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Muistosanat kansleri Bruno Suvirannasta
jotka Kansantaloudellisen 'Yhdisryksen kokouksessa
syyskuun 20 päivänä 1967 esitti
KLAUS WARIS

Ihmistä ja hänen elämäntyötään voidaan arvioida niin monin eri tavoin.
Bruno Suvirannan kohdalla voisi hyvinkin lähteä niistä huomattavista
saavutuksista, joita hän pitkän elämänsä varrella saattoi kirjata omikseen, ja hänen asemistaan taloudellisen ja henkisen kulttuurimme kärjessä. Tämän näkökohdan jätän kuiten~in seuraavassa sivuun, sillä luulen siten enemmän noudattavani Suvirannan omaa arvojärjestelmää.
Suviranta ei näet ymmärtääkseni milloinkaan tavoitellut asemaa, ei korkeata sen enempää kuin halpaakaan suosiota eikä muutenkaan antanut
valtaa henkilökohtaisille pyyteille. »Maailmankatsomusta ei omaksuta
sen mukaan miten monta ääntä se kerää taakseen», kirjoitti Suviranta
vain muutama vuosi sitten. Sen sijaan hän saattoi antautua tunteille,
jos hänen mielestään jollakin politiikan sektorilla loukattiin yleistä etua.
Mutta hän oli myös altis julkisesti puolustamaan yhteishyvää. Hänen.
tässä suosimansa muoto oli esitelmä, joita - varsinkin talouspoliittisista
kysymyksistä - hän piti lukemattomia tavallisesti ei vain säväyttäen
kuulijoita, vaan myös virittäen keskustelua ja kirjoittelua, mihin hän
vasiten tähtäsikin. Väsymättä hän korosti oikeina pitämiään näkökohtia,
eivätkä ns. poliittiset realiteetit saaneet paljonkaan arvoa hänen silmissään.
Niinpä hän ei myöskään aktiivisesti osallistunut politiikkaan. Minulle
hän mainitsi valtiollisissa vaaleissa antaneensa äänensä puolueeseen katsomatta ehdokkaalle, jonka persoonallisuutta ja moraalia hän piti arvossa
ja jolta hän odotti itsenäisiä kannanottoja. Riippumattomuutta hän piti
henkilöominaisuuksista ehkä kaikkein arvokkaimpana ja sitä hän myös
omalta kohdaltaan visusti vaali. Niin perin suvaitsevainen kuin Suviranta
muuten olikin, hän ei tyytynyt olemaan passiivisesti hyväksymättä erilaisia äärimmäisyyssuuntia ja joukkomielipiteitä, vaan taisteli aktiivisesti
kaikkea fanaattisuutta ja yksipuolisuutta vastaan. Hän oli vakaumuksel-
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linen liberaali, mikä ei hänen sanastossaan merkinnyt laimeata keskitiellä pysyttäytymistä vaan voimakkaita, periaatteiden sanelemia kannanottoja.
Kansantaloustieteessä 1930-luku toi pulavuosien jälkeen ja osaksi juuri
niiden johdosta mukanaan merkittävän murroksen siihen asti vallinneisiin ajatustapoihin. Uuden teorian kehitys keskittyi aluksi Englantiin
ja Ruotsiin. Bruno Suvirannan näiden maiden kansantalousmiehiin luomat henkilökohtaiset siteet olivat tässä vaiheessa kaiketi tärkein kanava
sanottujen ajatusten leviämiselle myös Suomessa. Suvirannan panos ei
niinkään ollut omassa tutkimustyössä kuin siinä, että hän varsinkin tehtävissään Suomen Pankissa sekä myöhemmin professorina ja korkeakoulumiehenä teki työtä uusien virtausten levittämiseksi. Hän osasi
yllyttää ja kannustaa kansantalouden tutkijain vihreätä jälkikasvua tarttumaan uudella tavalla sekä päivän käytännöllisiin että teoreettisiin
ongelmiin. Suomen kansantaloustieteelle oli onneksi - lausui professori
Lauri O. af Heurlin pari vuotta sitten Mikko Tammisesta esittämiensä
muistosanojen yhteydessä - että vanhemman polven kansantalousmiesten joukossa juuri Bruno Suviranta ymmärsi nuoren polven kannan eikä
pitänyt sitä vain tavanomaisena ja asiaan kuuluvana, mutta toivottavasti
mahdollisimman pian ohi menevänä rauhanhäiriönä.
Vaikka Bruno Suviranta tavallaan oli hyvinkin järkkymätön, hän
kuitenkin kernaasti kuunteli uusia näkökohtia ja omaperäisiä kannanottoja eikä hän hyvien perusteluiden edessä ollut suinkaan itsepäinen.
Hän vaikutti mielipiteisiin, mutta otti myös vastaan vaikutteita. Häneen
oli helppo saada läheinen kosketus ja hänen humaaniutensa, lämmin
suhtautumisensa kanssaihmisiin voitti hänelle ystäviä kaikissa niissä piireissä, joissa hän joutui liikkumaan, myös häntä paljon nuoremmissakin
ikäpolvissa. Monet ovat ne, joita Suvirannan antama esimerkki elämänasenteissa on auttanut omalta kohdaltaan valitsemaan tavoitteita ja karsimaan niistä epäolennaiset. Saattaa olla, ettei Bruno Suvirannan aatteellinen näkemys enää vastannut ajan henkeä - niin kuin hän itse
lausui - mutta se oli ytimeltään ajaton ja vaalimisen arvoinen myös
tulevaisuudessa.

Skall jordbruket avskaffas -

svenska erfarenheter

Föredrag vid Nationalekonomiska Föreningen i Helsingfors
den 27 april1967 av
ASSAR LINDBECK

Jag vill först tacka för Eder vänliga inbjudan att taIa om jordbrukspolitiska pro bIem vid N ationaIekonomiska F öreningen. J ord brukspolitiken är
ju ett eldfängt ämne för ekonomer, viIket emellertid inte hindrat ekonomer att från tid till annan ge sig in i den jordbrukspolitiska debatten.
För ett par decennier sedan skapade den svenske nationaIekonomen Eli
Heckscher stort rabaIder när han, kanske något skämtsamt, föresIog att
staten borde Iåta jordbrukarna på samhällets bekostnad spela fotboll hela
dagarna på villkor att de inte ägnade sig åt jordbruk. Han menade att det
skulle bli billigare för samhället på det viset. J ag berättar den här historien
inIedningsvis för att markera hur moderat min framställning i sjäIva
verket kommer att vara, jämförelsevis sett.

Bakgrunden tiU jordbrukets svårigheter
ProbIemen för jordbruksnäringen är av ungefär samma karaktär i alla
västeuropeiska länder. När jag i fortsättningen huvudsakIigen kommer att
ägna mig åt allmänna västeuropeiska, och särskilt då svenska, erfarenheter, tror jag därför att diskussionen har relevans också för finska förhållanden. 1 många fall är det väI t.o.m. så att probIernen har särskiId
relevans för just finska förhållanden.
Det råder i stort sett allmän enighet om bakgrunden till jordbruksnäringens aktuella svårigheter. Som vi vet är jordbruksnäringens svårigheter inte av tillfällig art utan sammanhänger med den Iångsiktiga tillväxtprocessen för ekonomin. Ekonomisk tillväxt innebär att proportionerna mellan näringarna drastiskt förskjuts. Härvid är utan tvivel jordbrukssektorn det mest utprägIade exempIet. J ordbruksnäringens svårigheter framgår redan av storleksordningen för den krympning av jord-
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brukssektorn som sker i alla länder i samband med ekonomisk tillväxt.

1 Sverige utgjorde jordbrukssektorn under 1800-talets senare del cirka 70
procent av den förvärvsarbetande befolkningen; idag är siffran nere i 7
procent. 1 Finland kan man, så vitt jag vet, räkna med att ungefär 19
procent av den förvärvsarbetande befolkningen är sysselsatt i jordbruket,
om vi försöker räkna bort arbetsinsatsen i skogen.
Omställningskraven för jordbrukssektorn sammanhänger också med
flera egenheter beträffande själva jordbruksnäringen. Vi vet att efterfrågan på jordbruksprodukter ökar endast mycket långsamt när realinkomsterna stiger i samhället; inkomstelasticiteten är mycket låg. Detta
gäller särskilt länder som redan nått en relativt hög levnadsstandard.
U ttryckt i kalorier per person tenderar t.o.m. livsmedelskonsumtionen
att falla i länder med hög levnadsstandard; i Sverige ligger kalorikonsumtionen per person idag cirka 10 procent lägre än omedelbart före det andra
världskriget. Denna stagnerande efterfrågan för jordbruksprodukter
betyder att det inhemska avsättningsutrymmet för produktionsstegringår
är mycket bergränsat. Samtidigt sker en successiv produktivitetsstegring
i jordbrukssektorn, typiskt med storleksordningen 2 procent per år netto
räknat, dels på grund av att ny teknik i andra näringar flyttas över till
jordbrukssektorn, dels på grund av det egna tekniska utvecklingsarbetet
i jordbrukssektorn. Den successiva produktivitetsstegringen gör det nödvändigt med en ständig utflyttning av produktionsfaktorer från jordbruksnäringen för att inte permanenta inhemska överskott av jordbruksprodukter skall uppkomma. Detta krav på utflyttning av produktionsfaktorer gäller särskilt arbetskraften. Detta sammanhänger dels med att
ny teknik i jordbruket tenderat att vara arbetskraftsbesparande, dels med
att prisrelationerna mellan arbetskraft och kapital successivt förändras så
att det blir lönande att ersätta arbetskraften med kapital. (Lönerna stiger
i förhållande till kapitalkostnaderna). Det kan nämnas att vi i Sverige
under senare år haft enutflyttning av arbetskraft med storleksordningen
6 a 7 procent per år utan att produktionsvolymen sjunkit märkbart.
Nu är emellertid produktionsfaktorerna i jordbruket mycket trögrörliga. Detta gäller av naturliga skäl inte bara marken utan också arbetskraften. Som vi vet sammanhänger detta bl.a. med att byte av arbete i
regel innebär byte av bostadsort, miljö och levnadsförhållanden överhuvudtaget. På grund av trögheterna har i praktiken ständiga över-
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skottsproblem uppstått, vilket orsakat antingen falIande inhemska priser
eIler försäljningar av överskott på världsmarknaden tilI mycket låga
pnser.
För vissa länder har dessa problem klarats genom ökad export, i den
mån jordbruket haft naturliga förutsättningar i jämförelse med andra
näringar, och näringen dessutom haft en effektiv struktur. Som vi vet
gälIer detta främst de rika transoceana länderna, Nya Zeeland, Australien, Kanada, USA, men även ett antaljordbruksexporterande u-Iänder.
När det gälIer det västeuropeiska jordbruket har denna väg inte stått
öppen, annat än i viss mån för Danmark och Irland. Tvä:itom har det
västeuropeiska jordbruket byggt upp ett högt och växande gränsskydd
för att skydda sig mot den utländska konkurrensen på jordbruksprodukter. Under efterkrigstiden har gränsskyddet i Västeuropa successivt
höjts och uppgår idag tilI storleksordningen 50 procent jämfört med.
världsmarknadspriserna. Sverige tilIhör de länder som har ett relativt
högt gränsskydd - av storleksordningen 60 procent. Såvitt jag kunnat
se toppas den västeuropeiska listan av Schweiz och Finland. 1 Finland
torde prisstödet tilI det inhemska jordbruket, enligt de beräkningsprinciper
som brukar användas i exempelvis Sverige, vara av storleksordningen 75
procent.
U tvecklingen för Sveriges del åskådliggörs av diagram 1 där kurva B
anger inköpskostnaden på världsmarkanden av svensk konsumtion av
jordbruksprodukter, medan kurva A anger den inhemska konsumtionen
mätt i inhemska jordbrukspriser. Som framgår av diagrammet uppgick
gränsskyddet i början av 1950-talet tilI cirka 20 procent och har successivt ökat tilI dagens 60 procent. Detta betyder att konsumenternas merutgifter för jordbruket, i förhålIande tilI kostnaderna på världsmarknaden,
successivt har stigit från cirka 500 miljoner kronor tilI ungefär 2 miljarder
kronor (kurva C).

Verkningar av Västeuropas protektionism
Utvecklingen har varit likartad i flertalet västeuropeiska länder, även
om stegringstakten för de inhemska priserna har varit något snabbare i
Sverige än i de flesta andra västeuropeiska länder. Den utpräglade protektionismen i Västeuropas jordbrukspolitik har naturligtvis haft viktiga
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Diagram 1. Merutgift (i partiprisledet) jör konsumtion av jordbruksprodukter på grund av gränsskydd.
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Källor och beräkningsmetoder:
A: Partipriser enligt statens jordbruksnämnd.
B: Världsmarknadspriser enligt FAO. Värdena beräknade i 1964 års kvantiteter.

internationella effekter. Jag skulle främst vilja peka på två effekter. För
det första har nationalinkomsten i Västeuropa i viss mån hållits nere av
att den internationella arbetsfördelningen mellan de rika länderna inbördes begränsats. Detta har drabbat inte endast de transoceana jordbruksexporterande länderna - Nya Zeeland, Australien, Kanada och
USA - utan också de västeuropeiska länderna själva, i den mån en
mindre protektionistisk politik hade lett till en krympning av jordbrukssektorn.
De transoceana jordbruksexporterande länderna har idag produktionskostnader som ligger långt under de västeuropeiska. Det kan nämnas
attjordbrukarna i Nya Zeeland och Australien får priser som i många fall
ligger endast hälften så högt som producentpriserna i Västeuropa. 1
stort sett kan man säga att priserna i Australien och Nya Zeeland bestäms av världsmarknadspriserna när det gäller jordbruksprodukter. 1
Kanada och USA ligger priserna på jordbruksprodukter något över
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världsmarknaderna, men skillnaden är ganska liten i förhållande tilI vad
som är fallet i Västeuropa.
Den andra väsentliga effekten av jordbruksprotektionismen i Västeuropa avser u-Iänderna. Det är välkänt att jordbruket spelar en utomordentligt stor roll i u-Iänderna och att deras valutainkQmster i hög grad
beror på avsättningen utomlands av jordbruksprodukter. Man kan räkna
med att ungefär hälften av u-Iändernas samlade valutaintäkter erhålles
från jordbruksprodukter. Om man utesluter oljeländerna, som är något
speciella, kommer tre fjärdedelar av u-Iändernas totala valutaintäkter
från jordbruksprodukter. Eftersom valutatillgången är en allvarlig flaskhals för u-Iändernas ekonomiska utveckling har de västeuropeiska
handelshindren för jordbruksprodukter bromsat u-Iändernas ekonomiska
utveckling. Dels har u-Iänderna fått mindre möjligheter att köpa varor
för konsumtion i dag, dels har man fått mindre möjligheter att köpa
kapitalvaror för utbyggnaden av näringslivet.
De produkter som i första hand är av betydelse i detta sammanhang
för u-Iänderna är socker, matnyttiga oljor och kött. Sockret kan tas som
ett exempel. 1 dag bedrivs export av socker av trettio atrettiofem u-Iänder.
Flera av dessa länder är mycket starkt beroende av socker på grund av
specialisering på denna vara, exempelvis de västindiska öarna och Mellanamerika. Om Västeuropa skulle avlägsna sin protektionism på socker,
kan man räkna med att hela Västeuropas betsockerodling skulle komma
att läggas ned. Detta skulle ge en kraftig ökning av u-Iändernas valutainkomster. Dels skulle försäljningsvolymen öka, dels skulle priserna stiga.
Enligt en överslagskalkyl kan man räkna med att u-Iändernas sockerinkomster skulle stiga med cirka 7 miljoner kronor per år. Detta är ungefär
hälften så mycket som hela Västeuropas offentliga biståndsverksamhet
för u-Iänderna. Om ett enskilt land i Västeuropa "minskar sin protektionism
blir verkningarna naturligtvis mindre, eftersom världsmarknadspriserna
då inte skulle påverkas så starkt. Om exempelvis Sverige ensamt skulle
avskaffa sin protektionism på sockerområdet, kan man räkna med att uländernas valutainkomster skulle öka med storleksordningen 150 miljoner
kronor per år, dvs. mellan hälften och en tredjedel av det svenska offentliga biståndet tilI u-Iänderna.
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Motiv bakom Västeuropas protektionism
Motiven bakom jordbruksstödet i Västeuropa är vä1 kända. Det
främsta skä1et har varit inkomstmotivet, dvs. önskan att slå vakt om
jordbruksbefo1kningens inkomster, och beredskapsmotivet, dvs. önskan
att upprätthålla en inhemsk sjä1vförsörjning med jordbruksprodukter.
1 praktiken har inkomstmotivet dominerat den förda politiken.
Den moderna jordbrukspolitiken startade vid trettiota1ets början. Den
in1eddes med an1edning av det mycket starka internationella prisfallet
på jordbruksprodukter under 1920-ta1et och början av 30-ta1et. Priset
på jordbruksprodukter i förhållande till andra varor sjönk då så kraftigt
att rea1prisnivån för jordbruksprodukter, dvs. priset på jordbruksprodukter i förhållande till konsumentprisindex, i Sverige var cirka 50 procent
1ägre än 1913.
Utan tvivel förhindrade jordbruksstödet under 30-ta1et en 1ångtgående
pro1etarisering av jordbruksbefo1kningen i många västeuropeiska 1änder.
1 dåtidens samhälle med massarbets1öshet inom industrin fanns i regel
mycket små möj1igheter till alternativ sysselsättning för jordbruksbefo1kningen. Det interessanta är emellertid att den po1itik som man då slog
in på bevarats och accentuerats även serlan sysselsättningsmöjligheterna
i andra sektorer ökat, särskilt i efterkrigstidens samhälle med full sysselsättning. 1 många avseenden är jordbrukspo1itikens verkningar idag därför annorlunda än när politiken in1eddes i början av 30-ta1et.
Det dominerande ins1aget i efterkrigstidens jordbrukspo1itik har varit
att genom ett inhemskt prisstöd hålla uppe jordbruksbefo1kningens inkomster. Sverige är troHgen ett av de 1änder där prispolitiken knutits fastast till inkomstmå1sättningen. Det är 1ärorikt att något närmare studera
denna sammanknytning mellan priser och inkomstmål.

Priser och inkomster
Huvudmotivet till prisstödet var onekligen att hålla uppe levnadsstandarden för jordbruksbefo1kningen. 1 praktiken kom emellertid prispolitiken
att få en formu1ering som inte direkt anknöt till en socialt motiverad
po1itik med sikte på levnadsstandarden hos jordbruksbefo1kningen. Man
formu1erade näm1igen inkomstmå1et så, att arbetsinkomsten för vissa
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jordbrukare skulIe vara i paritet med industriarbetarnas arbetsinkomst.
Denjordbrukargrupp man då siktade in sig på var s.k. »basjordbrukare»,
dvs. brukare med en areal om 10-20 hektar. Målet utformades så att
arbetsinkomsten för denna grupp skulIe vara lika med industriarbetarnas
arbetsinkomst. Arbetsinkomsten definierades då som jordbruksföretagets
intäkter minskade med kostnader dels för inköpta produktionsfaktorer,
dels en kalkylerad kostnad för familjemedlemmarnas arbetsinsatser och
dels en kalkylerad ersättning för jordbrukarens upplånade och egna
kapital. Schematiskt kan saken uttryckas genom nedanstående formel
över arbetsinkomsten .
(p.Q)

t
A =I-R-La-ru-Lf-re

'---..----"

t

(i·k)

där A = arbetsinkomst, 1 = intäkter, R = inköp av råvaror och avskrivningar, La = lön för anstälId arbetskraft, r u = ränta på upplånat
kapitai, L r = uppskattad lön tilI familjemedlemmar, r c = ränta på eget
kapital. (1 - R - La - r u ) utgör då jordbrukarhushålIets totala inkomster. Arbetsinkomsten för brukaren fås fram genom att dessutom dra
av L r och r c• p anger pris och Q kvantitet av försålda produkter, i =
räntesats för eget kapital, k = värde av eget kapital.
Denna specielIa formulering av inkomstmålet har lett tilI vissa komplikationer. Först och främst är varje post i inkomstformeln svår att statistiskt beräkna. Detta betyder att kalkylerna beträffande arbetsinkomsten
blivit synnerligen osäkra och omstridda. Genom variationer i beräkningsmetoder beträffande naturaförmåner, lagervärdering, avskrivningar,
familjemedlemmarnas arbetsinsats, brukarens ränteanspråk, etc. kan i
själva verket betydande variationer i den kalkylerade arbetsinkomsten
åstadkommas. Som ett något anekdotiskt exempel kan nämnas att man
i vissa jordbruksföretag ibland iakttagit plötsliga ökningar i arbetsinkomsten med flera tusen kronor. När man tittat närmare efter vad orsaken är har man exempelvis kunnat finna att »gammelfar» på gården
dött och att alItså avdraget för hans arbetsinsats plötsligt försvunnit.
Familjemedlemmarnas arbetsinsats har nämligen beräknats efter lantarbetarlön. Eftersom lantarbetarlönen stigit snabbare än flertalet andra
löner i samhälIet har beräkningsmetoderna inneburit att arbetsinkoms-
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ten inte kunnat håIla takt med den stegrade lantarbetarlönen. Med de
tiIlämpade kalkylmetoderna har en aIlt större och större del av jordbrukarhushåIlets inkomster klassificerats såsom familjemedlemmarnas arbetsinsatser och aIltså som en kostnad för jordbruksföretaget vid kalkyleringen av jordbrukarens arbetsinkomst.
Beräkningarna av jordbrukarens ränteanspråk, r e, är också förknippade
med betydande problem. r e beräknas nämligen som en produkt av en
godtyckligt vald räntekvot i och ett kapitalvärde för jordbruksföretaget
k. U nder efterkrigstiden har såväl i som k stigit snabbt. i, räntefoten, har
justerats uppåt i samband med höjningen av den aIlmänna räntenivån. k har stigit genom den markvärdestegring och aIlmänna inflationsprocess som pågått under efterkrigstiden. Idag kan man räkna med
att basjordbrukarnas nettoförmögenhet i Sverige uppgår tiIl storleksordningen 100000 kronor. När markpriserna stiger, exempelvis på
grund av tätortsexpansion, inflationsförväntningar eIler av andra skäl,
och jordbrukarnas förmögenhet därigenom ökar, kommer aIltså ränteanspråket, r e, att småningom stiga. Eftersom r e utgör en avdragspost vid
beräkningen av arbetsinkomsten kommer aIltså arbetsinkomsten att
sjunka. Vi hamnar aIltså i det något paradoxala förhåIlandet att när
jordbrukarna blir rikare (högre k) såstiger inkomstklyftangentemotindustriarbetarna. Denna klyfta har småningom blivit av storleksordningen
7 a 8 000 kronor (per år). Om nu myndigheterna försöker höja jordbrukarnas arbetsinkomst .genom höjda jordbrukspriser, p, kommer jordbrukarnas samlade intäkter, p . Q, att tiIl att börja med stiga och därmed
arbetsinkomsten att öka. Eftersom folk då blir viIliga att betala högre pris
än tidigare för jordbruksfastigheter, kommer emeIlertid vinstökningen
för jordbruket att helt eIler delvis kapitaliseras i marknadspriserna för
jordbruksfastigheter. Härigenom stiger kapitalvärdet, k, varigenom
aIltså avdragsposten för brukarens ränteanspråk stiger. Den avsedda
stegringen av arbetsinkomsten motverkas aIltså. ~
Om man studerar arbetsinkomstens utveckling under efterkrigstiden
finner man att ökningen i familjemedlemmarnas kalkylerade arbetsinkomst och ökningen i ränteanspråken varit så kraftigaatt arbetsinkomsten
utvecklats ytterst oförmånligt under perioden. Detta iIlustreras av diagram 2 nedan.
Som framgår av figuren har arbetsinkomsten för brukaren (E) enligt
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Diagram 2. Inkomstutveckling 1954-1964.
A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

basjordbrukarens inkomst inkl. kapitalvinst
industriarbetarens löneinkomst
basjordbrukarens inkomst exkl. kapitalvinst
lantarbetarens löneinkomst
basjordbrukarens arbetsinkomst
_ _ _ _ trend
- - - - observerad inkomst

Kr/v

Kr/v

15000

15000

12 500

12500

10000

10000

7500

7500

5000

5000

2500

2500

o
1954

o
56

58

60

62

64

Källor: Räkenskapsresultat från svenska lantbruk, Lantbruksstyrelsens meddelanden ser. B (den s.k.
jordbruksekonomiska u~dersökningen). Industri- och lantarbetarlöner enligt Löner, 808. Uppgifterna
för jordbrukare avser södra och mellersta 8veriges slättbygder. Trend- och kapitalvinstberäkningar
utförda av författaren.

dessa kalkyler ökat endast mycket långsamt under efterkrigstiden. Däremot har basjordbrukarens samlade inkomster (C) legat dels på en betydligt högre nivå, dels utvecklats gynnsammare. Detta sammanhänger
med att den del av inkomsterna som klassificeras som kapitalinkomst har
ökat snabbare än inkomsten som helhet. Som framgår av diagrammet
existerar numera troligen en viss klyfta mellan industriarbetarens arbetsinkomst och basjordbrukarens totalinkomst, kanske av storleksordningen
1 500 kronor. Det bör då urrderstrykas att kalkylerna är synnerligen
osäkra. Härtill kommer att man vid dennajämförelse inte har tagit någon
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hänsyn till de kapitalvinster som basjordbrukarna gjort under efterkrigstiden. Adderas realvärdet av dessa kapitalvinster får vi en inkomstutveckling för basjordbrukaren som förefaller ha varit något gynnsammare
(kurva A) än industriarbetarens löneinkomst (B). Om även familjemedlemmarnas inkomster i jordbruket adderas till brukarens inkomst får vi en
kurva som ligger betydligt över industriarbetarens inkomst. Denna kurva
har emellertid inte angetts i diagrammet, eftersom man då som jämförelse bör använda totalinkomsten i industriarbetarhushållet; statistisk
information härom är mycket ofullständig.
Vi kan emellertid konstatera att inkomsterna och inkomstutvecklingen
för basjordbrukarna, och därn:ed levnadsstandarden för denna grupp,
varit betydligt gynnsammare än som anges av arbetsinkomstens nivå
och utveckling. 1 själva verket torde det allvarligaste sociala inkomstproblemet i jordbruket gälla de små jordbruksföretagen, särskilt under
10-15 hektar, som inte varit föremål för huvudintresset i den förda
politiken. Särskilt äldre och skuldsatta småbrukare har allvarliga inkomstproblem.

Övriga Jordbrukspolitiska medel
Även om prispolitiken varit det viktigaste jordbrukspolitiska medlet under
efterkrigstiden, har det inte varit det enda. En annan åtgärd som avsågs.
bli av stor betydelse var den s.k. administrativa rationaliseringsverksamheten via de statliga lantbruksnämnderna. Tanken bakom denna verk-·
samhet var att den ambitiösa inkomstpolitik som man slog in på kunde
verka bromsande på strukturomdaningen inom jordbruket. Man skulle
därför sätta in andra statliga åtgärder för att påskynda den strukturomvandling som på lång sikt skulle garantera goda inkomster för jordbrukets.
yrkesutövare. De viktigaste medlen för denna politik var statlig inköpsoch försäljningsverksamhet av mark, statlig rådgivning och statligt
kreditstöd för markköp och rationaliseringsverksamhet. När prismekanismen satts ur spel skulle effektivitetsutvecklingen i stället garanteras genom
administrativa statliga regleringsingripanden.
1 praktiken har emellertid den statliga administrativa rationaliserings-·
verksamheten motverkat en snabb strukturomvandling. Huvudskälet härtill
är att politiken från början tog sikte på att tillskapa enheter av basjord-
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brukets storlek, dvs. 10-20 hektar. De statliga organen motverkade därför tillkomsten av enheter större än 20 hektar. Denna politik fullföljdes
ända till SO-talets slut, men har kraftigt modifierats under 60-talets
första åre
1 praktiken har strukturomvandlingen i svenskt jordbruk blivit relativt
blygsam. På 20 års tid har medelarealen för jordbruksföretagen ökat med
endast cirka 4 hektar, från 12 till 16 hektar. Det kan nämnas att medelarealen i jordbruket i Förenta Staterna under samma period ökat från
cirka 65 till cirka 120 hektar. 1 Finland har, såvitt jag vet, medelarealen
snarast tenderat att minska och befinner sig för närvarande på cirka 9
hektar. Som vi vet sammanhänger detta i viss mån med speciella omständigheter, främst befolkningsomflyttningen efter kriget.
Sedan mitten av SO-talet, och särskilt under 60-talet, har utvecklingen
accelererat i Sverige. Detta sammanhänger med många omständigheter.
Först och främst har pris- och inkomstutvecklingen för svenska jordbrukare inte varit lika gynnsam sedan SO-talets mitt som tidigare. För det
andra har den administrativa rationaliseringsverksamheten under 60talet i allt mindre utsträckning bromsat strukturomvandlingen. För det
tredje har en viss ökning i avgången av brukare i samband med förskjutningar i åldersstrukturen skett. Av stor betydelse har troligenockså varit
att folk fått mer och mer klart för sig att sysselsättningsmöjligheterna och
tryggheten i andra sektorer numera är relativt goda, särskilt i jämförelse
med förkrigstiden.

Vad har lyckats?
Vad har då lyckats och vad har misslyckats i efterkrigstidens jordbrukspolitik i Sverige. När det gäller inkomstmålet har politiken tydligen misslyckats i den meningen att det uppställda inkomstmålet inte realiserats
utan i stället inkomstklyftan bevarats och växt. Detta hindrar emellertid
inte att levnadsstandarden för jordbrukarna, särskilt basjordbrukare och
något större enheter, ligger i stort sett på samma nivå som industriarbetarna. Om inkomstmålet, sådant det formulerats, verkligen skulle ha
uppnåtts så skulle tydligen jordbrukarna ha fått en högre levnadsstandard
äri industriarbetarna, eftersom jordbrukarnas kapitalinkomster är betydligt större än industriarbetarnas.
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Beredskapsmålet har lyckats i den meningen att produktionskapaciteten i jordbruket räcker till för att klara en flerårig avspärrning. Målet
har emellertid starkt »överskjutits», eftersom produktionskapaciteten i
svenskt jordbruk i dag är betydligt högre än vad som fordras av beredskapsskäl.
När det gäller strukturomvandlingen slutligen måste det sägas att politiken varit föga framgångsrik. Det har visserligen förekommit en snabb
utflyttning av arbetskraft, särskilt under senare år, men detta har främst
gällt anställd arbetskraft och jordbrukarens familjemedlemmar.

Mål i den framtida Jordbrukspolitiken
Den intressanta frågan för framtiden är emellertid hur mål och medel
skall formuleras för den fortsatta jordbrukspolitiken. Vi får väl då först
och främst konstatera att det är samma tre huvudmål nu som tidigare,
nämligen ett inkomstmål, ett produktionsmål och ett effektivitetsmål.
Låt oss för diskussionens skull ställa upp en mycket långsiktig formulering
av dessa tre mål för att sedan diskutera dels vilka medel som kan tänkas
komma till användning, dels hur snabbt målen kan uppnås.

Ett optimalt beredskapsJordbruk
Det är då enklast att börja med produktionsmålet, dvs. beredskapsmålet.
Frågan är då: Hur mycket produktionsfaktorer behöver vi hålla i jordbruket i fredstid för att klara livsmedelsförsörjningen vid en tänkbar
framtida avspärrning? 1 praktiken diskuterar man i Sverige främst fallet
med en treårig avspärrning, eftersom en sådan ställer relativt stora krav
på livsmedelsberedskapen. Frågan är då hur en rationell formulering av
produktionsmålet kan te sig. Såvitt jag förstår får man börja med att
specificera vilken konsumtion av livsmedel som eftersträvas vid en avspärrning. Låt oss kalla denna konsumtion K a , konsumtion under avspärrning. K a anger då de kvantiteter av olika livsmedel som vi önskar
konsumera under en avspärrningsperiod. Nästa fråga är i vilken utsträckning denna konsumtion under avspärrning skall tillgodoses genom lager,
L, och inhemsk produktion under avspärrningstiden, P a • Detta får man
avgöra genom en kostnadskalkyl över den optimala fördelningen mellan
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lager och inhemsk produktion. Resultatet av denna kalkyl beror då på de
inhemska produktionskostnaderna i jämförelse med lagringskostnader
och importpriser. Gör man en sådan kalkyl för Sveriges del, kommer man
tilI slutsatsen att den optimala kombinationen av lager och inhemsk produktion ger import och lager av vegetabilier, såsom spannmål och socker,
medan det bilIigaste sättet att klara beredskapen av animalier är att så
att säga lagra kalorierna i djurkroppen och alItså hålIa oss med en inhemsk kreatursstock under fredstid. Detta betyder att den fredstida produktionsinriktningen blir starkt animalieinriktad. Nästa steg i analysen
blir då att räkna ut hur mycket produktionsfaktorer - mark, arbetskraft,
maskiner etc. - som behöver hålIas i jordbruket för att i samband med en
avspärrning producera den målsatta volymen jordbruksprodukter. Låt
oss kaIla denna faktormängd F. Slutligen får vi då beräkna hur denna
faktormängd skalI användas under fredstid, dvs. hur inhemsk produktion
under fredstid, Pr, skalI se ut. Detta beror då på de aktuelIa prisrelationerna under fredstida förhållanden. 1 den schematiska figuren nedan
åskådliggör det tankeschemat som här presenterats.

Detta betyder att det inte finns någon anledning att redan under
fredstid ha 100-procentig självförsörjningsgrad. Anledningen är dels
att det är lönande att hålIa lager av vissa varor, dels att man i
samband med en avspärrning kan ändra produktionsinriktningen. Eftersom det lönar sig att under fredstid ha en stark animalieinriktad produktion, kan man få ut en starkt ökad kaloriproduktion under avspärrning
genom att slakta ned en del av kreatursstocken, äta upp den, och förskjuta vegetabilieproduktionen från fodersäd tilI brödsäd. Cirka 85 procent av kalorierna i spannmålen försvinner nämligen vid animalieförädling. Animalieproduktion är alItså en ur kalorisynpunkt synnerligen
ineffektiv produktionsprocess.
Gör man en kalkyl efter här presenterade principer, kommer man fram
tilI att jordbruksarealen utan risk för livsmedelsberedskapen kan sänkas
från nuvarande 3,2 miljoner hektar tilI cirka 2 miljoner hektar. Nästa
2
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fråga är hur mycket produktionsfaktorer i övrigt som behöver hållas i
jordbrukssektorn. Detta beror naturligtvis i hög grad på vilken företagsstruktur man siktar på ijordbrukssektorn. Vi vet från företagsekonomiska
studier att det idag med känd teknik fordras arealer av storleksordningen
100-200 hektar för att inom vegetabilisk produktion utnyttja stordriftsfördelarna på ett någorlunda effektivt sätt. Låt oss därför anta att vi
siktar på en medelareal på 100 hektar vid den vegetabiliska produktionen.
Det är ungefär samma företagsstorlek som de amerikanska medelföretagen idag. Detta skulle betyda att det skulle räcka med cirka 20 000
företag mot dagens 200 000. Ungefär 9 företag av 10 skulle alltså i detta
långsiktiga perspektiv behöva avvecklas som självständiga enheter.
Man kan räkna med att det skulle behövas i genomsnitt 3 man per
företag, .vilket betyder att cirka 60000 man, mot dagens 250000 man,
skull~ räcka till för att klara livsmedelsberedskapen. Detta skulle betyda
att endast ungefär 2 procent av den förvärvsarbetande befolkningen, mot
dagens 7 procent, skulle behöva sysselsättas i jordbruket. Härtill kommer
kanske 20-40 000 skogsarbetare, vilket betyder att högst 3 procent av befolkningen skulle behöva vara sysselsatt i jord- och skogsbruk mot dagens
cirka 10-11 procent. På liknande sätt kan man beräkna åtgången av
andra produktionsfaktorer.
Vid dagens internationella priser på jordbruksprodukter kan man räkna med att självförsörjningsgraden, uttryckt i produktions- och konsumtionsvärde skulle bli 65 a 70 procent, fiot dagens cirka 90 procent. Detta
skulle då räcka till för att garantera livsmedelsberedskapen.

Räcker dagens trender?
En intressant fråga är nu om dagens trender i strukturomvandlingen
räcker till för att inom överskådlig tid föra oss till ett beredskapsjordbruk
av denna omfattning. Skulle vi, med dagens trender, exempelvis inom ett
decennium komma till ett beredskapsjordbruk av här skisserat slag? När
det gäller markarealen skulle en nedläggning av cirka 120 000 hektar
per år fordras, mot dagens trend som ligger kring 50 000 hektar. Vidare
skulle 17 000 enheter behöva läggas ned per år mot dagens cirka 10 000
enheter. Dagens trender skulle alltså inte räcka till när det gäller arealochstrukturomvandling för att klara ett ovan skisserat beredskapsjord-

SKALL JORDBRUKET...

261

bruk inom ett decennium. Däremot är avgången av arbetskraft för närvarande stor nog för att krympa arbetskraftsinsatsen till den målsatta
nivån - cirka 20 000 årsarbetare per år. Problemet är emellertid att
denna takt i utflyttningen av arbetskraft inte längre kari upprätthållas
såvida avgången av brukare endast är 10 000 per år. Vi närmar oss
nämligen raskt den situation då arbetsinsatsen ijordbruket huvudsakligen
utförs av brukare och då alltså avgången av arbetskraft kommer att
bestämmas av avgångstakten f6r brukarna.
Efter ett decennium skulle vi, med oförändrade trender, fortfarande ha
2,7 miljoner hektar och 100 000 företag. Vi skulle alltså ha fått bort 1/2
miljon hektar istället för 1,2 miljoner hektar; det kan nämnas att vi sedan
1938 har krympt markarealen med just cirka 1/2 miljon hektar. En viss
nedläggning av markareal har alltså ägt rum under cirka 30 år i Sverige.
Såvitt jag förstår har minskningen av markarealen ännu knappast
påbörjats i Finland, som alltså i detta avseende ligger cirka 3 decennier
efter den svenska utvecklingen.
En viktig fråga vid en bedömning av den framtida strukturomvandlingen i jordbruket är hur åldersfördelningen idag ser ut för brukare. Man
finner då ungefär följande fördelning. Under 50 år: 70000 man, 50-66
år: 85 000 man, över 66 år:35 000 man. Man kan räkna med att hela
gruppen under 50 år är rörlig ur arbetsmarknadssynpunkt, medan hela
gruppen över 66 år måste betraktas såsom orörlig. Mellangruppen utgörs
av båda kategorierna.
Hittills har minskningen i antalet brukare huvudsakligen skett genom
dödsfall och pensionering av äldre brukare. Man kan kanske räkna med
att cirka 8 000 av de 10 000 brukare som försvunnit varje år gjort det på
grund av åldersskäl. En acceleration av avgången av brukare kan givetvis.
bara ske genom att yngre brukare i fortsättningen i snabbare takt byter
yrke. Som framgår av här presenterade siffror finns det ur åldersfördelningssynpunkt inga allvarliga hinder för en kraftig ökning av avgången
av brukare till andra näringar.
Vi har nu preciserat produktionsmålet och effektivitetsmålet. Det
återstår att säga något om inkomstmålet. Inkomstmålet kan uppdelas i
två olika komponenter. Den ena komponenten är helt enkelt en konsekvens av produktionsmålsättningen: inkomsterna måste bli så höga att
tillräckligt mycket produktionsfaktorer stannar kvar i sektorn på sikt. Så
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länge produktionskapaciteten ijordbruket är högt över vad som erfordras
av beredskapsskäl utgör denna del av inkomstmålet emellertid inte det
aktuella problemet.
'
Den andra komponenten i inkomstmålet är av socialpolitisk arto Man
kan i ett modernt välfärdssamhälle inte acceptera att stora delar av
befolkningen lever i misär. När det gäller svenskt jordbruk är problemet
som nämnts speciellt akut för äldre brukare vid små och olönsamma
enheter, samt starkt skuldsatta brukare. Om prispolitiken i fortsättningen
i ökad utsträckning används för att påskynda en krympning av jordbrukssektorn kommer dessa sociala problem givetvis att accentueras. Det
blir då nödvändigt med andra åtgärder för att klara det socialpolitiskt
motiverade inkomstmålet: Arbetsmarknadspolitik för att hjälpa yngre
personer i jordbruket över till andra näringar är ett sådant medel; ett
annat är socialpolitiska insatser för dem som stannar kvar i sektorn.
Härmed är vi över på frågan om de jordbrukspolitiska medlen.

De jordbrukspolitiska medlen
Liksom hittills får man räkna med att de viktigaste jordbrukspolitiska
medlen blir prispolitik, administrativ rationaliseringspolitik, socialpolitik
och arbetsmarknadspolitik. Man kan väl säga att de två väsentliga kraven
för en snabb utflyttning av produktionsfaktorer frånjordbruket är: (1) en
ganska betydande differens i räntabilitet och inkomster mellan jordbruk
och andra näringar, och (2) goda arbetstillfällen i andra näringar, särskilt
då i industri- och anläggningsverksamhet. Det betyder att om man redan
har en kraftig räntabilitets- och inkomstklyfta ligger den effektivaste
metoden att påskynda utflyttningen av arbetskraft med all säkerhet i en
kraftig expansion av industri- och anläggningssektorn.
Alla erfarenheter tyder på att utflyttningen från jordbruket är starkt
känslig för sysselsättningsmöjligheterna och efterfrågan på arbetskraft i
andra näringar. Med hänsyn till nuvarande förhållanden i Finland får
man väl därför förmoda att en kraftig expansion av industrisektorn är det
viktigaste bidraget som kan lämnas till en snabb omvandling inom jordbruket.
Även vid en snabb avgång av arbetskraft visar det sig emellertid att
strukturomvandlingen kan bli relativt långsam. U tvecklingen i Sverige är
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här ett belysande exempel. Trots de senaste årens arbetskraftsutflyttning
om 6 a 7 procent i Sverige har strukturomvandlingen varit långsam. Det
är flera faktorer som förklarar den långsamma strukturomvandlingen i
jordbruket. Först och främst är strukturomvandling svårare att åstadkomma i jordbruket än i andra sektorer på grund av ett fysiskt sammanläggningstvång för produktionsfaktorn marko 1 exempelvis distributionen
kan en strukturomvandling tillgå så att man först bygger upp stora
effektiva företag, snabbköpsbutiker, som sedan konkurrerar ut de små
kvartersbutikerna. 1 jordbrukssektorn måste man gå motsatt väg. Där
måste de små företagen läggas ned innan de stora kan byggas upp, eftersom de senare fordrar mark från de förstnämnda. Det blir därföri jordbruket nödvändigt att lägga stor vikt vid jordbrukspolitiken för den
»kontrakterande delen» av sektorn. Det räcker inte att räntabiliteten
hålls uppe för expanderande företag. Det är nödvändigt att räntabiliteten
för den kontrakterande sektorn samtidigt är så låg att de lägger ned sin
verksamhet och ställer mark till förfogande för den som skall utbyggas.
Ett annat problem är markvärdesstegring. 1 ett inflationssamhälle
uppstår en benägenhet att hålla sig till realvärdesäkra placeringar. Med
hittillsvarande prisutveckling på jordbruksprodukter har mark betraktats
som en realvärdesäker placering som folk därför är obenägna att sälja.
Detta gäller även sterbhus vars medlemmar bosatt sig i tätorterna. Olika
åtgärder kan tänkas för att öka villigheten att sälja marko En viktig
faktor är naturligtvis att skapa förväntningar om att småbruket i framtiden inte kan ge en tillfredsställande bärgning. En annan metod är att
erbjuda säljaren andra realvärdesäkra placeringar, exempelvis genom att
staten köper mark och betalar med indexreglerad valuta, exempelvis
statliga indexreglerade obligationer.
Genom att räntabiliteten i det mindre jordbruket måste hållas låg under
en övergångstid kan man räkna med att räntabiliteten inte blir särskilt
lysande ens för stora enheter. Visserligen är stordriftsfördelarna utpräglade i jordbruket, men de små enheterna nöjer sig ofta med en mycket
låg räntabilitet och denna »seghet» hos de små enheterna gör att räntabiliteten där måste hållas mycket låg för att inte försvåra en snabb
strukturomvandling. Problemet skulle naturligtvis kunna underlättas om
man skapade ett två-prissystem. Detta skulle då betyda att man gav
småbrukare lägre priser för sina produkter än storjordbrukare. En sådan
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politik skuIle emeIlertid gå stick i stäv mot den politik som hittiIls förts,
som snarast gett ett specieIlt stort prisstöd åt små brukare, naturligtvis av
sociala skäl. Åtgärder för att påskynda strukturomvandlingen tenderar
ju att accentuera de sociala problemen.
Om man genom arbetsmarknadspolitiska eIler andra åtgärder kan öka
produktionsfaktorernas rörlighet kan naturligtvis inkomstnivån och priserna i jordbruket håIlas högre än eljest. Ju trögrörligare faktorer desto
större inkomstklyfta är nödvändig för att uppnå en viss utflyttningstakt.
Något rått uttryckt kan man kanske säga att staten skuIle kunna påskynda
utflyttningen från jordbruket genom att betala folk för att lämna näringen i stäIlet för att, liksom hittiIls, betala dem för att stanna kvar.
För Finland kan man väl räkna med att omställningsproblem blir
betydande även i framtiden. J ordbrukssektorn i Finland, omfattande cirka 19 procent av sysselsättningen, är mycket stor i förhåIlande tiIl industrisektorn, som kanske omfattar cirka 30 % av sysselsättningen. För
Sveriges del är processen naturligtvis enklare genom vår stora industrisektor, 40 % av sysselsättningen, i förhåIlande tiIl vår blygsamma jordbrukssektor om cirka 7 procent. Det betyder att det ställs oerhört stora
krav på expansionen i industrisektorn i Finland för att klara omställningen från jordbruket. Problemet accentueras naturligtvis genom att rationaliseringen och mekaniseringen i skogen nu inträffar samtidigt med en
eventuell snabbare utflyttning från det egentliga jordbruket. Det betyder
att en påskyndad utflyttning från skogen s.a.s. »läggs ovanpå» en kraftigare utflyttning från jordbruket. Det är ungefär samma problem som
Norra Sverige för närvarande upplever. Såvitt jag kan förstå kan man av
detta skäl räkna med fortsatta incitament tiIl emigration från Finland,
inte minst då till Sverige.

Vinster av krympning och strukturomvandling
Motiven tiIl att söka påskynda omvandlingen i jordbruket är naturligtvis främst ekonomiska. Nationalinkomsten kan höjas genom att flytta
över produktionsfaktorer från en näring med låg effektivitet tiIl näringar
med högre. Hur stor överflyttningsvinst det kan röra sig om kan på ett
grovt sätt iIlustreras genom att jämföra avkastningen per person i jordbruk och industri. Egentligen skuIle vi behöva ha mått över såväl ar-
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betskraftens som kapitalets nettobidrag till nationalinkomsten i olika
sektorer. Sådana siffror är emellertid inte tillgängliga. Vi har emellertid
statistik över arbetsproduktiviteten, brutto räknat, per person i jordbruk
och industri. Dessa siffror ger en viss uppfattning om den tänkbara
överflyttningsvinstens storlek, eftersom kapitalinsatsen per sysselsatt är
ungefär lika stor i jordbruk som i industri. Jordbrukets och industrins
bidrag till bruttonationalprodukten per sysselsatt framgår av nedanstående tablå.
Bidrag till BNP per person (1965). Kr.
jordbruk
industri
14-18000
33000
i inhemska priser
30000
6- 8000
i VM-priser
Som framgår av tablån är jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten per sysselsatt endast Y2 av industrins, mätt i inhemska priser.
Vid en ren effektivitetsjämförelse är det emellertid de internationella priserna som är avgörande, eftersom import är alternativet till inhemsk produktion. Vi finner då attjordbrukets arbetsproduktivitet i internationella
priser endast är cirka % av industrins. Den tänkbara överflyttningsvinsten är alltså betydande.
Saken kan också uttryckas så att 7 procent av den förvärvsarbetande
befolkningen ger ett bidrag till bruttonationalprodukten av cirka 3,5
miljarder kronor, varav dock cirka 2 miljarder utgörs av det statliga
prisstödet. Vi finner alltså att Eli Heckscher trots allt överdrev något när
han förutsatte att det skulle bli billigare för samhället om bönderna
övergick till att enbart spela fotboll (såvida vi inte värderar »fotbollstjänsterna» till mer än 1,5 miljarderI).
Den teoretiska vinsten vid en anpassning till världsmarknadspriser
beror på hur stor del av den svenska jordbrukssektorn som då skulle bli
kvar. Enligt de kalkyler som laborator Gulbr~ndsen och jag gjort skulle
mellan Y2 och 1 milj. hektar, huvudsakligen mark i södra Sverige, bli
kvar vid eri anpassning till internationella priser. Den teoretiska överflyttningsvinsten vid en sådan krympning av jordbrukssektorn skulle då
blien ökning av bruttonationalprodukten med cirka 4 miljarder kronor:
Hälften av detta kan sägas utgöras av de 2 miljarder kronor som man kan
köpa jordbruksprodukter billigare för utomlands än inom landet. Åter-
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stående 2 miljarder utgör den samhällsekonomiska vinst som en överflyttning av produktionsfaktorer frånjordbruket till andra näringar innebär, mätt i inhemska priser. Den totala vinsten skulle utgöra cirka 4 procent av bruttonationalprodukten. 1 Finland måste siffran rimligtvis vara
betydligt högre. Nu kan emellertid hela denna vinst om 4 miljarder inte
realiseras på grund av att jordbruket då skulle bli för litet för att klara
livsmedelsberedskapen. Man kan beräkna att ett optimalt organiserat
beredskapsjordbruk, med en betydande lagring, skulle dra en årskostnad
på cirka 1 miljard kronor. Den teoretiska vinsten av att övergå till ett
optimalt beredskapsjordbruk skulle alltså utgöra cirka 3 miljarder kronor
(4 minus 1). Det bör understrykas att detta är en vinst som endast kan
uppnås på mycket lång sikt.
Om vi anknyter till rubriken för dagens ämne kan vi alltså säga att
ekonomiska skäl talar för att större delen av jordbruket bör avskaffas. Vi
kan också konstatera att krympningen inte kan bli så stor som motiveras
av enbart ekonomiska skäl, på grund av beredskapsmotivet. Men vi har
funnit att en mycket kraftig krympning av sektorn är förenlig med
beredskapskravet. Detta skulle betyda att stora arealer - m~nst en tredjedel - i våra länder skulle övergå från jordbruksmark till skog och fritidsändamål.
Man kan säga att jordbrukspolitiken i Sverige mer och mer beaktat de
samhällsekonomiska aspekterna. Detta framgår inte minst av 1960 års
jordbruksutredning som avlämnade sitt betänkande för ett år sedan och
den proposition om ny jordbrukspolitik som överlämnades för några dagar sedan. De viktigaste förslagen i jordbruksutredningen och i den statliga propositionen kan sägas vara att man syftar till en medveten krympning av produktionskapaciteten ner mot cirka 80 procent. 1 propositionen
är målet något mindre precist formulerat än i utredningsförslaget. En
annan viktig nyhet i jordbrukspolitiken är att priserna inte längre skall
knytas rigoröst till inkomstmålet. Priserna skall ,kunna sättas på ett
flexiblare sätt än tidigare, även för att påverka effektivitet och produktionsvolym i jordbrukssektorn. Det betyder att den gamla inkomstmålsättningen i hög grad har uppmjukats. 1 regeringens proposition har en
viss direkt anknytning mellan prisnivå och produktionsvolym introducerats genom att mjölkpriserna i framtiden kommer att bli beroende på hur
snabbt produktionen av mjölk sjunker. Endast om produktionssänkningen
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hålIer en viss, snabb takt kommer jordbrukarna att få det tilItänkta producentpriset för mjölk. Vidare kommer de statliga insatserna för strukturomvandling och rationalisering av jordbruksenheterna inte längre att
knytas till en viss storleksklass utan avse effektiva företag oavsett storlek.
Detta betyder det definitiva brottet mot den koncentration på basjordbruk (och i viss mån jordbruk om 20-30 hektar) som var karakteristisk
för 40- och 50-talens jordbrukspolitjk.
IstälIet för den fixa anknytningen av prispolitiken tilI inkomstmålet har
jordbrukarna utlovats att under den närmaste tiden få en prisutveckling
som i stort sett följer den alImänna prisutvecklingen för konsumtionsvaror. Då har man emelIertid vid jämförelsen eliminerat några av de varor
som kan väntas ha den kraftigaste prisutvecklingen. Detta gälIer främst
hyror och indirekta skatter, som eliminerats från jämförelsen. Sammanfattningsvis kan man alItså säga att de samhälIseko,nomiska aspekterna i
den nya jordbrukspolitiken fått ökad tyngd utan att därför något drastiskt brott mot den tidigare politiken har signalerats.

Valtiontalouden automatiikan
oppihistoriallista taustaa
Kirjoittanut
HENRI

J.

VARTIAINEN

Tietyin maksuperustein johonkin taloudelliseen muuttujaan sidotun
veron tuotto vaihtelee kehityksen myötä; tämä on ilmeinen ja arkinen
totuus, eikä juuri ansaitse tieteellisen oivalluksen epiteettiä. Ei olekaan
ihme, että taloustieteellisen ajattelun esiajoilla, ennen ekonometrian
ja suhdannepolitiikan valtakautta, moista toteamusta ei juuri esitetty
analyyttisessa mielessä; oli mielenkiintoisempaa pohtia verotuksen
eettistä, juridista ja filosofista oikeutusta kuin sen suhdetta talouselämän
kulkuun.
Verotusta ei yleensä pidetä itsetarkoituksena, vaan johdannaisena
julkisten menojen tarpeellisuudesta. Tämän lausuman sisältö ei ole
vakio, kategorinen imperatiivi, vaan pohjautuu aikansa valtio-opilliseen
ja talouspoliittiseen filosofiaan. Seuraavassa on tarkoitus muutamin
poiminnoin tutkia, millä tavoin eri aikakausien kirjoittajat tai pamfletikat ovat suhtautuneet verotuksen, valtiontalouden ja talouselämän
välisiin yhteyksiin ennen meidän vuosisataamme.
Antiikin filosofit ja keskiajan skolastikot jät~ttäköön tässä yhteydessä
omaan rauhaansa. Heiltä löytää kyllä taloudellisia tapahtumia koskevia
irrallisia mietteitä sieltä täältä - jo Platon omisti valtiotutkimuksessaan
huomiota työnjaolle, samoin Xenophon, ja paljonkin Aristoteleen rahaa
koskevista esseistä voitaisiin huomiota herättämättä hiivittää moderniin rahateorian oppikirjaan. Historiallisista kokoomateoksista en ole
kuitenkaan löytänyt mitään sellaista mainintaa, joka oikeuttaisi aloittamaan käsittelyn vuosituhansien takaa. 1 Ideamaailma oli kreikkalaisille,
1. Tässä suhteessa lukija joutuu paljon luottamaan JOSEPH A. SCHUMPETERin kaiken käsittävään
History of Economic Analysis, Allen & Unwin, London 1955 (second printing). Eräiden monografioiden
lisäksi olen selaillut seuraavia kirjoja: GASTON JEZE Cours elementaire de science desfinances, Giard & Priere,
Paris 1909; AnoLPH WAGNER Finanzwissenschajt (4. Hauptabt.), I, III, Leipzig 1883 ja 1910; AUGUST
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tuonpuoleinen maailma skolastikoille kiinnostavampi tutkimuksen kohde
kuin arkinen taloudellinen aherrus.
Vielä 1500-· I700-luvuilta voidaan todeta, että kysymys verojen
tuoton ja talouselämän välisistä yhteyksistä ei ollut kiinnostavimpia, ei
myöskään pohdinta valtion finanssipolitiikan yleistaloudellisista päämääristä. 2 Syyt tähän ovat helposti nähtävissä. Ensinnäkin analyyttinen
taloustiede oli vielä ottamassa alkuaskeleitaan, ja teoreettinen hahmottelu pääsi usein vain rudimenttiasteelle päähuomion ollessa kiintyneenä
johonkin käytännön talouspoliittiseen pulmakysymykseen. Toisekseen
kysymys verotuksesta oli kiinnostavampi valtio-opillisena ja eetillisfilosofisena aiheena kuin taloudellisena. Keskusteltiin toisin sanoen siitä,
mihin oikeudellisiin normeihin itsevaltias saattoi verotusoikeutensa
perustaa, ja - itsevaltiuden asteen mukaan - siitä, mitkä oikeudenmukaisuusnormit olisivat kohtuullisia. Niinpä italialainen fiskaalitraditio oli jo I400-luvulta lähtien ahkerasti pohtinut verotuksen insidenssiä
eräänlaisen welfare-ajattelun puitteissa. 3 Insidenssin pohtijat päätyivät
myös jonkinlaisiin käsityksiin siitä, . mitä verotusobjektia oikeudenmukaisimmin voi verottaa (esim. JOHN LocKEn ja fysiokraattien maavero
I700-luvulla). On selvää, että hallitsevat luokat määräsivät käytännön
oikeudenmukaisuusnormit.
Myös verotulojen käsite oli erittäin monimutkainen ja hämärä.
Kruunun talous liikutteli 1600- ja I700-luvuilla jo suuria rahasummia,
mutta historiallisen tradition mukaisesti se oli vielä varsin paljossa
feodalistinen, ruhtinaan suuri liikeyritys. Erilaisia tulleja ja valmisteveroja kannettiin missä vain mahdollista rahanahneudessaan ei
tuon ajan valtio toki jäänyt nykyistä huonommaksi. Kruunun tulkittiin
saavan tuloja omaisuudestaan ja yrittäjäntoiminnastaan - olkoonkin,
ONCKEN Geschichte der Nationalökonomie, Hirschfeld, Leipzig 1902; BERTRAND RUSSELL Länsimaisen filosofian historia 1-11, Helsinki 1948.
2. Merkantilismia edustavilla 1600-luvun kirjoittajilla oli kylläkin talouspoliittinen ohjelma,
mutta ei fiskuksen ympärille rakentuvaa budjettipolitiikan normistoa. Ks. esim. ALEXANDER GRAY
The Development of Economic Doctrine, Longmans, London 1951, luku II!.
3. Tällaisen käsityksen saa SCHUMPETERilta, mt. osa II. Koska useita vanhoja saksalaisia, romaanisia ja anglosaksisia tekstejä ei ole Suomessa saatavissa, on käsityksen muodostamisessa turvauduttava
toisen käden lähteisiin. Schumpeterin ja kumppaneiden ohella mainittakoon eräs laaja katsaus finanssiteoreettisiin kirjoitelmiin 1500-luvulta 1900-luvun alkuun: EMANUEL HUGO VOGEL Die finanzpolitischen Besteuerungsprinzipien in Literatur und Theorie, Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft
1910, s. 296-340, 494-550.
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että nämä tosiasialliselta laadultaan olivat useinkin täysin veron luonteisia. Mainittakoon, että ranskalainen l600-luvun valtio-oppinut Jean
Bodin luetellessaan valtion tulolähteitä asetti verot, "ex subditorum
tributis", vasta seitsemännelle eli viimeiselle sijalle, pitäen domeenituloja, "ex agris publicis", sekä varmimpana että oikeudenmukaisimpana tulolähteenä. 4 Muita tuloja olivat mm. tullit (joita ei pidetty
veroina vaan eräänlaisina kauttakulkumaksuina) sekä sotasaaliit. Veroj a
kannettakoon lähinnä vain poikkeuksellisia menoj avarten.
Eräänä nykyaatteiden edelläkävijänä on syytä mainita ranskalainen
insinööri ja piiritystaidon asiantuntija, marsalkka VAUBAN (16331707). Lähtien siitä, että valtion menojen tarve on ratkaiseva kriteeri
tulojen koonnille, hän suunnitteli veroreformia Ranskan senaikaisille
kieltämättä sekasortoisille rahaoloille ja päätyi suosittelemaan eri verolajeja sen mukaan, mitä menoja ja miten niillä tuli kattaa. Niinpä tuli
hänen mukaansa "kuninkaankymmenysten"5 ja suolaveron kattaa
valtion muuttuvat menot, jolloin niiden verokantaa tuli muutella menotarpeiden mukaan; tullit ja ylellisyysverot, joiden tuottoa on vaikeampi
ohjailla verokantaa muuttamalla, oli perusteiltaan pidettävä vakaina.
Tässä koetettiin siis saada verojärjestelmään jonkinlaista joustavuutta
valtion varaintarpeen mukaan.
Muutoin ei 1600- ja I700-luvuilta ole paljoa kerrottavaa. Sekä merkantilististen että fysiokraattisten oppien pohjalta versoi ilmeisesti

4. VOGEL mao s. 298, ]EZE mt. s. 547.
5. VAuBANin alkuperäisen ehdotuksen mukaan (Project d'une dixme royale, 1707 Edition E. Coornaert, Paris, Felix Akan 1933, s. XXXI) kymmennysvero muistutti hyvinkin modernia tuloveroa,
jonka tuli kohdistua niin pääoma- kuin e1inkeinotuloihinkin sekä progressiivisesti (s. XXXI) että
osittain jopa ennakonpidätysten muodossa (s. 47). Etuoikeutettujen säätyjen vastustuksen vuoksi
se madaltui kuitenkin pian "kansanveron" (taille) lisäkkeeksi. Ks. MAURICE DUVERGER Finances
publiques, Presses Universitaires de France, Paris 1963, s. 474-478; AUGUST ONCKEN mt. s. 255. Historiaan hän on jäänyt myös (fysiokraattien myöhemmin omaksuman) yhtenäisveron kannattajana,
mutta sekä ]eze (mt. s. 673) että Coornaert (yllämainittu toimittaja, s. XVIII) pitävät tätä erheellisenä tulkintana ja katsovat Vaubanin pikemminkin esiintyneen yleisen mielpiteen tulkkina. Vaubanista on vielä mainittava, että hän näyttää suunnilleen ensimmäisenä tajunneen finanssipolitiikan
osuuden ja vastuun talouselämän edistäjänä ja lamakauden parantajana. Tämä Schumpeterin arvio
(mt. s. 204) perustunee muutamiin Oisivetes'ssä (1688; edidon Daire, Paris 1843) esitettyihin oivalluksiin rahan kiertokulun elvyttävistä vaikutuksista (esim. I, s. 82). Talousteorian kehittäjänä häntä
ei kuitenkaan enemmälti tunneta, ja Schumpeter mainitseekin hänet esimerkkinä siitä, kuinka "a man
can be an excellent economist without being a good theorist."
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jonkinlainen käsitys kansantalouden kiertokulusta, 6 mutta modernin
kansantulo analyysin aika ei vielä ollut tullut. Toisaalta on muistettava
sen seikan itsestään selvyys, että taloudelliseen muuttujaan sidottu vero
osoittaa vaihteluita; vaikka kirjoittaja on siitä tietoinen, hän tuskin
mainitsee sitä, jos ei ole tarkoitus tehdä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä. 7 Viitattakoon kuitenkin erääseen "aikaansa edellä" olleeseen
kommentaattoriin: C. D. E. SALIMBENI huomautti 1700-luvun lopulla,
että muutoksista juoma- ja lihaverojen tuotoissa voidaan nähdä, onko
maassa kiertävä rahamäärä lisääntynyt vai vähentynyt. 8
Liberalismin teoreettinen rakennelma 1700-luvulta ja sen käytännöllinen toteutus 1800-luvun Englannissa olivat oikeastaan valtiontaloutta
ja finanssipolitiikkaa koskevan tutkimuksen vastapooleja. Taloudellisen
tasapainon teoria, joka hinnanmuodostuksen kautta johti tuotannontekijöiden parhaaseen mahdolliseen sijoittumiseen ja joka ei sisältänyt
suhdannevaihteluita, ei tarvinnut mitään valtiontalouden automatiikan
teoriaa, sillä johtopäätösten etumerkki oli selvä: julkisen vallan asioihin
puuttuminen johti poispäin optimitilasta, joten "paras vero on pienin
vero".9 Talouspolitiikan kannalta taas "Gladstonian finance" oli aikaa,
jolloin valtion menojen katsottiin määräytyvän sen mukaan, kuinka
paljon välttämättömiin menoihin oli pakko koota veroja, eikä verotuksella ollut mitään sivutarkoituksia. Rajahyötyopin tehdessä tuloaan
koetettiin tälle löytää teoreettinenkin oikeutus formuloimalla asia siten,
6. Ludvig XIV tiesi ilmeisesti enemmän kuin puolet totuudesta uskoessaan, että hänen tuhlailevat
rakennustyönsä eivät olleet ainoastaan lailliseen oikeuteen nojautuvia vaan suorastaan 'hyödyksi
kansantaloudelle. J ezen mukaan amatööriekonomisti Voltaire antoi myös tälle kannatuksensa, koska
ylhäisön tuhlaus edistää rahan kiertoa maassa (mt. s. 375).

7. Esim. Ranskan valtiokonttorin tarkastajalia ja reformaattorilla FR. DE FORBONNAIs'lla oli pohjanaan selvä ymmärrys valtiontalouden sekä kansantalouden kantokyvyn suhteesta; ks. CHRISTIAN
MORRISSON - ROBERT GOFFIN Questions jinancieres aux XVIlIe et XIxe siecles, Pr. Univ. de France,
Paris 1967, s. 73 ja seur.

8. C. D. E. SALIMBENI Die ersten und wichtigsten Grundsätze einer weisen und wohlthätigen Finanz ••• 1786,
mitä ilmoittaa siteeraavansa J0RGEN GELTING Finansprocessen i det IJkonomiske KredsllJb, K0benhavn
1948, s. 75. Alkuperäislähdettä en ole kyennyt tarkistamaan enkä ole mainintaa Salimbenista sattunut
näkemään missään muualla. Mainittakoon, että Schumpeterin historiateoksesta ei löydy ainoatakaan
tämänsuuntaista vihjausta, ei edes italialaisen fiskaalitradition piiristä, ja Schumpeterillahan on
muutoin ollut hyvin tarkka vainu "ajastaan poikkeavien" lausumien etsimisessä.
9. Tämä oli tärkeä kohta J.-B. SAyn periaatteissa: »Les meilleurs impöts sont les plus moderes
quant a leur quotite.» (Traite d'economie politique 1841. Sixieme edition par Horace Say, son fils. Librairie Guilliaumin, Paris 1841, luku IX, s. 507-508).
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että julkisiin tarpeisiin käytetyn markan rajahyödyn tuli olla sama kuin
viimeisen yksityiseen tarpeentyydytykseen käytetyn markan. 10
Mannermaalla ja eritotenkin Saksassa johdettiin sen sijaan verotuksen
oikeutus erilaisten orgaanisten valtiomahtiteorioiden perusteella menojen tarpeesta ja valtiovallan yliherruudesta: "Staatszweck" ja "Absolutismus", jolloin "Fiscuksen" tarpeet olivat määräävinä. Vasta tämän
jälkeen oli mahdollista esittää erilaisia mielipiteitä siitä, millä tavoin
oikeudenmukaisuus- ja maksukykyisyysnäkökohdat olivat saatettavissa
sopusointuun. l l Saksalaista organistista koulukuntaa ei smithiläinen
yksilöfilosofia hevin päässytkään järkyttämään. 1800-luvun alusta mainittakoon kuitenkin SEEGER12 , joka alkaa hieman lähestyä modernia
näkemystä. Vaubanin tavoin hän jakoi verot muuttumattomiin (välilliset ja leimaverot) sekä muuttuviin (onlaisuus- ja tuloverot) , joista varsinkin omaisuusveron kantaa oli valtion kassatarpeen mukaan muuteltava.
Seegeriin näkyvät yhtyvän monet muutkin kirjoittajat; voimme pitää
tätä ajattelutapaa 1800-luvun "automatiikkana". Verontuoton vaihtelun tarve ymmärretään, mutta sen määräävänä kriteerinä on valtion
varaintarve, jonka mukaan verokantaa on tarvittaessa muutettava.
Seeger katsoi tämän kuitenkin pätevän vain tietyissä kohtuuden rajoissa, joiden yli mentäessä oli tehtävä velkaa tai myytävä valtion
omaisuutta. Käsitys on siis tavallaan modernimpi kuin häntä
aikaisemman ranskalaisen MERCIER DE LA RIvIEREn (tunnettu myös.
Le Mercier'nä), joka asetti ihanteeksi verosäännösten pitkäjännitteisen
muuttumattomuuden; tätä varten tuli veroperusteet alusta pitäen
asettaa niin korkeiksi, että niillä tarvittaessa voidaan rahoittaa myös.
10. Vrt. esim. RICHARD A. MUSGRAVE The Theory of Pub lie Finanee, McGraw-Hill, New York 1959~
luvut 4-6, joissa esitellään erilaisia klassillisia tasapainoratkaisuja.
11. Äärimmäiseen ilmaukseensa tämä kehittyi ADOLF HELDillä: »Im Interesse höherer Aufgaben
muss und darf der Staat unter Umständen bis zur ökonomischen Ruinierung eines Teiles seiner Untertanen vorgehen, gerade so wie er das Opfer des Lebens seiner Angehörigen zu fordern berechtigt
ist.» (Die Einkommensteuer, Bonn 1872). - Myöhemmälle Adolfille sopivaa tekstiä, jossa ei enää tarvinnut pohtia oikeudenmukaisuuskysymyksiä. .~
12. Versueh des vorzugliehsten Abgabensystems, 1811, Vogelin mukaan, mao s. 318, 320. Seeger suositteli
verotusperiaatteiksi maksukykyisyyttä (Beitragsfähigkeit) sekä »henkilökohtaisia seikkoja» (Persönlichkeit); näiden yläpuolella oli valtion varaintarve. Seegerin käytännöllisessä edotuksessa heitettiin
tosin maksukykyisyyskriteeri yli laidan ja päädyttiin suosittelemaan »persoonallisuuden» perusteella
eräänlaista säädynmukaisesti porrastettua henkiveroa.
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poikkeusluonteiset ylimääräiset valtion menot. 13 Yhtä vähän Le Mercier
kuin Seegerkään kiinnittivät huomiota siihen, että veron tuotto voi
vaihdella myös suhdanteiden myötä.
Vähän Seegeriä myöhemmin W. KREHL14 formuloi samantapaIsIa
ajatuksia verotusperiaatteidensa joukkoon: "Ein Steuersystem muss
... nicht nur die Deckung des ordentlichen laufenden und steigenden
Staatsaufwandes möglich mach en, sondern auch die Quelle fiir einen
ausserordentlichen Staatsbedarf eröffnen." Tähän siis sisältyvät myöhempien saksalaisten kirjoittajien ahkerasti siteeraamat "Zulänglichkeit" - ja "Beweglichkeit" -periaatteet.
Saksalaisen kameralistiikan vastapoolina oli Ranskassa 1800-luvulla
individuaalioppi vahvasti vallitsevana, ja useilla kirjoittajilla (THIERS,
GIRARDIN, du PUYNODE, H. BAUDRILLART) piili perusajatuksena eräänlainen vakuutus aate "vapaaehtoiseen" yhteiskuntasopimukseen perustuvana - Rousseaun jälkiä seuraten. Verotusta ei tällöin pohdittu
niinkään valtion tarpeen ja valtateorian kuin yksilön oikeusturvan ja
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 15
Käsitteellisen verotusjärjestelmän staattisuutta murensivat muutoinkin 1800-luvulla erilaiset sosiaalipoliittiset aatteet. Silloin tällöin
näkyy pilkahtaneen esiin ehdotus, että verotuksella voidaan edesauttaa
13. LE MERCIER DE LA RIVIERE L' ordre naturel et essentiel des societis politiques, 1767. Pub lie avec une
notice par Edgar Depitre, Paris, Librairie Paul Geuthner 1910, luvut 27-34. Le Mercier'n mielestä
omistusoikeus oli pyhä, mutta valtio oli kaikessa omaisuudessa sivuomistajana mukana; sen osuus oli
näin ollen kertakaikkisesti määrättävä lailla, koska muutoin yksityinen omistusoikeus jäisi illusoriseksi. Vogel (ma. s. 318) referoi Le Mercier'tä ikään kuin tämä olisi halunnut säilyttää veron tuoton
muuttumattomana; tämä on väärä tulkinta, sillä tekstistä (esim. s. 159-160, 166) käy ilmi, että
»rien d'arbitraire» tarkoittaa nimenomaan verokannan muuttumattomuutta, »portion fixe et assuree».
14. Das Steuersystem nach den Grundsätzen des Staatsrechts und der Staatswirtschaft, Erlangen 1816, s. 260
ja seur., §§ 98-110.
15. VOGEL mao S. 324 ja seur. Tässä yhteydessä on syytä mainita anarkisti-sosialisti P.-J. PROUDHON,
joka hyvällä tahdolla voidaan tulkita nykyaikaisen Formula Flexibility'n esi-isäksi. Protestikirjassaan
Systeme des contradictions economiques ou philosophie de la misere, Paris 1846, hän valitti silloisen verotusjärjestelmän (eikä tämä ollut l'ancien regime'iä)epäoikeudenmukaisuutta sosiaaliselta kannalta pitäen kuitenkin järjestelmän korjaamista mahdottomana, koska se taas vinouttaisi vapaan talouden
parasta mahdollista allokointia ja vähentäisi taloudellisia kiihokkeita.Myöh emmässä kirjassaan Theorie de l'impot, Bruxelles 1861, hän kuitenkin käytännön veroreformiehdotuksessaan otti saksalaisten virkaveljiensä tapaan lähtökohdaksi valtiovallan varaintarpeen haluten silti rajoittaa sen tiettyyn
osuuteen kansatulosta; tämä osuus sai olla korkeintaan 1/10, vaikka se Ranskassa hänen mukaansa
jo tuolloin oli noin viidennes. (Oeuvres completes de P.-J. Proudhon, C. MARPON & E. FLAMMARION,
editeurs, Paris (vuosiluku puuttuu), S. 83, 228-230).

274

HENRIJ. VARTIAINEN

muitakin päämääriä kuin pelkästään valtiontaloudellisia. 1617 Lopullisesti järjestelmän kiteytti saksalainen AnOLPH WAGNER maailmoja
syleilevällä valtiokäsityksellään. 18 Verotuksella oli hänen mukaansa
kaksi tehtävää: valtiontaloudellinen, jolloin on kyseessä menojen kattaminen, ja sosiaalipoliittinen, jolla halutaan vaikuttaa tulonjakautumaan. Verojen määrän lyö kiinni menojen tarve, mutta verotuksen
jakautumassa ja muodoissa vaikuttavat sosiaalipoliittiset näkökohdat.
Kysymykselle verojen tuoton muutoksista ei Wagner omistanut paljoakaan huomiota todeten vain, että varsinaiset menot on katettava
vero tuloilla, ja täytyy olla mahdollisuus nostaa tulo- ja omaisuusverojen
verokantoja tarpeen mukaan. 19 Hänen jälkeensä VOGEL2o käsitteli
kysymystä saksalaisella tunnollisuudella erottaen "Beweglichkeit" -periaatteessa kaksi osaa: "innere und äussere Anpassungs- und Steigerungsfähigkeit". Ensimmäinen tarkoittaa tuoton muutosta muuttumattomin
verokannoin, jälkimmäinen verokannan tai -skaalan korkeutta, jota
hän kutsuu "intensiteetiksi". Samalla hän määrittelee eräänlaisen automatiikan (s. 515): verojärjestelmän tulee olla sellainen, että taloudellisen
aktiviteetin vilkastuessa myös veron tuotto kasvaa automaattisesti ilman
korotuksia, ja että samalla voidaan nostaa myös verokantoja (koska
veronmaksukyky absoluuttisesti suurenee), jos valtion varaintarve lisääntyy, ja vastaavasti niitä laskea suhdanteiden heikentyessä. Edelleen
on kyettävä diskriminoimaan eri verokohteiden välillä - taloudellisen
kehityksen mukaan tai siitä riippumatta - jotta esim. lisääntyvä varaintarve saataisiin lamakaudenkin aikana tyydytetyksi.
Vogelin täten formuloima "Beweglichkeit" -periaate sopu hyvin
esiaskeleeksi nykyiselle veroautomatiikalle. Käytäntö on sama vaikka
16. Schumpeterin mukaan (mt. s. 506) saksalainen JOHANN KARL RODBERTUS (»Zur Erkenntniss
unserer staatswirtschaftlichen Zustände», 1842) suositteli ensimmäisenä verotusta tulonjaon tasaamiseen,
jolloin siis ei olisi mitään yhteiskunnallista vallankumousta tarvittu. Jo häntä ennen oli huolestunut
maailmanparantaja SISMONDI (J. C. L. Simonde) kirjasarjassaan Nouveaux Principes d'Economie politique,
ou de la Richesse dans ses Rapports avec la Population, 1819, (varsinkin kuudennessa, verotusta käsittelevässä
osassaan) vaatinut verotusta ottamaan huomioon sekä kansantaloudelliset että sosiaaliset vaikutukset,
mutta tämä ei tapahtunut analyysin vaan moraalisen vetoomuksen tasolla.
17. Tietenkin olivat tullipolitiikassa muut kuin fiskaaliset näkökohdat jo pitemmän aikaa olleet
pinnalla; verotuksen pohtijat eivät kuitenkaan muistaneet tulleja tässä yhteydessä.
18. Lehr- und Handbuch der politischen Oekonomie. IV. Teil: Finanzwissenschaft, Leipzig 1877-1901.
19. Finanzwissenschaft II, esim. s. 307.
20. VOGEL mao s. 510 ja seur.
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motivointi onkin toinen; tässähän lähdetään -.- Wagnerin esittämien
julkisen talouden kasvutendenssien pohjalta - lähes yksinomaan fiskuksen varaintarpeesta (sen katsotaan esim. lamakauden aikana pienenevän, koska täytyy noudattaa säästäväisyyttä) eikä päämääriin kuulu
mitään yleisempiä talouspoliittisia jarrutus- tai elvytystoimenpiteitä.
Vogelin mielestä "Beweglichkeit" on mahdollista vain useiden verojen muodostamassa järjestelmässä, koska se takaa suuremman liikkumavapauden kuin fysiokraattien maavero tahi Vogelin aikainen uutuus,
sosialistien propagoima progressiivinen yleisvero. Järjestelmään olisi
sisällytettävä suhdanneherkkien ohella myös stabiileja veroja. Normaalien aikojen verokanta on mitoitettava sellaiseksi, että sen nostaminen
on mahdollista ilman katastrofia, ts. esim. tulevaisuudessa odotettavaa
maksukyvyn paranemista ei saisi diskontata etukäteen verokantaa nostamalla, mikä saattaisikin mitätöidä odotetun kasvun. Tässä Vogel
näyttääkin eroavan edeltäjistään vaatiessaan, että verokannan jousto
tulee suhtauttaa talouselämän faktiseen kulkuun eikä kyseessä ole siis
pelkästään "willkiirliche bloss dem Finanzbedarf folgende Steigerungsfähigkeit der Steuerintensität". Verokannan joustavuudesta hän huomauttaa edelleen, että on helpompi muutella välittömiä veroja kuin
välillisiä, sillä viimeksimainituissa saattaa tavaroiden hintajousto aiheuttaa odottamattomia yllätyksiä.
Menojen puolella ei valtiontalouden mahdollinen suhdanneautomatiikka näy saaneen mitään huomiota osakseen ennen meidän vuosisataamme. Suhdannevaihtelujen olemassaolo oli kyllä ymmärretty jo
aikaisemmin,21 mutta tasaista taloudellista kasvua ei vielä ollut adoptoitu talouspolitiikan päämäärien joukkoon. Vallitseva finanssipoliittinen käsitys - vielä yli 1 maailmansodan - edellytti, että valtio voi
hyvän taloudenpitäjän tapaan käyttää hyvinä vuosina enemmän varoja
ja huonoina aikoina noudattaa säästäväisyyttä. Tästä huolimatta oli
selvää, että julkisen vallan oli työttömyyden uhatessa pakko harjoittaa
jonkinlaista suhdannepolitiikkaa köyhäinhoidon ja työtupien merkeissä.
Se oli kuitenkin 'käytäntöä' eikä kaivannut lähempiä tieteellisiä perus21. Ensimmäiset suhdanneteoriat olivat oikeastaan puolinaisia, lähinnä kriisin teorioita. Mainittakoon SrSMONDIn liikatuotannosta alkunsa saava kriisi (mt. 1, s. 122 ja seur.), MARxin akkumulaatiokriisi (II kirja, 21. luku) ja jEvoNsin auringonpilkkuselitykset 1870-Iuvulla (HABERLERin Prosperity
andDepression, UN., Lake Success, N. Y. 1946, s. 151 mukaan; alkuperäislähdettä ei ole käytettävissäni).
3
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teluja. Lamakauden julkisten töiden oikeutus oli tällöin enemmän niiden hyväntekeväisyysluonteessa kuin ekspansiivisuudessa. 22 Voidaankin sanoa, että valtion menojen suhdannepoliittinen merkitys ja oikeutus tunkeutuivat maailman tietoisuuteen vasta 1930-1uvulla Ohlinin,
Keynesin, Rooseveltin ym. myötä.
22. ERNST WIGFORSS kertoo kuitenkin KARL-GUSTAv LANDGRENin väitöskirjaa (Den 'nya ekonomien'
i Sverige, Stockholm 1960) käsittelevässä puheenvuorossaan (Ekonomisk Tidskrift 1960/3), että Englannissa The Royal Commission on the Poor Laws jätti jo v. 1909 mietinnön, jossa tähdennettiin ekspansiivisen - ei edes alipalkatun - työohjelman merkitystä lamakaudella.

Keskustelua

Teuvo Lindström:

ASUNTOTUTKIMUKSESTA
CAJ FALCKELLE

Aikakauskirjan niteessä 2/1967 valtiot.
maist. Caj Falcke tarkasteli tutkimustani
'Asumistason kehitys ja tavoitteet 19501980'. Kirjoitus osoittaa pinnallista tutustumista työhöni ja jopa tarkoitukselliselta
tuntuvaa vääristelyn ja mustaamisen halua. Kirjoituksen yleissävyn selittäneekin
osaltaan se, että Falcken tutkimuslaitostoveri käytti julkaisematonta kirjoitusta
hyväkseen valittaessaan erään valtioviran
hakijoiden ehdollepanojärjestyksestä. Lukijalle kerrottakoon tarinan kevennyksenä,
että tämä valittiinkin virkaan kolmannelta
ehdokassijalta.
Falcken arvostelutavasta aluksi seuraava
esimerkki. Hän esittää olettamuksiani,
että asumismenojen tulojousto on koko
maassa 0.70 ja väestökeskuksissa noin 0.50.
Tosiasiassa luvut ovat kirjassani päinvastaisessajärjestyksessä (s. 132). Ei ole ihme,
että hän saa tällaisen vaihto tempun jälkeen päättelyni maaseudun asumismenojen 0.30-0.40 suuruisesta joustosta näyttämään omalaatuiselta. Tätä todistellessaan Falcke vaivautuu käyttämään jopa
kaavakieltä.
1valliseen tyyliinsä Falcke epäilee minun
ratkaisseen multikollineaarisuuden ongelman esittäessäni laskelman asuntojen kysynnän kasvutekijöistä. Laskentatapaa on

selostettu liitteessä 25 (s. 215), jota koskevaa viitettä hän ei ole huomannut asianomaisessa yhteydessä (s. 86) .. Ilmeisesti
Falcke on myös valmis leimaamaan mm.
Hollannin asuntotutkimuksen takamaaksi,
kun sieltä päästetään kansainväliseen julkaisuun laskelma kysynnän kasvutekijöistä,
joka on tehty samalla menetelmällä kuin
omassa tutkimuksessani. 1
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Väestön rakenne
Yhteensä

25
61
14

35
53
12

37
36

38
35

27

27

I 100 I 100 I 100 I 100

Huoneistonhaltijaosuuksien ( = huoneistonhal tijaruokakuntien
päämiesten
prosenttiosuus iän, sukupuolen ja siviili1. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Major
long-term problems of government housing and related
policies, United Nations, New York 1966, ST/
ECE/HOUj20, (moniste), s. 10 ja 36-37 . .
2. Ruotsin osalta ilmoitetaan, että väestön ikärakenteen muutosten vaikutus ilmenee kohdassa
»väestön määrä».
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säädyn mukaan luokitellussa väestöryhmässä) muutokset selittivät näiden laskelmien mukaan 25-38 % asuntokannan
kasvusta mainittuina ajanjaksoina. Kuta
pienemmistä ikäryhmistä huoneistonhaltijaosuudet lasketaan, sitä vähemmän väestön ikärakenteen muutokset vaikuttavat
osuuksien muutoksiin. Samalla käy myös
tulotason nousun ja kulutusarvostusten
muutosten yhteisvaikutus entistä puhtaammin ilmi huoneistonhaltijaosuuksien muutoksista. Itse jaoin 20 vuotta täyttäneen
väestön kahdeksaan ikäryhmään. Falcke
ei tietenkään anna mitään arvoa näille
asuntokannan kasvun selitysyrityksille.
En käyttänyt Hartmanin aviopariennustetta, koska se ei sisällä ikäryhmittäisiä
tietoja. Lisäksi tutkimusmenetelmäni edellytti naimattomien ja naimisissa olleiden
henkilöiden ikäjakautumien arvioimista ja
näin ollen oman siviilisäätyennusteen laatimista. Todettakoon, että Falcke näyttää
hämmästelevän Hartmanin ja oman aviopariennusteeni 5 %:n suuruista poikkeamaa kaksi vuosikymmentä käsittävänä
ajanjaksona.
Falcke lausuu tavastani ennakoida huoneistonhaltijaosuuksien kehitystä, että ylimalkaisten perustelujen jälkeen »hihasta
on puristettu täsmällinen luku». Nämä
osuudet ennakoin noudattamalla sitä pääperiaatetta, että huoneistonhaltijaosuuksien prosentuaalinen muutos on ennakoi tavalla kymmenvuotiskaudella yhtä
suuri kuin 1950-luvulla. 3 Ei kai tämä

menettely ole sen huonompi kuin työvoiman tarjonnan ennakoiminen koko kansantaloudessa huoneistonhaltijaosuuksia
vastaavilla työvoimaosuuksilla, jotka katsotaan vakioiksi tai joiden muutokset arvioidaan jonkin ajanjakson kehityksen
mukaan. Falcke voisikin vertailun vuoksi
tutustua niihin vaikeuksiin, joita esimerkiksi Talousneuvoston sihteeristöllä on ennakoidessaan työvoiman tarjontaa ja pyrkiessään laatimaan täsmällisiä täystyöllisyyteen johtavia kasvupoliittisia kehitysarvioitaan.
Niinpä Falcke vähättelee kysynnän kasvuarvioitani mm. siitä syystä, että ne eivät perustu tulojoustokertoimien käyttöön.
Hänen täytyy kyllä olla selvillä ruoka kuntakohtaisten tulotietojen hankinnan suuritöisyydestä poikkileikkaustutkimuksissa,
mutta siitä huolimatta hän esittää kohtuuttomia vaatimuksia yhdelle tutkijalle
ja tutkimukselle. Ruotsissa kerättiin tällaiset tulotiedot viime asuntolaskennan
yhteydessä. Tutkimuks~ni virheeksi ei liene
luettava sitä, että ratkaisuja suorittaessani
teen vertailuja asunnonkysynnän ruotsalaisiin joustavuuksiin.
En »arvele ennustavani reaalitulojen
kasvua nuppia kohden paremmin kuin
Talousneuvosto», Mutta jos teen huoneistonhaltijaosuuksien noususta edellä
esitetyn olettamuksen, oletan samalla reaalitulojen nousun yhtä suureksi kuin 1950luvulla eli noin 40 %:ksi asukasta kohti
ennakoitavalla
kymmenvuotiskaudella.

3. Tämä olettamus koskee täsmällisenä naimattomia ja naimisissa olleita henkilöitä (ks. s.
100-104). Nuorten avioparien huoneistonhaltijaosuuksien kasvun arvioin sitä vastoin hidas tuvan
osuuksien lähestyessä 99-100 %:n kyllästymisrajoja. Avioparien muissa ikäryhmissä huoneistonhaltijaosuudet saavuttivat jo 1950-luvun ai-

kana nämä kyllästymisrajat. Vanhusten kohdalla
oletan taas osuuksien nousun hieman nopeutuvan mm. tulonjaossa tapahtuneiden muutosten
vuoksi. E,nnakointimenetteIy ei näin ollen suinkaan merkitse asuntojen kysynnän suoraviivaista
ekstrapolointia, niin kuin Falcke väittää.
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Vertaan sitä Talousohjelmakomitean vastaavaan arvioon 42 % 1960-luvulla (s.
100).
Falcken hämärät lausumat, että »peruskaudella toteutunutta tuotantoa interpoloidaan ja saatu trendi ekstrapoloidaan
suoraviivaisesti vuoteen 1980 saakka» ja
että »asuntojen maksukykyinen kysyntä
ennustetaan samalla tavalla kuin tarjontakin», osoittavat selvimmin, kuinka vastuuttoman kevytmielisesti hän on arvostelijan ominaisuudessa tutustunut käyttämiini ennakointimenetelmiin ja kuinka
väärän kuvan hän antaa luk~ialle näistä
menetelmistä, joita on selostettu erikseen
kirjani sivuilla 24-35. Ennakoin asuntotuotannon kehityksen asuntokannan muutoksen ja poistuman summana. Tuotannon ennakoitu kasvu-ura vuosina 1951
-1980 on sitä paitsi pikemminkin selvästi ylöspäin kaareutuva kuin suora
Vllva.

Falcke lausuu edelleen, että tähänastinen tuotanto on ylittänyt ennusteeni luvut. Toteutunut tuotanto alitti vuosina
1958-1960 ennakoimani tuotannon trendiarvot 5-7 %:lla, vuosina 1961-1962
ylitys oli vastaavasti 10-11 % poikkeuksellista huipputuotantovuotta 1963 lukuun ottamatta, kun taas vuosina 19641966 toteutunut tuotanto oli 1-2 % ennakoimiani trendiarvoja suurempi. Ennakoitu tuotanto on vuonna 1970 noin
39500 asuntoa sekä 44000 vuonna 1975,
jos tuotannon rahoitusrakenne ja julkinen
tuki ovat suunnilleen samoja kuin 1950luvulla. Nämä eivät poikkeakaan nykyisin merkittävästi peruskauden tasosta. On
kuitenkin mahdollista, että virallisen väestöennusteen
uusiminen
nimenomaan
muuttoliikkeen osalta sekä tuoreimpien
purkamistietojen huomioon ottaminen
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saattaisivat edellyttää tuotannon kehitysarvioon korjauksia.
Poistuman ensimmäinen kehitysarvio ei
mennyt pieleen Falcken arvelemasta syystä. Tätä »pieleen menoa» voisi hyvällä
tahdolla nimittää vaikkapa vaihtoehdoksi, kun mainittu arvio on tehty poistuman
kehitystietojen puutteen vuoksi olettamalla, että poistuma on kymmenvuotiskausina vuoden 1950 asuntokannasta suhteellisesti yhtä suuri kuin 1950-1uvulla.
Falcke katsoo tuotantoennusteeni jo
siitä syystä epäluotettavaksi, että asuntotuotantotilaston mukainen tuotantoluku
on liitteissä 2 ja 9 peruskaudella keskimäärin 31 400 asuntoa vuodessa, kun
taas ennusteen trendiarvona on vain
29 300. Poikkeaman selitys, jota Falcke
kaipaa, on sivulla 64 (myös liitteessä 9
mainitaan tämä tuotannon korjauserä) ;
peruskauden viralliseen tuotantotilastoon
sisältyy joukko asuntola-asuntoja sekä
huoneistoja, jotka olivat jo mukana 1950
asuntolaskennassa mutta jotka esiintyvät
tuotantotilastossa vasta 1950-luvun alkuvuosina lopputarkastuksensa jälkeen. Kolmantena selittäjänä ovat asumattomat
asunnot, joiden määrällisen muutoksen
olen jättänyt ennakoimatta.
Asuntokannan huoneistotyyppirakenteen kehityksen ennakoin asumistasosarjoilla, jotka ilmaisevat eri suuruisten ruokakuntien prosentuaalisen jakautumisen
eri huoneistotyyppeihin. Oletan ruokakuntien siirtyvän entistä suurempiin huoneistoihin suunnilleen samalla nopeudella.
kuin 1950-luvulla. Graafisesti esitettynä
laskentamenetelmää voi ehkä nimittää
Falcken tapaan murtoviivaiseksi ekstrapoloinniksi, mutta suoraa viivaa ei ole
taitettu »sopivasta» kohdasta vaan menetelmän mukaan, jota selostetaan sivuilla
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31-32 ja 145-146. Menettely johtaa
Falcken mielestä yllättäviin tuloksiin:
» ... taulusta 32 nähdään, ettei 60-luvulla
minkään alaryhmän (eri kokoiset asuntotaloudet) asumustilan ennakoitu kasvu yllä
keskimääräiseen kasvuun, kun taas 70luvulla jokaisen alaryhmän asumistilan
kasvu on vähintään yhtä suuri kuin keskimääräinen kasvu». Tämä ei johdu laskentamenetelmästä vaan siitä, että 1-2
henkilön ruokakuntien osuus kaikista ruokakunnista - niissä asumisväljyys on noin
kaksinkertainen niitä suurempiin ruokakuntiin verrattuna - ei laskelmieni mukaan enää kasva 1970-luvulla. Tämän selityksen Falcke voi löytää mainitsemansa
taulun alapuolelta sekä sivulta 138, jossa
valaistaan ruokakuntien henkilölukurakenteen muutosten vaikutusta· väestön
keskimääräiseen, standardisoimattomaan
asumisti~eyslukuun.

Falcken mielestä »en tajua suhteita ollenkaan, vääristelen asioita tahallisesti ja
en pyri tieteelliseen totuuteen» todetessani
asumismenojen tulojoustavuuden 0.52 olevan jokseenkin yhtä alhainen kuin elintarvikemenojen 0.69, vaikka »jälkimmäinen on 33 % edellistä suurempi». Onkohan toteamukseni niinkään suhteeton, jos
vertailukohteena ovat samassa yhteydessä
(s. 135) esitetyt muiden kulutusmenoerien
tulojoustot, jotka vaihtelevat noin 1.00:sta
3.30:een. Kun Falcken kirjoitus on täynnä
tämän kaltaisia mauttomia huitaisuja,
vastineen laatiminen on perin ikävää.
Eräät päätelmäni eivät taas perustu
Falcken mielestä »havaintoja aikaansaavan prosessin realistiseen tuntemukseen»,
kun tuottavuuden vaikeiden mittausongelmien vuoksi lausun varovasti, että
» ... tuottavuuden kasvu lienee asuinrakennustoiminnassa huomattavasti alhai-

sempi kuin yleensä muiden hyödykkeiden
tuotannossa». Hän esittää talonrakennussektorin tuottavuuden vuotuiseksi kasvuksi 3.5 % vuosina 1955-1965. Talousohjelmakomitea tosin ennakoi talonrakennustoiminnan tuottavuuden vuotuiskasvuksi 1960-luvulla 2.7 %, koko kansantaloudessa 3.0 %, metalliteollisuudessa
4.5 % jne. (komiteanmietintö 9/1960 s.
80-81). Talousneuvoston vastaavat arviot vuosiksi 1962-1967 olivat koko rakennustoiminnan osalta 1.4 0/0' koko kansantaloudessa 2.9 %, kaivannais- ja metalliteollisuudessa 2.4 %, muussa tehdasteollisuudessa 2.6 %. jne. (komiteanmietintö A 16/1964 s. 44). Yleensä arvioidaan,
että tuottavuuden kasvu on maa- ja vesirakennustoiminnassa sekä muussa talonrakennustoiminnassa suurempaa kuin
asuinrakennustoiminnassa.
Jotta Falcke saattaisi luottaa asumistasotavoitteita koskeviin laskelmiini, minun
olisi pitänyt suorittaa laaja asuntososiologinen tutkimus väestön asumistarpeista
normimääritysten perustaksi. Kansainväliset normisuositukset ja eräät kotimaassa
kiteytyneet normikäsitykset eivät riitä hänelle tutkimuksen nykyvaiheessa. Tässä
yhteydessä Falcke jälleen vääristelee väittäessään, että kaupungeissa ja kauppaloissa asuvien vanhusten asunto-oloista tehdyn
tutkimuksen perusteella arvioidut asumisnormit on ulotettu koskemaan myös maaseudun vanhuksia. Tämä väite pitää paikkansa maalaiskuntien taajamiin mutta ei
harvaan asuttuihin maaseutualueisiin nähden (s. 124). Yleensäkin Falcken käsityk.set normeista, tuotantotavoitteista jne.
ovat sellaisia, ettei hän näytä olevan perillä
länsimaisen yhteiskuntakehityksen ennakoinnin, suunnittelun ja ohjelmoinnin
perusteista. Ei ole ihme, että hän näkee
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tällaisessa käsitemaailmassa liikkuessaan
jopa sosialisointipeikkoja. Niin ikään Falcke
ei näytä ymmärtävän suhteellisten hintojen käsitettä eikä sitä, miksi julkinen valta
tukee jonkin hyödykkeen tuotantoa ja kulutusta.
Falcken taito käsitellä ja ymmärtää
tutkimukseni tietoja ei rohkaise minua
seuraamaan hänen ajatustensa kulkua,
kun hän yrittää todistella vääriksi laskelmani tuotantotavoitteen arvosta (ainakin
hän sotkee vuosien 1962 ja 1965 hinta tasot toisiinsa). Laskelmani perustana olevat neliömetrikustannukset on esitetty sivulla 178. Tulen palaamaan tähän kysymykseen yksityiskohtaisesti jossakin julkaisussa.
Falcken tapaan summa summarum:
Falcken esittämä luettelo tutkimukseni
puutteista viittaa siihen, että hän ja hänen
tutkimuslaitostoverinsa tulevat aivan lähiaikoina esiin asuntomarkkinoiden ekonometrisiin kokonaismalleihin perustuvilla ja
uuden asuntohallituksen välitöntä tietojen
tarvetta palvelevilla ennusteillaan, jotka
on testattu joka kohdaltaan. Käden käänteessähän Falcke ja kumppanit nähtävästi muokkaavat mallin rakentamisen
ohessa perustiedot sellaisiksi, että ne vastaavat hieno syistä ja testauskelpoista
ekonometristä tekniikkaa. Kokonaismalliin tulisi toki liittää myös julkisen vallan
erilaiset toimintaparametrit, koska on ilmeistä, että se tulee vaikuttamaan jossakin määrin asunto alalla myös tulevaisuudessa. Edelleen on helppoa esittää vaatimus, että tuotantotavoitteiden normimääritysten tulee nojautua vankkoihin sosiologisiin tutkimuksiin jne.
Alueellisten ja kunnallisten ennusteiden
tarve kasvaa asuntohallinnossa päivä päivältä. Epäilen kuitenkin suuresti, että
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juuri alueelliset seikat tulevat tuottamaan
nykyvaiheessa Falckelle ja kumppaneille
erityisvaikeuksia äsken luetellut vaatimukset täyttävän asuntomarkkinamallin rakentelussa. Omassa tutkimuksessani oli
yhtenä peruslähtökohtana nimenomaan
alueellisten ennusteiden laatiminen; kaupungit ja kauppalat jaoin yhdeksään sekä
maalaiskunnat kuuteen tutkimusalueeseen. Niin ikään harppaus koko asuntomarkkinat käsittävään sektoritutkimukseen taitaa olla melko suuri niistä Falcken
ja kumppanien suorittamista tutkimuksista, joissa he ovat mm. selvitelleet kerrostaloasuntojen jyvitystä antamalla muutamia lisäpisteitä erillisestä WC:stä ja pakastekaapista tai vähentämällä pisteen
puuttuvasta jääkaapista ja toisen avotakasta. Ihmeellistä kyllä he tyytyvät asuntotutkimuksen kätilöinä jakelemaan näitä
pisteitä perustelematta lainkaan sosiologisilla tutkimuksilla sitä, minkä arvon itse
asukkaat antavat näille viihtyvyys tekijöille.
Falcken ja kumppanien asuntotutkimuksen ja testattujen ennusteiden valmistumista kannattaa kuitenkin odottaa. Siihen saakka olkoon kaikki muut tutkimusmenetelmät pannaan julistettuja siitä huolimatta, että mm. soveltamiani menetelmiä käytetään tiettävästi tälläkin hetkellä
monessa Länsi-Euroopan maassa sekä
mm. Yhdysvalloissa asuntojen virallisia
kysyntä- ja tarve-ennusteita laadittaessa.
Käyttämäni tutkimusmenetelmä on myös
ECE:n asunto-, rakennus- ja suunnittelukomitean edellä viitatussa julkaisussa esittämä päämenetelmä, joten se ei voine käydä lähivuosinakaan kovin vanhentuneeksi
analyysivälineeksi. 4 Lopuksi onkin enää
4. Ks. ECE mts. 8-13.
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esitettävissä toivomus, että Falcken ja
kumppanien asunto tutkimus ja ennusteet
saisivat yhtä vastuuntuntoisen ja rehelli-

sen arvostelijan kuin Falcke itse on arvostelijana.

Lyhyesti edellisen johdosta:

Olen pahoillani siitä, että olen huolimattomuudessani lukenut Lindströmin tulojoustoarvioita 'väärin päin' ja täten tehnyt virheellisen väittämän. Pyydän anteeksi Lindströmiltä, toimitukselta ja lukijoilta. Olkoon puheeni tästä asiasta mitätön.
Olen myös pahoillani siitä, että Lindström uskoo arvosteluni olleen osa juonta
häntä vastaan Heikki Välitaion hyväksi.
Ymmärrän kyllä Lindströmin katsanto;kannan ja voin vain vakuuttaa, ettei näin
()le. Tutustuminen tapahtumien aikatauluun auttanee selittämään, että kyse on
yalitettavasta yhteensattumasta. Jos olisin
halunnut 'auttaa' Välitaloa, olisin kai jul;kaissut arvosteluni (jota pyydettiin minulta alkusyksyllä 1966) ennen mainitun
viran hakuajan umpeutumista joulukuun
alussa. En pelaa poliittista peliä. Uskoin
siihen mitä kirjoitin. Suhtautumiseni sellaiseen tutkimustapaan, jota Lindströmin
kirjassa esiteltiin, oli ja on edelleenkin täysin riippumaton mistään menneestä tai
tulevasta nimityksestä.
Olen varma, että keskustelu Lindströmin kanssa ennen arvostelunijulkaisemista
olisi poistanut monta minulle epäselvää
seikkaa (esim. peruskauden tuotantotren-

din alkuarvo ), joita sitten turhaan arvostelin negatiivisessa mielessä. Toivottavasti
kaikki epäselvyydestä johtuneet väärät
väittämät ovat nyt tulleet korjatuiksi
Lindströmin vastineen avulla. Minulla ei
ole mflhdollisuutta tarkistaa näitä asioita.
En kuitenkaan voi olla yhtä mieltä
Lindströmin kanssa kaikista asioista, en
varsinkaan hänen työnsä periaatteellisesta puolesta. Esimerkiksi jonkun menetelmän käytön perusteluna ei voi olla tämän menetelmän yleinen käyttö.
Vääriä tulkintoja ja huolimattomuudesta tehtyjä virheitä lukuun ottamatta pysyn siis kannassani, myös niiltä osin, joissa
katsoin Lindströmin tehneen hyvän työn.
Katsaukseni ei ollut varsinainen kirjaarvostelu eikä tarkoitettu hyökkäykseksi
henkilöä vaan erästä 'tutkimuskäytäntöä'
vastaan. Itse kirja ja sen tekijä olivat välineitä, jotka antoivat konkreettisuutta ristiretkelleni.
Lopuksi toivon, että tutkimuslaitos toverini jätetään täysin tämän asian ulkopuolelle. Yksin olen vastuussa siitä, mitä kirjoitin.
Kaikessa ystävyydessä
CAJ FALCKE

(Colorado, USA)
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TEUVO LINDSTRÖM:

Toinen puheenvuoro
Tietämäni mukaan Falcke ensin kieltäytyi
alkusyksyllä 1966 tutkimukseni arvostelutehtävästä, jota Aikakauskjrjan toimitus
häneltä pyysi. Miksi hän kuitenkin ryhtyi
tehtävään joulun jälkeen, kun valtiot.
kand. Heikki Välitaion hakeman viran
valitus aika päättyi helmikuun alussa ja
kun tämä oli hyvällä kolmannella ehdokassijalla. Riippumatta siitä, onko kirjoitus
yhteistyön tulos, valitettava yhteensattuma vai jokin muu siltä väliltä, Välitaio
on allekirjoittanut siinä esitetyt vääristelyt
ja mustauksen käyttäessään kirjoitusta valituksensa ensimmäisenä, painavimmaksi
katsomanaan liitteenä. Välitaio kantaa
näin ollen vuorostaan yksin vastuun siitä,
että hän tavoitteli kirjoituksella omaa
etuaan, ennen kuin arvostelu julkaistiin
Aikakauskirjassa ja minulla oli mahdollisuus oikoa vääristelyt.
Falcke ei hyväksy sitä, että jonkun menetelmän käytön perusteluna voisi olla
tämän menetelmän yleinen käyttö. 'Yhteenlasku ' on varsin yleinen menetelmä.
Kenenkään mieleen ei juolahtane pitää
sitä huonona, ennen kuin joku esittää tarkoitukseen yleisesti hyväksyttävän paremman menetelmän.
Tämän jälkeen ei liene kohtuutonta toivoa, että asuntotutkimuksen voimakaksikko Falcke - Välitalo kertoisi Aikakauskirjan palstoilla, mikä on se tutkimusmenetelmä, jolla uuden asuntotuotanto lain
edellyttämien tuotanto-ohjelmien tavoitelaskelmia tulisi ryhtyä laatimaan. Samalla
he antanevat lausuntonsa eri tutkimusmenetelmien soveltamismahdollisuuksista ja

hyvyydestä ennakointivälineinä nimenomaan tällä hetkellä. Tällöin haluaisin
erityisesti kuulla, miten he ottavat ekonometrisessa aikasarjatutkimuksessa huomioon esimerkiksi seuraavat kysyntätekijät:
- väestön erilaiset rakennemuutokset,
jos niillä on ollut viime aikoina asuntokannan kasvutekijöinä niin suuri
merkitys kuin ulkomaiset ja omat
laskelmani Suomen osalta osoittavat
- asuntojen lukumääräisen kysynnän
kasvun hidastumisen ja kyllästymisen
eri väestöryhmissä, kun esimerkiksi
avioparien huoneistonhaltijaosuudet
lähestyvät sataa prosenttia.
Ainakin siihen saakka pidän sovel tamaani tutkimusmallia yhtenä parhaimpana ja kehittämiskelpoisimpana, kansainväliselläkin tutkimuskentällä koeteltuna
menetelmänä varsinkin, jos sen on täytettävä seuraava asuntotuotannon ohjelmoinnin asuntopoliittinen perusvaatimus. Asuntopolitiikan päätöksentekijät ovat viime
kädessä kiinnostuneita siitä, miten asumistaso kehittyy ja asunnot jakautuvat eri
väestöryhmien kuten nuorten avioparien,
lapsiperheiden, vanhusten, alivuokralaisten, opiskelijoiden jne. kesken. Näitä ryhmiä erottavia tunnusmerkkejä ovat mm.
ruokakunnan päämiehen ikä, sukupuoli,
siviilisääty, ruokakunnan henkilöluku ja
asuinpaikka. Käyttämälläni tutkimusmenetelmällä saadaan näiden eri väestöryhmien asuntojen kysyntä ja - mikä tärkeintä - normatiiviset asumistaso tavoitteet
summatuksi yhtenäiseksi tuotanto-ohjel-
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maksi. Saamani tutkimus tehtävän kannalta oli niin ikään erityisen merkityksellistä, että menetelmällä päästiin ennakoimaan asuntokanta ja tuotanto välittömästi
eri huoneistotyyppien jakautumana eikä
tarvinnut näin ollen tyytyä asuntojen karkeaan keskimääräiseen huonelukutietoon.
Kaikissa tähän mennessä näkemissäni
suomalaisissa aikasarjatietoihin perustuvissa kysyntätutkimuksissa ja ennusteissa on
sen sijaan operoitu pelkästään asuntojen
ja huoneiden kappalemäärillä sekä niiden
ja väkiluvun välisillä suhdeluvuilla. Tällöin en ole milloinkaan havainnut tietoja
asuntojen tai asumistiheyden väestöryhmittäisestä jakaumasta keskiarvon ympärillä enkä tietoja ennakoitavan tuotannon
huoneistotyyppirakenteesta tuotannon keskipinta-alatietoa lukuun ottamatta. Tällaisilla asuntojen ja huoneiden määrillä
per capita tai usein kuullulla tavoitteella
'huone henkilöä kohti' koko laajaa Suomen niemeä koskevana on mahdollisimman vähän asuntopoliittisia tietoarvoa,

jos päämääräksi asetetaan asuntopolitiikan
suuntaaminen siten, että otetaan huomioon
eri väestö- ja ruokakuntaryhmissä vallitsevat asunto-olot. Mutta Falcke-Väli taloltahan saataneen aikanaan edellä pyydetty lausunto siitä, mitä vaatimuksia
asuntotutkimusmenetelmän tulee täyttää,
kun sitä käytetään (a) koko kansantaloutta
koskevassa kokonaistaloudellisessa ohjelmointityössä, (b) asuntopoliittisessa ohjelmointityössä sekä (c) muissa suunnittelutehtävissä kuten kaavoituksessa.
Soveltamani tutkimusmallin katson palvelevan ensisijaisesti asuntopoliittista ohjelmointityötä, joka muodostaa luonnollisesti asuntokysymyksen perusongelman.
Mallin teoreettinen pohjarakenne on mielestäni vahva ja selkeä, jos vain näkee vaivan tutustua siihen. Niin ikään kysyntälaskelmia voi yksityiskohdissa kehittää ja tarkentaa tulojen ja muiden taloudellisten
tekijöiden vaikutuksen huomioon ottamiseksi hyvinkin pitkälle, jos vain on käytettävissä tarpeelliset poikkileikkaustiedot .

Kirj allisuu tta

JEAN CHARDONNET Geographie Industrielle.
Tome 1: Les sources d'energie. Paris 1962.
521 sivua. Tome II: L'industrie. Paris
1965. 461 sivua.
Ranskassa lienee suhteellisen eteviä talousmaantieteen tutkijoita professori
CHARDoNNET'n yksityiskohtainen tutkimus on tästä eräs hyvä osoitus. Joskaan
allekirjoittanut ei suinkaan ole alan asiantuntija, tuntuu siltä, että kirjoittajan laaja
kaksiosainen teos vakuuttavalla tavalla
pystyy esittämään katsauksen maailman
käyttövoimaresursseihin ja teollistumiseen.
Teoksessa lähestytään tehtävää lähinnä
neljästä näkökulmasta: fyysillisestä, teknillisestä, inhimillisestä ja taloudellisesta.
Ensimmäinen osa keskittyy energian tuotantoon ja toinen teollisuuden yleiskehitykseen. Tutkimusmenetelmä vaikuttaa
perusteelliselta mutta jonkin verran kaavamaiselta (joissakin luvuissa puuttuu
kokonaan taulukoita tai kuvioita ja kaikki
luvut esitetään tekstissä jne.). Toisessa
osassa esitetään mielenkiintoisia vertailuja
maailman teknillisestä keskittymisestä ja
integroinnista, myös taloudellisessa mielessä.
Chardonnet konstruoi myös en maita
koskevan teollistumiskertoimen. Se on kunkin
maan kohdalla laadittu seuraavin perustein:

-

energian kulutus per capita
teräksen"
"
teollisuustyöntekijöiden osuus koko ammatissa toimivasta väestöstä.
Kirjoittaja on laskenut nämä tekijät
eri maissa suhteessa siihen maahan, jolla
on näiden kohdalla korkein arvo. Näin
saaduista prosenteista on yksinkertaisesti
laskettu matemaattinen keskiarvo. Asteikko ilmaistaan välinä 0-100.
Maat on teollistumiskertoimen mukaan
jaettu neljään ryhmään. Alla esitetään
ensimmäinen ja toinen ryhmä sekä joitakin esimerkkejä aIemmista ryhmistä. Luvut koskevat lähinnä 1960-luvun alkupuolta. Suomi kuuluu teollistumisensa keskivaiheilla olevaan luokkaan.
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Suomi
Puola
Japani
,

37
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Irlanti
Meksiko
Brasilia
Turkki
Indoneesia

22
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12
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Kerroinjärjestelmän heikkoutena on,
ettei minkäänlaista painotusta ole suoritettu niiden kolmen eri tekijän välillä, joiden perusteella kertoimet on laskettu. Siitä

CARL F. CHRIST Econometric Models and
Methods. John Wiley & Sons, New YorkLondon 1967. 705 sivua. Sh. 115/-.
Econometric Models and Methods käsittelee
ekonometristen mallien rakentamista, estimointia ja testausta. Vaikkakin painoa
annetaan matemaattisille väittämille ja
loogisille todisteluille, CHRlsTin mielessä
on läpi koko kirjan ajatus, että ekonometria on empiirinen tiede. Tämä kuvastuu
selvästi esim. hänen käsityksestään mallista: malli on havaittavissa olevista tosiasioista yhteisesti esitettyjen väittämien
muodostama joukko.
Christ toteaa, että ekonometria muodostaa laajan ja yhä kasvavan kentän.
Hänen tavoitteenaan ei ole käsitellä koko
alaa tyhjentävästi, vaan tarkoituksena on
antaa lukijalle »a feeling for what econometrics is like» sekä selittää eräiden tärkeiden standardimallien ja -menetelmien
teknillistä puolta. Ongelmat on usein valittu makroekonomian puolelta; ehkä tämän takia esimerkiksi poikkileikkaustek-

syystä siihen on suhtauduttava varauksin.
Tutkimuksen laajuuden vuoksi lukijan
on vaikea perehtyä siihen yksityiskohtaisesti, mutta hakuteoksena se puolustaa
paikkaansa. Yleiskäsitykseni on, että se
joiltakin osin tarjoaa mielenkiintoisia vertailuja ja analyyseja. Tästä syystä on valitettavaa, ettei teos ranskalaisen kieliasunsa
vuoksi ilmeisesti saavuta asiasta kiinnostuneita piirejä maassamme. Viimeksi mainittu toteamus koskee myös monia muita
mielenkiintoisia ranskalaisia teoksia kansantaloustieteen alalla.
KARI NARS

niikkaa käsitellään niukasti eikä varianssija kovarianssianalyysia ollenkaan.
Osa 1 on yksinkertaisen esimerkin (valmisteveron vaikutukset) ympärille rakennettu johdanto teoksen tärkeimpiin kysymyksiin. Jo tämä johdanto antaa kohtalaisen paljon siitä »feelingistä», mistä
Christ puhuu.
Osa 2 käsittelee teoreettisia taloustieteen
maJleja alkaen staattisista eksakteista malleista, jatkaen staattisilla stokastisilla ja
dynaamisilla eksakteilla malleilla ja päättyen vaikeimpiin, dynaamisiin stokastisiin
moniyhtälömalleihin. Tässä ei käsitellä
varsinaisia empiirisiä ongelmia, mutta seuraavassa osassa esitetty teoria sovelletaan
empiiriseen maailmaan, jossa mm. satunnaisuus vallitsee.
Osa 3 käsittelee ekonometrian (tai oikeastaan minkä tahansa empiirisen tieteen) estimointimenetelmiä. Erityisen
suurta huomiota kiinnitetään vaikeaan
identifiointiongelmaan sekä tilastollisiin
testeihin ja niiden käyttöön. Tässä osassa
tulee erityisen selvästi esille, että tekijä
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kirjoittaa lukijalleen kokeneena käytännön
tutkijana eikä akateemisena teoreetikkona.
Estimointimenetelmistä käsitellään tavanomaisen PNS-menetelmän ohella myös
AITKINin GeneralizedLeast Squares, Maximum..:.
Likelihood, Limited Information sekä T wo-Stage
Least Squares. Christ selvittelee perusteellisesti estimoitujen mallien suhdetta rakenteeseen, mikä on harvinaista ekonometrian
oppikirjoissa. Teoreettista esitystä valaistaan käytännön tutkimus työstä otetuilla
esimerkeillä; tällä tavalla Christ selvittelee
eri estimaattorien soveltuvuutta erilaisiin
ongelmiin. Lukijalle tarjoutuu näin mahdollisuus vertailla eri estimaattorien ominaisuuksia ja herkkyyttä virhetilanteissa.
Vertailun helpottamiseksi on jopa esitetty
taulukko, jossa estimaattorien tärkeimmät
ominaisuudet ja edellytykset on taulukoitu.
Teoksen viimeinen kappale käsittelee
USA:n taloutta kuvaavan, seitsemän yhtälön mallin rakentamista, estimointia ja
testaamista. Mallia käytetään sitten ennustamiseen ja saadut tulokset testataan tilastollisesti.
Esityksen täydellinen ymmärtäminen
vaatii ainakin differentiaalilaskennan,
matriisialgebran ja tilastotieteen alkeiden
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tuntemista. Matriisialgebraa tarvitaan
vasta monimuuttuja-analyysien yhteydessä. Tarvittavat alkeistiedot on esitetty
teoksessa.
Teos lähtee siitä selväjärkisestä periaatteesta, että ekonomistin työn tulosten tulisi
olla sovellettavissa· käytäntöön. Poiketen
monesta aikaisemmasta kirjasta sisältö on
suunnattu enemmän makroekonomian ongelmiin kuin mikrotaloustieteeseen. Näin
ollen teos ei korvaa aikaisempia ekonometrian oppikirjoja vaan täydentää niitä
monissa kohdin. Tekijä näyttää hyvin
ymmärtävän opiskelijoiden vaikeuksia:
hän esittää asiansa selkeästi ja kärsivällisesti. Mielestäni teos sopisi ainakin soveltuvin osin otettavaksi kansantaloustieteen
laudaturin II osan tutkintovaatimuksiin.
Kirjasta on varmasti hyötyä myös »vanhemmalle» ekonomistille, joka haluaa tutustua nykyajan ekonometrian menetelmiin ja mahdollisuuksiin puuttumatta syvemmin teknillisiin hienouksiin. Christin
teoksesta olisi varmasti hyötyä myös sellaisille muiden alojen tutkijoille, jotka joutuvat käyttämään ei-kokeellista havaintoaineistoa käytännön johtopäätösten tekemiseen.
CAJ FALCKE

W. CONARD The Behavior af Interest
Rates. A Progress Report. National Bureau
of Economic Research, Columbia University Press, New York and London 1966.
General Series 81. XIV + 145 sivua.
Sh. 37/6.

JOSEPH

Otsikon peräkaneetti osoittaa kysymyksessä olevan katsausluonteisen yhteenvedon NBER:n korkoja selvittelevästä tutkimusprojektista. Koska selostetut tutkimuk-

set ovat vielä keskeneräisiä, on vaikea arvata, kuinka lopullisia esitetyt tulokset
ovat. Toisaalta ei kirjan perusteella ole
myöskään helppoa saada kuvaa siitä,
kuinka laajoja usean eri tekijän julkaisut
tulevat valmistuttuaan olemaan. Tämä
kirja valaisee kuitenkin, millä alueilla käynnissä olevat korkotutkimukset Yhdysvalloissa liikkuvat.
Korkoihin kohdistuva tutkimus on meillä
institutionaalisista syistä varsin vähäistä,
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mutta meilläkin lienee syytä perehtyä teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin, joita
suhteellisen vapaasti muuttuvan koron ja
kehittyneiden rahamarkkinoiden maissa
tehdään.
Ensimmäisessä osassa pyritään selvittämään korkojen merkitystä yleensä ja todetaan mm., että rahapolitiikan käyttö työttömyyden ja inflaation ohjailussa il~an
yksityiskohtaista ja suoraa talouselämään
kohdistuvaa valvontaa edellyttää koron
käyttäytymisen ja vaikutusten ymmärtämistä. Korkotutkimuksella liike-elämän ja
finanssimaailman (Financial Community)
väliset yhteydet tulisivat paremmin kartoitetuiksi.
Kirja kiteyttää korko teorian seuraavasti: korot määräytyvät tasolle, jolla lainattavien varantojen (loanable funds) tarjonta ja kysyntä ovat yhtä suuret. Tällöin
kysynnäksi katsotaan investointikysyntä
ynnä joutorahan (idle funds) nettolisäyksen
aiheuttama kysyntä ja tarjonnaksi juoksevat säästöt ynnä rahan (määrän) tarjonnan lisäys. Kirjasta on kuitenkin vaikea
löytää yhteyksiä tähän perusmääritelmään.
Toisaalta katsotaan, että ei ole olemassa
vain yhtä korkotasoa, vaan useampia tasoja, jotka riippuvat mm. kuoletusajasta,
luotonantajasta ja riskistä.
Toisessa osassa on erityisesti tarkasteltu
kiinnitysluottomarkkinoita (mortgage market), koska tämän sektorin uskotaan heijastavan selvimmin koron vaikutusta taloudelliseen toimintaan. Samalla selvitellään
myös paikallisten korkotasoerojen syitä.
Erityisesti kiinnitysluottojen antajat haluavat pienentää riskiä jakamalla lainoja
eri alueille. Toisaalta pitkät välimatkat
lisäävät hoitokustannuksia luottomarkkinoiden kaikinpuolisesta kehittyneisyydestä
huolimatta.

Selvitettäessä luottoajan pituuden vaIkutusta korkoon kiinnitetään huomio erikseen lainanottajan riskiin (luoton takaisinmaksu jää hoitamatta) ja omaisuusriskiin
(kiinnityksen arvo ei vastaa maksamatonta
luottoa). Huolimatta korkoeroista monet
sijoittavat yritykset pyrkivät toisaalta välttämään jatkuvaa uusien korkeampituottoisten lyhytaikaisten sijoitusten etsintää
eivätkä myöskään kiinnitä huomiota sijoitustensa pääoma-arvojen vaihteluihin
investointien elinaikana, ts. pitävät varansa sijoitettuna samoihin kohteisiin huolimatta tilapäisistä tuottoeroista. Kustannukset rajoittavat yleensäkin spekuloijia
vaihtamasta aina tuottoisimpaan kohteeseen. Pitkän ajan sijoitukset tuottavatkin
näin vähemmän kuin lyhyen ajan.
Korkotason kausivaihteluita analysoitaessa pidetään suhdanneheilahdusten selvittelyssä välttämättömän kausivaihtelun
etsinnän ohella päämääränä myös kausivaihtelun syiden selvittämistä. Kausivaihtelun poistamismenetelmänä on käytetty
SHlsKINin Method II :a.
Korkojen suhdannevaihtelun tutkimuksissa selvitellään CAGANin saamia tuloksia
(artikkeli myös Review of Economics.
and Statistics, 3/1966) suhdanteiden ajoituksesta ja amplitudista. Arvopapereiden
korot ovat seuranneet yleisten suhdannevaihteluiden jäljessä, joskin viivästys on
pienentynyt vuosien kuluessa. Toisaalta
lyhytaikaisten papereiden koron amplitudi
on kasvanut suhteessa yleisiin suhdannevaihteluihin. Monetääristen tarjontatekijöiden katsotaan lähinnä vaikuttaneen korkoihin eikä päinvastoin, joskin luoton kysynnän vaihtelut mutkistavat analyysia.
Todetaan edelleen, että pankkiluottojen
kysynnän lisääntyessä pankit pienentävät
arvopaperisalkkuaan ja korkotaso nousee
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- samaan suuntaan vaikuttaa jo luottojen
kysynnän lisääntyminen sellaisenaankin.
Erityisesti kiinnitetään huomiota tuottoennusteiden epätarkkuuteen. Mainitaan
myös, että tapahtuneet korkotason muutokset ovat lyhyen ajan ennusteiden perustana ja toisaalta käyvän ja normaalikoron erot dominoivat vuoden ja pitempien aikavälien ennusteita.
Markkinavoimien katsotaan vaikuttavan nopeammin ja vahvemmin uusien
kuin vanhojen (seasoned) liikkeelle laskettujen arvopapereiden tuottoihin; tosin
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kolmen kuukauden sisällä nämä erot häviävät.
Kolmannessa osassa on. lyhyesti hahmoteltu tulevaisuuden tutkimuskohteita.
Näitä ovat mm. kiinnitysluottokorkojen
ja muiden arvopaperituottojen keskinäiset
suhteet, korkoerojen riippuvuus lainansaajasta, lainanantajien portfolion kokoonpanon yhteys korkojen vaihteluihin, korkojen ja lainojen sekä investointien keskinäiset suhteet, korkotason ja luotonsaannin vaikutus reaalitaloudellisiin muuttujiin - erityisesti rakennus toimintaan.
VILJO KOPONEN

G. HADLEY Nonlinear and Dynamic Program..,
ming. Addison-Wesley Series in Management Science and Economics. AddisonWesley Publishing Company lnc., Reading, Mass. - Palo Alto - London 1964.
484 sivua.
Tämä kirja on kolmas ja vnmemen osa
Chicagon Yliopiston professorin G. HADLEyn matemaattisen ohjelmoinnin perusteita esittelevää trilogiaa. Kaksi ensimmäistä, vuonna 1961 ilmestynyt Linear
Algebra ja seuraavana vuonna valmistunut
Linear Programming ovat jo ehtineet saada
runsaasti kiitosta osakseen alan aikakauskirjoissa. Arvostelijat ovat kiinnittäneet
huomiota etenkin kirjoittajan perusteellisuuteen ja selkeään esitystapaan. Samalla
on todettu kirjojen merkittävällä tavalla
täydentävän toistaiseksi melko puutteellista ohjelmointitekniikkaa esittelevää oppikirjallisuutta .. On ilolla todettava, että
myös nyt tarkastelun kohteena oleva viimeinen osa edustaa samaa korkeata tasoa
kuin kaksi aikaisempaa kirjaa ja siten saattaa tämän laajuudestaan huolimatta no-

peastivalmistuneen projektin onnistuneeseen päätökseen.
Johdannossa Hadley ilmoittaa, ettei hän
ole pyrkinyt mihinkään yhtenäiseenjajohdonmukaiseen teorian esittelyyn. Tämä
onkin varsin ymmärrettävää, sillä toistaiseksi ei liene edes olemassa mitään eilineaarisen ohjelmoinnin yleistä teoriaa.
Toisaalta on myös selvää, että tämäntyyppisessä esityksessä on mahdotonta käsitellä
kaikkia niitä, tavallisesti varsin rajoitettuja
soveltamismahdollisuuksia omaavia erikoismenetelmiä ja algoritmeja, joita tähän
mennessä on ehditty kehittää tiettyjen
ei-lineaaristen ohjelmointitehtävien ratkaisemiseksi. Hadley on siten jo kirjan
suunnitteluvaiheessajoutunut tarkoin puntaroimaan eri menetelmien suhteellista
käyttöarvoa. Tässä hän on mielestäni onnistunut erinomaisesti, sillä kirja antanee
vielä vuosia ilmestymisensä jälkeen hyvän
ja riittävän kuvan alan tutkijoiden tähänastisista saavutuksista. Esityksestä käy selvästi ilmi, että melkein kaikki tähän mennessä kehitetyt ei-lineaaristen optimointiongelmien numeeriset ratkaisumenetelmät
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kuuluvat jompaankumpaan kahdesta suuresta pääluokasta ; ne perustuvat DANTzIGin
keksimän
Simplex-m.enetelmän
muunnoksiin tai sitten 'niiden lähtökohtana on BELLMANin tunnetuksi tekemä ns.
optimaalisuusperiaate. Yleensä niillä on
myös samat heikkoudet kuin näillä perusmenetelmillä. Käytettäessä Simplex-menetelmään perustuvia algoritmeja on siten
tavallisesti mahdotonta päättää, onko löydetty optimi globaalinen vai onko kysymys
vain paikallisesta ääriarvosta. Dynaamiset
ohjelmointimenetelmät johtavat ainakin
teoriassa aina globaalisen optimiri. löytämiseen, mutta niiden scveltaminen käytännössä esille tuleviin ongelmiin on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että
on käytettävissä erittäin suuri tietokone.
Hadley tarkastelee ensiksi lineaaristen
ja ei-lineaaristen ohjelmointitehtävien välisiä eroja. Ei-lineaarisiin optimointiongelmiin lasketaan tällöin kuuluviksi kaikki
muut ohjelmointitehtävät kuin ne, joissa
sekä maksimoitava funktio että sen muuttujille asetetut lisäehdot ovat puhtaasti
lineaariset. Siten myös ne muodoltaan
lineaariset ohjelmointitehtävät, joissa lisäehtona muuttujille sallitaan vain kokonaislukuarvoja, katsotaan ei-lineaarisiksi.
Tämän jälkeen kirjoittaja käy lyhyesti
lävitse differentiaali- ja matriisilaskennan
alkeita sekä antaa suppean yhteenvedon
sarjan aikaisempiin osiin sisältyneistä tärkeimmistä lauseista. Ei-lineaaristen funktioiden ääriarvojen löytämiseksi käytettävissä olevista keinoista tarkastellaan ensiksi
klassillisen differen tiaalilaskennan tarj oamia, lähinnä teoreettista mielenkiintoa
omaavia menetelmiä. Etenkin Lagrangemultiplikaattorien käyttöä sidottujen ääriarvojen löytämiseksi esittelevä osa on mielestäni kaikessa suppeudessaan erittäin on-

nistunut ja huomattavasti täsmällisempi
kuin useassa muussa alan standarditeoksessa. Samassa yhteydessä esitellään myös
lyhyesti ohjelmointitekniikan kannalta tärkeiden kuperien pintojen keskeisiä ominaisuuksia. Todettuaan, ettei toistaiseksi
ole olemassa mitään yleispätevää menetelmää ei-lineaaristen ohjelmointitehtävien
numeeriseksi ratkaisemiseksi, kirjoittaja
siirtyy tarkastelemaan mahdollisuuksia
approksimoida näitä tehtäviä lineaarisilla
malleilla. Tällöin saattaa tulla kysymykseen maksimoi tavan funktion korvaaminen
sitä approksimoivalla murtoviivalla tai sen
linearisoiminenmuuttujanvaihdostenavulla. Seuraavaksi käsitellään lyhyesti - mielestäni muusta esityksestä jonkin verran
irrallisena - ohjelmointitehtävien ratkaisemista siinä tapauksessa, että ainakin osa
tehtävään kuuluvista parametreistä on
tulkittava stokastisiksi muuttujiksi.
Ennen siirtymistä kvadraattisten ohjelmointitehtävien tarkasteluun kirjoittaja
antaa vielä selkeän ja seikkaperäisen esityksen kuuluisasta ns. Kuhn-Tucker
-teoriasta; sen havainnollistamiseksi esitetyt lukuisat viittaukset mahdollisiin geometrisiin tulkintoihin ovat onnistuneita.
Kvadraattisen ohjelmoinnin osalta Hadley
tarkastelee pääasiallisesti WOLFEn »Econometricassa» vuonna 1959 esittämää ratkaisutapaa. Muista menetelmistä käsitellään FRANKin ja WOLFEn jo vuonna 1956
julkaisemaa algoritmia sekä HILDRETHin,
BEALEn ja HouTHAKKERin myöhemmin
esittämiä ehdotuksia ratkaisutavaksi. Simplex-menetelmän soveltamismahdollisuuksista käsitellään viimeisenä lineaaristen
ohjelmointitehtävien ratkaisemista siinä
tapauksessa, että muuttujat voivat saada
vain kokonaislukuarvoja. Esitys perustuu
tältä osin pääasiallisesti GOMORyn lukui-
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siin artikkeleihin. Hadley toteaa kuitenkin
aivan oikeutetusti, että näiden menetelmien arvo empiiristen tutkimusten kannalta on ainakin toistaiseksi sangen kyseenalainen.
Esimerkkeinä ratkaisu menetelmistä, jotka eivät suoranaisesti perustu Simplexmenetelmään eivätkä myöskään kuulu dynaamisen ohjelmoinnin piiriin, kirjoittaja
esittelee muunnoksia ns. gradienttimenetelmästä. Esityksestä käy selvästi ilmi näiden menetelmien suuri heikkous eli se, että
optimipisteen löytäminen saattaa vaatia
äärettömän monta iterointikierrosta. Lisäksi on otettava huomioon, että jos ratkaisu löydetään, niin se saattaa yleisessä
tapauksessa olla minkä tyyppinen stationäärinen piste tahansa.
Kaksi viimeistä lukua on omistettu dynaamiselle ohjelmoinnille. Tältä osin kirjoittaja tyytyy vain esimerkkeihin, joista
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useammat ovat jo tuttuja Bellmanin kirjoista. Aiheista mainittakoon yrityksen varasto- ja investointipolitiikkaan liittyvät
ongelmat.
Erityistä kiitosta Hadleyn ilmeisesti kielellisestikin hyvässä esitystavassa ansaitsee
selvä ja johdonmukainen symbolien käyttö. Lukuisat esimerkit, jotka tosin on poimittu yksipuolisesti liiketaloustieteen piiristä, ovat omiaan keventämään esitystä.
Tyydytyksellä on pantava merkille, että
eri ohjelmointimenetelmiä esitellessään
kirjoittaja on kiinnittänyt erityistä huomiota niiden merkitykseen empiiristen tutkimusten kannalta. Kirjan arvoa on myös
omiaan lisäämään siihen sisältyvä laaja,
n. 400 tehtävää käsittävä ja muuhun tekstiin kiinteästi liittyvä tehtäväkokoelma.
Hadleyn trilogia ja etenkin sen kaksi viimeistä osaa tulevat vielä kauan kuulumaan tämän alan parhaisiin käsikirjoihin.
LEIF NORDBERG

A General Theory of
Tax Structure Change during Economic Development. The Law School of Harvard
University, Cambridge 1966. XVI
154
sivua. $ 3.-.
HARLEY H. HINRICHS

+

Esiteltävän teoksen nimi kertoo tekijänsä
tavoitteista selittää ja ennustaa sosioekonomisen kehityksen myötä tapahtuvia
verorakenteen muutoksia. Niitä tarkastellaan teoksessa kolmen muuttujan, nimittäin ulkomaankaupan suhteellisen kansantulo-osuuden (openness ), kansantulon
per capita ja lisäksi määrätyllä tavalla käsitetyn kulttuuripiirin funktiona. Regressiokaaviota käyttäen analysoidaan kuudenkymmenen maan verotuksen rakennetta.
Tutkimustuloksensa tekijä esittää mielen4

kiintoisena verorakenneprofiilina, josta
kehityksensä eri vaiheissa olevat maat
voivat hänen mukaansa ammentaa vaikkapa veroreformivihjeitä.
Veroprofiilinsa Hinrichs esittää koordinaatistossa, josta lukija saa selvän käsityksen eri verojen prosenttisesta osuudesta laskettuna kansantulosta ja erilaisissa sosioekonomisissa kehitysvaiheissa.
Näiden vaiheiden neljä kiintopistettä
vaaka-akselilla ova t: tradi tionaalinen,
»vanhasta pois murtautuva», »uuteen
sopeutuva» ja moderni yhteisö.
Ulkomaankauppaan kohdistuva välillinen verotus on suhteellisesti suurimmillaan traditionaalisen vaiheensa juuri jättäneellä maalla, kun sen osuus myöhemmin ja etenkin modernissa yhteisössä on
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aivan mitätön. »Sisäiset» välilliset verot
osoittavat tutkimuksen mukaan tasaista
nousua läpi kaikkien kehitysvaiheiden.
Nykyaikaiset välittömät verot tulevat kuvaan mukaan välillisiä myöhemmin,
mutta ajavat viimemainittujen ohi juuri
modernin yhteiskuntavaiheen kynnyksellä. Kirja ei tuoreudestaan huolimatta
siis ulotu aivan tähän päivään; nykyisinhän välillisen verotuksen puolestapuhujien joukot ovat sankat. Syynä tähän on
tunnetusti mm. se asiaintila, että kansainvälisten sopimusten puitteissa on mah-

dollista kuoria vientituotteiden hinnoista
välillisten verojen osuus pois, mikä ei välittömien verojen kohdalla käy päinsä.
Perinteisen ja nykyaikaisen yhteiskunnan verorakennetypologian vihdoin myös
taulukoituna esittävä tutkimus on paikoin mielenkiintoistakin luettavaa. Aihevalintaa voi täkäläisestä näkökulmasta
pitää jokseenkin epätavallisena, ottaen
huomioon, että kirjan kanteen on painettu »Harvard Law School». Teoksensa
vaativaa nimeä olisi tekijä kuitenkin
voinut lyhentää nimenomaan alkupäästä.
RISTO JÄRVINEN

LAWRENCE J. KAPLAN Elementary Statistics
Jor Economics and Business. Pitman Publishing Corporation, New York, 1966. 297
sivua. $ 7.50.
KAPLAN on New Yorkin kaupunginyliopiston kansantaloustieteen apulaisprofessori.
Lisäksi hän on toiminut mm. New Yorkin
valtion kuluttajien suojelua tutkivan laitoksen johtajana sekä New Yorkin kaupungin palveluksessa. Näissä toimissa hän
on nähtävästi havainnut päätöksentekijöiden lukutaidottomuuden tilastollisen tekstin osalta. Paitsi aloitteleville opiskelijoille,
Kaplan on kirjoittanut teoksensa erityisesti liikemiehille ja poliitikoille.
Käsittelyjärjestys noudattelee tilastollisten alkeisoppikirj oj en traditionaalisia
linjoja. Aluksi esitetään aineiston taulukointi ja graafinen kuvaus sekä empiirisen
frekvenssijakautuman käsite. Sijainnin ja
vaihtelun tunnuslukuja tarkastellaan kahdessa seuraavassa kappaleessa. Todennäköisyyskäsitteen jälkeen siirrytään selvittelemään tilastollista päättelyä ja hypoteesien testaamista, kerrotaan lineaarisesta
regressiosta ja korrelaatiosta sekä tarkas-

tellaan lopuksi aikasarja-analyysia ja indeksikysymyksiä.
Kaplan on pitänyt koko ajan mielessään,
kenelle hän on kirjoittanut teoksensa: henkilöille, jotka eivät tiedä tilastotieteestä
yhtään mitään. Päämääristä johtuen kirjassa esitetään vain tilastollisia käsitteitä
sekä kuvataan näiden käsitteiden sovellutuksia eri tapauksiin. Käsitteiden välisiä
yhteyksiä ei kirjasta saa selville, mutta niiden esittäminen onkin jo pitemmälle menevien oppikirjojen tehtävä. Kaplan on
nähdäkseni onnistunut esittämään suhteellisen vaikeat asiat yksinkertaisessa ja aloittelijalle tajuttavassa muodossa. Tämän
lisäksi kirjan peittämä alue on melko laaja.
Kaplanin teoksen lähin vertauskohta
on SPIEGELin Statistics. Jälkimmäinen kirja
on jonkin verran pitemmälle ehtineille ja
se vaatii tuekseen luentokurssit. Kaplanin
kirjassa taas on jonkin verran »normatiivisempi» ote, eikä sitä lukiessa tarvitse
nähdäkseni mitään ennakkovalmennusta.
Siitä huolimatta, että teoksen sisällön pääpaino on sanassa »elementary», on se
omassa sarjassaan täysipainoinen julkaisu.
SEPPO LEPPÄNEN
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MURRA Y C. KEMP The Pure Theory of
lnternational Trade. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1964. III p. 1965.
324 sivua. Sh. 80/-.
Lähes 20 vuotta on kulunut Jakob Mosakin esittämästä kansainvälisen talouden
puhtaan teorian systemaattisesta katsauksesta. Viime vuosien merkittävimmät puhtaan teorian kehitystä kuvaavat esitykset
ovat Jagdish Bhagwatin survey-artikkeli
(The Economic J ournal, March 1964)
sekä MURRAY KEMPin nyt esillä oleva
edellistä yksityiskohtaisempi teos.
Kansainvälisen kaupan puhdas teoria,
jonka olennaisena sisältönä on arvo- ja
welfareteorioiden sovel taminen kansainvälisen talouden ongelmiin, liikkuu varsin korkealla abstraktio tasolla. Kemp pyrkii luomaan systemaattisen ja selektiivisen
katsauksen puhtaan teorian uusimpiin
kehitystendensseihin. Kirjoittajan esitystapa on valtaosaltaan algebrallinen ja
edellyttää lukijalta melkoista matemaattista valmiutta. Kirjan syvällisempää ymmärtämistä on pyritty tukemaan lukuisin
harjoitusesimerkein, joihin on myös esitetty ratkaisut selityksineen. Teos perus. tuu oleellisesti perinteellisen HeckscherOhlinin ulkomaankauppa teorian premisseihin.Kirjoittaja on onnistunut kehittämään mainitun teorian käsittelyssä tarpeellista analyysi välineistöä ja soveltamaan sitä eri tyyppisiin kansainvälisen
talouden ongelmiin.
Kempin teos käsittää johdanto- ja
loppuluk-qja lukuunottamatta neljä osaa.
Toisessa osassa luodaan katsaus täystyöllisyystalouksien barter trade -ongelmiin.
Lähtökohtana on Heckscher -Ohlinin teorian perusolettamuksiin pohjautuva malli,
jota eri tavoin vaihdellen sovelletaan kaut-
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ta koko teoksen. Aluksi on siten kahta
hyödykettä kahdella tuotannon tekijällä
tuottava suljettu talous. Lisäolettamuksiin
kuuluvat normaalit constant returns ta
scale sekä laskeva rajasubstituutiosuhde
tuotannontekijöiden välillä. Mallin tarkastelua laajennetaan asteittain avoimen
talouden ongelmia kuvaavaksi, jolloin
käsittelyn piiriin liitetään teknillisestä kehityksestä sekä tullien ja vaihtosuhteen
muutoksista johtuvat vaikutukset. Komparatiivisen statiikan keinoin valaistaan
samaten taloudellisen ekspansion, kansainvälisten tulonsiirtojen, kysynnän ja tullitason muutosten vaikutuksia mm. vaihtosuhteeseen, tuotokseen ja tulonjakautumiseen eri tuotannontekijöiden välillä. Kutakin ongelmaa käsitellään pääasiassa
matemaattisin keinoin, ja tätä tukevat
selitystä havainnollistavat kuviot. Myös
työvoiman kansainväliset liikkeet ja kuljetuskustannukset liitetään Kempin kirjassa osaksi puhtaan teorian kokonaiskuvaa.
Teoksen kolmas osa on omistettu ulkomaankaupan ja ulkomaisten investointien welfare-ongelmien käsittelylle. Päähuomio kohdistetaan eräiden ns. kompensaatioperiaatteen avulla keskenään vertailukelpoisiksi tehtyjen welfare-tilanteiden arvostelulle erilaisten perusolettamuksien vallitessa. Eräs puhtaan teorian welfare-haaran perusväittämä, joka saa Kempin taholta runsaasti huomiota osakseen,
kuuluu: »free trade or any kind ofrestricted trade is better than no trade». Lukuisia tältä pohjalta kehiteltyjä tilanteita
tarkastellaan perusteellisesti eri näkökulmista. Ulkomaisten investointien hyvinvointivaikutuksia käsitellään sekä pääomanviejä- että -tuojamaan kannalta.
Erikoisesti ulkomaisten investointien opti-
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maalinen määrä on huomion kohteena.
Kempin johdattelemat tulokset ovat yllättäviä ja mielenkiintoisia.
Valuuttakurssien muutosten, hin ta tason, vaihtosuhteen ja maksutaseen keskinäiset riippuvuussuhtee.t vaativat myös
monetaaristen tekijöiden huomioon ottamista. Nämä ilmiöt liitetään tarkasteluun
neljännessä osassa, jossa kirjoittaja käsittelee terävästi myös spekulointiin ja valuuttamarkkinoiden stabiliteettiin liittyviä kysymyksiä. Viidennessä osassa luovut~an klassillisen puhtaan teorian täystyöllisyysolettamuksesta ja siirrytään ongelmakenttään, jossa kysynnän ja tarjonnan
yhtäsuuruutta ei eri markkinoilla automaattisesti saavuteta hintojen sopeutumisjäykkyyden vuoksi. Tutkimuksen kohteina

ALLEN

V.

KNEESE-STEPHEN

C.

SMITH

(toim. ) . Water Researeh. The ] ohns Hopkins Press, Baltimore Md. 1966. 526
Sivua.
Vesivarat ja vesien hyväksikäyttö ovat
sotien jälkeen nousseet yhä kiihtyvällä
tahdilla kaikkialla maailmassa yhteiskunnan keskeisiksi ongelmiksi. Veden kulutus
käyttövetenä ja raaka-aineena kasvaa
jatkuvasti. Kahdenkymmenen vuoden
kuluttua lasketaan UNESCO:n tilastojen
mukaan maapallon makean veden kulutuksen olevan kaksi kertaa niin suuri
kuin joista meriin virtaava määrä. Samalla vesien sosiaalisen hyväksikäytön
vaatimukset ovat lisääntyneet rinnan
elintason ja vapaa-ajan kanssa.
Ford-säätiön kanssa yhteistyössä perustettu amerikkalainen Resourees Jor the
Future, Ine., joka on yleishyödyllinen luon-

ovat tällöin kysynnän, tulonsiirtojen ja
valuuttakurssien muutosten vaikutukset
tuotokseen, vaihtosuhte.eseen ja maksutaseeseen emo uusien rajoittavien olettamusten valossa.
Kokonaisuutena on Kempin esitys johdonmukainen ja kansainvälisen talouden
peruskysymykset hyvin kattava. Teoksen
lukuisia teoreemoja sekä puhtaan teorian
ongelmia valotetaan monista näkökulmista, jolloin esitystapa on pakostakin
muodostunut hyvin tiivistetyksi ja jopa
käsikirjanomaiseksi. Tämä antaa kirjalle
tietyn raskaslukuisuuden leiman, jonka
välttäminen tämäntyyppisen teoksen ollessa kyseessä tuskin kuitenkaan lienee
vältettävissä.
KARI PEKONEN

nonvarojen käytön, suojelun ja kehittämisen tutkimusta ja valistustyötä harjoittava yhteisö, oli järjestäjänä 1965 Coloradossa pidetyssä vesivarojen tutkimuksen
seminaarissa. Resourees Jor the Future on
julkaissut seminaarissa pidetyt esitelmät
kirjana Water Researeh, joka on erinomainen poikkitieteellinen, vesien moninais-··
käyttöön tähtäävä esitys.
Yhdysvalloissa on tällä vuosikymmenellä kiinnitetty paljon huomiota vesivaroihin ja niiden tutkimukseen suunnittelun ja hyväksikäytön pohjaksi. Vuonna
1961 astui voimaan liittovaltion vesiensuojelulaki (The Federal Water Pollution
Control Aet) ja vuonna 1964 säädetyn vesivarojen tutkimus lain (Water Resourees
Researeh Act) nojalla on perustettu tai perustetaan jokaiseen osavaltioon vesientutkimuskeskus. Lain eri perusteluista
voitaneen tähän lainata seuraavaa:
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»Ratkaisevin puute vesivarojen alalla
on nykyisin hyvin kouraan tuntuva puute
laajasti koulutetusta henkilökunnasta; joka kykenee suunnittelemaanja johtamaan
tehokkaita tutkimusohjelmia. Nykyisin ei
meillä Yhdysvalloissa ole mitään järjestettyä laitosta, joka huolehtii monialaisesta (multi-disclipinary) vesientutkimuksesta.»
»Tällaisille keskuksille tulisi olla luonteenomaista määrätietoinen organisaatio
vesivarojen tutkimusta varten siten, että
niillä on monien tieteenalojen henkilökunta, joka on pystyvä insinööritieteiden,
fysiikan, kemian, biologianja yhteiskuntatieteiden ja hallinnon alalla.»
Mainita sopii, että tähänastisesta varainkäytöstä yli puolet on suuntautunut
luonteeltaan biologisiin tutkimuksiin. Tämä osoittanee selvästi tutkimuksen painopisteen sijainnin.
Water Research'in kirjoittajat kartoittavat perusteellisesti vesiasioihin liittyvää
taloudellista analyysia (Yhdysvaltain liittovaltion vesiohjelmat ovat hieman yli
2 % liittovaltion budjetista), vesiasiain
hallintoa, vesiin liittyviä arvostus- ja
arviointikysymyksiä (yli 40 % Yhdysvaltain väestöstä asettaa vesiin liittyvän virkistäytymisen ja vapaa-ajan vieton ensi
tilalle) ja vesiin liittyviä poliittisia sekä
hallinnollisia kysymyksiä.
Taloudellis-yhteiskuntatieteellinen tarkastelu käsittääkin lähes 60 % kirjan
sisällöstä. Vaikka se perustuu amerikkalaiseen yhteiskuntaan, siinä on paljon sellaista, jota voitaneen soveltaa Suomen
oloihin. Loma-asuntojen määrästä pää-
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tellen melkoinen osa suomalaisistakin arvostaa vesiin liittyvän vapaa-ajan vieton
erittäin korkealle. Yhteiskuntatieteilijöiden pitäisi kai meilläkin vähitellen pyrkiä
tämäntapaisten ei-rahallisten arvojen eksplisiittiseen määrittämiseen.
Kirjan muu osa käsittelee varsinaista
vesientutkimusta fakkialana. Erityisen
mielenkiintoista luettavaa on selostus ns.
Harvardin ohjelmasta sekä nykyisestä tutkimuksesta ja tärkeimmistä ongelmista.
Ne antavat hyvän kuvan Yhdysvaltain
vesien tutkimuksen kentästä sekä siitä,
mitä siltä odotetaan suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Yhdysvalloissa vesikysymykset tosin ovat ehkä vieläkin vaikeampia kuin meillä, mutta ongelma t
\
ovat silti suurin piirtein samat. »Päämäärämme on taata riittävästi vettä riittävän puhtaana oikeaan paikkaan oikeana
aikana ihmisen ja teollisuuden kaikkiin
tarpeisiin.» (J. F. Kennedy Yhdysvaltain
kongressille 1962).
Ei liene mitenkään hämmästyttävää,
että esitetyt ajatukset ovat sellaisenaan
sovellettavissa myös Suomen oloihin.
Meillä ei vain vielä ole ryhdytty toimenpiteisiin. Sen vuoksi Water Research on
hyvää ja terveellistä iltalukemista maamme tutkimuspolitiikasta ja valtakunnansuunnittelusta vastuullisille. Vain vesientutkimusta tehostam~lla on mahdollista
saada tarvittava tietomäärä vesien käytön
suunnittelun - valtakunnansuunnittelun
oleellisena osana - ja poliittisen päätöksenteon perustaksi. Vesien käyttö on oleellinen ja tärkeä osa maan kokonaiskäytöstä. Se on ihmisen ekologiaa.
ILPPO KANGAS
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ROBERT E. KUENNE (toim.) Monopolistic
Competition Theory: Studies in Impact. Essays
in honour of Edward H. Chamberlin.
John Wiley & Sons, New York-London
1967. 387 sivua. Sh. 70/-.
Harvardin yliopiston professori Edward
H. Chamberlin on eräs arvoteorian kehitykseen syvällisimmin vaikuttaneita tutkijoita. Esiteltävä teos on kirjoitettu hänen
elämäntyönsä arvostamisen ilmaukseksi.
Mitään tasaisia kymmenlukuja huomionosoituksen kohde ei kuluvana vuonna
täytä, sillä hän on syntynyt vuonna 1899,
mutta ehkäpä teos on julkaistu esim.
emeritukseksi siirtymisen johdosta.
Olipa esiteltävän teoksen julkaisemisen
ajallinen aihe mikä hyvänsä, niin tekijöiksi on saatu henkilöitä, joita mielellään
aiheesta riippumatta lukee. 18 kirjoittajan
joukossa esiintyvät mm. BAIN, FELLNER
HARROD, HEFLEBOWER, MAsoN, ROTHSCHILD, SAMUELSON, SCHNEIDER ja TINBERGEN. Mainittujen varsin näkyvien
miehisten hahmojen joukkoon kaipaisi
kuitenkin erästä naista, nimittäin JOAN
ROBINSONia. Mainitaanhan Robinsonin
ja Chamberlinin nimet tavallisesti yhdessä arvoteorian kehityksestä puhuttaessa. Sanottujen tutkijoiden. nimien
liittäminen toisiinsa johtuu paitsi tutkimuskohteen ja näkemyksen samankaltaisuudesta, myös heidän pääteostensa ilmestymisen samanaikaisuudesta.
Useiden mikroteorian tutkijoiden teoksissa tavattava Robinsonin ja Chamberlinin näkemystavan saniansuuntaistaminen ja tutkimustulosten samaistaminen on
kuitenkin ärsyttänyt kumpaakin. Tämän
ärsyyntymisen tuloksia on sitten kuluneen
34. vuoden aikana saatu talous tieteellisissä
julkaisuissa jatkuvasti ilmestyneinä artik-

keleina lukea. Kumpikin on uhrannut
varsin suuren osan työtarmoaan oman
näkemystapansa ja teoriansa omaleimaisuuden korostamiseen ja julkituomiseen.
Chamberlinin (Ro binsonin) teoria on
olennaisesti lisännyt klassisen, täydellisen
kilpailumalliin perustuvan arvoteorian välitöntäja lyhyen tähtäimen empiiristä relevanssia (realistisuutta). Olennaisimpana
oivalluksena monopolisen kilpailun teoriassa on hyödykkeiden, vieläpä samankin
toimialan hyödykkeiden, ostajan kannalta usein varsin rajoitettu korvattavuus.
Sijainnin, palvelun, myynnin edistämisen,
mainonnan, tavaramerkkien ja patenttien aiheuttaman rajoitetun korvattavuuden johdosta myyjällä on nykyaikaisessa markkinataloudessa usein jossain
määrin monopolinen· asema. Tosin tämä
monopolinen kilpailuasema on avoimessa
markkinataloudessa epävakaa ja suhteellisen lyhyen tähtäimen varaan rakentuva.
Hyödykkeiden rajoitetun korvattavuuden eli monopolisen kilpailun vaikutukset
verrattuna hyödykkeiden täydellisen korvattavuuden tapaukseen ovat monitahoisia ja kiisteltyjä. Eräät tutkijat korostavat
epätäydellisen kilpailun vaikutuksia tuotannontekijäin kohdentumiseen, hinnanmuodostukseen ja tulon jakautumiseen.
Toiset puolestaan kiinnittävät huomiota
yhä lisääntyvän menekin edistämisen
ja mainonnan aiheuttamiin ongelmiin.
Monopoliseen kilpailuun positiivisimman
asenteen omaksuneet puolestaan painottavat tämän kilpailumuodon tutkimusta
ja tuotekehittelyä, sekä siten innovaatioita
eli uudisteita edistävää vaikutusta.
Kilpailun monopolisuuden vaikutusten
taloudelliseen tapahtumiseen ollessa sekä
syvällisiä että monitahoisia on esiteltävän
teoksen toimittaja halunnut rajata kun-
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kin teoksen kolmen osan kirjoittajalle
oman karsinansa. Ensimmäisen osan kuudessa esseessä tarkastellaan Chamberlinin
teorian oppihistoriallista taustaa sekä sen
yleistä merkitystä nykyisen kilpailukäsityksen hahmottumisessa. Toisessa osassa
käsitellään Chamberlinin oivalIusten vaikutusta taloustieteen eri osa-alueilla. Kolmannessa osassa ovat esseiden aiheina
ajattelun tuomat virikkeet monopolisen
kilpailun teoriaan muiden kielialueiden
sekä Chamberlinin ajatusrakennelman
vaikutukset maatalouden ja rahamarkkinoiden yritys käyttäytymisen teoriaan. Saksalainen taloustiede sekä italiankielinen
tutkimus ovat sanotussa suhteessa saaneet
omat esittelynsä.
Taloustieteen ongelman asettelujen
painopiste siirtyi Chamberlinin ja Robinsonin pääteosten ilmestymisen jälkeen
suuren lamakauden ja Keynesin vaikutuksesta korostetusti makroteorian puo-

lelle. Kokonaistaloudellinen tarkastelu onkin näihin asti säilynyt taloustieteellisen
tutkimuksen painopistesuuntana. Nykyisin voidaan kuitenkin sekä idässä että
lännessä havaita lisääntyvää kiinnostusta
mikroteoreettisiin kysymyksenasetteluihin.
Sille, joka tässä suhteessa haluaa aikaansa
seurata, tarjoaa esiteltävä teos pätevien
oppaiden johdolla mahdollisuuden tutus:'
tua nykyistä arvo teoriaa ratkaisevasti
kehittäneen aikalaisemme vaikutukseen.
Suomalaista lukijaa kiinnostavat useat
GÖSTA MICKwITzin tutkimusten sitaatit
ja positiiviset kommentit. Samalla teoksessa MAX KJAER-HANsENin yhteydessä
kiinnitetään huomiota hyvienkin taloustieteellisten oivalIusten rajoitettuun vaikutukseen ja umpioitumisen vaaraan,
.mikäli ne on ilmaistu ainoastaan jollain
levinneisyydeltään vaatimattomalla kielellä.
KARI CASTREN

E. KULL Razvitie i razmestsenie mafinostroenija
v Sovetskoj Pribaltike. Izdatelstvo Eesti Raamat, Tallinn 1966. 270 sivua. Pöllumajandusökonoomika kiisimusi. Eesti NSV Teaduste

tervehdittävä jokaista monografiaa, joka
antaa tietonsa suhteellisen keskitetyssä
muodossa.
Ensimmäinen kirja esittelee Baltian neuvostotasavaltojen (Kaliningradin alue mukaanluettuna) koneteollisuuden kehityksen ja sijoittumisen. Neuvostotilaston luokitteluperusteiden mukaan termi koneteollisuus on tulkittava huomattavan laajaksi. Itse asiassa kirjassa puhutaan koko
metalliteollisuudesta, metallurginen metallien perusteollisuus mukaanluettuna.
Koska Baltian neuvostotasavaltojen taloudellinen potentiaali on melko pieni, on
tekijä voinut analyysissaan seurata eräitä
suurimpia yrityksiäjopa toimipaikkatasolla
asti. Kull kuvaa ensin Baltian neuvosto-

Akadeemia Majanduse Instituut. Kirjandus »Valgus», Tallinn 1966. 188 sivua.
Suomen ja Baltian neuvostotasavaltojen
välisen rajakaupan kehittymisen takia on
Neuvosto-Eestiä, Latviaa ja Liettuaa koskevan taloudellisen informaation tarve
kasvanut huomattavasti. Tietoja mainittujen maiden taloudellisesta kehityksestä
on luonnollisesti saatavissa koko Neuvostoliittoa koskevissa monografioissa, mutta
monesti silloin kovin hajanaisina ja hankalasti koottavina. Tästä syystä on ilolla
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tasavaltojen metalliteollisuuden synnyn
19. vuosisadalla ja seuraa sen kehitystä
vuoteen 1964 saakka. Seuraavassa luvussa
käsitellään Baltian neuvostotasavaltojen
metalliteollisuuden tulevaa suuntaa ja
erikoistumispyrkimyksiä suhteessa muun
Neuvostoliiton teolliseen kehitykseen. Viimeinen luku käsittelee yhtymäorganisaatiota, tuottavuuden kehittämistä ja tutkimustoimintaa sekä yritysten rahoitusmenetelmiä.
Kullin kirja on pääasiallisesti deskriptiivinen. Sen lukuisat taulukot sisältävät
sellaista tietoa, jota ei ole aivan helposti
saatavissa Neuvostoliiton muusta virallisesta tilastosta. MetQdisesti mielenkiintoinen on luku, jossa käsitellään monituoteteollisuuden suunnittelu ongelmien aggregoimiskysymyksiä. Nimenomaan N euvosto-Eestissä oninvestointitarve pyritty redusoimaan indeksiksi, joka mittaa metalliteollisuuden tarvitseman lattiapinta alan.
Itse empiirisellä puolella on todettava,
että sekä Eestin että Latvian metalliteollisuuden kasvuvauhdin suunnitellaan
jonkin verran hidastuvan vuoden 1964
jälkeen edellisen 20-vuotisperiodin nopeaan vauhtiin verrattuna, kun sen sijaan
Liettuan kasvuvauhti pysyy korkeana.
Sekä Eestin että Latvian kasvuvauhdit

ovat siitä huolimatta edelleen nopeita.
Toinen esiteltävistä kirjoista käsittelee
pelkästään maatalouden taloustieteen ongelmia. Kirjoittajia on useita ja artikkelit
ovat pääasiallisesti deskriptiivisiä, kuten
Eestin, Latvian ja Liettuan maatalouden
tuloksia vertailevat luvut. Pelkästään Eestin ongelmiin päädytään artikkeleissa,
jotka käsittelevät liiketaloudellisia kysymyksiä. Tällaisina on syytä mainita kolhoosien tilijärjestelmän täydellistämisen
mahdollisuuksia, tehokkuutta ja korvausjärjestelmää, kolhoosin rahoitus tapaa jms.
käsittelevät kirjoitukset. Teknologiselta
alalta on eri töissä todettuja työn menekkejä ja koneiden käyttö aikaa koskeva selvitys. Puhtaasti biologinen on puolestaan
»kuusik»-nimistä turnipsinviljelyn teknologiaa selostava kirjoitus. Sarjan viimeisenä
on Eestin nykyistä metsätaloutta ja sen
voimaperäisyyttä esittelevä artikkeli. Kirja
on luonteeltaan vuosijulkaisu ja sellaisenaan sen artikkeleilla on tietty tilapäistyön
leima. Teokseen liitetyt taulukot ja kartakkeet ovat sen sijaan ilmeisesti pitkäaikaisen työn tuloksia.
Nykyisin on yhä pienempi syy valittaa
sitä, että Baltian neuvosto tasavalloista ei
olisi saatavissa riittävästi tietoja.

SIMON KUZNETs Modern Economic Growth:
Rate, Structure and Spread. Studies in Com-

koko valtavan tietämyksensä taloudellisesta kasvuprosessista. Kuznets ei ole koskaan ollut kasvun teoreetikko siinä mielessä, että hän olisi pyrkinyt esittämään
varsinaista kasvuteoriaa yhtenä suurenmoisena mallina. Kuznets on pikemminkin
elektikko, joka laajaan ja systemaattiseen
tietämykseensä nojautuen pyrkii testaamaan erilaisten kasvumallien partiaaliyh-

parative Economics 7. Yale University
Press, New.Haven and London 1966. 529
sivua. Sh. 901-.
Nykyaikaisen empiirisen kansantulotutkimuksen johtava persoonallisuus SIMON
KuzNETS on koonnut yksien kansien sisään

JUSSI LINNAMO
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tälöihin sisällytettyjä hypoteeseja. KuzOn kuitenkin aiheellista todeta eräitä
netsin havaintomaailmana ovat periaat- mielenkiintoisia havaintoja kysymyksistä,
teessa kaikki maat. Teollisuusmaista eräät jotka ovat ainakin jossakin määrin jääneet
aikasarjat - esim. väestöä koskevat sivuun taloudellisen analyysin päävirtauk·
ulottuvat ajassa taaksepäin jopa 1700- sista. Kuznets on nimittäin voinut todeta
luvulle, kehitysmaiden aikasarjat ovat suh- sen, kuinka suuressa määrin nopea kasvu
teellisen lyhyitä. Vain harvoissa tapauk- ja muutokset lopputuotteiden kysynnän
sissa ne ovat paria vuosikymmentä pitem- rakenteessa ovat olleet samanaikaisia. Sopiä. Hakiessaan sekä aika- että maantie- sialistimaita lukuunottamatta lopputuotteellistä ulottuvuutta testaamilleen teo- teiden kysynnän nopeat muutokset ovat
rioille Kuznets on joutunut globaalisessa . johtuneet ulkomaankaupan kautta tapahtarkastelussaan jälleen toteamaan aikasar- tuneista vaihteluista; impulssit ovat heijas.
jojen ja poikkileikkaustutkimusten keske- tuneet kansantuotteen rakennemuutoksina
nään monesti ristiriitaiset tulokset.
sekä sitä seuraavina eri sektoreiden työvoiKuznets pohtii teollisuusmaissa tapah- man osuuden muutoksina. Tuotannontekituvaaja tapahtunutta kasvuprosessia inno- jäin liikkumisvalmius on näin ollen edellyvaatioiden, väestön kasvun, elinkeinoelä- tys kasvulle.
män rakenteen, tulojenjakautumisen, kanToinen Kuznetsin erittäin mielenkiinsanmenon rakenteen, kansantalouden avo- toinen havainto koskee pääoman ja työn
naisuuden asteen ja ulkomaankaupan ra- välisiä suhteita sekä sitä erityisasemaa,
kenteen, kansainvälisen muuttoliikkeen joka itsenäisillä elinkeinonharjoittajilla on
sekä pääomavirtojen valossa. Hänen kehi- tässä jakautumassa. Suomen kaltaisella
tysmaiden kasvusta tai kasvun puutteesta maalla, jossa itsenäisten elinkeinonharjoitesittämänsä analyysi on vertailevaa. Hän tajain osuus tavaran tuotannossa ja liikenpyrkii vastaamaan kysymykseen, missä teessä (jonka Kuznets muutoin laskee
suhteessa kehitysmaiden sosiaalinen ja ta- muista palveluelinkeinoista selvästi erotloudellinen rakenne eroaa teollisuusmai- tuvaksi elinkeinoksi) on suuri, olisi erityiden vastaavasta rakenteesta ja mitkä teki- sen paljon tutkimisen aihetta siinä omituijät ovat vaikuttaneet taloudellisen kasvun sessa jakautumassa, jossa nimenomaan
maantieteelliseen rajoittuneisuuteen.
itsenäisen elinkeinonharjoittajan yhdisKirja päättyy 15-kohtaiseen yhdistel- telmä työ- ja pääomapanoksia saattaa
mään nykyaikaisen taloudellisen kasvun tuottaa varsinkin heikon kasvun vallitessa
luonteista ja siinä ilmenevistä riippuvuus- sellaisen nettotuoton, jota ei muilla yhdissuhteista. Kirjaselosteen yhteydessä ei ole telmillä voida saada aikaan.
syytä yksi tyiskoh taisesti lähteä esittelemään
Kuznets tuo selvästi esille laajankin
Kuznetsin suorittamaa yhteenvetoa, sillä empiirisen tietämyksen nykyisen rajoittumonet todetut asiat ovat sellaisenaan hy- neisuuden ja vastaamatta jäävät kysymykvinkin tunnettuja. Vähintään yhtä mie- set. Kirja on valtava hypoteesien lähde.
lenkiintoisia ovat ne monet kirjallisuudessa Kuvittelisin, että Suomen korkeakouluissa
esitetyt hypoteesit, jotka eivät käy yksiin ja tutkimuslaitoksissa suoritettava kasvuKuznetsin havaintojen kanssa ja jotka tutkimus voisi siitä ammentaa useiden
vuosien aikana arvaamattoman määrän
eivät näin ollen ole todennettavissa.
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hypoteeseja. Kysymys, jota Suomessa on
vielä suhteellisen vähän selvitetty, on pelkistettynä, mikä on tyypillinen suomalainen kasvuprosessi. Senhän ei tarvitse olla
välttämättä sama kuin suurten teollisuusmaiden eikä edes sama kuin Skandinavian
naapureittemme. Kuznetsin hylkäämät
hypoteesitkin saattaisivat osoittautua to-

siksi - ainakin tietyissä tapauksissa Suomessa.
Kirja ei ole teknillisesti vaikeasti kirjoitettu. Kuznetsin tyyli on selkeätä ja viehättävää. Luulisin kirjan sopivan yhtä hyvin ammattiekonomistin kuin taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneen, valistuneen käytännön miehenkin käteen.
JUSSI LINNAMO

J. E. MEADE The Stationary Economy.Allen
& Unwin, London 1965. 238 sivua.
Suurteoksensa The Theory of International
Economic Policy 1-11 esipuheessa MEADE
ilmoitti, tosin hieman empien, aikovansa
myöhemmin julkaista sen jatkoksi The
Theory of Domestic Economic Policy-nimisen
opuksen. Tällaista julkaisua ei ole kuitenkaan kuulunut, ja esiteltävän teoksen
alkusivuilla Meade ilmoittaakin näkemyksensä muuttuneen. Meaden aikaisempi näkemys - jota mm. Harry G.
Johnson piti vähemmän mielenkiintoisena
taksonomiana - ja sen muuttuminen eivät ole tässä seikkaperäisesti eriteltävissä.
Ainakin sen voi sanoa, että Meaden uuden
käsityksen mukaan taloustiede voi todella
tehokkaasti auttaa talouspolitiikkaa vain,
jos sen harrastajat osoittavat tähänastista
suurempaa kärsivällisyyttä ja jaksavat taivaltaa vielä pitempien abstraktisten mallien kiertoteiden kautta ennen suositusten
esittämistä. Siksi Meade on nyt ottanut.
tavoitteekseen vähenevän abstraktion menetelmää mahdollisimman johdonmukaisesti ja lyhyin askelin soveltavan, talouspoliittisesti orientoituneen talousteorian
yleisesityksen kirjoittamisen. Käsillä olevan 1 osan tavoitteena on harjoittaa lukijoita analysoimaan asioita silloin kun ne

vielä ovat yksinkertaisia, ts. esillä on
resurssien allokoituminen suljetussa stationäärisessä taloudessa ilman julkista valtaa. Stationary Economy sisältää siis staattista ja komparatiivis-staattista hintateoriaa.
Pääosa teoksesta käsittelee kapitalistista
kansantaloutta, jonka kaikilla markkinoilla vallitsee täydellinen tai potentiaalinen täydellinen kilpailu. Teoksen myöhempien osien tavoitteena on vähitellen
luopua olettamuksista, jotka tekevät täydellisen kilpailun mahdolliseksi, ja samana
selvittää, miten todellisuuden poikkeaminen alkuolettamuksista vaikuttaa kansantaloudessa syntyvien ongelmien luonteeseen. Seuraavien osien teemoina pitäisi
olla Capital, Growth and Fluctuations sekä
Beyond Competition.
Yhteiskunnallisesta »edistysmielis yydestään» huolimatta Meade on siis taloustieteen metodikysymyksissä konservatiivi,
sillä modernistithan lienevät sitä mieltä,
ettei juuri kannata tutkastella, miltä maailma näyttäisi, jos täydellisen kilpailun
edellytykset pitäisivät paikkansa. Täydellistä kilpailua käsittelevän esityksen omaperäisyys ei juuri voi ollakaan muuta kuin
esitysteknillistä tai tulkinnallista. Tämä
pitää paikkansa myös Meaden suhteen.
Tekijän rajatuotoksen arvo on siinä sama
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kuin ao. tekijän saama korvaus ja kaikki
muukin on paikallaan. Käsittelytapa eroaa
kuitenkin tavallisesta. Sillä harvoinpa
hintateorian yhteydessä tulevat keskeiseen
käyttöön sellaiset käsitteet kuin community
indifference curves, offer curve, box diagram,
production possibility curve. Erinäisiä partiaalianalyyttisiä käsitteitä Meade taas ei
ollenkaan käytä. Sen sijaan toisinaan syrjityn tuotanto teorian kokonaistaloudellinen merkitys tulee havainnollisesti esille.
Vaikutelmaa talouspoliittisesta suuntautumisesta voimistaa se, että kapitalistisen hintateorianjälkeen seuraa luku taloudellisen tehokkuuden ja tulonjaon suhteesta. Siinä tulee esille sosiaalisen optimin idea sekä Pareton että utilitaristien
näkemykset huomioon ottaen.
Viimeiset kolme lukua käsittelevät samojen edellytysten pohjalta keskusjohtoisen kansantalouden teoriaa. Tämä on
luonnollinen ratkaisu, sillä onhan täydellisen kilpailun kapitalismin teorian ja
sosialismin kokonaistasapainoteorian ykseys (optimin rajaehtojen identtisyyden
mielessä) ollut tunnettu jo Lernerin ym.
1930-luvun artikkeleista ja oikeastaan jo
Paretosta ja Baronesta alkaen. Nimiä
Meade ei tosin tässä yhteydessä enempää
kuin muuallakaan vaivaudu mainitsemaan.
Poimintona teoksesta tulkoon mainituksi, että Meade ei käsittele sosiaalistista taloussuunnittelua vain rajaehtojen
kannalta vaan matemaattisena ohjelmointitehtävänä, jossa on ratkaistava
myös muuttujien arvot sinänsä. Tällöinkin sosialismi ja laissez faire -kapitalismi
säilyvät lähisukulaisina sikäli, että kummassakin tapahtuu tuotoksen maksimointi
trial and error -menetelmän avulla. Kapitalismin osalta tämä on selviö. Sosialismin
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osal ta asia sen sij aan on länsimaisen taloustieteen aikaisempia kiistoja ajatellen mielenkiintoinen. Tuntuu itsestään selvältä
väittää, että tuotannon maksimointiin
kuuluva määräsuunnittelu ei ole sosialistisessa taloudessakaan mahdollista ilman
hintoja, mutta tällä on suunnaton periaatteellinen merkitys. Kuluttajien suvereniteetin tapauksessa ei esim. vallitsevien
tai muuten arvaamalla valittujen hintojen pohjalta lähtevä suunnittelu johda
suoraan optimiin, vaan määrien ja hintojen muutokset tulevat vuorottelemaan.
N ootissaan Stability of Yrial and Error
Planning Meade sitten osoittaa, että tasapainoon ja optin;liin päätyminen ei ole
periaatteellisesti mahdotonta mutta ei
myöskään mikään selviö .. Hintateoreettisen cobweb-asetelman ja muiden dynaamisten prosessien tavoin tässäkin tulee
kysymykseen sekä laajeneva, supistuva
että ennallaan pysyvä heilahtelu. Tulos
riippuu systeemin rakenteellisista ominaisuuksista ja sen säätelyn taitavuudesta.
Kun vertaa Meaden analyysia ja entisaikojen sanakuohua keskusjohtoisen suunnittelun periaatteellisista mahdollisuuksista (von Mises, Hayek, Robbins, jne.),
on mahdollista saada ainakin se opetus,
että tämän tapaisissa kiistoissa jo yksinkertainenkin matematisointi on ehdottoman ylivoimainen menetel;mä. - Mainittakoon, että myös kapitalismin yhteydessä Meade erittäin helppotajuisesti valaisee lineaarisen ohjelmoinnin merkitystä.
Esitystekniikan suhteen Stationary Economy on sikäli onnistunut, että se ei Meaden eräiden muiden teosten tavoin ole
pelkkää geometriaa, pelkkää algebraa tai
pelkkää aritmetiikkaa. Yleiseksi oppikirjaksi siitä tuskin on kuivuutensa takia,
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mutta sekä sisältönsä että käsittelytapansa
puolesta se on sopiva teos kansainvälisen
kaupan teoriaan paneutumisen tueksi.
Tämän ensimmäisen osan muu käyttöarvo selviääkin oikeastaan vasta sitten,
kun jatko-osat ovat antaneet tarkemman

käsityksen Meaden lähestymistavan hedelmällisyydestä. Joka tapauksessa on mielenkiintoista havaita, että myös perinteisen teoretisoinnin kannattajat yrittävät pitää puolensa tänä tilastoitumisen
aikakautena.
VEIKKO K. REINIKAINEN

L. NELSON The Investment Policies af
Foundations. Russell Sage Foundation, New
York 1967. 203 sivua. $ 7.-.

USA:ssa on säätiötoiminta suhteellisen
keskittynyttä. Vuonna 1960 säätiöitä oli
kaikkiaan noin 3 500, mutta 133 suurinta
omisti 70 % säätiöiden hallussa olevista
varoista. Kaikista säätiön saamista lahjoituksista tavallisesti vain osa saadaan perustamisen yhteydessä. Vaikka Nelsonin tutkimasta 50 :stä suurimmasta säätiöstä noin
70 % oli perustettu ennen vuotta 1939,
on 66 % kaikista lahjoituksista saatu emo
vuoden jälkeen. Nimenomaan 1940- ja
50-luku, jolloin yhtiöverotus oli verraten
korkea, olivat säätiöiden kulta-aikoja.
Investointipolitiikan yleisenä piirteenä
on, että säätiöt muuttavat melko jäykästi
omaisuutensajakautumaa. Ne myyvät haluttomasti omistamiaan osakkeita ulkopuolisille; 50 suursäätiöstä 23 :lla oli yli
puolet omaisuudesta vain yhden yhtiön
osakkeita. Toisaalta viimeisimmän kymmenen vuoden aikana pyrkivät ne säätiöt,
joiden osake-enemmistö muodostui suhdanneherkkien yritysten osakkeista, jakamaan osakeomistustaan useiden yritysten
osalle. Diversifioinnin aste ei kuitenkaan
näytä olevan ratkaiseva. Vuosina 1951-60
kasvoi diversifioituneiden säätiöiden pääoma nopeammin kuin ei-diversifioituneiden. Vuosina 1957-64 kehitys oli päinvastainen. Säätiöiden perustaminenja suurimmat lahjoitukset tapahtuvat yleensä
ennen suuria veronkorotuksia. Olisivathan
yritykset vuosina 1940-60 joutuneet mak-

RALPH

Kun koko ikänsä rahaa tehnyt amerikkalainen »self-made man» pyrkii sovittamaan vanhoja syntejään, hän tavallisesti
lahjoittaa osan omaisuuttaan kirkolle tai
muulle uskonnolliselle yhdyskunnalle, sosiaalisiin ja yleishyödyllisiin tarpeisiin tai
perustaa nimeään kantavan yliopiston,
collegen, kulttuurikeskuksen tai säätiön.
Säätiöiden taloudenpitoa on tutkittu
verraten vähän, mikäli Nelsonin lähdeviittausiin on uskomista. Ehkä äskettäinen
poliittisella tasolla havaittu mielenkiinto
(CIA:n rahoitustoiminta) lisää myös säätiöihin kohdistuvaa taloudellista mielenkiintoa.
Kaikista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
lahjoitetuista varoista oli säätiöiden osuus
7 % vuonna 1960, ja osuus bruttokansantuotteesta vastaavasti 0.16 %. Säätiöiden
omaisuus USA:n koko rahoitus pääomasta
oli samana vuonna 0.8 %. USA:ssa toimivien yritysten osakekannasta omistivat säätiöt kuitenkin 1.7 %. Säätiöiden omaisuus koostuu etupäässä niistä osakkeista,
joita jonkin yhtiön pääosakas on lahjoittanut perustamalleen säätiölle. Tämän
lisäksi säätiöiden hallussa on vielä vähäinen määrä 1ikvidejä varoja sekä valtion
lyhytaikaisia obligaatioita.
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samaan niistä varoista, mitkä he lahjoittivat säätiöille, 60-70 % veron.
Kokonaisarviointina voidaan sanoa, ettei
Nelsonin kirja ole mikään suuri säätiötutkimus. Hän ei ensiksikään tarkastele säätiöiden investointipolitiikkaa yleisen rahaja talouspolitiikan osana, jolloin säätiöiden
kansantaloudellisesta merkityksestä ei saada selkeää kuvaa. Hän esittää kymmenittäin taulukoita ja kertoo kahdella seuraavalla sivulla numero numerolta taulukkojen sisällön. Hän tarkastelee lisäksi eräitä
suursäätiöitä jokaista perustamisasiakirjan
pilkkua myöten. Teoksesta puuttuu sys-

temaattisuus; kokonaiskuva peittyy yksityiskohtien alle. Tämän lisäksi Nelsonin
käyttämät tilastolliset menetelmät ovat
turhan alkeelliset; keskiarvot ovat ainoat
tunnusluvut tutkimusaineistosta. Eräs positiivinen piirre on, että Nelson on soveltanut kyselyjä ja haastattelttia selvitellessään säätiöiden investointikäyttäytymistä
ja sen muuttumista. Hän ei tee kuitenkaan selkeää yhteenvetoa tämän mielenkiintoisen aineiston pohjalta. Suomalaiselle lukijalle on jotakin hyötyä vain
aineiston keräämisessä käytetyistä menetelmistä.

B. TURE Accelerated Depreciation in
the United States 1954-60. National Bureau
of Economic Researchl Columbia U niversity Press, New York-London 1967. Fiscal
Studies 9. xix+238 sivua. Sh. 561-.

menettely, jos se pitää poistot määrätyissä
rajoissa. Kiihdytetyt poisto-oikeudet oli
tarkoitettu mm. nopeuttamaan reaalipääoman muodostusta.
Esiteltävä empiirinen työ kuuluu osana
tutkimusten sarjaan, jonka tarkoituksena
on osoittaa eräitä verokäyttäytymiseen
liittyviä vaihtelevia uskomuksia vääriksi
tai muuttaa niitä tiedoksi. Turen tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää
mm., missä laajuudessa degressiiviset poistot - uusien määräysten kaltaisina tulivat käyttöön Yhdysvalloissa vuosina
1954-60. Riippuvathan lisättyjen poistooikeuksien investointivaikutukset siitä, miten yritykset reagoivat näihin mahdollisuuksiin. Toisena tarkoituksena oli estimoida kiihdytettyjen poistojen vaikutusta
yhtiöiden tuloveroihin ja investointimenoihin vuonna 1959 . Kysymyksessä on näin
sukulaistutkimus niille selvityksille, joita
Nils Västhagen teki Ruotsin vapaista
poisto-oikeuksista.
Tekijä kiinnittää huomiota kiihdytettyjen poistojen investointiriskiä pienen-
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Vuonna 1954 lisättiin Yhdysvalloissa yritysten poistomenettelyihin kaksi uutta
degressiivisen poiston mahdollisuutta, nimittäin declining-balance method ja sum-of. .
the-years-digits method (SYD). Edellisessä
poistoprosentti saa nousta aikaisemman
tasapoiston kaksinkertaiseen määrään.Jälkimmäisessä se muodostuu murtoluvusta,
jonka nimittäjänä on poistokohteen elinikävuosien numeroiden summa (esim 1 +
2+3+4+5) ja osoittajanajäljellä olevien
vuosien määrä. Poistosarjaksi muodostuu
näin esim. 5/15, 4/15 jne. Edellisessä metelmässä poisto lasketaan asteittain pienenevästä jäännösarvosta, kun taas jälkimmäisessä perusarvona säilyy alkuperäinen
hankintameno. Näiden lisäksi on yrityksille avoinna niiden omaan tai toimialansa kokemuksiin perustuva muukin
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tävään vaikutukseen, samoin kuin koneiden yrityskohtaisten pitoaikojen mahdolliseen lyhenemiseen. Viimeksi mainitusta
ei kuitenkaan seuraa, että pitoajat myös
koko kansantalouden näkökulmasta katsottuna lyhenisivät, sillä pelkkä poistomenettelyn muutos tuskin johtaa tuottavuuden reaalisiin muutoksiin. Ei ole
syytä uskoa, että koneita ja laitteita kokonaan romutettaisiin nuorempina kuin
ennen vuotta 1954, paitsi jos second hand
-markkinat puuttuvat. Aggregointipulmien ohella Ture viittaa yritysten tuotantofunktioiden panoskoostumuksen joustamattomuuteen etenkin lyhyellä tähtäyksellä.
Eri poistomenettelyjen käytön mitoiksi
on tutkimuksessa valittu poistokelpoisten
kohteitten yhteismäärä, itse poistot ja
kolmantena mittana kutakin poistomenetelmää käyttävien yritysten määrä. Näitä
mittoja sovelletaan toimialoittain, poistokohdetyypeittäin sekä yrityskoonja poistokohteen eliniän mukaan. Tutkimustulokset valottavat monipuolisesti kiihdytettyjen poistojen sanoman perille menoa
amerikkalaisissa yrityksissä, joissa varsinaisten järkisyiden, kuten verokantojen
kohoamisodotusten ohella monet laskentakonventiotkin lienevät estäneet degressiivisten poistojen pikaista läpilyöntiä.
Luettelomaisesti todettakoon, että kaikissa yrityksissä n. 45 %:iin vuoden 1953
jälkeen hankitusta vuonna 1959 käytössä
olevasta käyttöomaisuudesta sovellettiin
kiih<4rtettyj ä poisto-oikeuksia vuonna
1959. Suuremmat yhtiöt olivat siirtyneet
uuteen menettelyyn useammin kuin pienet. Teollisuus oli omaksunut alenevat
poistot kauppaa ja kaivostoimintaa hanakammin. Ilmiö näytti kuitenkin olleen
läheisemmin yhteydessä yrityksen kokoon

kuin muihin seikkoihin, esim. toimialaan.
Yhtiöiden kiihdytetyt poistot vuonna 1959
olivat 52 % vuoden 1953 jälkeen hankittujen poistokohteitten yhteispoistoista.
Kaikista poistoista ne olivat vastaavasti
37 0/0. Pääomayhtiöissä oli lisätyt poistooikeudet otettu käyttöön huomattavasti
useammin kuin henkilöyhtymissä tai yksityisissä yrityksissä. Declining-balance-menetelmän suosio oli suurempi kuin SYD :n.
Yhtiöiden poistojen suuremmuudeksi kuviteltuun tasapoistotilanteeseen verrattuna
Ture estimoi vuonna 1959 $ 2.4 mrd (kokonaispoistot olivat $ 20.5 mrd). Summa
on n. 50 % suurempi kuin mitä lisättyjen
poisto-oikeuksien kohteena olevasta käyttöomaisuudesta olisi tasapoistoin voitu
tehdä. Nämä vain muutamina esimerkkeinä poistokysymyksen saamasta valaistuksesta Turen tutkimuksen perusteella.
Tutkimuksen kysymyksenasettelut oikeastaan osoittavat, miten niukasti on
käytettävissä havaintoaineistoon perustuvaa tietoa yritysten tuloslaskentakäytännöstä. Olihan tutkimuksen ensisijaisena
tavoitteena selvittää lisättyjen poisto-oikeuksien käyttämisen laajuutta seitsemänä
ensimmäisenä vuotena. Käytettävissä ei
ole sellaista perustietoutta, jonka pohjalta
voitaisiin esittää pitemmälle meneviä ja
mielenkiintoisempia kysymyksiä. Nämä
kysymykset voisivat koskea esim. sellaisia
karakterisoivia piirteitä, joilla lisättyjä
poisto-oikeuksia käyttävät ja käyttämättömät yritykset voitaisiin tunnistaa. Empiirinen työ tältä alueelta olisi paikallaan
omassakin maassamme, jotta saataisiin
sormenpäätuntumaa pitävämpi ote siihen
verovapausvillitykseen, jonka nykyisin toivotaan ratkaisevan nopeasti mitä erilaisimpia ongelmia. Kannattaisi siis tutkia
sitä maaperää, johon veropoliittiset toi-
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menpiteet on tarkoitettu. Pitkälle kehitetty
tulos laskentateoreettinen käsi tteistömme
saattaisi osoittautua tehokkaaksi hypoteesien laadintavälineeksi, jolla tuloslaskenta-

käyttäytymisestä voisi lähteä irti suhteellisesti vieläkin enemmän kuin esitellystä
varsin ansiokkaasta tutkimuksesta.
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