohoavien liikevoittojen kuin palkkojen puolelta, jolloin vastaavasti on kysymys joko voitto- tai palkkainflaatiosta. Kummallakin teorialla on
ollut kannattajansa.
Haberler itse hylkää autonomisen voittoinflaation mahdollisuuden suunnilleen
seuraavin perustein: Monopolistien yrityksetkorottaa kohtuuttomasti voittojansa
ovat yleensä yksittäisiä ja kertaheittoisia
eivätkä jatkuvia; yhteiskunnassa esiintyy
säännöllisesti tasoittavia vastavoimia, koska korotetut hinnat lisäävät tarjontaa joko

Tämän vähäisen~ mutta ei suinkaan vähäpätöisen kirjan; kolmanteen painokseen
(1. p. vuodelta 1959) tekijä on liittänyt
toukokuussa 1966 päivätynjohdantoluvun.
Siinä hän viittaa Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan Per Jacobssonin 1960
lausumaan käsitykseen, että viime suursodanjälkeinep inflaatio oli ainakin lännen
teollistuneissa maissa vihdoinkin saatu taltutetuksi, kun sen sijaan hänen itsensä
silloin esittämä pessimistisempi näkemys
oli osoittautunut oikeaksi. Inflaatiohan oli
1960-luvulla yhä jatkunut yleismaailmallisena ilmiönä ja temmannut piiriinsä sellaisetkin hintatasoltaan aikaisenlmin verraten vakaina pysyneet maat kuin LänsiSaksan ja Sveitsin sekä vuoden 1965 alusta
vihdoin Amerikan Yhdysvallatkin.
;.
Etsiessään syitä tähän inflaation itsepäiseen jatkumiseen Haberler erottaa toisistaan, monien muiden tavoin, kysyntä- ja
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samalla tai kompensatorisilla aloilla, tek- ei usko kroonisen inflaation uhkaa voitanilliset uudistukset aiheuttavat siirtymiä van poistaa muuten kuin saamalla amostajain suosiossa, tuontitavarain kysyntä mattiliitot vakuuttuneiksi anti-inflatorikasvaa (niissä rajoissa kuin tuonti on va- sen palkkapolitiikan järkevyydestä sekä
paa) jne. Tosiasia onkin, että monopolis- viime kädessä sillä, että sovelletaan kireätä
tien voiton havitt'elu ei ole koskaan kyennyt raha- ja finanssi politiikkaa, kunnes kysynkannattamaan kroonista inflaatiota, vaan täinflaatio on saatu laantumaan. Se tosin
kohoava hintaliike on taittunut, kun liial- tilapäisesti heikentänee taloudellista kasvua ja työllisyyttä, mutta johtaa oikein
lista rahavirtaa on supistettu.
Näiden vuorottaisten hinta-aaltojen si- ohjattuna sitä voimakkaampaan taloujasta hinnat ovat viime vuosikymmeninä delliseen kasvuun pitkällä tähtäyksellä.
nousseet .ikään kuin portaikossa, välillä Kokonaan toinen asia on, onko tällaisella
ehkä pysähtyen, mutta ei koskaan painuen torjuntaohjelmalla poliittisia toteutumisaIemmalle askelmalle. Tämän merkillisen mahdollisuuksia. Presidentti Eisenhower
muutoksen perimmäisen syyn Haberler esim. koetti noudattaa kireätä rahapolitiiknäkee palkkainflaatiossa. Sen sijaan että kaa, mutta sen välittömät vaikutukset olipalkat aikaisimpina inflaatiokausina laa- vat sellaiset, että republikaaninen puolue
hustivat tavallisesti hintain nousun perässä kärsi tappion seuraavissa presidentin vaaja Keyneskin vielä »Yleisessä teoriassaan» leissa.
Suppeassa kirjasessa ei tietenkään ole
lähti tästä olettamuksesta, syy- ja vaikutussuhde on kääntYI!.yt päinvastaiseksi. voitu riittävästi valaista kaikkia laajan
Länsimaisissa yhteiskrtnnissa monopolisti- inflaatiokysymyksen eri puolia. Niinpä
set ammattiliitot työntävät nykyisin avain- esim. on vain lyhyesti kosketeltu inflaation
asemissa olevia palkkoja ylöspäin ja näin ja taloudellisen kasvun keskeisiä vaikutussaavutetut palkkaedut leviävät muille suhteita tai kehittyneiden ja alikehittyneialoille, kunnes ehkä uusi kierros alkaa. Jos den maiden eroavuuksia. Sellainen detaljitässä prosessissa kansantalouden tuotta- kysymys taas kuin indeksilausekkeen mervuuden sallima marginaali ylitetään, syn- kitys rahamääräisissä sitoumuksissa on saatyy kustannuskriisi, joka johtaa työttö- nut kohtuuttoman yksipuolisen tuomion.
myyteen, jos hintoja ei kyetä nostamaan Näyttäisi myös siltä, että voitto- ja palkkakannattavalle tasolle, tai kysyntäinflaatio, inflaation vaikutusten raja on vedetty liian
jos yhteiskunnan rahavirtaa paisutetaan . jyrkäksi, sillä voitotkin voinevat - tosin
korkeampia palkkoja ja hintoja vastaavasti. vain kysyntäinflaation lieveilmiönä Haberlerin teos sisältää otsikkonsa mu- esiintyä autonomisena inflaatiotekijänä.
kaisesti myös inflaation torjuntaohjelman. Mutta kokonaisuutena ottaen Haberlerin
Mainittakoon tässä vain, että hän leimaa inflaation analyysi, kuten tältä kuuluisalta
ne toimenpiteet, joihin Amerikassa on tutkij~lta voi odottaakin, on looginen ja '
viime aikoina ryhdytty taistelussa inflaa- antaa mielekkään vastauksen kysymyktiota vastaan, osittain myöhästyneiksi, seen, minkä vuoksi aikaisemmin aaltomaiosittain liian heikoiksi ja osittain virheelli- nen hintaliike on nyttenlmin muuttunut
siksikin, kuten varsinkin presidentin, tun- porrasmaisesti yleneväksi ja jatkuvaksi.
BR. SUVIRANTA.
netun guidepost-politiikan. Haberler itse
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sektoreiden kesken, eik~ huomattu ajoissa
siirtyä käyttämään niitä vastaavia rahavirtoja.
Luetellessaan finanssipolitiikan tärkeimpiä päämääriä Haller tunnustautuu vaSitten Adolph Wagnerin aikojen on saksa- paan markkinatalouden kannattajaksi eslainen finanssioppi, -tiede tai -politiikka seestä "die freiheitliche Zielsetzung" pääyhdistetty lähinnä kolmeen nimeen: FRITZ tellen. On miellyttävää kohdata tällaista
NEUMARK, HEINZ HALLER ja GUNTER tänä kollektivismin aikakautena, jolloin
SCHMÖLDERS, Näistä Haller edustaa lä- jos yhtä ja toista päämäärää halutaan
hinnä anglosaksista, makroekonomista lin- valtion kautta ajettavaksi. Vastaavasti
jaa, joka on kiinnostunut julkisen talou- hänen on modifioitava kirjan'lopussa esiden vaikutuksista tuotantoon ja työllisyy-' tettyjä kasvupäämääriä, .joille kasvuteoteen sekä suhdannetasauspolitiikasta. U u- reetikot puolestaan antavat mistään piitteen painokseen on luonnollisesti lisäilty taamattoman prioriteetin.
Pääosa finanssipolitiikan analyysista
kasvupoli tiikkaa.
Todettakoon alkuun, että kirja on tasa- kuluu Hallerilla suhdanteiden tasoittamilaatuinen,
tunnollisesti
kokoonpantu seen. Verovälineiden käyttö nähdään suhmutta hieman puiseva oppikirja finanssi- dannepolitiikan karkeasäätönä ja menopolitiikan salaisuuksista. Runsas kolmas- parametrien käyttö sen hienosäätönä. Liosa, samalla kirjan teknillisesti paras, on säksi tehdään se hienonnus, että nousuensin käytetty taloudellisen kiertokulun suhdannetta jarruttavaa (tai lamasta elesittämiseen yleensä. Toinen osa kattaa vyttävää) ja saav.utetun tasapainoasteen
kaikki nimenomaiset "Hauptprobleme" ja säilyttävää politiikkaa käsitellään erikseen.
lopuksi on hajamietteitä finanssipolitiikan Ero piilee siinä, että' jälkimmäisessä on
suhteista kaikkeen muuhun mahdolliseen, kaikkia välineitä käytettävä hieman tarfinanssikontrollista, budjettivallasta jne. kemmin.
Suhdannepolitiikan sinänsä korrekti,
Teksti, joka 1 osan jälkeen ei enää saa
tuekseen kuvioita, soluu luontevana ja johdonmukaisesti etenevä analyysi vaikutti kovin kauniilta ja aukottomalta.
tasaisena vi~tana.
Taloudelliset kiertokulkukaaviot on Syynä oli se, että laskelmat kokonaiskymuutoin erittäin korrektisti ja yksityis- synnästä ja tarjonnasta olivat Hallerilla
kohtaisesti esitetty ja selostettu, paitsi että perin selviä, ongelmattomia; aina tiedetkaikki nuolet julkisen ja muiden sektorien tiin, että nyt 'on näin ja näin monen milvälillä kulkevat valitettavasti väärään jardin D-markan aukko täytettävä tai
suuntaan: kun yksityinen sektori maksaa huippu tasattava, ja kalkuloitiin sitten sovaltiolle veroja, tämä näkyy nuolena val- piva rahamäärä valtion kassoista tai kastiolta yksityiselle, joten sen onkin ymmär- soihin ja saatiin aikaan tasapaino. Kaikki
rettävä tarkoittavan valtion veronmaksa- ajoittui itsestään paikalleen.
Verotukselle Haller asettaa kahdeksan
jalle antamaa kuittia. Tämä johtuu siitä,
että nuoliesitys aloitettiin kuvaamalla fyy- vaatimusta, joista ainakin kuuteen ensimsisiä palvelus- tai tavaravirtojen kulkua mäiseen voi yhtyä, ja tutkii eri verolajeja
HEINZ fuLLER Finanzpolitik. Grundlagen
und Hauptprobleme. Kolmas, uudistettu ja
täydennetty painos. J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), Tiibingen 1965. 354 sivua.
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näiden vaatimusten valossa. Vanha, fysiokraattien ajoilta periytyvä tehokeino
on kysyä, voisiko minkään tyyppinen vero
olla "Alleinsteuer" ja todistaa, että ei voi,
minkä Haller elegantisti viekin läpi.
Kirjan loppuosa kasvu- ja muine mietteineen on ehkä hieman hajanaista -

näinhän käy usein, kun "kirjoittajan mielenkiinto jakautuu epätasaisesti disposition eri osille. Lukija voi vain yhtyä moniin hyviin ponsiin, että finanssipolitiikkaa harjoitettaisiin järkevästi, tuottavuutta, kasvua ja kaikkea muuta edistävästi.
HENRI

J . VARTIAINEN
I

Costs, Prices, and Profits:
Their Cyclical Relations. National Bureau
of Economic Research/Columbia U niversity Press, New York and London 1965.
229 sivua. Sh. 45/-.
THOR HULTGREN

Tekijän tarkoituksena on tilastollisesti kuvata kustannusten, hintojen ja voittojen
käyttäytymistä eri suhdannevaiheissa. Tutkimus pitäytyy Yhdysvaltain olosuhteihin.
Tutkittuja toimialoja voidaan pitää maan
taloudessa varsin edustavana ryhmänä,
sillä ne peittävät noin 3/4 maan teollisesta tuotannosta. Tarkastelu kohdistuu
pääosaltaan vu()siin 1947-61.
Tekijän pyrkiessä keskeiseen tutkimustavoitteeseensa, "otsikkomuuttujien käyttäytymisen ja suhdannekehityksen välisen
riippuvuuden selvittelyyn, ei tarkoituksenmukaista tilastoaineistoa aina ole ollut
helposti saatavissa. Tästä syystä Hultgren
onjqutunut kehittäniään oman ongelmanasettelunsa kannalta ~äyttökelpoisia uusia
mittaustapoja. Metodinaan hän käyttää
toimialoittaisia ja suhdannejaksottaisia
hintojen ja kustannusten suhteita koskevia
havaintoja. Näistä havainnoista pyritään
tekemään yleistäviä joht-opäätöksiä. Yleistys suuntautuu pikemminkin hintojen ja
kustannusten yleiseen kuin toimialakohtaiseen kehitykseen.

Tutkimuksensa tuloksia selostaessaan
tekijä toteaa voittoja perinteisesti pidetyn
sen mekanismin käyttövoimana, joka sopeuttaa tarjontaa kysyntään. Odotetut ja _
toteutuneet voitot riippuvat muiden seikkojen ohella olennaisesti kustannuksista.
Teoksessa korostetaan kustannusten muutosten merkitystä suhdannekehityksen selittäjänä.
Kustannusten alenemisen frekvenssi lisääntyy suhdannetaantumien jälkimmäisinä puolisk<;>ina. Samoin, voidaan kustannusten aleneva suunta useimmiten havaita myös noususuhdanteiden alkupuoliskoilla. Alenevat kustannukset puolestaan väljentävät yritysjohdon hinnoittet~lun marginaalia. Tekijä on havainnut
kustannusten alenevan suunnan suhdannenousun alkuvaiheissa samoin kuin taantuman myöhäisvaiheissa kq.yastuvan myös
alenevina hintoina. Kustannusten nousun
påineessakin toimivat yritykset näyttävät
taantuman jatkuessa olevan halukkaita
alentamaan hintojaan. Hintojen alentaminen näyttää jollain toimialaIla alkuun
päästyään leviävän toimialalta toiselle.
Taantuman syvimmässä vaiheessa hintojen alentamisen havaitaan" olevan varsin
yleistä:
Tekijä kysyy, "onko yleinen hintojen
alent~minen rationaalista käyttäytymistä,
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eli piristävätkö yleiset hintojen alentamiset myyntiä ja nopeuttavatkone siten taloudellisen vuoroveden kääntymistä. K ysymykseen ei voida varmuudella vastata.
Yritysten myynnin kehitys on vGl:in toinen
puoli asiasta. Tarkasteltaessa ongelmaa
tulonmuodostuksen näkökulmasta' merkitsevät yleiset hintojen alennukset yhä pieneneviä yritysten jakamia tulo-osuuksia
myytyä tuotosyksikköä kohti.
Yleisenä huomiona hintojen alennusten
vaikutuksista tekijä toteaa niiden siirtävän
ostettua määrää oikealle pitkin kysyntäkäyrää, samalla ne kuitenkin painavat
itse kysyntäkäyrää alaspäin. Vastaavasti
kotkeasuhdanteen aikana vallitsevat kustannusten ja hintojen nousut siirtävät ostettua määrää kysyntäkäyrää pitkin vasemmalle, mutta samalla esiintyy kysynnän vahvistumista eli kysyntäkäyrän nousua. Tekijä toteaa varovaisesti, että hän
ei' voi varmlludella sanoa ovatko hintojen.
nousut suhdannetaantuman syynä~"
Tutkimusten tuloksena esitetään niin-'
ikään havainto, jonka mukaan, yritysten
kannattavuus heikkenee taantuinantnyöhäisvaiheessa ja: vastaavasti paiand~ noti~
susuhdanteen, aikana. Sen jälkeen tehdään mielenkiintoinen kysymys: 'Miten

kannattavuuden muutokset vaikuttavat
yritys käyttäytymiseen?
Yleisenä toteamuksena tekijä esittää
yritysten tavallisesti reagoivan kannattavuuden muutoksiin toiminta-asteen muutoksin. Kuluvana hetkenä tapahtuvilla
kannattavuuden muutoksilla on ainoastaan rajoitettu vaikutus investointien ja
kapasiteettien muutoksiin. Investointien ja
kapasiteettien lisäykset perustuvat tavallisesti pitkäjänteisiin taloudellisen kasvun
odotuksiin tai kehitettäviin uusiin tuotteihin, joilla on suotuisia menekkiodotuksia.
Tuotannon rationalisoimisen pyrkimys saa
niinikään usein aikaan kapasiteetin laajentamiseen johtavia investointeja.
Suurin osa kirjan sivumäärästä koostuu
tilastotaulukoista, graafeista ja niiden
kommenteista. Näihin otsakemuuttujien
toimialoittaista kehitystä Yhdysvalloissa
kuvaaviin numerosarjoihin jaksanee syventyä vain tilastomies. Tilastokuvauksen
perusteella tehtyihin johtopäätöksiin sen
sijaan tutustuu maallikkokin mielenkiinnolla, vaikka johtopäätösten oikeutuksen
arviointiin tarvitaan varsin syvällistä yleisen ja' toiniialoittaisen ' suhdånnekehityksen tuntemusta.

W.

tarkastellaan talousteo:daa ja sen sovelta~
mista, kehityssuunnittelun perusteita, tarvittavaa tietomateriaalia ja suunnitteluteknikkkaa.
1 luvUssa, Pattems of Planniftg, Lewis t():"
teaå, että kehityssuunnitelma voi sisältää
a) selvityksen maan nykyisistä ta,loudellisistaolosuhteista, b) selvityksen julkisista
menoista, -c) yksityisen sektorin todennä-

LEWIS Development Planning.
- Allen & Unwin, London 1966.,278
sivua. Sh. 18/-.
ARTHUR

LEWIsin aikaisempiin teoksiin:;: esim. The
Theory of Economic Growth, tutustunut
lukija tuskin voi syyttää häntä yksipuolisuudesta. Laajan kentän kattaa myös nyt
esiteltävä~' kehityssllunnittelun opass, jossa
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köisen kehityksen tarkastelun, d) makro- sillä länsimaidenkin taloudellisessa kasvustalouden projektion ja e) talouspoliittisen sa on sen merkitys ollut tuntuva. Kasvun
kuvauksen. Tarkoituksena on päästä ma- kannalta myös säästämisen maksimointi
temaattisen mallin laatimiseen tiedossa tulee kysymykseen maissa, joissa esim .. elinolevien faktojen pohjalta.
taso kalorioilla mitattuna on hyvä, mutta
II luvussa, Pian Strategy, tulee esiin ei nälänhädän partaalla olevissa maissa.
suunnittelun keskeinen kysymys: pyritäänKansantalouden nykyaikaisella sektorilkö maksimoimaan kansantulo nyt vai tule- la työskentelevien palkat ovat yleensä noin
vaisuudessa ehkä osittain nykyhetken kus- 50 % suurenlmat kuin omavaraistaloudessa elävän maanviljelijäväestön tulot.
t~nnuksella. Tähän lähinnä poliittiseen
kysymykseen ei Lewis pyrikään antamaan Ero takaa sen, että työvoimaa modernille
vastausta. Hän ei kasvua pohtiessaan myös- sektorille virtaa riittävästi. Tällainen työkään kiinnitä niin paljon huomiota kulu- voimavaranto tekee samalla mahdolliseksi
tukseen kuin tuotantomahdollisuuksiin jatkuvan reaalipalkan nousun. Mutta keyleensä.
hitysmaissa eivät tapahtumat aina suinUlkomaankauppa on tärkeä tekijä myös kaan kulje näin. Syynä ovat ammattiyhkehity~suunnittelussa.
Kehittyvä talous distykset, »yrittäjien voitonrajoitukset hykulkee ulkomaankaupan osalta eri vaihei- väksyvä sosiaalinen omatunto» ja. työnden kautta. Näissä vaiheissa voi taloudelli- tekijöiden asemaa usein tukeva valtiovalta.
sen kasvun kiihottajana olla vienti- ja Niinpä palkkaerot ovat / voineet kasvaa
tuontisubstituutio. Ne maat, jotka ovat jopa kaksin-kolminkertaisiksi maatalouskäyttäneet hyväkseen tuontisubstituution väestön tuloihin verrattuna samalla kun
mahdollisuudet ratkaisematta maatalous- työllisyysaste nykyaikaisella sektorilla on
pulmiaan ovat hyvin alttiita rakenteelli- voinut suhteellisesti vähentyä ja avoin,
selle inflaatiolle. Teollisuuden investoinnit työttömyys lisääntyä. Palkkaerojen kasvun
lisäävät reaalituloa ja elintarvikkeiden rajoittamisessa Lewis näkeekin pääoman
sekä muiden hyödykkeiden tuontia. Seu- liikaintensiteetin ehkäisyn, suurkaupunraa maksutasevaikeuksia, devalvaatio ja kien kasvun rajoittamisen jne. ohella tärelinkustannusten nousua, ja prosessi jatkuu keän työttömyyden vastustamiskeinon.
inflaatiokierteenä, elleivät teollisuus ja
Kokemusperäinen tosiasia lienee, että
maatalous kehity rinta rinnan.
kehittyvässä taloudessa tulonjakautuma
Pyrittäessä maksimoimaan tuotantoa ja . pyrkii osoittamaan suurempaa hajontaa
kasvua on pääoman tuhlauksen vaara ke- kuin kehittyneissä. Vaikeimpia kiistakysyhitysmaissa suuri. Ongelma tosin vaihtelee myksiä synnyttävät maatalouden tulot,
eri maissa ja maanosissa, mutta yleensä voitot ja ammattien väliset palkkaerot.
kustannusvertailut eivät ilman muuta ole Myös tulonjakomielessä joudutaan ylemluotettavia viittoja taloudelliselta kan- pään opetukseen panemaan suuri paino.
nalta. Pääomaintensiteetin lisääntyminen Koska koulutustason nousu ilmeisesti merjohtaa työvoiman ylijäämän maissa hel- kitsee taloudelliselle kasvulle verrattain
posti ,entistä suurempaan työttömyyteen. paljon, on kasvun· edistäminen samalla
Tämän ~uoksi myös pienyrittäjyydelle oli- tulonjaon tasoittamista. Palkansaajien lusi kehityssuunnitelmissa varattava sijaa, kumäärän kasvaessa suhteessa maatalou-
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den palveluksessa oleviin myös muiden tyksestä investoinneille ja kasvulle. Vaikka
sektoreiden palkat alkavat vaikuttaa yhä uskottaisiin inflaation tietyin edellytyksin
lisäävän voittoja ja investointeja, ei invesselvemmin maatalouden tuloihin.
Perusopetus nielee kehitysmaissa 2-4 % tointien lisääntyminen ole automaattinen
kansantulosta, kehittyneissä maiss~ noin seuraus; erityisesti kehitysmaissa dn sekä
1 %:n. Yliopistokoulutus on kehitysmaissa syitä että houkutuksia käyttää voittoja
kallista, koska suuri osa opettajista joudu- spekulointiin eri muodoissa. Tosiasiana
- taan tuomaan muualta. Tämä ei kuiten- kirjan tekijä tuntuu pitävän sitä, että rajakaan ole estänyt muutamia Aasian maita pääomakertoimen kasvu merkitsee hintovalrhistamasta, Lewisin mukaan tosin ta- jen nousua, rahoitettakoon se millä tavoin
son kustannuksella, humanisteja yli oman hyvänsä~ Sen sijaan ei aina pidä paikkaantarpeen. Kirjan tekijä esittää myös ase- sa se, että hintatason nousu kiihdyttää päätelman »mahdollisista», kansantalouden' oman muodostumista.
Luvussa 'The Arithmetic oJ'Planning Lewis
rakenteen koulutukselle asettamista vaatikorostaa, että ensimmäisen kehityssuunnimuksista:
telman pitäisi olla 10-vuotissuunnitelma
Maatalouden
Koko oppiYlempää.
erikoisesti siksi, että asioita on alettava
koulun käy- _
palveluksessa
koulutusta
väestöstä %
neitä %
saaneita %
tarkastella pitkällä tähtäimellä. Samalla'
(secondary
hän toteaa tavoitteena olevan »self-susschool)
taining growth», johon liittyy koulutetun
70
6
0.8
työvoiman ja säästämisen suhteellisen
60
9
1.1
osuuden lisääminen, luonnonvarojen pa13
50
1.6
rempi hyväksikäyttö ja suotuisien olosuh40
18
2.3
teiden luominen yrittäjyydelle ja inves30
21
2.6
toinneille. Useimmat kehitysmaat eivät
1'ulotilaston ja koulutuksen yhteyksistä kuitenkaan kykene saavuttamaan 5 %:n
saatuja tuloksia olisi Lewisin mielestä kui- kasvuvauhtia siksi, että niiden maataloustenkin varsin varovasti sovellettava kehi- tuotanto ei voi kasvaa enempää kuin 3 %
tysmaihin kolmestakin syystä: a) ansiot vuodessa. Toisena kasvuvauhdin pidättelieivät aina ole tuottavuuden kokonaishei- jänä on ammattitaitoisen työvoiman puute
jastumia, b) ei ole aina helppo erottaa ja kolmantena pääomantarve. Jos esim.
muita tekijöitä koulutuksesta, joka vaikut- rajapääomakerroin on 3, niin 5 %:n kastaatuottavuuden ja ansioiden kehitykseen vuvauhti vaatii 15 % bruttokansantuotja c) korrelaatio ei ehkä olisikaan hyödyksi teesta nettoinvestointeihin. Omin voimin
kehitysmaissa, joissa ero keskimääräisen harvat kehitysmaat kykenevät ylläpitätulon ja rajatulon välillä on suuri.
mään edes 4 <y'o:n kasvuvauhtia.
Inflaation Lewis huomauttaa kehitysKasvuongelmien talous teoreettisen pohmaissa olevan verotuksen korvike, tosin diskelunjälkeen Lewis pyrkii projisioimaan
taloudellisessa rnielessä huono korvike, kasvua ja rahoitusta~ Talous jakaantuu
jota käytetään säästämisen ollessa riittä- . sektoreihin, joille kullekin asetetaan kasvumätön investointien rahoittamiseen. 1'äl- tavoite tiettynä ajanjaksona. Tähän koorlöin tullaan kysymykseen inflaation nlerki- dinoidaan luonnollisesti myös valtion bud-
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jetti, pääomanmuodostus, maksutase ja
kansanhudjetti. Vasta laskelmien tuloksena voidaan todeta, onko kasvuprosentti
sopusoinnussa sektoreiden kasvuprosenttien ja rajoitusten kanssa. Lisäksi palvelustenja reaalituotteiden tuotannon on oltava
sopusoinnussa vastaavan kysynnän kanssa,
jolloin jo itse asiassa tullaan panos-tuotos
-analyysiin. Kulutusta ajatellen tämä johtaa palvelus- ja hyödykelajienmenekin
projisiointiin esim. kysynnän tulojoustojen
avulla.
Tavoitteenaan eri' elinkeinojen tasapaino Lewis laatii pedagogisen esinlerkin
lähtien panos-tuotos -taulusta:, jonka liit':
tämistä kokonaisohjelmaan hän pohtii.
Teollisuusmaa 'voi ensin projisioida esim.
ulkomaankaup'pansa ja sen jälkeen katsoa
panos~tuotos -taulusta sen merkityksen
kotimaan tuotannolle. Maatalousmaa taas
usein lähtee kotimaan' tuotannosta ja sel.;.
vittää senjälkeen ulkomaankaupan merkityksen. Numeroesirrierkein on suunnitel.man pai!os-tuotos -yhtälöt esitetty myös
käänteismatriisin antamin ratkaisuin. Ilmeistä, onkin, että panos-tuotos -matriisin
avulla voidaan suunnitelmassa saada esiin
ne tekijät,jotka määräävät alan tuotteiden
kysynnän" erityisesti välituotteiden kysynnän muilta sektoreilta, ~ kuluttajien, julkisen vallaI,l ja 'investoijien kysynnän sekä
sektoreiden ulkomaankaupan tarpeen. Lo-.
pullinen matriisi, perustuu sekä projektei~
hin että, talouspolitiikkaan.
Kun tosiasioihin perustuvat ja sopusoinnussa olevat .tuotanto-, vienti- ja tuonti;;.
tavoitteet kullekin alalle on suunnitelmaan
saatu, 'on suunnittelijan vielä tiedettävä~
.mikä on, »paras» kaikista mahdollisista
yhdisFelmistä. Tullaan ohjelmointiongel-

miin, jotka ensi sijassa tuonnin ja viennin
osalta ovat ei-lineaarisen ohjelmoinnin
pulmia. Omassa esimerkissään Lewis kuitenkin kulkee lineaarista suuntaa, olettaen
raja- ja keskimääräiset kustannukset samoiksi ja pyrkien maksimoimaan lopullisenkysynnän. Kokeilu johti kuitenkin epärealistisen harvoihin tuotteisiin optimiratkaisuna.'
Toisessa kokeessaan Levds ottaa rajoituksiksi mm. maan ja työvoiman ja päätyy
erilaisiin maksimoitaviin yhtälöihin. Maksimoitava suure saa siunauksensa kuitenkin
poliittisista päätöksistä, olkoonpa tämä
suure sitten nykyinen tuotfi.nto tai erotus
nykyisen tuotannon ja joidenkin tuotannontekijäin saaman korvauksen välillä.
Mutta tuotantotavoitteiden rinnalle tarvitaan myös pääomahudjetti ja rahoituskeinojenja -virtojen inventointi. Sama koskee työvoimaa,jolloin tarpeiden projisiointi
on tärkein ja ehkä vaikeinkin ongelma.
Realistisesti Lewis kuitenkin korostaa, että
»there cannot he too many technicians,
engineers or scientists», asia, joka monessa
kehittyneessäkin maassa on jäänyt vaille
tarpeen sanelemaa huomiota. "
Teoksensa esipuheessa Lewis mainitsee
kirjoittavansa järkevälle maallikolle, jolla
on takanaan vuoden kurssi taloustieteessä.
Uskottavalta kuitenkin tuntuu, että vuosi
ei tåkaa riittävää' taustaa "edes kehityssuunnittelun talousteoreettiselle perustalle
saati' suunnittelutekniikalle, jotka 'tämä
teos pyrkii antamaan. Teos antaa hyvän
kokonaiskuvan~kehH:ysInaan ja miksei kehittyneenkin maan suunnitteluprosessista
sille, joka haluaa' tietää, mitä' yleistyvä
yhteiskunnan taloussuunnittelu työkenttänä on.
OLAVI" KESKUMÄKI
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Im,'oluntary'Foreign Lending.
Wicksell lectures 1965. Almqvist & Wiksells boktryckeri Ab, Uppsala 1965. 129 s.
FRITZ MACHLUP

Professori ;F'RITZ MACHLUP luennoi, kesäkuussa 1965 Tukholmassa Knut Wicksellin
kunniaksi aiheenaan nykyiseen rahakantaan olennaisesti liittyvän valuuttavarantojärjestelmän seuraukset. Tältä pohjalta
syntyi esiteltävä teos nopeassa tahdissa sen esipuhe on päivätty heinäkuussa 1965!
Laajennus ei merkinnyt tarpeetonta paisuttelua, sillä tuloksenG\ on paitsi tärkeitä
ideoita sisältävä, myös mestariluennoitsijan arvolle hyvin sopiva pedagogisesti
~allikelpoinen esitys, samanaikaisesti tutkielma ja oppikirja.
Suomen Pankin taseen debet-puolella
esiintyvä dollarisaatava esiintyy jonkin
amerikkalaisen rahalaitoksen taseen kreditpuole~la. Näin voidaan sanoa Suomen
myöntävän luottoa USA:lle. Machlupin
aiheena olivat ne useista Euroopan maista
viime vuosina esitetyt valitukset, että nykyinen kansainvälinen rahajärjestelmä pakottaa muut maat myöntämään tällaista
luottoa USA:lle enemmän kuin ne itse
haluaisivat. Tästä otsake »Involuntary
foreign lending.» Euroopasta kantautuneet arvostelevat lausunnot Machlup johdannossaan jakaa viiteen te esiin tavalla,
joka antaa hyvän kuvan paitsi tarkasteltavasta ongelmasta, myös Machlupille yleensäkin ominaisesta isällisen opettajan tyylistä: (1) Nykyinen dollarikannaksi muuntunut kultavaluuttakanta merkitsee, että
muiden maiden keskuspankit ostavat kiinteään kurssiin kaiken valuuttamarkkinoilla ehkä syntyvän dollarien ylitarjonnan, (2) tällainen dollarien ylitarjonta voi
aiheutua USA:n maksutaseen vajauksesta,
(3) tällaisen vajauksen voivat aiheuttaa
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pääomaliikkeet USA:sta, 'muihin maihin,
(4) nämä pääomaliikkeet tapahtuvat ainakin osaksi niin, että amerikkalaiset ostavat
yrityksiä Euroopassa, (5) nämä yrityshankinnat rahoitetaan itseasjassa siten,
että eurooppalaiset ostavat amerikkalaisten »luomat» dollarit, joilla ostot,Euroopassa suoritetaan; koska nämä dollarit
esiintyvät amerikkalaisissa taseissa maksuEuroopan
rahalaitokset
velvoitteina,
myöntävät varantojaan kasvattaessaan yhä
lisää luotto'a amerikkalaisille - omien
kansantalouksiensa vahingoksi.
Machlupin ensimmäisen luennon tavoitteena on antaa kuva USA:n maksutaseen ~~dellisesta kehityksestä, tämän kehityksen" syistä, ja siitä mitä se muille
maille todella on merkinnyt. Käsitykset
siitä, miten USA:n kaltaisen maan maksutaselaskennassa on meneteltävä, ovat parin
viimeisen, vuosikymmenen' kuluessa muuttuneet. Esimerkkinä. Machlup mainitsee,
että YK:n julkaisuissa dollaripulan 'aikana
käytetyn laskentatavan mukaan USA:n
maksutaseen ylijäämä oli v. 1960 $ 3,124
mrd. -, nykyisen laskentatavan mukaan
syntyi V. 1960 vajausta $ 3,925 mrd. On
ilmeistä,',että nykyinen menetelmä vastaa
koko maailmantaloutta ajatellen kiintoisampaan ,,' kysymykseen kuin aikaisempi.
Kun uutta menetelmää sovelletaanaikaisempiin ,vuosiin, hayaitaan,ettäUSA:n
maksutase on vuodesta 1950 alkaen jatkuvasti ollut, vuotta 1957 lukuunottamatta,
selvästi alijäämäinen. Mitähän nyt tehtäisiin niillä teorioilla, joita »dollaripulan»
vuosina" kehitettiin USA:n. maksutaseyliJaaman selittämiseksi? Missä mielessä
USA:n maksutase' on sitten ollut alijäämäinen? Yksinkertaisesti" siten että sen
kulta--ja valuuttavaranto on supistunut.
On havaittu, että reservivaluuttamaan
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maksutaseen tasapaino on sittenkin sopivaa määritellä samalla tapaa kuin muissakin ~aissa. USA:n ulkomainen nettosaatava on kyllä jatkuvasti kasvanut, likviditeettiasema on sen sijaan huonontunut. Eurooppalaisittain määritetty kulta- ja valuuttavaranto oli kuitenkin positiivinen
aina vuoteen 1963 saakka, jolloin se oli
supistunut nollaan. USA:n kultavaranto
olisi täten vielä v. 1963 juuri riittänyt sen
lyhytaikaisten nettovelkojen maksamiseen
(kullan nykyisen hinnan mukaan), mutta
mitään ei olisi jäänyt ylitse. USA:n maksutaseen kokonaisvajaus vv. 1958-1964
olikin $ 20,4 mrd., mutta »dollaripulan»
vuosina 1950-1956 se oli $ 14,3 mrd. muutos vastannee tuotannon ja kaupan
arvojen suhteellista muutosta melko tarkasti. On kysyttävä, mitä saaduista »kirjanpitotunneista» olisi opittava, jotta dollaripu1ateoretisoinnin kaltaiselta henkiseltä virheinvestoinnilta tulevaisuudessa vältyttäisiin? Opetus on allekirjoittaneen
mielestä seuraava: aikaisemmin pantiin
maksutaseen yhteydessä liikaa painoa virtanäkökulmasta tapahtuvalle tarkastelulle.
Kuitenkin on katsottava, että jokaisen
kvantitatiivisen taloudellisen käsitteen yhteydessä on jokin varanto keskeisessä asemas·sa. Virtatarkastelu on periaatteessa
vain keino varantojen ja niiden muutosten
mittaamiseksi.
Keskeisten
käsitteiden
(maksutaseen vajaus tai ylijäämä, nettotulo, voitto, jne.) määrittelyssä on lähdettävä liikkeelle varannoista. Virroista liikkeelle lähteminen olisi samaa kuin jos valjastettaisiin vankkurit hevosen eteen. Niin
ei päästä eteenpäin kuin etanan vauhdilla,
siis ei saada oikeaa kokonaiskuvaa, ja siksi
seuraukset ovat ikävät. Ja muuta kriteeriähän käsitteiden»hyvyydelle» ei ole kuin
niiden seuraukset; Aikaisempi USA:n

maksutaseen tasapainon määritelmä oli
huono juuri tässä mielessä, se ei edistänyt
USA:n maksutaseongelman ymmärtämistä. Suuremman painon antaminen varantonäkäkulmalle oli ratkaiseva parannus.
Machlupin mukaan ns. dollaripula oli
paljon yksinkertaisempi kuin aikoinaan
luultiin: USA:n maksutasevajaus oli liian
pieni suhteessa siihen nopeuteen, millä
muut maat halusivat lisätä varantojaan.
Ja koko se kahdeksan kohdan luettelo,
jonka Machlup esittää USA:n jatkuvan
vajauksen mahdollisista syistä, on hyvin
monetaarinen. Mutta näyttää ilmeiseltä,
että periodiin 1950-1964 ei voida soveltaa
yhtä ainoaa selitystä, vaan eri vaiheissa on
päämerkitys eri asioilla. Tärkeimmäksi
syyksi jää Machlupilla kaikesta taloudellisten kvantiteettien vuorovaikutussuhteiden
korostamisesta huolimatta »excessive transfer commitments» (lahjoitukset, sotilasmenot, pääomaliikkeet).Ja sikäli kuin USA:n
maksutasevajauksen poistuminen todella
on toivottavaa, kysymys epäilemättä onkin
suurisuuntaisesta viennin ja tuonnin reaalisopeutumisen ongelmasta. USA:n voitettavana on silloin Saksan kuulua sotakorvausongelmaa suhteellisestikin vaikeampi
»transfer problem». USA ei ole toistaiseksi kyennyt tätä ongelmaa ratkaisemaan,
juuri sitähän muiden maiden likvidien
dollarisaatavien kasvu osoittaa. USA ei
näin ole rahoittanut itse kaikkia ulkomaisia menojaan. Mutta kuten Machlup
korostaa, perinteellisiin tasapainotuskeinoihin ei ole voitu turvautua siksi, että
sillä ei pitkiin aikoihin ollut kiirettä (kuvitellun dollaripulan aikana lainaus USA:lle
oli kaikkea muuta kuin »involuntary»),
siksi että esim. Ranska on valuuttansa aliarvostuksella itse aiheuttanut varantojensa kasvun, ja siksi että ne keinot joita USA
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voisi käyttää vajauksensa poistamiseksi,
olisivat nekin muille maille varsin epämiellyttäviä. Näin Machlupin ensimmäinen luento vakuuttaa lukijan siitä, että
muu maailma kyllä nykyisin ~uotottaa
Yhdysvaltoja, mutta että tämä ei johdu
USA:n tahallisesta »riistopolitiikasta»,
vaan on väistämätön seuraus nykyisestä
rahajärjestelmästä. Mutta on syytä muistaa
USA:n saaman rahoitustuen todellinen
suuruusluokka: v. 1964 lopussa kuuden
huomattavimman eurooppalaisen ke~kus
pankin dollarivaranto oli $ 6,4 mrd., vV.
1946-1964 olivat USA:n ulkomaanapu,
sotilasmenot ulkomailla ja yksityinen pääomanvienti $ 168 mrd. Suurten eurooppalaisten keskuspankkien rahoitusapu ' oli
näin 3,8 ~Io.
Toisessa luennossa Machlup tarkastelee
kysymystä, missä määrin ei-vapaaehtoisen
lainauksen ongelmasta päästäisiin eräissä
vaihtoehtoisissa rahajärj estelmissä. Huomion kohteena ovat paperirahakannan erilaiset muodot, ulkoinen kultakanta ja vapaasti vaihtelevien kurssien järjestelmä
(fiduciary reserves, gold reserves', no reserves).
Machlupin esitykselle on ominaista tässäkin osassa sellainen yksinkertaisuus ja selkeys, jonka asioiden mestarillinen hallinta
tekee mahdolliseksi. Lopullista kantaa
rahajärjestelmistä käytävään keskusteluun
ei Machlup ilmoita ottavansa, mutta hänen -käsityksensä mahdollisten reformien
suunnasta erottuu selvästi, ja ansaitsee
tulla huomatuksi.
Kultakannan kannattaja Machlup ei
tunnetusti ole. Sen eräät edut voidaan hänen mielestään turvata muutenkin. Eikä se
merkitsisi varantoja pitäville maille yhtään pienempää uhraus ta k~lin valuuttavarantojärjestelmäkään. Kysymys on paremminkin siitä, suodaanko hyöty mie-
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luummin esim. USA:lle (ja sitä kautta kehitysmaille) kuin Etelä-Afrikalle. Jos
Machlup määräisi asioista, kullan hintaa
ei korotettaisi. On vain hartaasti toivottava, että tämä kanta myös todella voittaisi.
Sen sijaan kansainvälisen tilirahajärjestelmän kehittämiseen (esim. laajennetun
IMF:n muodossa) tähtäävätreformit ovat
Machlupille ainoa rationaalinen menettely. Vain näin ei-vapaaehtoinen lainaus
voitaisiin minimoida. Uutta kultavaluuttakantaa olisi sitten sopivaa vahvistaa kullan
hintaa hieman alentamalla, ja antamalla
kurssien muutoksille hieman nykyistä suurempi merkitys. Mutta mahtavatkohan
kurssien muutosten merkitystä korostavat
äänet koskaan tulla niin voimakkaiksi, että
nykyisestä
järjestelmästä
luovutaan?
Machlup esittää kuusi varianttia vaihtelevien kurssien järjestelmästä, joista tyyppi
D, »Step-by-Step Flexibility (Limited
variability from recorded rate)>> ilmeisesti
sopisi esim. Suomen tapaiselle maalle nykyistä järjestelmää huomattavasti paremmin. Sen avulla päästäisiin siihen, että
ilmoitus kurssien muutoksesta ei olisi sellainen konkurssianomukseen verrattava
dramaattinen tapahtuma kuin nykyisin.
Nykyisen rahajärjestelmän puitteissa
US.A on suostunut lyhytaikaisten ulkomaisten velkojensa jatkuvaan lisäykseen
siksi, että mitään muuta sopeutumismahdollisuutta ei ole ollut. Koko maailman
kannalta tällainen sopeutuminen on ollut
vain suotavaa, kun varantoja on joka tapauksessa tarvittu. Niin kauan kuin ei ole
siirrytty uuteen valuuttajärjestelmään,
USA:n maksutasevajauksen supistumisen
seuraukset olisivat kohtalokkaat. Jos systeemiä ei muuteta, USA:n vajauksen lisääntyminen on kehittyvien maiden va-
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rantotarpeen tyydyttämiseksi suotavaa. USA:n sopeutustoimista sanottaisiin nyEntäpä jos siirryttäisiin uuteen systeemiin kyisissä ylijäämämaissa. Tai ehkä vasniin, että USA:n edellytettäisiin maksavan tauksen osoittaa epäsuorasti jo se mielentakaisin .pääosan nykyisistä lyhytaikaisista kiinto, jota ]acqttes Rueff on osoittanut
veloistaan? Sehän ei olisi mahdollista, "USA:n kultavarahtoa kohtaan. Ranska
jollei maan annettaisi käyttää jotain sopeu- ottaisi mieluummlh »maksun» kullassa, ja
tumiskeinoa. Kysymykseen tuskin tulisi soisi sen tulevan yleiseksi ratkaisuksi.
mikään seuraavista: inflaatio nykyisissä Mutta tämä olisi vain seremonia vailla
ylijäämämaissa, deflaatio USA:ssa, deval- asiallista merkitystä, »yleisössä» se tosin
vaatio USA:ssa, USA:n luopuminen" koko ehkä synnyttäisi sen käsityksen että jotain
kultavarannostaan, USA:n ulkomaisten tärkeää tapahtui.
siirtomenojen radikaali supistus. Syntyvä
Machlupin esityksen luettuaan on val»transfer problem» olisi ratkaistavissa vain mis 'yhtymään käsitykseen, että nykyisen
lisäämällä muulla tavoin tehokkaasti valuuttajärjestelmän heikkouksia on palUSA:n vientiä ja supistamalla sen tuon- jon liioiteltu.
tia. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä
VEIKKO K. REINIKAINEN

DAVID N OVICK (toim.) Program Budgeting.
Program Ana?Jsis and the Federal Budget.
Harvard University Press, Cambridge,
Mass. 1965. 382 siv. 6,50 $.

Esiteltävän teoksen kirjoittajista suurin
osa ei ole va,rsinaisesti Yhdysvaltain budjettityöhön rutiininomaisesti osallistuvia
yirkamiehiä, "vaan he kiijoittavat kokemuksistaan kohsultteina. He ovat kaikki
Julkisen talouden muodollisen puolen ke- tavalla tai toisella olleet tekemisissä
hityksessä on toisen maailmansodan jäl- RAND-Corp0rationin kanssa, mutta toikeisinä vuosina voitu erottaa kaksi eri saalta osa heistä on myös samalla ylipiirrettä. Budjetin luokittelu oli 1950-lu- opiston opettajia. Tietämäni mukaan tävun muotikysymys. Tämä" vuosikymmen mä on ensi:rp.mäinen yritys maailmassa
on tuonut esille ohjelma- ja suoritebudjet- saada h~ipptitason finanssitieteilijät ja liitien nimet. Budjetin luokittelun tarkoitus ketaloustieteilijät keskustelmaan budjetin
oli tietenkin selvittää julkisen talouden . m~krodynaamisista kysymyksistä.
makroekonominen rakenne, ohjelmabudTeos jakautuu kolmeen pääosaan: julkijetti tarkastelee julkisten palvelusten tai sen vallan päätöksentekoon, ohjelmajulkisten investointien tuottamista mikro- budjetin sovellutuksiin sekä toimenpanon
dynaamiselta kannalta. Ohjelma- ja suo- valvontaan ja toimintaan. Jo teoksen enritebudjetteihin on kiinnitetty huomiota simmäisessä
osassa Ja nimenomaan
Yhdysvaltain puolustusministeriössä eri- ARTHUR SMITHIEsin artikkelissa keskustyisesti McNamaran aikana. YK:n neu- tellaan. kysymyksestä, mitä on oh)elmavoa-ant.ava budjettityö on viime vuosien budjetti. Se koostuu seuraavista osista: 1.
aikana keskittynyt ohjelma- ja suorite- erilaisten valtion toimintojen arviointi ja
budjettien ongelmien selvittelemiseen.
vertailu suhteessa niiden panokseen hy'"
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väksyttyjen kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 2. tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen minimikustannuksin, 3. valtion toimintojen projisioiminen eteenpäin,
4. yksityisten ja julkisen toimintojen suhteelliset panokset ja panoskustannukset~
kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi,
5. tavoitteiden, ohjelmien ja budjettien
muuttaminen saatujen kokemusten ja
muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti.
Keskusteluun tuodaan ensimmäisenä
esille jo traditionaalinen kustannus-hyöty
(cost-utility) -analyysi, jonka rajoituksist~
tekijät ovat se.lvillä. Varsinaisina empiirisinä sovellutuksina esitellään PENTAGONin
budjetit, avaruusohjelmat, kuljetusoptimointiohjelmat, . opetusohjelmat, terveydenhoito-ohjelmat sekä luonnonvarojen
säilyttämisohjelmat. Pentagonin tai avaruuden valloittamisen ohjelmat saattavat
ensi näkemältä tuntua melko kaukaisilta
suomalaisen lukijan kannalta. Pelkästään
otsikkoon tuijottamalla näin epäilemättä
onkin. Sen sijaan koko ohjelmabudjetin
idea, tehdä arvoarvostelmiin perustuvista
ohjelmista, joiden suoritteilla ei ole mark.:.
kinahintaa, mittauskelpolsia, on kuitenkin
ilmeisesti keskeinen kysymys. Jos lukija
haluaa tutustua ohjelmabudjetin kysymyksiin, on tietenkin jokseenkin sama,
onko ohjelmoitavana kuun pinnalle las-keutuminen tai Kainuun lapsien oppikoulun käynti. Kummassakin tapauksessa
suoritteista syntyy kustannuksia, mutta it-

se ohjelmoitava suorite' ei ole markkinahinnoin ilmaistavissa. Taloudellisuuden
prinsiipin noudattaminen vaatii luonnollisesti v~ihtoehtoisten mutta annettuun tavoitteeseen pyrkivien ohjelmien: vertaamista. Tä:mä voi toisaalta tapahtua mielekkäästi vain ottamalla myös aikadimensio huomioon. Ohjelman sekä »tuotot»
että kustannukset .voidaan vain täten saattaa yhteismitallisiksi.
Kirjan viimeinen osa, joka käsittelee
rajoituksia, riskejä", valvontaa sekä käytännöllistä toimintaa, on ehkä suomalaiselle lukijalle mielenkiinnottomin. Se on
niin suuressa määrin Yhdysvaltain julkisen
talouden »pluraalisesta» rakenteesta riippuvainen, että sen ymmärtäminen on, aika-ajoittain mahdollista vain kurkistamalla johonkin hallinnolliseen hakuteokseen tietääkseen, miten jonkin toiminnanalan odotetaan »pelaavan».
Esiteltävä kirja käsittelee erään taloustieteiden rajamailla olevan aktiviteetin
tutkimuksen nykyvaihetta. Koska kirjallisuustältä alalta on vielä jokseenkin niukkaa,
voi lukija saada jonkinlaisen kuvan siitä,
missä tutkimuksen kärki on. Kirja ei missään tapauksessa ole valmiita ratkaisuja
tarjoava keittokirja, eikä se varmaankaan
sovi aloittelijan käteen. Sen sijaan henkilö,
joka on joko tutkijana tai virkamiehenä
joutunut puuhaamaan budjettiongelmien
parissa, saa varmasti teoksesta runsaasti
miettimisen aihetta.
JUSSI LINNAMO

SIDNEY E. ROLFE with the, assistance of
ROBERT G. HAWKINS Gold and World Power.
The Dollar, the Pound, and the Plans Jor
Reform. Harper & Row, Publishers, New
York, 1965. vii
269 sivua. Sh. 55/-.

Esiteltävä teos on tarkoitettu sellaiselle
lähinnä amerikkalaiselle lukijakunnalle,
joka ei ole aikaisemmin perehtynyt kansainvälisiin maksutasekysymyksiin, eikä
näin muodoin myöskään nykyisen kulta-
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valuuttakannan toimintaan, tai paremminkin niihin syihin, joiden takia nykyistä
toimintamekanismia halutaan muuttaa.
Kirjoittajat käyttävätkin noin puolet teoksesta luodakseen perustan loppuosalIe,
joka koostuu viime vuosien aikana esitettyjen erilaisten muutosehdotusten selvittelystä.
Kirjan alkusivuilla määritellään lyhyesti nykyisen kansainvälistä likviditeettiä koskevan pulma tilanteen perussyyt.
Yhdysvaltojen maksutasevajaus on lisännyt Euroopan keskuspankkien dollarivarantoja siinä määrin, että ne ovat tulleet
haluttomiksi lisäämään niitä enempää,
ne haluavat sen sijaan kultaa. Toisaalta
dollarien virta on osaltaan ollut lisäämässä
Euroopan maiden taloudellista kasvua, ja
jotkut eurooppalaiset pelkäävät, että dollarien tulo loppuu Yhdysvaltojen jälleen
saavuttaessa maksutaseensa tasapainon.
Niitä maita kohtaan, jotka eivät enää halua dollareita, esitetään kirjassa amerikkalaisten reaktiona hämmästys siitä, että
ne liittolaiset, jotka ilman Yhdysvaltoja
eivät koskaan olisi saavuttaneet nykyistä
taloudellista vaurauttaan, ovat nyt niin
"kiittämättömiä", etteivät halua finanssioida Yhdysvaltojen vajauksia. Yhdysvallat on menettänyt arvovaltaansa ja itsekunnioitustaan, koska sen neuvotteluasema kansainvälisissä maksutasekysymyk-.
sissä on siinä määrin heikentynyt, että
sen on nöyrryttävä keskustelemaan mm.
Länsi-Euroopan maiden kanssa tietyistä.
takuista sekä mentävä hamaan Japaniin
ja Hongkongiin saakka toivomuksin, että
vientiä Yhdysvaltoihin rajoitettaisiin.
Mutta Yhdysvallat odottaa, kunnes sen
maksutasevajaus on kadonnut ja se on
uudelleen saavuttanut entisen voimakkaan
asemansa. Silloin voidaan tietyistä oleelli-

sista muutoksista nykyiseen järjestelmään
ryhtyä keskustelemaan. Näin siis kirjoittajat.
Kirjassa kerrotaan tämän jälkeen, mitä
maksutaseella yle~nsä tarkoitetaan ja miten ·nykyinen kaIlsainvälinen maksujärjestelmä on syntynyt niihin aikoihin, jolloin Yhdysvallat kuulemma saneli tämäntapaiset asiat. Kirja jatkuu Englannin
maksutasevajauksen syiden selvittelyllä,
eikä niitä tässä yhteydessä kannata ryhtyä toistamaan. Erääseen mielenkiintoiseen kohtaan on kuitenkin syytä pysähtyä,
koska se ei ainakaan usein ole tullut esiin
Englannin tuottavuuden hidasta kasvua
analysoitaessa. Eräs tärkeä pitkän ajan
kasvua koskeva kysymys- on Englannin
teollisen ja kaupallisen johdon laatu. Kirjoittajat kritisoivat englantilaisia siitä, että
heidän koulutusjärjestelmänsä tähtää klassillisiin ja humaanisiin tavoitteisiin, ts.
"kokonaisen ,miehen" luomiseen aikana,
jolloin tarvitaan spesialisteja. Tämän lisäksi vain hyvin harvat teknillisen ja
yleensä tieteellisen koulutuksen saaneet
henkilöt pääsevät Englannissa korkeisiin
asemiin kaupan ja teollisuuden palveluksessa, koska englantilaisen yhteiskunnan'
piintyneen käsityksen mukaan spesialisteille ei tule uskoa käskyvaltaa. Ja lopuksi
kirjoittajat lausuvat muutaman sanan
englantilaisesta elämänfilosofiasta yleensä:
raaputa englantilaista, niin löydät pinnan
alta miehen, joka ajattelee että amerikkalainen elämäntapa on materialistinen ja
mahahaavaa kasvattava helvetti ja että
elämällä on ihmiselle muutakin tarjottavaa kuin pyrkimys tuottavuuden nosta~iseen. Kenties kirjoittajat ovat viimeksi
mainitussa osuneet Englannin taloudellisten vaikeuksien syvimpiin juuriin.
Teoksen siinä osassa, joka kulkee ni-
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mellä "The Dollar's Dilemma", palataan
Yhdysvaltojen maksutasevajauksen perussyihin, ts. yksityisen pääoman suureen
nettovientiin sekä laajamittaisiin avustusja sotilasmenoihin. Yksityisen pää:oman
vientiä ei voida rajoittaa, koska se pitkällä
tähtäyksellä on epäedullista ja johtaisi
ajan mittaan kuitenkin "vuotoihin". Yhdysvaltojen avustus toiminta on dollareissa mitattuna suuri, mutta osuutena
~ansatulosta kuitenkin pienempi kuin monissa muissa kehittyneissä maissa. Sotilasmenojen supistaminen kohtaa puolestaan
tärkeitä sotilaallis.;poliittisia esteitä. Mitä
siis tulisi tehdä? Teoksessa viitataan kahteen amerikkalaiseen poliittisella tasol~a
tehtyyn ehdotukseen, joista toinen on republikaanisen puolueen ehdotus ja jota
kirjoittajat pitävät retorisena ja sisäpoliittisesti väritettynä. Sen mukaan raha- ja
finanssipolitiikkaa tulisi muuttaa korottamalla korkokantaa ja supistamalla budjettivajauksia. Tämän lisäksi tulisi avustus- ja sotilasmenoja vähentää. Toinen
suositus, kongressin kansainvälisiä maksusuhteita tutkivan komitean valmistama,
esittää, että kansainvälinen raha- ja finanssipolitiikka tulisi "harmonisoida", ja samalla oJisi syytä perusteellisesti tutkia,
voitaisiinko valuuttakurssien nykyisiä ahtaita liikkumisrajoja laajentaa, ts. siirtyä
tietyissä rajoissa tapahtuvaan valuuttakurssien vaihteluun.
Teoksen loppuosassa tarkastellaan nykyisen kansainvälisen· järjestelmän haittoja sekä esitellään ehdotukset, joilla
probleeman ratkaisemiseen on pyritty. Ne
jaetaan toisaalta niihin suunnitelmiin,
joilla halutaan vähentää likviditeetin ja
reservien ta:tvetta ja toisaalta niihin, joilla
likviditeettiä ja varantoja halutaan lisätä.
Tämä osa qn kenties parasta teoksessa,
c
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sillä esitys on systemaattista ja siinä tuodaan lyhyti ja seselväpiirteisesti esiin ehdotusten valo- ja varjopuolet. Kirjoittajat
eivät pyri ottamaan henkilökohtaista kantaa eri suunnitelmiin, joskin on luonnollista, että joidenkin suunnitelmien haittapuolia korostetaan voimakkaammin kuin
toisen. Lopputuloksena näyttää kuitenkin olevan toteamus, jonka mukaan mikään näistä suunnitelmista ei sinänsä ole
käyttökelpoinen.
Kirjan epilogissa esitetään vielä kertaalleen, mitä kansainvälistä maksujärjestelmää uudistettaessa ei oletettavasti
tulla tekemään, mitä parhaillaan tehdään
ja mitä tulisi tehdä. Viimeksi mainitun
osalta kirjoittajat viittaavat kahteen ajatukseen, joista kumpikin on saamassa jalansijaa keskuspankkipiireissä. Toinen perustuu jo edellä mainittuun Yhdysvaltojen kongressin komitean suositukseen ja
siinä esitetään vaihtelurajoiksi parikurssin
mole~min puolin 5 prosenttia nykyisen 1
prosentin sijasta. Toinen ehdotus sallisi
devalvoinnin (tai revalvoinnin), mutta ei
yhtäkkisenä muutoksena vaan 10 prosentilla 2 prosentin muutoksin 5 vuoden kuluessa. Ehdotus perustuu arvioon, jonka
mukaan dollarin ja punnan yliarvostus
on tällä hetkellä 10 prosentin luokkaa.
Kun valuutta on devalvoitu, korkokantaa
tulee nostaa pääomaliikkeiden kurissa pitämiseksi; tällöin maan taloudellinen kasvu ja työllisyys tulisi hoitaa finanssipoliittisin keinoin.
Teos on alunperin ilmestynyt New York
University Graduate School of Business
Administration'in julkaisuna ja ilmeisesti
tarkoitettu ao. laitoksen kurssikirjaksi.
Näin ollen ovat ehkä ymmärrettävissä ne
"epädiplomaattiset" ajatukset kirjan alkupuolella. jotka asettavat Yhdysvallat jos-
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saIn määrin kiusalliseen asemaan ulkopuolisen lukijan silmissä suurvaltana, jonka on alleviivattava suuruuttaan. Teosta
voidaan joka tapauksessa suositella ly-

hyenä johdatuksena nykyisiin kansainvälisiin maksutase- ja likviditeettikysymyksiin.
ERKKI KETOLA

SIDNEY WEINTRAUB Intermediate Price T heory. Chilton Books, Philadelphia 1964.
XI + 378 s.

Yrityksen käyttäytymiseen markkinoilla
kiinnitetään luonnollisesti päähuomio ja
eri kilpailumuodot käsitellään omissa luvuissaan. Lineaarisen taloustieteen yleistä
tasapainomallia, panos-tuotos-menetelmäft
ja lineaarista ohjelmointia pyyhkäistään
ohimennen. Viimeisessä luvussa W ei~traub
huomaa, että· taloudellisiin prosesseihin
liittyy myösaikadimensio ja että päätökset
yleensä joudutaan tekemään epävarman
informaation nojalla. Nämä huomiot kuitataan parinkymmenen sivun ylimalkaisin
hajamiettein.
Weintraub käyttää selittäviä sanoja
säästäen mutta marssittaa muhkean terminologian lukijainsa sulatettavaksi. Käsitepaljoudesta johtue~ ~kirja vaikuttaa
enemmän sana- kuin oppikirjalta. Sana;..
kirja vaatii lukijaltaan jo talousteorian
perustietoja siinä määrin, että sen anti
auennee useimmille opiskelijoille vasta
kommentaattorinavulla. Teos soveltunee
parhaiten meikäläisen laudaturkurssinkertauskirjaksi tai luentosarjan pohjaksi siinä
mielessä, että luennoitsija vetäisi langat
yhteen ja kutoisi peruskuviot, ornamentit
. saa valmiiksi painettuina Weintraubilta.
KYÖSTI PULLIAINEN

WEINTRAUB lähtee oppikirjassaan liikkeelle - traditioista poiketen - tuotanto- ja
kustannus teoriasta ja vasta näiden jälkeen
ryhtyy setvimään kuluttajan valintaa.
Weintraub uskoo saavansa opiskelijat helpommin kiinnostumaan hinta teoriasta tarjoamalla kustannusideat alkupaloiksi. Yrityksen kustannus- ja tuotanto-ongelmat
lienevät kuitenkin varsin vieraita keskimalkaiselle oppilapselle. Valintaongelmat
sen sijaan ovat jokapäiväntuttuja itsekullekin ; näistä alkaen voisi nähdäkseni luontevasti liukua tuotantopuolelle. Näin varsinkin siksi, että kummallakin puolella keskeinen indifferenssianalyysi on huonlattavasti helpompi omaksuttaa kahden hyödykkeen valintaongelman avulla kuin vakiotuotoskäyrinä. Lisäksi kuluttajan käyttäytymisen penkominen tuntuu loogiselta
lähtökohdalta. Tarpeitahan taloudellisella
toiminnalla pyritään tyydyttämään, tuotantoa on siksi, että tuotteita kysytään,
harvoinpa pelkästä tuottamisen ilosta tuotetaan.

M. Y ANOVSKI Anatomy oj' Social Accounting
Systems. . Chapman and Hall, London
1965, 234 sivua. 30 sh.
Viime vuosina on julkaistu hyvin vähän
kansantalouden kirjanpitojärjestelmiä esit-

televiä teoksia. Tämä todistaa osaltaan
sitä, että kansantulopioneerien työhön on
todella merkittävää teoreettista lisäystä
tullut vähän. Kokonaistaloudellisten tilastojen laajentunut kysyntä vaatii kuitenkin
entistä joustavampia tilinpitojärjestelmiä.
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Sen vuoksi perustana olevaa ajatuskehikköaolisi laajennettava erityisesti varallisuusanalyysin puolelle. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole ilmestynyt kyllin ansiokas ta
tutkimusta, jossa virta- ja varantom~uttu
jat olisi pystytty mielekkäästi yhdistämään.
Tämä heijastuu myöskin tilinpitoproblematiikassa, jonka pääpaino on ollut virtajärjestelmissä. Kansantulorintamalla vallitsee eräänlainen odottava hiljaisuus,
Stone laatii kokonaiskehikkoa ja toiset
katsovat päältä.
Kansantulolaskennan nykytilan huomioon ottaen järjestelmien erillinen esittely lyhyen kirjan puitteissa on tarpeeton.
Yanovskin kuvaamat systeemit on selostettu aikaisemmin kymmeniä kertoja eri
oppikirjoissa sekä tutkimuksissa huomattavasti laajemmin ja paremmin. Teos ei ensiksikään sovellu oppikirjaksi, koska eri
maiden likipitäen samanlaisten tilinpitokehikkojen tarkastelu synnyttää haitallista
toistoa. Hakuteokseksi kirja on taas liian
suppea vaikka tekijä yrittääkin esittää kaiken mahdollisen maan ja taivaan välillä.
Yanovski ei kirjansa perusteella ole myöskään uudistaja ja kansantulolaskennan kehittäjä. Tekijä ei ole ollut selvillä siitä,
onko hän halunnut lukijakunnaksi kansantulolaskijdita, tilastojen käyttäjiä vai
opiskelijoita. Yhden suppean kirjan puitteissa ei voida tyydyttää jokaisen mainitun
ryhmän tarpeita.
Yanovski on toistaiseksi verrattain tuntematon kansantulomiesten piirissä. Hän
pääsi tohtoriksi Manchesterin yliopistosta
vuonna 1963 ja toimii (1965) Israelin valtiontarkastusviraston ekonomistina. Esiteltävän kirjan aineisto perustuu pääasiassa hänen väitöskirjatyössään suorittamiin
tutkimuksiin.
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Kirja jakautuu viiteen osaan, joista ensimmäinen on paras. Siinä esitellään helppotajuisesti mutta täsmällisesti kansantulolaskennan peruskäsitteet ja m~äritel
mät, ja kansantalouden toimintaa'> selvitellään aina kulloisenkin käsitteen ja määritelmän vaatimalta puolelta. Tämä varjelee teoksen alkupuolta kansantulokirjoille
usein ominaiselta luettelomaisuudelta. Toinen kappale on kirjan hajanaisin osa. Siinä
tarkastellaan peräti viittä tilinpitokehikkoa, jotka ovat suhteellisen lähellä toisiaan.
Ainoan virkistävän annoksen kappaleeseen
tuo selostus»Material Product System'in»
periaatteista ja sen eroista SNA:han verrattuna. Sivulta 72 yhtälöstä 3 löytyi virhe: markkinahintaisessa kansantuotteessa
·ovat mukana myös tukipalkkiot, jotka eivät tietenkään siihen kuulu. Panos-tuotos
-kappaleessa käänteismatriisin merkitys ta-'
loudellisessa ohjelmoinnissa. on selvitelty
ehkä liian suppeasti. Käänteismatriisihan
on juuri se osa järjestelmästä, joka mahdollistaa menetelmän laajan käytön. Rahoitustilinpitoa valotetaan yksinomaan
USA:n jlow of funds -järjestelmän avulla.
Tilinpidon rakenne muovautuu kuitenkin
maan pääomamarkkinoiden institutionaalisten ominaisuuksien mukaan, ja järjestelmän yleinen rakenne ei tule tarpeeksi
korostetuksi mikäli tarkastellaan vain yhden maan kuvausjärjestelmää. Sama toteamus sopii myös viimeiseen eli tilinpitojärjestelmien integrointia koskevaan kappaleeseen.
Kokonaisarviointina voidaan sanoa, että
kirja kertoo asioista, joita on tarkasteltu
jo paljon aikaisenlmin ja paljon paremmIn.
SEPPO LEPPÄNEN
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The Gr~wing Importance
oj" the Service Industries. National Bureau
of ,Economic Research/Columbia University Press, New York and London 1966.
Occasional Paper 96. 30 sivua. Sh. 7/6.
VICTOR

R.

FUCHS

koulutusta ei pysty välittämään uusia oivalluksia eteenpäin. Myös kausivaihtelut
- aina yhden päivän sisällä - ovat täysin,
toisenlaiset kuin tehdasteollisuudessa. Edelleen, puuttuu hyvä teoria voittoa tavoittelem~ttoman laitoksen toiminnan selittämiseksi.
Lopuksi kirjoittaja on sitä mieltä, että
nykyiset kansantulolaskelmat elintason
mittana alkavat sitäkin uhkaavammin
mennä vinoon, mitä enenlmän palveluselinkeinojen ja vapaa-ajan merkitys lisääntyy. Hän katsoo Kuznetsin teesin, että
kansantulolaskelmien luotettavuus kasvaa
(markkina)talouden kehittyessä, päteneen
vain tiettyyn rajaan saakka, josta USA on
loitonnut kauas. Erityisesti tuottavuuslaskelmat menevät aivan metsään. - Suositeltava pikkuteos kansantalouden tulevaisuudennäkymistä kiinnostuneille.

Tekijä, joka on aikaisemmin laatinut tilastollisen selvityksen palvelussektorin tuottavuudesta (Productivity Trends in the Goods
and Service Sectors 1929-1961, arvosteltu
aikakauskirjassa 1966/2), esittää analyysia
ja johtopäätöksiä empiirisen työnsä pohjalta. Vaatimaton ulkoasu kätkeekin sisäänsä korkean luokan päättelyä. Palveluselinkeinojen suhteellisen kasvun liitän-,
näisilmiöinä nähdään nIm. seuraavaa:
Naisten, iäkkäämpien työntekijöiden sekä
itsenäisten yrittäjien työ- ja osapäivätyömahdollisuudet lisääntyvät, samoin kouluLEO TROY Trade Union Membership; 1897tetun työvoiman tarve; keskusliittojen
1962. National Bureau' of Economic Remerkitys kasvaa ammattijärjestöjen kussearch/Columbia University Press, New
tannuksella, samoin pienyritysten ja voitYork and London 1966. Occasional Paper
toa tavoittelemattomien laitosten; fyysisen
92. 21 sivua
kolminkertaisesti liitteitä.
pääoman suhteellinen' merkitys pienenee;
Sh. 14/6.
työllisyysvaihtelut tasaantuvat palveluselinkeinojen kasvaessa.
Perusteellinen tilastoselvitys ammattiyhPalveluselinkeinojen merkityksen kasvu distysjäsenyyden kasvusta Yhdysvalloissa
olisi otettava huomioon myös talousteo- - , huippu sattuu suunnilleen kymmenriassa. Tekijä muistuttaa' seuraavista se~ luvulle "19'45-1955. Taloudelliseen tai
koista: Näiden'elinkeinojtn tuotannossa , sosiologiseen analyysiin kehityksen syistä
myös kuluttajalla on aktii\rinen osa, joka ei ryhdytä, tekijä on ilmeisesti vuodattanut
vaikuttaa tuottavuuteen mm. vähittäis- hikensä numerosarjoJen esillesaamiseen
kaupan, terveydenhoidon ja opetustoimen heterogeenisestä, vaikeasti tulkittavasta ja
alalla. Tuottavuuteen vaikuttaa myös osin löytymättömästä aineistosta. Liitteet
»labor-embodied technological change» antavatkin kuvan tunnollisesta tutkijasta:
eli se, kuinka nopeasti soveltajat saadaan lähes jokaiselle taulukkojen luvulle on
oppimaan uusia menettelytapoja. Esi- omistettava oma alaviitteensä, jossa kermetkkinä mainitaan kansantalouden pro- rotaan, miten lukuun on päädytty.
fessori, joka vailla uusinta matemaattista
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Seuraavien kirjojen arvosteluista pyydetään sopimaan toimituksen kanssa:
Acta Oeconomica Academiae Scientiarum
Hungaricae, Budapest 1966.
BRENNER, Y. S., Theories of Economic Development and Growth. Allen & U nwin,
London 1966.,285 sivua. Sh. 35/-.
HOLLAND, DANIEL M., Private Pension
Funds: Projected Growth. National Bureau
of Economic Research/Columbia University Press, New York and London
1966. Occ. Paper 97. 146 sivua.· SI:t.
301-·
.
HONKO, JAAKKO - LEHTOVUORI, JOUKO
(toim.) , Suomalaista liiketaloustiedettä 1966.
Liiketaloustieteellisen Tu tkimuslai toksen julkaisuja 29, Helsinki 1966. 244
SIvua.
KOZLOVA, K~ B., Monopoli i ih burzuazrl:yje
kritiki (monopolitja niiden porvarillinen
kritiikki). ,MyisI, Moskova 1966. 227
sivua. 86 kop.
MINTS, A. A. ROSTOVTSEV, M. 1.,
(toim.), Sovetskaja pribaltika. Nauka,
Moskova 1966. 275 sivua. 1 rupla 31
kop.
MORRISON, GEORGE R., Liquidi~y Pr~feren
ces of Commercial Banks. The University
of Chicago Press, Chicago-London 1966.
161 sivu~. Sh. 56/-.
MUOVIYHDTSTYS, Neljännesvuosisata muovialan yhteistoimintaa. Juhlajulkaisu, toim.
JORMA POHJANPALO. Helsinki 1966. 97
sivua.
O.E.C.D., Government Organization and Economic Development, Paris 1966. 310 sivua.
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Relative Prices. North-Holland Publishing
Company, Amsterdam 1966. 308 sivua.
Hfl.32.50.
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\f 1966.
208 sivua. 64 kop.
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mInen
XIX. MAX SERING Maailmansodan taIV. -KYÖSTI JÄRVINEN Kauppakorkealoudellisetja yhteiskunnalliset seukoulukysymys ja sen ratkaisu Suoraukset
messa
XX. K. V. HoppuSetelirahoitus
V. EINAR BÖÖK Valtion toimista tyÖ- .
XXI. KYÖSTI HAATAJA Maa- ja maanväenasuntojen rakentamisen edisvuokrapolitiikkamme
vaiheita
tämiseksi
yleisten talous- ja oikeusperiaatVI. OTTO STENROTH ja EINAR BÖÖK
teiden valossa
_Asuntokysymyksiä
XXII.
E. NEVANLINNA Taloudellisia vältVII. J. H. VENNOLA Venäjän asema
tämättömyyksiä
Suomen viljantuonnissa
VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten XXIII. OSK. GROUNDSTROEM Suomen virallinen maatalous tilasto
arvosteltava
IX. OSKARI _AUTERE Katsaus Suomen XXIV. KYÖSTI JÄRVINEN Suomen valtion
talous
kunnallisverotuksen kehitykseen
XXV. BR. SUVIRANTA ValtionrautateiX. YRJÖ HARVIA Tonttiäyrin kysyden tulotalous
mys kaupungeissamme
XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin
XII. YRJÖ HARVIA Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudista- rhteiskun ta taloudellisen Aikakauskirjan ja
Kansantaloudellisen AikakauskirJan vanhemmisesta
XIII. HUGO RAUTAPÄÄ Tuulaakimak- pia vuosikertoja ja niteitä saadaan Yhdissun kehityksestä ja oikeudellisesta tyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta
(yhteiskuntat. maist. Heikki J. Kunnas,
luonteesta
XIV. PAAVO KORPISAARI Suomen rahan Tilastollinenpäätoimisto, Helsinki, postilokero 10504, puh. 64 51 21).
arvon aleneminen
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