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Pääomatuotto ja pääomakustannukset
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
syyskuun 20 päivänä 1967 piti
JAAKKO LASSILA

Talouspoliittinen keskustelu on kuluneina vuosina ruvennut yhä selvemmin asettamaan kysymyksensä taloudellisen kasvun näkökulmasta.
Tämän keskustelun tuloksena on otettu esille kansantaloustieteen ikivanha ongelma käytettävissä olevien tuotannontekijöiden mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Työvoiman tehokkuuden rinnalle on nyt
erikoisen selvästi saatettu myös pääoman tehokkuuden ongelma taloudellisena kokonaiskysymyksenä. Tässä keskustelussa on käytetty sellaisia käsitteitä kuin pääomavirtojen ohjaaminen tai pääomien ohjautuminen riippuen siitä, uskotaanko tehokkuuden vaatimuksen parhaiten
täyttyvän keskitetyn päätöksentekoprosessin vai markkinamekanismin
kautta. Ns. pääomavirtojen ohjaajat vaativat julkisen vallan välitöntä
puuttumista rahoituspäätöksiin, ja ns. ohjautumisen kannattajat puolestaan odottavat sellaisia uusia puitteita, jotka loisivat nykyistä parem'mat mahdollisuudet markkinamekanismin toiminnalle. Ideologiat koh:'
taavat toisensa tässä keskustelussa.
Keskustelun synnyttäjänä näyttää olevan käsitys, että pääomien
käyttö on ollut Suomessa verraten tehotonta. Tämän käsityksen tueksi
esitetään laskelmia,. jotka osoittavatkin toisaalta pääomanmuodostuksen olleen maassamme kansainvälisesti katsoen erittäin korkean, kun
taas toisaalta kansantulon kasvuvauhti ei ole yltänyt kuin länsieurooppalaiselle keskitasolle. Tästä on mm. päätelty, että rajapääomakerroin
meillä olisi korkea. Päädytään näin ollen käsitykseen verraten tehottomasta pääoman käytöstä, huonosta ohjautumisesta tai ohjaamisesta.
Erääksi selitykseksi on tarjottu sitä, että julkisten palvelusten kysynnän
kasvaessa voimakkaasti sotien jälkeen on koulujen, sairaaloiden, virastotalojen jne. rakentamistarve ollut erittäin suuri. Maataloutta ja rakennustoimintaa on tuettu ohjaamalla pääomia näihin sektoreihin. Työlli-
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syysongelmien jatkuva pinnallaolo on puolestaan johtanut paaomien
su~ntautumiseen esimerkiksi tieverkoston rakentamiseen eritoten syrjäseuduilla, tai vesivoiman rakentamiseen siitä huolimatta, että pääomakustannukset muodostuvat energiayksikköä kohden erittäin korkeiksi.
Julkinen sektori on lisäksi harrastanut teollistamista - paitsi työllisyysja pienteollisuuslainoja myöntämällä osallistumalla itse pääomaintensiivisten teollisuuslaitosten perustamiseen. Tämä on usein tapahtunut ilman, että kannattavuuskriteerit olisivat riitt~västi päässeet investointipäätöksiin vaikuttamaan. Julkisen vallan toiminnalle onkin
ollut tunnusomaista pääomien kanavoiminen aloille, jotka ovat pääomaintensiivisiä ja joissa investointien tuotantoa ja tuloa lisäävä vaikutus
on jakaantunut erittäin pitkälle ajanjaksolle.
Voidaanko syytä pääomien "tehottomasta käytöstä" sälyttää kuitenkaan vain julkisen vallan niskoille? Arvosteluhan on toisaalta verraten
kärkevänä suunnattu myös yksityisen sektorin suorittamiin investointeihin. On väitetty, että investointien kannattavuuden punninta tai
selvien tuottotavoitteiden asettaminen on sekä rahoittajien että investointisuunnitelmia toteuttavien yritysten taholla jäänyt usein vähäiseksi
ja että esimerkiksi verotusnäkökohdat saattavat saada kohtuuttoman
suuren painon investointipäätöksiä suoritettaessa. Tuskin voidaankaan
täysin kiistää väitettä, että investointipäätökset usein nojautuvat pikemminkin tunteisiin ja tuntumiin kuin seikkaperäisiin investointikalkyyleihin ja että raha- ja luottolaitokset ovat aivan liian vähän harrastaneet sellaista investointisuunnitelmien punnintaa, jota ne eräissä muissa
maissa normaalisti tekevät. Näiltä osin kritiikki on osittain ollut oikeutettuakin.
A priori näyttäisi täten olevan joukko syitä, jotka tukevat käsitystä,
että pääomien käyttö sodanjälkeisessä Suomessa on ollut suhteellisen
tehotonta, ja että nykyisessä pääomien ohjautumismekanismissa esiintyy
sellaisia kitkatekijöitä, joiden karsiminen saattaisi johtaa pääomien käytön tehostumiseen. Tieteen työkaluin ei kuitenkaan mitään sitovaa tai
lopullista osoitusta ole saatavissa, koska olisi kyettävä osoittamaan ne
vaihtoehtoiset investointikohteet, joiden toteutumatta jääminen menneisyydessä on ollut pääomien käytön tehottomuuden syy tai joiden toteutuminen puolestaan olisi alentanut rajapääomakertoimen lähemmäksi
kansainvälistä tasoa. Kuka määrittelee ja määrää investointien ja pää-
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omien suuntautumisen kriteerit ja minkälainen paino olisi annettava erilaisille kriteereille jossakin "kansallisessa hyvinvointifunktiossa"? Onko
ensisijaiseksi asetettava investointien työllisyysvaikutus vai kiinnitetäänkö
päähuomio investointien kannattavuuteen, ja onko mittana silloin yksityistaloudellinen tuotto sijoitetulle pääomalle, vai ollaanko pääasiassa
kiinnostuneita siitä ulkomaanvaluuttojen mahdollisesta nettosäästöstä,
joka jonkin investoinnin avulla voidaan saåvuttaa? Vai ovatko poliittiset tavoitteet tai omavaraisuuspyrkimykset kriisitilanteiden varalta tärkeitä?
"Hyvyyksistä" ,ja "paremmuuksista" on taloustieteen asein verraten
vaikeata mitään lausua. Weifåre-taloustieteestä tämä umpikuja on tuttu.
Mikä on paras maailma kaikista ajateltavissa olevista maailmoista?
Onko jostakin preferenssiasteikosta löytyvä optimi "parempi" kuin jossain toisessa järjestelmässä esiintyvä optimi. Olen verraten pitkään viipynyt niissä periaatteellisissa vaikeuksissa, jotka liittyvät arvosteluihin
pääomien suuntautumisesta tai pääomien käytön tehokkuudesta, liittyivätpä ne sitten pääoman käyttöön menneisyydessä tai suosituksiin
pääomien käytön tehostamisesta tulevaisuudessa. Tästä umpikujasta ei
ulkopuolinen tarkkailija itse asiassa voikaan vapautua muutoin kuin tuomalla julki omat preferenssinsä ja esittelemällä omat arvostelukriteerinsä.
Väittämä, että olemme rahoitusmarkkinoillamme sodanjälkeisessä
Suomessa verraten pitkälle etääntyneet markkinamekanismista ja että
rahoitus nojautuu yhä enemmän institutionaalisesti suoritettuihin säännöstelypäätöksiin, ei kuitenkaan vielä sisällä lausumaa markkinamekanismin puolesta tai sitä vastaan niukkojen pääomavarojen suuntaajana.
Sen sijaan väittämä, että markkinamekanismin edes osittainenkin palauttaminen rahoitus markkinoille saattaisi merkitä nykyisen allokointimekanismin tehostumista, sisältää jo kannanoton eräänjärjestelmän puolesta. Arvoltaan tämä kannanotto on tietysti periaatteessa identtinen
niiden väittämien kanssa, joiden mukaan julkisen vallan nykyistä suurempi ja välittömämpi puuttuminen pääomien ohjaamiseen saattaisi
johtaa pääomien tehostuneempaan käyttöön. Seuraavassa pyrin omasta
preferenssiasteikostani lähtien esittämään markkinamekanismin tehostamiseen rakentuvan vaihtoehdon.
Markkinataloudellisessa järjestelmässä katsotaan pääoman kustannuksilla ja tuotoilla olevan pääomien ohjautumisessa ratkaisuvalta. Ta-
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loudenpitäjät suorittavat valintansa heille tarjoutuvien vaihtoehtojen
välillä ja valintoja ohjaa pyrkimys jonkin tavoitefunktion maksimoimiseen. Taloudenpitäjät, joilla on vapaita sijoitusvaroja hallussaan, pyrkivät sijoittamaan varansa siten, että maksimoinnin kohteena on eräs
tavoitefunktio, jonka argumentteina esiintyvät nettotuotto, riski ja likviditeetti. Riskiltään ja likviditeetiltään samanlaisista sijoituskohteista valitaan aina se, jonka nettotuotto on korkein. Puuttumatta lähemmin
riski- tai likviditeettiarvostukseen merkitsee tämä käyttäytymisolettamus
yksinkertaisesti vain sitä, että tuoton ja riskin, tuoton ja likviditeetin, ja
tietysti riskin ja likviditeetin välillä vallitsee jonkinlainen korvattavuussuhde siten, että jonkin sijoituskohteen riskin lisääntyminen tai likviditeetin väheneminen ovat kompensoitavissa vain sijoituskohteen nettotuoton kasvulla. Kysymyksessä on itse asiassa tavanomainen finanssisijoittajan käyttäytymistä koskeva olettamus: käyttäytyminen on riippumaton siitä institutionaalisesta ympäristöstä, jossa valintoja suoritetaan
tai niistä vaateista, jotka sijoitusvaihtoehtoina ovat olemassa. Riski- ja
likvidiysarvostuksella painotettu, odotettavissa oleva nettotuotto ohjaa
näin ollen pääomia aina kun valintamahdollisuuksia on tarjolla.
Olosuhteissa, joissa riski- ja likviditeettiarvostus vaikuttavat pääoman
tuottoon ja jokin kiinteä rahoituksen hankintakustannuksista johtuva
ero esiintyy pääoman tuoton ja kustannusten välillä, heijastuu riskin
kasvu tai likvidiyden väheneminen myös pääomakustannusten suuruudessa. Mitä riskipitoisempi rahoitusta etsivä yritys tai suunniteltu investointi on, tai mitä epälikvidimmässä muodossa rahoitusta hankitaan,
sen korkeammaksi muodostuu pääoman hinta. Yrityksen velkaantumis:asteen kasvattaminen 40 %:sta 500/0 :iin voi tapahtua alhaisemmin kustannuksin kuin velkaantumisasteen nostaminen 60 %:sta 70 ~~ :iin,
vaikka tarvittava pääoman määrä olisi yhtä suuri. Täyden riskin kantava
osakepääoma on yritykselle kalliimpaa kuin etuoikeusjärjestyksessä sitä
ennen tuleva vakuudeton laina, joka puolestaan on kalliimpi kuin kiinnitysvakuuksia vaativa obligaatiolaina jne. Markkinoilla voidaankin
yleensä havaita selvä velkaantumisastevaikutus (ns. debt-ratio @ct),joka
kohdistuu rahoitusta tarvitsevan yrityksen pääomakustannuksiin. J 0honkin yritykseen hankitun lisärahoituksen riskin kasvu tai käytetyn
rahoitusmuodon likvidiyden väheneminen nostavat yrityksen pääomakustannuksia.
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Kun rahoituksen tarjoajan luonnollisenå pyrkimyksenä on' saavuttaa
mahdollisimman korkea nettotuotto sijoitetulle pääomalle, rahoituksen
tarvitsija tavoittelee yhtä luonnollisesti mahdollisimman alhaista rahoituksen nettokustannusta. Rahoitusmarkkinamekanismin täydellisyydestä
tietysti viime kädessä riippuu, missä määrin riski- ja likvidiysarvostus
pääsevät heijastumaan rahoituksen tarjoajien edellyttämässänettotuotossa ja näin ollen rahoituksen tarvitsijoiden pääomakustannuksissa. Käsitykseni mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinamekanismi
on sellainen, että velkaantumisastevaikutus yrityksien rahoituskustannusten korkeuteen on erittäin suuri, ja tätä käsitystä on omiaan tukemaan
eräät tätä kysymystä koskeneet selvitykset.
Varsin luonnollinen yritysten investointikäyttäytymistä koskeva olettamus on vielä se, että vain sellaisia investointikohteita pyritään toteuttamaan, jotka antavat pääomakustannuksia korkeamman nettotuoton
sijoitetulle pääomalle. Kuinka paljon pääomakustannuksia suurempaa
nettotuottoa odotetaan, riippuu tietysti yrityksen itselleen åsettamasta
tuottocavoitteesta, joka puolestaan heijastaa tulevaisuuden epävarmuuksien aiheuttamaa riskiarvostusta. Voitaneenkin lähteä siitä, että rationaalisesti käyttäytyvä yrittäjä pitää mielessään jotain tuotto tavoitetta ja
että olemassa olevan kapasiteetin puitteissa tapahtuvaa tuotantoa kannattaa jatkaa vain, jos pääomatuotto pitkällä tähtäyksellä kattaa pääomakustannukset ja jos la~jennusinvestointien osalta voidaan asettaa
tuottotavoite, joka riskin huomioon ottaen selvästi ylittää investoinnin
synnyttämät pääomakustannukset.
Edellä karkeasti hahmoteltu pääomien ohjautumis"malli" ,jos sitä sellaiseksi yleensä voidaan kutsua, vastaa pääpiirteiltään kansantaloustieteen klassillista käsitystä tuotantovoimien ohjautumismekanismista.
Tämän käsityksen mukaan markkinamekanismin suhteellisen esteetön
toiminta johtaa erääseen pääomien allokointioptimiin. Haluan tässä yhteydessä vielä uudelleen korostaa, että tällainen malli, vaikka se täydellisyydessään tyydyttäisikin ns. marginaaliset optimin tasapainoehdot,
ei kuitenkaan todista mitään "hyvyydestään" tai "paremmuudestaan"
suhteessa muunlaisiin allokointimekanismeihin. Markkinamekanismin
"paremmuus" on viime kädessä uskon asia.
Niin kauan kuin varojen sijohtajien valinnat ja yritysten investoinnit
viime kädessä nojautuvat desentralisoituihin päätöksiin, jotka syntyvät
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tuotto tavoitteisiin ja tuotto-odotuksiin nojautuen, pääomat ohjautuvat
noiden päätösten pohjalta. Näissä olosuhteissa muodostaa investointien
yksityistaloudellinen kannattavuus mitattuna esimerkiksi tuottona sijoitetulle pääomalle pääomien käytön tehokkuuden peruskriteerin. Se
tuottotavoite, jonka yritykset investoinneilleen asettavat ja samalla se
taitavuus, jolla investointipäätökset kyetään toteuttamaan, ratkaisevat
viime kädessä pääomien tehokkaan ohjautumisen. Jos yritykset ryhtyvät
toteuttamaan investointeja ilman selväpiirteisiä tuotto tavoitteita ja vaihtoehtoiskalkyylejä ja markkinariskiä aliarvostaen tyytyvät vaatimattomiin tuottotavoitteisiin, on olema~sa vaara, että pääomien ohjautuminen
tapahtuu tehottomasti. Jos rahoituksen tarjoajien riskiarvostus on myös
joustamaton eikä heijastu heidän tuotto-odotuksissaan eikä liioin pääomien kustannuksissa, on sama vaara edelleen olemassa. Jos rahoitusmarkkinarakenne jossain maassa on sellainen, että rahoitus ei ohjaudu
viime kädessä tuotto-odotuksiin sekä riski- ja likviditeettiarvostukseen
nojautuen, ei pääomien allokoinnissa kyetä saavuttamaan markkinataloudellista optimia vaan jotain muuta.
Tilanne suomalaisessa teollisuudessa on oman subjektiivisen käsitykseni mukaan syistä, joihin palaan hieman tuonnempana, sellainen, että
selväpiirteinen tuottotavoitteiden asettaminen on jäänyt verraten harvinaiseksi. Syistä, joihin niin ikään on mahdollista palata vasta tuonnempana, eivät riski- ja likvidiyserot heijastu l~inkaan erilaisten vaateiden
tuotoissa, vaan ne häviä:vät eri rahoituslaitosten helmaan, ja tuotto erot
vaateiden välillä pohjautuvat lähinnä institutionaalisesti tehtyihin päätöksiin. Näin ollen eivät riski- ja likvidiyserot liioin pääse heijastumaan
pääomakustannuksissa ja näin ohjaamaan yritysten investointipäätöksiä.
Suomen rahoitusmarkkinat ovat institutionalisoituneet, lokeroituneet ja
jäykistyneet ja eräät rahoitusmahdollisuudet kokonaan syrjäytyneet,
niin että epäilyksiä allokointitehokkuudesta voidaan syystä esittää.
Onkin mielenkiintoista edellä esitetyn markkinamallin tarjoamaa taustaa vastaan estottomasti tuoda julki eräitä ajatuksia, joita suomalaisten
rahoitusmarkkinoiden pintapuolinenkin tarkastelu tuo mieleen, ja spekuloida mietteillä, joita näissä verraten yksinkertaisissa oloissa yritysten
investointikäyttäytymiseen voidaan arvella liittyvän. Haluankin korostaa sitä, että tästä eteenpäin esitykseni rakentuu voittopuolisesti subjektiivisiin näkemyksiin suomalaisesta todellisuudesta, vaikka toisaalta pyr-
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kimyksenä koko ajan onkin eräänlaiseen kokonaishahmotukseen pääsemInen.
Lähtökohtana seuraavassa suoritettavalIe tarkastelulle on siis tiukasti
ottaen edelleen se, että varojen sijoittaja etsii ensisijaisesti mahdollisimman korkeata nettotuottoa sijoitusten riski- ja likvidiysominaisuudet
huomioon ottaen, että rahoituksen tarvitsijat pyrkivät minimoimaan pääomakustannukset,joissa rahoitusvaateiden riski-ja likvidiysominaisuuksien
tulisi heijastua ja että yritykset tavoittelevat investoinneillaan pääomakustannukset ylittävää nettotuottoa, jolloin tuottotavoitteessa tulisi tulevaisuuden epävarmuuden vuoksi riskin niin ikään näkyä.
Missä määrin suomalaiset rahoitusmarkkinat pystyvät nämä "tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden" kriteerit täyttämään? Ensimmäinen vaatimus varojen sijoittajien vapaasta valinnasta täyttyy helposti. Tarjolla
oli vielä viime vuonna täysin verovapaita valtion obligaatioita, jotka
olivat joko 50 % :sesti indeksiehtoisia 6 1/2 %:n korolla tai indeksiehtoa
vailla, jolloin juoksuajasta riippuen korko oli joko 9 % tai 8 1/4 %, ja
omituista kyllä lyhyemmällä juoksuajalla varustettu ja näin ollen suhteellisesti likvidimpi paperi tarjosi korkeamman tuoton. Joka tapauksessa indeksi ehtoa vailla oleva verovapaa 8 1/4 %:n valtion obligaatioon
suoritettu sijoitus oli identtinen täysin riskivapaan, mutta veronalaisen
sijoituskohteen kanssa olettaen, että tämän korko olisi ollut 16 1/2 0/0
sen henkilön sijoituskalkyylissä, jonka marginaalivero oli 50 0/0. Edellyttäen, että varojen sijoittajan riskiarvostus yksityiseen obligaatioon tai
vaikkapa osakesijoitukseen verrattuna olisi ollut esimerkiksi 3 1/2 prosenttiyksikköä, jota seuraavassa voidaan esitys teknillisistä syistä pitää
työhypoteesina, asetettiin itse asiassa välittömästi teollisuuteen tapahtuvalIe sijoitukselle 20 %:n tuottovaatimus. Yleisölle osoitetut yksityiset
obligaatiolainat tai yleisön merkittäviksi tarjotut osake-emissiot ovatkin
jääneet tämän liioitellun tuottovaatimuksen takia käytännöllisesti katsoen kokonaan pois suomalaisesta rahoitusmarkkinakuvasta. Tarjolla on
onneksi ollut mahdollisuus sijoittaa varat verovapaisiin rahalaitostalletuksiin. Otettakoon esille vaikka 6 1/2 %:n korkeakorkoinen talletustili.
Samalla riskillä ja samoilla likvidiysominaisuuksilla varustetun yksityisen
ja verollisen arvopaperin olisi tarjottava 13 %:n tuotto ollakseen kilpailukykyinen edellyttäen lisäksi, että arvopaperisijoituksen tekeminen olisi
käytännössä teknillisesti yhtä yksinkertainen kuin talletus rahalaitokseen.
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Jos riskikorvaus arvostetaan jälleen 3 1/2 prosenttiyksiköksi ja rahalaitostalletukseen liittyvä likviditeettietu niin ikään 3 1/2 prosenttiyksiköksi
päädytään jälleen 20 %:n tuottovaatimukseen yleisesti liikkeelle laskettaviksi tarkoitettujen yksityisten arvopapereiden osalta. Tässä yhteydessä
en halua puuttua aikoinaan voimassa olleeseen asuntotuotannon veronhuojennuslakiin ja sen tarjoamiin sijoitusmahdollisuuksiin, enkä sijoittajien luonnolliseen halukkuuteen inflaatio-odotusten vallitessa hakeutua
reaaliarvoihin. Liioin ei ole syytä kajota niihin rahoitusvirtoihin, jotka
lakisääteisesti tai riskin kattamisen tarkoituksessa hakeutuvat vakuutusyhtiöihin. Joka tapauksessa varojen sij'oittajat rationaalisesti käyttäytyessään
luonnollisestikin sijoittavat varansa joko verovapaisiin valtion obligaatioihin tai rahalaitostalletuksiin. Sellaisia investointikohteita, jotka tarjoavat sijoitetulle pääomalle yli 20 %:n tuoton, ei hevin ole löydettävissä,
ja tänlä tuottovaatimus voidaan toki kiertää toteuttamalla investointi
esimerkiksi rahalaitosluotolla. Onkin todettava, että julkinen valta on
arvostanut pääoman tuottovaatimuksen ennen veroja noin 20 % :ksi,
mutta onneksi se samalla tarjoaa elinkeinoelämälle tämän tuottovaatimuksen kiertämismahdollisuuden. Rahoitusvirrathan ohjataan verOV3pauksien avulla toisaalta rahalaitossektoriin ja toisaalta vakuutusyhtiöihin.
Rahalaitoksilla onkin mahdollisuus siitä huolimatta, että ne kykenevät
tarjoamaan vähintään 13 %:n verollista, riskivapaata ja likvidiä tuottoa
sijoittajalle, myöntää luottoa esimerkiksi 8 %:n keskikorolla. Minkälaisten kriteerien nojalla nämä rahoitusvarat edelleen suuntautuvat elinkeinoelämään on jossain määrin epäselvää. Epäilyksiä on esitetty, että
rahoituksen säännöstelyjonossa etuilemaan pääsevät vanhat asiakkaat,
ja yrityksen kannattavuus tai investoinneista syntyvä tuotto sijoitetulle
pääomalle eivät pääse sanottavasti vaikuttamaan rahoituksen jakaantumiseen. Rahalaitosten keskinäisen talletuskilpailun epäillään niin
ikään heijastuvan luottopäätöksissä, mikä synnyttää sidonnaisuuksia ottoja antolainauksen kesken. Erilaisten tavoitesäästämismuotojen yleistämisen katsotaan myös tavallaan sitovan luottopäätökset kannattavuudesta
riippumattomiinkaavoihin. Sijoitusten kannattavuuden punninta on
saattanut jäädä toissijaiseksi tehtäväksi, sillä hyvin hitaasti on meillä
lähtenyt liikkeelle yritys tutkimus luotonannon kriteerimielessä. Samoja
epäilyksiä on kohdistettu myös vakuutusyhtiöiden sijoituspolitiikkaan.

PÄÄOMATUOTTO JA PÄÄOMAKUSTANNUKSET

9

Arvailuja on tuotu julki siitä, että vakuutuksien hankinta kytkeytyy niin
tiukasti vakuutusyhtiöiden sijoituspäätöksiin, että seurauksena on luottojen varsin selvä kiintiöinti vakuutus asiakkaiden kesken, jolloin yritysten ja investointien kannattavuusharkinta käytännössä kokonaan syrjäytyy. Näin on asianlaita joka tapauksessa eläkevakuutuksen lakisääteisessä takaisinlainaustoimipnassa, jonka välttämättömyys taas johtuu
elinkeinoelämän mahdollisuudesta turvautua omiin eläkesäätiöihin. Olkoot arvostelut oikeutettuja tai ei, arvostelijoiden olisi joka tapauksessa
osoitettava ne vaihtoehtoiset sijoituskohteet, joihin markkinamekanismin
puuttuessa rahoitusvarat olisi ollut ohjattava. Olkoon todellisuus siis
mikä tahansa, raha- ja luottolaitoksiin ja vakuutusyhtiöihin institutionalisoidun rahoitusjärjestelmän seurauksena riskiarvostuksen vaikutus sijoitusten tuottoon ja rahoituskustannuksiin häviää kokonaan. Se uppoaa
raha- ja luottolaitosten helmaan, jossa toiminnan riskit jaetaan tasajsesti
ja tasapuolisesti kaikkien luotonsaajien ja kaikkien toteutettavien investointiprojektien kesken ja sijoitusriskiä voidaan edelleen kattaa verottajan sallimien luottotappiovarausten avulla. Riskikorvauksen ottoa luotonsaajilta korkeamman koron muodossa ei tapahdu ja näin häviää eräs
rahoitusmarkkinamekanismin oleellinen piirre suomalaisesta rahoitusrparkkinakentästä. Yritysten kulloisestakin velkaantumisasteesta riippumatta luottoa myönnetään kiinteällä ja muuttumattomalla yksikköhinnalla ja yritysten velkaantuneisuus ei pääse vaikuttamaan lisärahoituksen saantiin. Debt-ratz:o effect eli velkaantumisastevaikutus rahoituksen hintaan ei näin pääse lainkaan esille eikä aseta rajaa sille suhteelliselle velkamäärälle, jonka yritykset voivat saada. Mitään velkaantumisastevaikutuksen puuttumista korvaavaa normia korkeimmalle sallittavalle velkaantumisen määrälle luottopäätösten kriteeriksi, ei uusia investointiluottoja myönnettäessä ole raha- ja luottolaitoksissa liioin syntynyt.
Minkälaiselle tasolle voidaan tällaisessa järjestelmässä sitten ajatella
uusinvestointien tuottotavoitteen asettuvan. Yrittäjät pyrkivät luonnollisesti saamaan mahdollisimman korkean nettotuoton sijoitetulle pääomalle. Tuntuu kuitenkin luonnolliselta, että pitkän aikaa jatkunut protektionistinen suuntaus maassamme loi ilmapiirin, jolle on ollut tunnusomaista pikemminkin halu saavutettujen etujen turvaamiseen ja kilpailun välttämiseen kuin uusien tuotto mahdollisuuksien systemaattiseen etsimiseen. Toteutuneiden inflaatio-odotusten vuosien opetukset ovat li-
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säksi vielä lähellä, jolloin investointien toteuttamiseen sisältyvät riskit
osoittautuivat käytännössä verraten vähäisiksi. Systemaattista tuottomahdollisuuksien etsintää rajoittavat tietysti ne sidonnaisuudet, jotka
määrätyllä alalla toimiminen aina tuo mukanaan. Joustava siirtyminen
toiselle toimialalle on vaikeata ja yksinkertaisinta on tyytyä niihin tuottomahdollisuuksiin, joita toiminnan jatkaminen totunnaisella toimialalla
tuo mukanaan. Yrittäjillä saattaa lisäksi olla taipunlus tuijottaa liikevaihdon kehitykseen toiminnan tuloksellisuuden mittapuuna, jolloin
selväpiirteisesti asetetut tuottotavoitteet saavat vähemmän huomiota
osakseen. Lähellä onkin se ajatus, että investointien tuottotavoitteet
voivat käytännössä asettua verraten likelle pääomakustannuksia ja että
tuottotavoitteeseen sisällytettävä riskivara jää vähäiseksi. Yksityisten investointien tuottotavoitteista käytännössä on a priori kuitenkin mahdotonta mitään varmaa lausua. Seuraavassa lähdetään kuitenkin ajatuksesta, että uusinvestointien tuottotavoitteet käytännössä asettuvat verraten lähelle investointien synnyttämiä pääoI)1akustannuksia, jolloin
pääomakustannuksiin lasketaan myös se korvaus, joka markkinahintana
olisi omalle pääomalle maksettava.
Yritys voi rahoittaa investointinsa joko vierasta pääomaa tai uutta
omaa pääomaa hankkimalla tai turvautumalla toiminnasta syntyvään
omarahoitukseen. Kaikkien näiden eri rahoitusmuotojen kustannukset
poikkeav~t meillä suuresti toisistaan. Kun uuden oman pääoman markkinahinnaksi voidaan valtion obligaatioiden ja talletusten verovapauden
takia arvioida 20 % ja kun yritys maksaessaan tälle pääomalle korvausta
osingon muodossa joutuu itse tulostaan maksamaan veroa 60 %, muodostuu näin rahoitetun toiminnan pääomakustannukseksi 50 % ja uuden
investoinnin tuottovaatimukseksi niin ikään vähintään 50 0/0. Osake-sijoittajat voivat tietysti saada tuottonsa myös pääoman arvonnousun
muodossa, joka voi realisoitua osakkeiden markkinahinnan nousuna tai
ilmaisosakeanteina, jolloin verotuksen aiheuttama vaikutus yrityksen
oman pääoman kustannuksiin muodostuu esitettyä alhaisemmaksi,
mutta osingonjakovaihtoehdossa asettuu tuottotavoite saavuttamattomiin. Yksityisten obligaatioiden tuottovaatimus niiden ostajien näkökulmasta arvioitiin niin ikään 20 %:ksi. Kun vieraalle pääomalle maksettavat korvaukset ovat kuitenkin verotuksessa ainakin osittain vähennyskelpoiset, muodostuu näin hankitun rahoituksen nettohinnaksi kenties
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8 0/0. Rahalaitoksilta hankitun 8 %:n luoton nettokustannus sen sijaan
ei parhaassa tapauksessa nouse kuin 3.2 % :iin, ja näin rahoitettavien investointien tuottovaatimusta ei ainakaan periaatteessa tarvinne paljonkaan korkeammaksi asettaa. Yritykselle, joka pyrkisi jatkuvasti säilyttämään velkaantumisasteensa kohtuullisena ja rahoittamaan toimintansa
ainakin puoleksi uudella omalla pääomalla, muodostuisi pääomakustannus näissä olosuhteissa 30 %:ksi ja yrityksen kasvun ehdoksi tulisi
samalla sellaisten investointikohteiden löytäminen, jotka jatkuvasti kykenevät tarjoamaan vähintään 30 %:n tuoton sijoitetulle pääomalle.
Tällaisia investointikohteita ei hevin löydy. Yhdysvalloissa on erään selvityksen mukaan teollisuuteen sijoitetun pääoman tuotoksi arvioitu
vuonna 1965 keskimäärin 12 %. Tällaisen tuoton saavuttaminen sijoitetulle pääomalle meidän oloissamme voisi tapahtua vain yrityksissä,
joilla on velkaa vähintään 75 %, eikä siis omaa pääomaa enempää
kuin 25 %.
Vaihtoehtoiskalkyyliin rakentuva arvio uuden oman pääoman hinnasta asettaa investointien tuottotavoitteen käytännössä saavuttamattoman korkeaksi; toisaalta institutionaalisesti määräytyvä vieraan pääoman netto hinta luottolaitoksista hankittuna asettaa vieraan pääoman
hinnan erittäin alhaiseksi ja näin ollen tekee ainakin periaatteessa mahdolliseksi verraten alhaiseen tuottotavoitteeseen tyytymisen. Käytännössä
onkin tilanne muodostunut sellaiseksi, että rahoitusta ei pyritäkään hankkimaan uudella omalla pääomalla enempää kuin yleisöltä suoraan tapahtuvalla luotonotolla, vaan ulkoisen rahoituksen hankinnassa nojaudutaan yksinomaan raha- ja luottolaitoksista saataviin luottoihin sekä
yrityksen tuloksen kautta syntyvään omarahoitukseen.
Mikä on sitten tuloksen kautta hankitun omarahoituksen hinta yritykselle vaihtoehtokalkyylinä ja kuinka suureksi se voitaisiin käytännössä
arvioida? Omarahoitusta on ainakin periaatteessa verrattava uuteen
omaan pääomaan, jos yritykselle ja sen omistajille lasketaan menetetyn
tuoton muodossa vaihtoehtoislaskelma samojen periaatteiden mukaan
kuin aikaisemmin. Jos vertailukohteeksi otetaan jälleen verovapaa 6 1/2
%:n rahalaitostalletus, päädytään entisin edellytyksin siihen, että näytetyn mutta jakamattoman voiton muodossa hankitun rahoituksen hinta
menetettynä vaihtoehtotuottona on periaatteessa sama kuin uuden oman
pääoman hinta. Kun osakkeenomistajat eivät kuitenkaan välttämättä
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odota voitonjakoa vaan ovat halukkaita jättämään tuloksen yritykseen,
ja kun osakkeenomistajan vaihtoehtokalkyyliä ei oteta huomioon, muodostuu jakamattoman voiton hinnaksi yritykselle, jos menetetty vaihtoehto edelleen on 6 1/2 %:n v~rovapaa talletus, juuri tuo 6 1/2 %. Näin
tapahtuvan omarahoituksen hinta on yritykselle korkeampi kuin rahalaitoslainan hinta. Varastovarauksen lisäämisen tai poistojen avulla
hankitun rahoituksen hinta taas samaa vaihtoehtokalkyyliä noudattaen
muodostuu tietysti korottoman verovelan ansiosta halvemmaksi eli 60
%:n verolla 2.6 % :ksi.
Omarahoituksen hinta vaihtoehtokalkyylissä ei käytännössä kuitenkaan ole merkityksellinen, koska sen hinta ei samalla tavoin kuin ulkoisen rahoituksen hankinnassa ole rahoituksen saannin edellytys. Vaihtoehtoiskustannus ei toisin sanoen ole identtinen rahoituksen hankintakustannusten kanssa, koska osakkeenomistajat eivät käytännössä edellytä
voitonjakoa vaan tyytyvät odottamaan osuuttaan. Efektiivisten sijoitusvaihtoehtojen puuttuminen saattaa aiheuttaa jopa sen, että omarahoitukselle ei käytännössä muodostu mitään hintaa, jolloin sillä toteutetun
investoinnin tuottotavoitteeksi saattaa riittää 0 %. Vaatimuksena on
toisin sanoen vain se, ettei yritys aikaansaa ainakaan negatiivista tuottoa
sijoitetulle omalle pääomalle.
Varastoarvostuksen ja poistojen merkityksestä niukkojen pääomavarojen ohjaajana on viime vuosien aikana runsaasti keskusteltu. On esitetty ajatus, että koska poistoilla ja varastoarvostuksilla suoritettaville
investoinneille voidaan verotuksen korkeuden johdosta asettaa erittäin
alhainen tuottovaatimus, verotusnäkökohdat saavat liian suuren merkityksen investointien ja erityisesti varastoinvestointien kohdalla. Samalla on herätetty kysymys, onko suhteellisen pääomaköyhässä maassa
tarkoituksenmukaista tukea investointeja varastoihin ja ohjata nimenomaan teollisuusinvestointeja varsin pääomaintensiiviseen suuntaan.
Onlan käsitykseni mukaan vapaa varasto arvostus ja korkeat poistooikeudet ovat omiaan houkuttelemaan investointeihin, jotka pääomien
tehokasta käyttöä ajatellen eivät ehkä ole toivottavia. On kuitenkin heti
kiirehdittävä toteamaan, että poisto- ja varastonarvostusmahdollisuuksien kiristäminen ilman, että samanaikaisesti muussa oman pääoman
muodossa tapahtuvan rahoituksen saanti turvataan, johtaa yksinomaan
siihen, että teollinen kasvu voisi vastaisuudessa tapahtua ainoastaan vie-
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raan paaoman osuutta lisäämällä, ja yritysten velkaantumisella lienee
jossain yläraja. Onko itse asiassa järkeä siinä, että toisaalta vaaditaan
omarahoituksen hinnan nostamista ja tuottotavoitteiden korottamista
paremman ohjautumisen aikaansaamis'eksi, kun toisaalta kuitenkin vaaditaan vieraan pääoman hinnan alentamista ja tällä rahoituksella suoritettavien investointien tuottotavoitteiäen alentamista ja kuvitellaan
ohjautuvuuden jollain tavalla paranevan? Nettotulos olisi luultavasti
vain se, että pääomien käytön tehostumista ei saavutettaisi, vaan yritykset sen sijaan velkaantuisivat entistä voimakkaammin.
Se rahoitusmarkkinamekanismi, joka Suomessa tänä päivänä ohjaa
rahoitusvaroja teollisiin investointeihin, rakentuu luottolaitoksista saatavan vieraan ja yritysten omarahoituksen varaan. Uuden oman pääoman saanti on käytännöllisesti kokonaan poissuljettu sille asetetun korkean hinnan vuoksi. Samoin on asianlaita yksityisten obligaatiolainojen
kohdalla. Molemmat tarjolla olevat rahoitusmuodot ovat sellaiset, että
niiden hinta on suhteellisen alhainen, mikä puolestaan saattaa merkitä
sitä, että investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa voidaan tyytyä
suhteellisen alhaisiin pääoman tuottovaatimuksiin. Sellaisissa olosuhteissa taas, joissa rahoituksen saanti sen eri muodoissa nojautuu markkinamekanismille, heijastaa yrityksen pääoman hinta sekä vieraan pääoman
korkona että uuden oman pääoman hintana varojen sijoittajien odotuksia yrityksen menestymisestä. Suhteellisen vahva rahoitusrakenne on lisävelan saannin edellytyksenä,muussa tapauksessa velkaantumisastevaikutus joka tapauksessa nostaa pääoman kustannuksia. Yhdysvalloissa
on arvioitu tekstiiliteollisuuden pääomakustannukset 13 % :ksi, mikä
merkitsee yksinkertaisesti sitä, että pääoman tuotto tavoite on asetettava
vähintään samaksi. Jos pääomamarkkinat pääsisivät meillä asettamaan
tekstiilien perusteollisuudelle pääoman hinnan, arvelisin sen muodostuvan huomattavasti 13 %:a korkeammaksi, jolloin investointien tuottomahdollisuudet olisi tarkoin laskettava. Jos tämä teollisuus voisi meillä
rahoittaa investointinsa 8 %:n vieraalla pääomalla, ei investointien tuottotavoitetta itse asiassa tarvitsisi asettaa juuri 3.2 %:a korkeammaksi.
Markkinamekanismin puute rahoitusmarkkinoilla ja mahdottomuus
saada uusia omia pääomia mahdollistaa kansainvälisesti katsoen verraten alhaisiin pääomien tuottotavoitteisiin tyytymisen, ja saattaa itse
asiassa olla perusselitys pääomien suhteellisen tehottomaan käyttöön.
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Tässä esityksessäni olen kytkenyt pääomakustannukset ja paaoman
tuottovaatimuksen lähelle toisiaan ja väittänyt, että alhaiset pääomakustannukset mahdollistavat alhaiseen tuottotavoitteeseen tyytymisen,ja
seurauksena voi olla pääomien tehoton käyttö. Entäpä, jos kuluneina
vuosina ei parempia tuottomahdollisuuksia olisi ollutkaan olemassa kuin
juuri ne, jotka on toteutettu? Tässä yhteydessä onkin syytä korostaa, että
taloudellista kasvua ajatellen rahoitus viime kädessä vain mahdollistaa
investointien suorittamisen. Teollistuminenhan ei meillä enempää kuin
muuallakaan ole kuitenkaan kuin osaksi verotus- tai rahoituskysymys.
Markkinamekanismi ja sen tukena verotus luovat kuitenkin puitteet
yritystoiminnalle, asettavat järkevät tuottotavoitteet pääomille ja näin
ohjaavat sekä pääomaa että työvoimaa. Teollistumisen ytimenä maassa,
jossa ei ole sanottavasti omia luonnonvaroja, ovat viime kädessä kuitenkin ammattitaito, idearikkaus ja kekseliäisyys sekä kyky kehittää omaperäisistä ideoista kannattavaa ja kasvukykyistä teollista tuotantoa. Toisin sanoen pääoman tuottotavoitteet juontuvat viime kädessä muualta
klAin rahoituksen hinnasta.

Verotuksen vaikutus
yri tys ten osingonjakopolitiikkaan
Kirjoittanut

VEIKKO JÄÄSKELÄINEN

1. Johdanto

Maassamme vallitsee yleisenä ja hyväksyttynä käsitys, että verotus on
luonut yritystemme ympärille muurin, joka estää niitä toimimasta alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti. Osinkoa jakamaan perustettu osakeyhtiö on verotuksen ansiosta muuttunut kaikin keinoin osingonjakoa
välttäväksi yhtiöksi. Koska osakkeenomistajaa verotetaan hänen saamastaan osinkotulosta, syntyy tästä niin suuri verovuoto, ettei osakas voi
löytää jäljelle jääneelle osalle tulostaan. tarpeeksi hyvää sijoituskohdetta
yrityksen ulkopuolelta päästäkseen yhtä hyvään asemaan, minkä hän
saavuttaa alkuperäisen yhtiön jättäessä voittonsa jakamatta ja käyttäessä
näin saamansa pääoman yrityksen omassa piirissä tapahtuviin investointeihin.
Vielä räikeämmäksi ero tulee vertailtaessa toisaalta kiihdytettyjen poistojen tai varastovarausten avulla yrityksissä pidätettyjen varojen tuottoa
ja toisaalta tuottoa, joka osakkeenomistajan tulisi ansaita vaihtoehtoisessa
sijoituskohteessa yrityksen ulkopuolella päästäkseen yhtä hyvään asemaan
kuin jättäessään varat alkuperäiseen yritykseen. Tällöin vaihtoehtoiseen
kohteeseen siirrettävien varojen tulisi läpäistä kaksi verokynnystä. Esim.
varastovarauksista vapautuvien varojen olisi ensin läpäistävä yrityksen
tulovero ja jäljellejääneestä' yrityksen nettovoitosta jaettavan osinkotulon
olisi läpäistävä osakkeenomistajan henkilökohtainen tulovero. Jäljelle
jäävälle netto-osingolle, joka on käytettävissä vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen, vaadittava tuotto on niin korkea, ettei osakkeenomistajalle katsota yleensä olevan mahdollista löytää tällaista tuottoa antavia sijoituskohteita yrityksen ulkopuolelta. Seurauksena on johtopäätös, että yritysten kannattaa käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet kiihdytettyihin
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poistoihin ja arvostusvarauksiin nähden ja silloinkin, kun näiden mahdollisuuksien puuttuessa voittoa joudutaan esittämään, sen tuloveron jälkeen
jäävä osa kannattaa jättää osinkoina jakamatta.
Käytännössä yritykset noudattavat vero ekonomistien antamia tämänsuuntaisia ohjeita niin kirjaimellisesti, että esim. Helsingin Arvopaperipörssin A-listalla noteerattujen puunjalostusteollisuutta harjoittavien yritysten osakkeille vuosina 1958-1963 tulleesta kokonaistuotosta muodostivat käteisosingot vain 20 % ja muuta teollisuutta harjoittavien yritystenkin vastaava luku oli ainoastaan 24 %.1
Tämänsuuntainen käsitys sisältyy myös vuonna 1966 valmistuneeseen
liikeverotuksen uudistustoimikunnan mietintöön. Toimikunta toteaa:
»Osinko on osakeyhtiön kannalta pääomakustannus, joka monessa
suhteessa voidaan rinnastaa korkoon. Kun osinkoa ei koron tavoin ole
voitu vähentää veronalaisesta tulosta, on osakepääomarahoitus muodostunut velkapääomarahoitusta epäedullisemmaksi yrityksen rahoitusmuodoksi. Tästä on ollut seurauksena velkapääomarahoituksen
osuuden epäterve kasvu yritysten kokonaisrahoituksessa. »2
Myös Helsingin Arvopaperipörssin tilaa analysoineitten kirjoittajien
näkemys on samansuuntainen. Kauppalehti toteaa vuonna 1966 arvopaperimarkkinoistamme:
»Vaikutusteholtaan painavimmat syyt osakemarkkinoiden nykyiseen kriisiin löytyvät talous- ja veropolitiikkamme piiristä ... Verolakimme ovat aina olleet esteenä tehokkaiden ja elinkeinoelämälle tarpeellisten pääomamarkkinoiden kehitykselle ... »3
Tämä ilmeisen laajalle levinnyt käsitys perustuu niin yksipuolisille
olettamuksille osakkeenomistajalle avoinna olevista vaihtoehtoisista sijoituskohteista ja osakkeenomistajan preferensseistä, ettei niitä voida pitää
realistisina. Esityksessäni pyrin osoittamaan, että kun tarpeelliset korjaukset tehdään näihin olettamuksiin, muuttuu kuva osakkeenomistajan
kannalta kafsoen optimaalisesta osingonjakopolitiikasta varsin radikaalisesti.
Tavanomainen käsitys verotuksen vaikutuksesta ei ensinnäkään ota
1. PERTTI TUOMALA Osakesäästämisen kannattavuus Suomessa vuosina 1948-1963 teoksessa JAAKKO
HONKO - JOUKO LEHTOVUORI (toim.) Suomalaista liiketaloustiedettä 1966, Helsinki 1966, s. 220-221.
2. Liikeverotuksen uudistustoimikunnan mietintö 1, Helsinki 1966, s. 70.
3. Kauppalehti n:o 292, 30. 12. 1966, s. 10.
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millään lailla huomioon riskiä, joka liittyy kaikkiin osakesijoituksiin.
Nykyaikaisen hyötyteorian avulla voidaan kuitenkin selittää täysin rationaaliseksi myös sellainen riskiä karttavan sijoittajan käyttäytyminen, jossa
sijoittaja on valmis jossakin määrin luopumaan kokonaissijoitustensa tuottojen odotusarvosta, jos odotusarvoon liittyvä riski saadaan pienenemään.
Jo lähes vuosikynlmen on kansantaloustieteen piirissä ollut tunnettuna
teoria, jossa tietyllä tavalla riskiin suhtautuvalle sijoittajalle johdetaan
optimaalinen osakesijoitusten diversifiointi ja joka perustuu asenteeseen,
minkä sananlasku ilmaisee sanonnalla: »Ei pidä panna kaikkia munia
samaan koriin.»4 Vaikka siis yritys jakaisi nettovoittonsa osinkoina ja
osakas verotuksen johdosta jonkin verran kärsisi sijoitustensa kokonaistuoton suhteen siihen tilanteeseen verrattuna, että alkuperäinen yhtiö olisi
käyttänyt verottamattoman voiton oman toimintansa rahoitukseen, saattaa osakasta kiinnostaa osingonjakovaihtoehtoon liittyvä diversifiointimahdollisuus enemmän kuin kokonaistuoton odotusarvon lasku. Osakesijoituksiin liittyvän riskin käsittelyn jätän kuitenkin suoritettavaksi toisessa yhteydessä.
Tavanomainen käsitys ei myöskään ota huomioon sitä yksinkertaista
tosiasiaa, että esim. A-yhtiöstä käteisosinkoja saava osakkeenomistaja voi
(yhdessä muiden sijoittajien kanssa) sijoittaa nämä varat B-yhtiöön ja
panna B-yhtiön puitteissa työskentelemään hyväkseen myös vierasta pääomaa, eikä yksinomaan A-yhtiöstä saamiaan netto-osinkoja. Jos osakkeenomistajan potentiaaliset osinkotulot jäävät kiinni A-yhtiön varastovarauksiin tai kiihdytettyihin poistoihin, ei hänellä ole tätä vieraan pääoman
käyttö mahdollisuutta lukuunottamatta varastovarausten yhteydessä syntyvää verottajan antamaa veroluottoa,joka analyysissä otetaan huomioon.
Tavanomaisen käsityksen perustana olevassa analyysissä sekoitetaan
keskenään käsitteet tuotto omalle pääomalle ja tuotto yleensä pääomalle
ennen korkoja, veroja ja osinkoja eli ns. voitonjakomenoja. Esityksessäni
pääsen tavanomaisesta käsityksestä poikkeaviin tuloksiin lähtien liikkeelle
siitä yksinkertaisesta ja varsin kohtuullisesta olettamuksesta, että tuotto
yleensä pääomalle on sama sekä osingonjakoa harkitsevassa A-yhtiössä
että B-yhtiössä, jonka oletan olevan A-yhtiön kaltainen mutta siitä riippumaton vaihtoehtoinen sijoituskohde.
4. HARRY MARKOWITZ Por~folio Selection: Efficient Diversijication of Investment, Cowles Foundation
Monograph Number 16, New York 1959.
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2. Rahoitus kiihdytettyjen

poist~jen

avulla

Oletetaan, että on perustettu A-yhtiö, joka tarvitsee toimintaansa varten
100 markan suuruisen käyttöomaisuuden, mistä saa tehdä poistoja omaisuusesineen pitoaikana. Oletetaan omaisuuden pitoajaksi viisi vuotta ja
ensimmäisessä vaihtoehdossa sallituiksi poistoiksi 20 % hankintahinnasta
vuodessa. Viiden vuoden kuluttua vanha käyttöomaisuus joudutaan
romuttamaan ja uusi, jälleen 100 mk:n hintainen esine ostetaan tilalle.
Kun yritys saa tehdä 20 mk:n suuruisen poiston jo ensimmäisenä pitovuonna, ovat poiston avulla pidätetyt varat käytettävissä yrityksen haluamalla tavalla neljän vuoden ajan, kunnes ne jälleen tarvitaan uuden
käyttöomaisuuden ostoon. Seuraavan vuoden poistot, 20 mk, ovat yrityksen käytössä kolmen vuoden ajan, kolmannen vuoden poistot kahden
vuoden ajan ja lopuksi neljännen vuoden poistot yhden vuoden ajan.
Poistojen avulla yrityksessä pidätettyjä varoja ei luonnollisestikaan pidetä
vapaina kassassa, vaan pannaan tuottamaan siihen asti, kunnes ne tarvitaan käyttöomaisuuden uudistamiseen.
Jos yritys voi käyttää poistojen avulla pidätetyt varat sijoituskohteeseen,
joka antaa 10 %:n tuoton verojen jälkeen, niin uuden käyttöomaisuuden
ostoa odoteltaessa muodostuu poistojen tuotoksi ottamatta huomioon .
korkoa korolle
10
100 . 20 (4

+3+2+

1) mk

=

20 mk.

Tämä poistojen avulla hankittujen varojen tuottomahdollisuus tietenkin
houkuttelee yritystä tekemään poistot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oletetaankin seuraavaksi, että verottaja on jostakin syystä antanut yritykselle kiihdytettyjen poistojen teko-oikeuden. Muuten edellisen
esimerkin kaltaisissa olosuhteissa annetaankin yrityksen nyt poistaa käyttöomaisuuden ensimmäisenä pitovuonna 60 % sen hankintahinnasta ja
toisena pitovuonna loput 40 % hankintahinnasta. Tässä tilanteessa saadaan poistojen avulla yrityksessä pidätetyille varoille tuottoa

~ (60 . 4 +
100

'

40 . 3) mk . 36 mk.

Voidaan siis todeta, että poisto-oikeuksien muutos on antanut yritykselle
tilaisuuden ansaita lisätuottoa 36 mk - 20 mk = 16 mk. Ennenkuin jatketaan analyysia, on syytä huomata, mille olettamuksille yllä suoritetut
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laskutoimitukset perustuvat. On edellytettävä, että yritys on jo kirjannut
kuluikseen kaikki sellaiset menot, jotka verottaja sallii kuluiksi kirjata ja
että tästä huolimatta yrhyksellä on niin paljon voittoa ensimmäisenä ja
toisena vuonna, että se pystyy jälkimmäisessä esimerkissä vähentämään
poistoina 60 % ja vastaavasti 40 0/0' Toiseksi on pystyttävä olettamaan,
että tulevaisuuden odotukset ovat varmoja, joten osakkaat saavat todella
poistojen avulla saatavaksi laskettavan 10 %:n tuoton. Jos tämän tuoton
suhteen jouduttaisiin ottamaan epävarmuus huomioon, voisi tilanne paljonkin muuttua.
Edellä on oletettu, että kiihdytettyjen poistojen tekeminen kannattaa.
Jos yrityksen johto katsoo tehtävänään olevan mahdollisimman suuren
tuoton järjestämisen osakkeenomistajille, ei kuitenkaan pidä tehdä mitään rahoituspäätöstä ottamatta huomioon, mitä vaikutuksia päätöksellä
on osakkeenomistajille. Tässäkin tilanteessa on laskettava kiihdytettyjen
poistojen avulla hankittujen varojen kustannukset. Nämä kustannukset
ovat selvästi vaihtoehtoiskustannuksia eli se tuotto, jonka osakkeenomistaja menettää, kun hän ei saakaan poistojen avulla yrityksessä pidätettyjä varoja, eikä voi sijoittaa niitä vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen.
Tavanomainen käsitys poistojen vaihtoehtoiskustannuksista on seuraava. Tekemällä esim. 20 mk:n poiston vuotta aikaisemmin A-yhtiö saa
vuodessa näille varoille 10 %:n tuoton verojen jälkeen eli - olettaen
yhtiöveron olevan 50 % - 20 %:n tuoton ennen veroja. Verojen jälkeen
tarkasteltuina emo 20 mk siis tuottavat A-yhtiössä 2 mk. Vaihtoehtona
on, että A-yhtiö esittää 20 mk suuremman voiton ennen veroja, maksaa
siitä verot, jakaa jäännöksen osinkoina, osakas maksaa saamastaan tulosta henkilökohtaisen veronsa ja lopuksi osakas sijoittaa jäljelle jääneet
varat muualle. Olettaen, että osakkeenomistaja kuuluu tuloluokkaan,
jossa hänen marginaaliveronsa on 45 0/0' ja ottaen huomioon, että tätä
kirjoitettaessa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti osinkotulosta
saa tehdä vähennyksen, jonka ansiosta sovellettava marginaalivero alenee
30 % :ksi, saamme seuraavan asetelman:
A-yIitiön voitto ennen veroja

.j. A-yhtiön tulovero 50 %
- Nettovoitto = osinkotulo
.j. Osakkeenomistajan tulovero 30 %
=

Sijoitus vaihtoehtoiseen kohteeseen

20 mk
10 mk
10 mk
3mk
7mk
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Osakkeenomistajalle jää siis kahdenkertaisen vero muurin jälkeen vaihtoehtoiseen kohteeseen sijoitettavaa 7 mk. Ollakseen yhtä hyvässä asemassa
kuin siinä tapauksessa, että A-yhtiö tekee kiihdytettyjä poistoja, osakkeenomistajan tulisi ansaita sijoitukselleen 2 mk. Tästä saamme vaihtoehtoisen kohteen tuottovaatimukseksi .

x
2 mk = - - ·7 mk eli x
100

=

28.6.

Tämä prosenttituotto olisi saatava vaihtoehtoisen kohteen verojenjälkeen.
Jos ennen veroja laskettavia tuottoja halutaan vertailla ja jos oletetaan,
että vaihtoehtoinenkin kohde on 50 % tuloveroa maksava osakeyhtiö,
niin sen pitäisi tämän mukaan ansaita 57.2 0;0 ennen veroja, eikä tämä
näytä mahdolliselta. Täten on siis vedettävissä johtopäätös, että A-yhtiön
pitäisi tehdä kiihdytettyjä poistoja, koska se on osakkeenomistajan edun
mukaista.
Kirjoittajan mielestä on edellä suoritettu vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottovaatimusta koskeva päättely täysin virheellinen. Sen sijaan,
että yrittäisin laskea oikealla tavalla, mikä olisi vaihtoehtoisen kohteen
tuottovaatimus, joka tekisi sijoituksen tähän kohteeseen täsmälleen yhtä
kannattavaksi kuin kiihdytetyt poistot A-yhtiössä, lähden hiukan toisenlaisesta olettamuksesta. Oletan, että sijoittajalle on A-yhtiön ulkopuolella
avoinna yhtä hyvä sijoituskohde kuin A-yhtiön sisällä,· eli kohde, joka
antaa pääomalle 20 o;o:n tuoton ennen korkoja, veroja ja osinkoja. Perustetaan tämän tuottokohteen hyväksikäyttämistä varten B-yhtiö, joka on
pääomarakenteeltaan keskimääräisen suomalaisen teollisuusyrityksen kaltainen: 75 % vierasta pääomaa ja 25 % omaa pääomaa. Vierasta pääomaa oletetaan saatavan 8 o;o:n korolla. B-yhtiön pääomarakenne ja
tuloslaskelma ovat seuraavat:

B-yhtiön pääomarakenne:
Vieras pääoma
Oma pääoma
Yhteensä

21 mk (75 0;0)
7 mk (25 0/0)
28 mk

B-yhtiön tulos laskelma:
Voitto ennen korkoja,
veroja ja osinkoja

5.60 mk
./. Korot 8 0;0
1.70 mk
Voitto ennen veroja
3.90 mk
1.95 mk
./. Verot 50 0;0
Oman pääoman tuotto 1.95 mk
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Olemme näin päässeet tulokseen, jonka mukaan osakkeenomistajalle olisi
odotettavissa olevan tuoton kannalta yhtä edullista saada osinko A-yhtiöstä
ja sijoittaa se B-yhtiöön. Tämä tulos perustuu sille yksinkertaiselle havainnolle, että maassamme ei ole juuri lainkaan ja tuskin muissakaan maissa
on kovin paljon sellaisia osakeyhtiöitä, jotka toimisivat yksinomaan omaa
pääomaa käyttäen, kuten tavanomainen käsitys edellyttää. Yllä suoritetusta analyysista puuttuu lisäksi kokonaan se mahdollisuus, että osakkeenomistaja ostaisi B-yhtiön osakkeita enemmänkin kuin hän saa A-yhtiöstä
nostamillaan 7 markalla. Esim. Yhdysvalloissa on täysin yleistä käyttää
osakkeita vakuutena lainanottoon. Voitaisiin aivan hyvin kuvitella, että
osakas ostaisikin B-yhtiön osakkeita 10 mk:lla, jolloin hän rahoittaisi
ostonsa pankista ottamallaan 3 mk:n lainalla ja A-yhtiöstä saamallaan
7 mk:n osinkotulolla ja antaisi osakkeensa pankkiin lainansa vakuudeksi.
Tällöin sijoitus B-yhtiöön muodostuisi ehdottomasti edullisemmaksi kuin
kiihdytetyt poistot A-yhtiössä.
Toinen seikka, mikä riittäisi kääntämään sijoituksen B-yhtiöön ratkaisevasti edullisemmaksi kuin kiihdytetyt poistot A-yhtiössä, olisi yllä esitettyä korkeamman tuoton antavan sijoitusmahdollisuuden 01ettaminen
kummallekin yhtiölle. Jos esim. oletettaisiin, että A-yhtiössä on mahdollista saada sijoitetuille varoille 25 % tuottoa ennen veroja, ja tehtäisiin
sama olettamus B-yhtiön suhteen, niin sijoitus B-yhtiöön olisi selvästi
edullisempi.
Kolmas seikka,joka vaikuttaa vaihtoehtojen edullisuuteen, on osakkeenomistajan marginaalivero. Jos osakkeenomistajan marginaalivero olisi
alle 40 0/0' jolloin sovellettava prosenttiluku olisi pienempi kuin 25,
olisi sijoitus B-yhtiöön jälleen selvästi edullisempi. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta. Mitä suurempaan »kansankapitalismiin» pyritään, ts.
mitä pienituloisempia ihmisiä halutaan osakkeenomistajiksi, sitä nopeammin tulee vastaan tilanne, jolloin osakkeenomistajan kannalta on edullisin ta esittää ja j akaa voitto.

3. Rahoitus .varastovarauksia käyttämällä
Rahoitus poistojen ja varastovarausten avulla hankituilla varoilla on
koko lailla samantyyppistä. Huomattavin ero näiden rahoitusmuotojen
välillä on siinä,_ että poistojen avulla hankitut varat ovat yrityksen käy-
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tössä vain tilapäisesti siihen saakka, kunnes käyttöomaisuus joudutaan
uusimaan, kun taas varastovarausten avulla yrityksessä pidätetyt varat
ovat pysyvästi yrityksen käytössä olettaen, että varaus on tehty siihen varastoon, joka yrityksellä olisi verottomassakin taloudessa.
Piilovarausten teon edullisuuden toteamiseksi oletetaan jälleen, että
tehdessään 100 mk:n piilovarauksen sellaiseen varastoon, joka sillä olisi
verottomassakin taloudessa, A-yhtiö saa varauksen avulla yrityksessä
pidätetyille varoille 20 %:n tuoton ennen veroja eli 50 %:n yhtiöveron
huomioon ottaen 10 %:n tuoton verojen jälkeen. Piilovarauksen ansiosta
muodostuvat siis osakkeenomistajan saarnat osingot tulevaisuudessa 10 mk
suuremmiksi kuin ennen varausta.
Jälleen on laskettava varastovarauksen' avulla hankittujen varojen
vaihtoehtoiskustannukset. Selvitetään, mikä tuotto osakkeenomistajan
pitäisi ansaita vaihtoehtoisessa kohteessa, jotta hänen asemansa olisi
yhtä hyvä kuin A-yhtiön tehdessä piilovarauksen. Oletetaan jälleen, että
osakkeenomistajan marginaalivero on 45 %, jolloin sovellettavaksi prosentiksi osinkotulon suhteen tulee 30 %.
A-yhtiön voitto ennen veroja

100 mk
50 mk

.j. A-yhtiön tulovero 50 %
=

Nettovoitto

=

osinko tulo

. j. Osakkeenomistajan tulovero 30 %
=

Sijoitus vaihtoehtoiseen kohteeseen

50 mk
15 mk
35 mk

Osakkeenomistajalle jää kahdenkertaisen veromuurin jälkeen 35 mk,
jotka hän voi sijoittaa vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen. Tavanomaisen
ajattelun mukaan sanotaan jälleen, että ollakseen yhtä hyvässä asemassa
kuin A-yhtiön tehdessä piilovarauksia, tulee osakkeenomistajan ansaita
sijoitukselleen 10 mk sijoituskohteen verojen jälkeen. Tästä lasketaan
vaihtoehtoisen kohteen tuottovaatimus yksinkertaisen päätöslaskun avulla:
10 mk

=

-y- . 35 mk eli y
100
.

=

28.6.

Suhde on siis sama kuin kiihdytettyjen poistojenkin kohdalla. Tällöin
tietenkin sanotaan tavanomaisessa ajettelussa, että jos vaihtoehtoinen
kohde on osakeyhtiö, joka maksaa 50 % tuloveroa, niin sen pitäisi ansaita
57.2 % ennen veroja, jotta vaihtoehtoinen kohde olisi yhtä edullinen.
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Kirjoittajan käsityksen mukaan on jälleen lähdettävä olettamuksesta,
joka koskee vaihtoehtoisen kohteen tuottoa ennen korkoja, veroja ja
osinkoja. Oletetaan yksinkertaisesti, että vaihtoehtoisen kohteen tuotto
on 20 %, ja perustetaan tämän kohteen hyväksikäyttämistä varten osakeyhtiö, joka rahoittaa toimintansa 75-prosenttisesti vieraalla pääomalla,
josta on maksettava 8 % korkoa. B-yhtiön pääomarakenne olkoon siis:
Vieras pääoma
Oma pääoma
Yhteensä

105 mk (75 0/0)
35 mk (25 0/0)
140 mk

Edellä esitettyä ajattelua seuraten saamme osakkeenomistajamme osuudeksi B-yhtiön tuloslaskelmasta:
Voitto ennen korkoja, veroja ja osinkoja
.j. Korko 8 % 105 mk:n vieraalle pääomalle
Voitto ennen veroja
.j. Verot 50 0/0
= Oman pääoman tuotto
=

28.0 mk
8.4 mk
19.6 mk
9.8 mk
9.8 mk

Vaihtoehtoisen kohteen tuotto on jälleen osoittautunut käytännöllisesti
katsoen yhtä hyväksi kuin A-yhtiöön tehtyjen varastovarausten tuotto.
Osakkeenomistajalle olisi pelkästään tuottojenkin kannalta yhtä edullista
saada osinko käteensä ja sijoittaa se muualle, kuin nähdä sen hautaantuvan epämääräiseksi ajaksi A-yhtiöön. Jos otettaisiin huomioon se lisäetu,
että sijoittaessaan B-yhtiöön osakas saa riskinsä pienenemään, niin vaaka
kallistuisi epäilemättä osingon jakamisen eduksi. Samoin edellisessä kohdassa esitetyt seikat, osakkeenomistajan henkilökohtaisen velan käyttö,
vaihtoehtoisten kohteiden tuoton nousu yli 20 %:n tai osakkeenomistajan
henkilökohtaisen tuloveron lasku saisivat kukin yksinään B-yhtiöön tapahtuvan sijoituksen näyttämään edullisemmalta.
4. Jakamatta jätettävällä voitolla tapahtuva rahoitus

Pääasiallisin ero vertailtaessa toisaalta kiihdytettyj en poistoj en ja varastovarausten sekä toisaalta jakamatta jätettävän voiton edullisuutta rahoitusmuotona on siinä, että kahden ensinmainitun rahoitusmuodon vaihtoehtoiskustannuksia laskettaessa on varojen läpäistävä kaksi verotuksen
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tuomaa kynnystä, A-yhtiön tulovero ja osakkeenomistajan henkilökohtainen tulovero, kun taas jakamatta jätettävän voiton vaihtoehtoiskustannuksia laskettaessa tarvitsee ottaa huomioon ainoastaan osakkeenomistajan maksettavaksi joutuva vero.
Oletetaan, että A-yhtiö on toiminut vuoden, todennut voittoa syntyneen, maksanut siitä veronsa ja havaitsee verotettuja jakokelpoisia voittovaroja olevan jäljellä 100 mk. Ratkaistavana on kysymys, tulisiko Ayhtiön jakaa syntynyt voitto osakkaille, vai olisiko parempi sijoittaa se
takaisin yhtiöön. A-yhtiön jättäessä voiton jakamatta oletettakoon sen
voivan ansaita näin käyttöönsä saamillaan varoilla 10 %:n tuoton verojensa jälkeen. A-yhtiön toimintaan sijoitetuille varoille saadaan siis
10 mk:n tuotto vuodessa.
Tavanomainen käsitys jakamatta jätetyn voiton kustannuksista seuraa
samoja linjoja kuin edellä esitetyt käsitykset poistojen ja varastovarausten
kustannuksista. Lasketaan tuottovaatimus vaihtoehtoiseen kohteeseen
tapahtuvalIe sijoitukselle. Oletetaan jälleen osakkeenomistajan kuuluvan
tuloluokkaan, jossa marginaalivero on 45 %, joten osinkotuloon sovelletaan 30 %:n verokantaa:
A-yhtiön nettovoitto = osinko

.j. Osakkeenomistajan tulovero 30

0/0

= Sijoitus vaihtoehtoiseen kohteeseen

100 mk
30 mk
70 mk

Tavanomaisessa ajattelussa todetaan, että ollakseen yhtä hyvässä asemassa kuin A-yhtiön pitäessä voittonsa, tulee osakkeenomistajan ansaita
sijoituksellaan 10 mk vaihtoehtoisen kohteen verojen jälkeen. Vaihtoehtoisen kohteen tuottovaatimus on nyt
z

10 mk= --·70 mk eli z = 14.3.
100
Jos vaihtoehtoinen kohde on osakeyhtiö, joka maksaa 50 % veroa, niin
vaihtoehtoisen kohteen tuottoprosentin ennen veroja tulisi olla 28.6 %.
Näyttää siis siltä, että A-yhtiöön jättämisen ja jakamisen ero ei ole aivan
niin räikeä kuin edellä, mutta tässäkin on tavanomaisen käsityksen mukaan syytä uskoa, että osakkeenomistajan on vaikeata löytää vaihtoehtoista kohdetta, joka antaisi tarpeeksi hyvän tuoton ja niin suositellaan
voiton jakamatta jättämistä.
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Oletan jälleen, että vaihtoehtoisen kohteen tuotto ennen korkoja, veroja ja osinkoja on sama kuin A-yhtiön eli 20 0/0' Saadakseni oman käsitykseni mukaisen tuloslaskelman oletan, että vaihtoehtoiseksi kohteeksi
perustetaan B-yhtiö, jonka pääomasta 75 0;0 on vierasta pääomaa:
B-yhtiön pääomarakenne:

Vieras pääoma
Oma pääoma
Yhteensä

210 mk (75 0/0)
70 mk (25 0;0)
280 mk

Osakkeenomistajan osuudeksi B-yhtiön tuloslaskelmasta tulee tässä tapauksessa
Voitto ennen korkoja, veroja ja osinkoja
.j. Korko 8 0;0 vieraalle pääomalle

56.0 mk
16.8 mk

Voitto ennen veroja
.j. Verot 50 %
= Oman pääoman tuotto

39.2 mk
19.6 mk

=

19.6 mk

Tässä tapauksessa vaihtoehtoisen kohteen tuotto osoittautuu siis lähes
kaksinkertaiseksi jakamatta jätetyllä voitolla A-yhtiössä hankittuun tuottoon verrattuna. Osakkeenomistajan kannalta olisi ylivoimaisesti parempi
saada osinko käsiinsä ja sijoittaa se yrityksen ulkopuolelle kuin nähdä
voiton jäävän epämääräiseksi ajaksi A-yhtiöön.
Kohtuuden nimessä on todettava, että A-yhtiö voisi korjata tilannetta
edukseen käyttämällä myös vierasta pääomaa toimintansa laajentamiseksi
jakamatta jätetyn voiton lisäksi. Toisaalta voiton jakamisen suuntaan
painaisivat vaa'assa osakkeenomistajan riskin pieneneminen hänen saadessaan sijoituksensa jaetuksi useamman kohteen kesken, samoin kuin
aikaisemmin esitetyt kolme seikkaa: osakkeenomistajan henkilökohtaisen
velan käyttö, vaihtoehtoisten koh.teiden tuoton nousu ja osakkeenomistajan henkilökohtaisen tuloveron lasku.
5. Loppupäätelmiä

Edellä esitetyn perusteella näyttää selvältä, että poistoilla ja varastovarauksilla rahoittamisen etuja on runsaasti liioiteltu. Varsin kohtuullisilla
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olettamuksilla analysoiden voidaan päästä tulokseen, jonka mukaan
osakkeenomistajan etuja palveltaisiin parhaiten, jos yritykset esittäisivät
voittoa ja jakaisivat osinkoa, eivätkä pyrkisi kaikin keinoin välttämään
osingonjakoa. Sama koskee jakamatta jätettävälIä voitolla tapahtuvaa
rahoitusta.
Kun yritysten johto käyttää mahdollisuuksiensa mukaan hyväkseen
poistojen ja varastovarausten sekä jakamatta jätettävän voiton avulla
tapahtuvaa rahoitusta, niin ei ole ihme, että meikäläiset sijoittajat osoittavat yhä vähenevää kiinnostusta osakesijoituksiin. Seurauksena on tietysti, että yrityksen1me eivät saa uutta pääomaa osakeantien muodossa.
Tästä taas johtuu yhä suurempi tarve hankkia pääomaa itserahoituksen
avulla. Näin on noidankehä valmis, eikä sen aukaisemiseksi ole näkyvissä
merkkejä.
Vallitsevasta tilanteesta syytetään yksimielisesti verotusta. Edellä on
kuitenkin osoitettu, ettei verotus aseta ylipääsemättömiä esteitä osingonjaolle. Verotuksella onkin merkitystä nykyiseen asiaintilaan nähden vain
sikäli, kuin yritysten johto on vilpittömästi uskonut edellä esitetyn veroekonomistien naiivin todistelun verotuksen yritysten ympärille luomasta
muurista. Verotus on suunnilleen yhtä ankara Yhdysvalloissakin, eikä se
siellä ole kuitenkaan estänyt osakemarkkinoiden kehitystä.
Maassamme on tehty esityksiä verolakien uudistamiseksi siihen suuntaan, että osinkotulojen kaksinkertaista verotusta lievennettäisiin, ja näin
saataisiin yritykset harjoittamaan entistä liberaalisempaa osinkopolitiikkaa. Tämän kirjoittajan käsitys on kuitenkin, etteivät nämä verolakien
muutokset olisi tarpeeksi voimakkaita kehityksen suunnan kääntämiseksi.
Riittävien toimenpiteiden osoittaminen ei kuitenkaan kuulu enää tän1än
esityksen puitteisiin.

Taloudellisen ja poliittisen integraation suhde
I800-luvulta lähtien *
Kirjoittanut
ERKKI PIHKALA

Taloudellisen ja poliittisen integraation suhdetta tarkasteltaessa ternli
integraatio saa pakostakin melko laaja-alaisen merkityksen. En kuitenkaan puutu tässä integraation kulttuurisosiaaliseen puoleen, vaikka näillä
tekijöillä onkin eittämätön vaikutus lähinnä poliittiseen kehitykseen eri
maIssa.
Taloudellisen ja poliittisen integraation suhdetta on seuraavassa pyritty valaisemaan tapaustyypeittäin siten, että yleinen poliittinen tilanne
aatevirtauksineen ja tapahtumineen on oletettu tunnetuksi. Ennustuksia
siitä, mihin nykyinen integraatio johtaa, ei ole tehty, joskin eräissä tapauksissa liikutaan aivan tämän päivän ja huomisen rajamailla. Tapaustyypittäinen ryhmittely ei ole jyrkkärajainen, sillä rajatapaukset ovat helposti siirrettävissä ryhmästä toiseen riippuen siitä, mitä puolta asiasta
halutaan painottaa.
Raja 1800-luvunja sitä edeltäneen ajan välillä ei myöskään ole tiukka.
Historiallisina esimerkkeinä mainittakoon, että esim. muinaisen Kreikan
suuruudenajan kaupunkivaltioiden yhteistoimintaan kaupan alalla niillä oli mm. yhteinen rahasto Delos-saarella - saattoi sisältyä integraatioajatuksen siemeniä. Tämä yhteistyö muuten katkesi siihen, että muut
valtiot katsoivat Ateenan hyötyvän liikaa rahastosta. Nykyiseen integraatioon liittyviä periaatteita voi olla löydettävissä myös Hansan toimintaperiaatteista. Molemmat tapaukset vahvistavat kuitenkin sitä, että integroituminen liittyy kaupan vapauden käsitteeseen.

* Artikkeli perustuu Kronoksen seminaarissa 14. 10. 1967 pidettyyn esitelmään. Lähdeluettelo on
jouduttu liittämään mukaan jälkeenpäin ja siksi yksityiskohtaiset viittaukset puuttuvat. Varsinkin
vanhempaa aikaa koskevan aineksen osalta ilmenee kuitenkin vaivatta, mikä lähde kuuluu mihinkin
osaan.
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Taloudellisesta poliittiseen integraatioon

Tapaukset, joissa tulliunionilla on pyritty poliittiseen liittoon, ovat mielenkiintoisimmat ja merkittävimmät taloudellisen integraation historiassa.
Varhaisin sekä seurauksiltaan laajakantoisin on ollut

Saksan Zollverein
Kehitys alkoi Preussista vuonna 1815, jolloin sen eri maakunnat alkoivat
neuvotella keskinäisten tullien poistamisesta. Tähän päästiin vuonna 1818,
mutta sopeutumisen helpottamiseksi tuli ulkomaita vastaan itä- ja länsimaakunnille erilainen tullimuuri agraaristen itämaakuntien tullien ollessa
luonnollisesti korkeammat. Muutamia vuosia myöhemmin nämä tariffit
kuitenkin yhtenäistettiin. Ensimmäisenä ulkopuolisena valtiona Zollvereiniin liittyi Hessen-Darmstadt vuonna 1828.
Samanaikaisesti Saksan kolme eteläisintä valtiota pyrki tulliunioniin,
mutta se solmittiin vuonna 1828 vain Baijerin ja Wiirttembergin kesken
Badenin jäädessä ulkopuolelle.
Vuonna 1834 Preussi aloitti neuvottelut mm. Saksin kanssa painostaen
oman tariffinsa hyväksymistä. Saksin vaatimuksesta Preussi kuitenkin
alensi tullejaan eräissä kohdin. Sopimukseen päästiin myös Etelä-Saksan
ja Thiiringenin valtioiden sekä Hessen-Kasselin kanssa. Baden kieltäytyi,
sillä se halusi Zollvereinia alhaisempia tulleja sekä taloudellista toimintavapautta Sveitsiin päin. Vuonna 1845 Badenkin tuli mukaan saatuaan
sopimukseen salaiset pykälät alhaisista tulleista ja erikoisoikeuden kauppasopimuksiin Sveitsin kanssa. N assau ja Frankfurt am Main liittyivät pian
mukaan jälkimmäisen saatua tullituloista enemmän kuin väkilukusuhde
edellytti. Sama koski myöhemmin Hannoveria.
Pohjoisessa Hannover, Braunschweig ja Oldenburg muodostivat 1830luvun alussa ns. Steuervereinin. Bremen ja Hampuri jatkoivat itsenäisinä
suuntautuen Englantiin ja Yhdysvaltoihin. Braunschweig liittyi Zollvereiniin vuonna 1841 sekä Hannover ja Oldenburg vuonna 1853. Hollannistaja Belgiasta eronnut Luxemburg tuli mukaan vuonna 1842. Vaikka
Bremen ja Hampuri liittyivätkin keisarikuntaan 1871, ne vasta äärimmäisen painostuksen alla hyväksyivät Zollvereinin, Hampuri 1881 ja
Bremen 1885.
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Preussin ei ilmeisesti tarvinnut käyttää muiden valtioiden mukaan
saamiseksi niin paljon painostusta, kuin myöhempien aikojen voimapolitiikk.aa ajatellen olisi voinut odottaa. Ainakin aluksi näyttää »porkkana»
olleen etualalla, sillä kovan paikan tullen se itse jousti huomattavasti
saadakseen eri valtiot mukaan. Tätä politiikkaa tuki se, että kunkin valtion ruhtinaatja virkamiehet säilyttivät arvonsaja toimensa - siis Zollvereiniin kuuluvat Saksan valtiot pysyivät »suvereenisina» senaikaisessa
mielessä - joskaan pikkuvaltioilla ei ollut paluuta entiseen enempää
taloudellisessa kuin poliittisessakaan mielessä, ei ainakaan valtakunnan
muodostumisen jälkeen vuonna 1871. Sääntöä vahvistava poikkeus on
Luxemburg, joka erosi tulliliitosta vuonna 1918, koska näin toivottiin
saatavan puskurivaltio Saksan ja Ranskan välille.
Toiseksi Preussia tuki se, että vapaakauppa-ajatus tuli 1850- ja 1860luvulla lähes kansanliikkeeksi Saksassa. Eräänä osoituksena tästä oli
»Kongress deutscher Volkswirte'n» muodostaminen 1859. Kolmanneksi
Saksassa myös maatalouspiirit kannattivat alhaisia tulleja, sillä ne eivät
kärsineet ulkomaisesta kilpailusta ja huomasivat edulliseksi saada teollisuustavaroita halvalla käyttöönsä. Tämän lisäksi Saksan valtioiden virkamiehet oli koulutettu vapaakauppa-ajatukseen, sillä vapaakauppateoriat
hallitsivat yliopistoja aina l870-luvulle saakka. Niinpä vapaakaupasta
tuli vuodesta 1815 lähtien lähes traditio mm. Preussiin.
Preussi yhdisti kuitenkin poliittiset päämäärät taitavasti taloudellisiin
näkökantoihin. Kongress deutscher Volkswirte muodostettiin sen kannalta
juuri sopivasti, jotta se arvovaltaisena painostusryhmänä pystyi auttamaan Preussia vuonna 1862 ajamaan läpi huomattavat tullinalennukset
Ranska-Saksan Zollvereinin kauppasopimuksen yhteydessä. Näin saatiin
Itävallalta riistetyksi mahdollisuudet päästä Preussin poliittiseksi kilpailijaksi Zollvereiniin, jonka tullit tulivat nyt Itävallalle aivan liian alhaisiksi. Myöhemmin keskusteltiinkin ankarasti siitä, alensivatko Preussin
valtiomiehet tulleja vuonna 1862 poliittisista vaiko taloudellisista syistä.
Joka tapauksessa Preussi halusi myös turvata etunsa Ranskan markkinoilla
Englannin rinnalla, joka oli saanut kuuluisan sopimuksensa jo 1860.
Toisaalta Preussi olijo vu,onna 1856 yrittänyt alentaa Zollvereinin tulleja
Itävallan saavuttamattomiin, mutta ehdotuksen torjuivat sekä protektionismia kannattavat että Itävallan puolella olevat valtiot. Tulliunioni
uhkasi hajota Ranskan kanssa käytäviin neuvotteluihin, mutta vuonna
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1865 kriisi oli ohitse ja Ranskan kauppasopimus hyväksytty. Samalla
yhtenäistettiin käytännön hallinnon vuoksi tulleja ym. määräyksiä.
Saksan Zollvereinin muodostaminen kesti kaikkiaan 70 vuotta ja se oli
tulos Preussin vuodesta 1815 noudattamasta, joskaan ei ainakaan aluksi
täysin tiedostetus!a pyrkimyksestä yhdistää Saksa oman johtonsa alle.
Tässä mielessä Itävallan sulkeminen pois oli johdonmukainen toimenpide.
On vaikea sanoa, missä määrin toisen suuren vallan, Itävallan, mukana
olo olisi häirinnyt Saksan yhdistymistä Zollvereinin kautta.
Nykyistä EEC:tä Zollvereiniin verrattaessa on siis ITluistettava, että
Preussi oli Zollvereinissa kaikin puolin ylivoimainen jäsen, jota asemaa
vielä tuki Itävallan »ulospelaaminen» vuonna 1865. EEC:ssä Saksa on
jossain määrin-Preussin asemassa ja Ranska maatalousmaana taloudellisesti staattisempana Etelä-Saksaan verrattavissa. Ranskan torjuva asenne
Englantiin nähden on näin ollen epälooginen, mm. Etelä-Saksan valtiot
hakivat turvaa Itävallasta, kun taas Ranska vaikeuttaa Englannin
pääsyä EEC :hen.

Etelä-Afrikka
Etelä-Afrikan poliittista unionia ajaviin piireihin oli tehnyt syvän vaikutuksen Saksan Zollvereinin historia, ja tähän perustuen toivottiin tulliunionin Etelä-Afrikassa johtavan poliittiseen unioniin. Tässä mielessä
alkoivat neuvottelut vuonna 1880. Vuonna 1889 saatiin aikaan Hyväntoivonniemen ja Oranjen vapaavaltion välinen tulliunioni. Natal sen
sijaan katsoi unionin tullit itselleen aivan liian korkeiksi ja Transvaal
kieltäytyi muista syistä. Brittiläinen Betsuana-maa ja Basuto-maa liittyivät unioniin vuonna 1891 ja Brittiläisen Betsuana-maan Protektoraatti
vuonna 1892. Natal tuli mukaan vuonna 1898, koska tulliliiton tariffit
olivat alentuneet sen vaatimalle tasolle ja siellä oli päässyt voitolle entistä
protektionistisem pi ~äkökan ta.
Buurisodan jälkeen liittyi Transvaal Etelä-Rhodesian ja Svazi-maan
kanssa unioniin vuonna 1903. Transvaal kuitenkin säilytti Mosambikin
kanssa aikaisemmin solmimansa tulliunionin. Vuonna 1907 lllYÖS Barotsemaa Luoteis-Rhodesiasta tuli mukaan. Kun Transvaal vuonna 1907uhkasi
erota, yhteisiä tulleja alennettiin sen mieliksi. Kun Etelä-Afrikan liittovaltio vuonna 1910 muodostettiin Hyväntoivonniemestä, Transvaalista,
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Natalista ja Oranjen vapaavaltiosta, määräys tulliunionista otettiin perustuslakiin. Poliittinen unioni ei kuitenkaan heti lopettanut vapaakauppaa alkuasukasalueiden ja rhodesialaisten kanssa, vaan se päättyi vähitellen 1920- ja 1930-luvulla. Vuonna 1925 Lounais-Afrikka julistettiin
liittovaltion osaksi tulli- ja verotuskysymysten osalta.
Etelä-Afrikan tapaus osoittaa, ettei kaikkien tulliunioniin kuuluvien
maiden tarvitse mennä mukaan poliittiseen liittoon. Poliittisen liiton
puuttuessa ei tulliunioni suinkaan taannut vapaakaupan jatkunlista
ulkopuolisten alueiden kanssa, vaan se hajosi taloudellisesti epäsuotuisien
aikojen tullen.

K eski-Amerikan yhteismarkkinat
Keski-Amerikassa on esiintynyt pyrkimyksiä sekä poliittiseen että taloudelliseen unioniin aina siitä asti, kun vuosien 1821-1834 liittovaltio
hajosi (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras ja Nicaragua). Uusi
liitto oli syntymäisillään vuosina 1907-1908, mutta Yhdysvaltain
sekaantuminen asiaan esti sen. Myöhemmin 1930- ja 1940-luvulla yhdistymisajatus koki takaiskun. Ettei taloudelliseenkaan unioniin ole päästy,
johtuu siitä, että näiden maiden keskinäinen kauppa on ollut vähäistä ja
vaihtokelpoiset tavarat samanlaisia. Niinpä kahvi, puuvilla, kaakao,
banaanit sekä ruokosokeri muodostivat vielä 1950-luvun alkupuolella
90 % alueen kokonaisviennistä, keskinäisen kaupan osuuden ollessa vain
3-4 0/0. Tästäkin tuli 60 % Salvadorin osalle, joka on näistä maista teollistunein.
Vuonna 1951 solinittiin Salvadorin ehdotuksesta löysä poliittinen liitto
ODECA (Organizacion de Estados Centro-americanos). Seuraavana
vuonna alkoi etenkin YK:n erikoisjärjestö ECLA ajaa taloudellisen yhteistyön ajatusta. Viimein 1950-luvun lopussa syntyi kolmen eri sopimuksen
kautta (1958, 1959 ja 1960) Keski-Amerikan Yhteismarkkinat eli CACM.
Tähän vaikuttivat ensinnäkin ECLAn ponnistelut. Toisena tekijänä on
ollut Yhdysvaltain politiikka maan sitoessa sielläkin taloudellisen apunsa
yhteistyöhön. Ratkaisevin tekijä lienee kuitenkin ollut EEC:n muodostaminen. Ranskan liittyminen EEC:hen riippui sen afrikkalaisten alueiden mukaan ottamisesta yhteismarkkinoiden assosioituneiksi jäseniksi,
mikä luonnollisesti johti Euroopan kysynnän suuntautumiseen Afrikkaan
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jo mainittujen markkinoiltaan erittäin herkkien tavaroiden osalta. Yhteisen vaaran edessä Keski-Amerikan maat ovat tajunneet, että ennen kaikkea heistä itsestään riippuu, miten heidän käy kilpailun yhä kiristyessä
maailmanmarkkinoilla. USA:n ja ECLAn tuen turvin näiden maiden
yhteistyö on edennyt ripeästi. Costa Rica tuli tosin mukaan vasta vuonna
1962, mutta Panama jätti jäsenanomuksensa vuonna 1966.
Paitsi vuonna 1970 toteutuvia yhteisiä ulkonlaisia tulleja on CACMmailla jo yhteinen laskentayksikkä ja monetäärinen unioni valmisteilla.
Lisäksi yhteistoimintaa tukevat CABEI eli Keski-Amerikan integraatiopankki sekä YK:n ylläpitämä yhteinen virkamiesten koulutuskeskus.
Mikäli vielä otetaan huomioon yhteiset sivistyksellis-kielellis-historialliset
tekijät, todetaan olosuhteissa selviä samankaltaisuuksia Saksassa ja EteläAfrikassa aikoinaan vallinneeseen tilanteeseen.
Euroopan yhteismarkkinat

Toista maailmansotaa edeltäneet tulliunionien muodostamispyrkimykset
törmäsivät osaksi kauppasopimusten suosituimmuuslausekkeen tulkintakysymykseen, jossa useat maat katsoivat vallitsevan ehdottomuusperiaatteen. Maailmansotien välisenä aikana käyty keskustelu loi joka tapauksessa pohjaa sille, että GATTin sääntöihin hyväksyttiin tulliunioni Ja
vapaakauppa-alue poikkeuksiksi suosituimmuuslausekkeesta. Näin tehtiin mahdolliseksi nykyinen kansainvälinen integraatio.
Vaikka Euroopan yhteismarkkinoita ei ole muodostettukaan kielioloiltaan yhtenäiselle alueelle, kuten edellä mainituissa tapauksissa, voidaan
se selvien poliittiseen yhdistymiseen tähtäävien päämääriensä takia lukea
tähän ryhmään. EEC:n henkisenä taustana on paneurooppalaisuus, joka
näkee eurooppalaisten kansojen välillä vallitsevan tiettyä kohtalonyhteyttä~ Kehitys lähti Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen liikkeelle
tavallaan kahta tietä, joskin merkittävä panos on tältäkin osin tullut
Yhdysvaltain taholta: maa näet suosi yhdistymistä kommunismin leviämisen ehkäisemiseksi.
Jo vuonna 1944 allekirjoittivat Benelux-maiden pakolaishallitukset
sopimuksen yhteisestä tulliunionista. Sopimus astui voimaan vuonna 1948,
ja vuoden 1956 alussa nämä maat muodostivat lopullisesti tulliunionin,
jossa oli ulospäin yhteiset tullit. Tämän lisäksi mailla on mm. yhteinen
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maksu- ja kauppapolitiikka. Mitään yhdistävää poliittista sopimusta ei
ollut, mutta nämä valtiot ilmaisivat usein halunsa yhteistoimintaan. Monissa poliittisissa neuvotteluissa ne ovat myös esiintyneet yhteisellä edustuksella. Yhdysvallat suosi myös Euroopan maiden taloudellista ja poliittista yhteistoimintaa ja kytki mm. Marshall-avun saamiseen ehtoja siitä.
Vuonna 1951 ne sopivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä Ranskan silloisen ulkoministerin R. Schumanin aloitteesta. Poliittisesti oli tarkoituksena estää mahdollisuus uuteen Saksan ja Ranskan väliseen sotaan sitomalla jäsenmaiden hiilen ja teräksen valmistus toisiinsa ylikansallisen elimen valvonnassa: Kun Ranskan hallitus vuonna 1954 hylkäsi ajatuksen
Euroopan armeijasta ja poliittisesta unionista, l\Ilontan-unionin toiminta
rajoittui lähinnä taloudelliselle alalle. Belgian ulkoministeri Spaak esitti
silloin. Benelux-maiden toivomuksen kuutosmaiden ulkoministereiden
kokouksessa Messinassa 1955 Euroopan talousyhteisön eli EEC:n ja
Euratomin muodostamisesta. Lopullinen sopimus ylikansallisine elimineen allekirjoitettiin tammikuussa 1958. EEC pyrkii tulliunionin kautta
täydelliseen taloudelliseen liittoon jäsenmaiden talouselämää sektoreittain ja lineaarisesti koordinoimalla. Ranskaa lukuunottamatta toivotaan
taloudellisen unionin kautta päästävän ennen pitkää myös Euroopan
yhdysvaltoihin. Ranskan ja lähinnä de Gaullen asenne on kuitenkin
viime aikoina vaikuttanut ratkaisevasti EEC:n kehitykseen. De Gaullen
»Isänmaitten Eurooppa»-ajatus, jonka hän esitti ensi kerran vuonna 1960,
lähtee siitä, että kuutosmaiden hallitukset eivät siirräkään vähitellen valtaansa ylikansallisille elinlille vaan koordinoivat politiikkaansa tiheillä
neuvotteluilla. Erityisen voimakkaasti vastustivat de Gaullen linjaa Belgia
ja Hollanti, mikä johti EEC:n ensimmäiseen kriisiin 1962. Edelleen de
Gaulle on pyrkimyksessään »eurooppalaiseen» politiikkaan estänyt Englannin pääsyn EEC:hen vuonna 1963 ja samoin 1967, koska hän katsoo
tämän maan olevan liiaksi riippuvainen kansainyhteisöstä ja Yhdysvalloista. Tästäkin syntyi EEC :hen sisäinen kriisi, mutta integraatio-ohjelmaa on jatkettu siitä huolimatta. Kuluneena kesänä on selvitetty kaksivuotinen ja varsin sitkeä maatalouspolitiikkaa koskeva EEC:n kolmas
kriisi. Maatalouspolitiikkaa koskeva konflikti liittyi läheisesti nlinisterineuvoston ylikansallisia valtuuksia koskevaan ongelmaan. Kun tammikuussa 1966 tästä kysymyksestä oli päästy kompromissiin, oli myös maatalouskysymyksen ratkaisu kesällä 1967 mahdollinen. Tammikuun 196~
1
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kompromissi sisälsi vaikeasti tulkittavan päätöksen, ettei ministerineuvosto voi käytännössä tehdä, enemmistöpäätöstä »silloin kun yhden tai
useamman maan hyvin tärkeät edut ovat kyseessä».
Ranskan mukana ovat EEC:hen assosioituneet ns. Jaunde-valtiot, joihin kuuluu lähinnä Ranskan ja Belgian entisiä afi~ikkalaisia siirtomaita
sekä Somalia ynnä Nigeria. Assosioituneiden maiden ja EEC:n väliset
tullit poistetaan vähitellen, ja afrikkalaisten valtioiden määrälliset rajoitukset EEC :stä tapahtuvaan tuontiin nähden ennen vuoden 1968 alkua.
Ranskan halu vetää näinkin suuri joukko maita EEC:n yhteyteen
johtuu de Gaullen Ranskan entisen suurvalta-aseman palauttamiseen
tähtäävästä politiikasta, jossa ovat mukana myös kieli ja kulttuuri. Nämä
maathan ovat käytännössä kielellisen hajanaisuutensa vuoksi ranskaa
puhuvia ja ranskalaiseen sivistykseen suuntautuneita. Kulttuuri-imperialismin merkitystä ei suinkaan pidä aliarvioida nykyaikana, jolloin valloitussodat ovat vaikeutuneet entisestään. Sitä paitsi hallitsevasta kulttuuriasemasta on todettu olevan hyötyä mm. viennille.
Taloudellisesti ovat EEC:stä hyötyneet eniten Ranska ja Italia, jotka
molemmat ovat saaneet varoja yhteisestä sosiaalirahastosta työttömilleen,
investointirahastosta kehitysalueilleenja nyttemmin lähinnä Ranska maatalousrahastosta. Lisäksi assosioituneet Afrikan maat saavat 730 milj.
dollaria kehitysapua vuosina 1966-1970.

2.

Taloudellinen integraatio on seurausta poliittisesta liitosta.

2. 1. Liittovaltiot
Eräissä tapauksissa on eri alueiden väliset tulli- yms. rajoitukset poistettu
vasta poliittisen yhdistymisen toteuduttua ja määräyksiä tästä on otettu
mm. perustuslakiin. Niinpä Yhdysvalloissa oli eri osavaltioiden välillä
aluksi tullimuurit, mutta niistä luovuttiin epätarkoituksenmukaisina.
Kanadassa toi liittovaltion muodostaminen vuonna 1867 mukanaan
myös tulliunionin. Australiassa tulliunionia oli yritetty muodostaa jo
1860- ja 1870-1qvulla, mutta se toteutui vasta poliittisen liiton yhteydessä
vuonna 1901. Tällöin sovellettiin kahden vuoden ylimenoaikaa, mutta
Länsi-Australialle myönnettiin erityisiä helpotuksia.
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2.2. Valtioliittojen tulliunionit

Valtioliittojen tulliunioneja ei tavata enää Euroopassa, mutta koska ne
ovat toisaalta esim. meidän maamme historiaa, käsiteltäköön niitä hieman laajemmin.
Venäjä-Suomi (1859-1885)

Kun Venäjällä vuonna 1857 yleiseurooppalaisiin vapaakauppavirtauksiin
liittyen alennettiin. tulleja, tuli myös Suomen vuodelta 1835 olevan tullitariffin uudistaminen ajankohtaiseksi. Vaikka tämä tariffi olikin ulkomaihin nähden varsin protektionistinen, niin tavaroiden tuonti Venäjältä
Suomeen oli vapaata ja tullitonta. Suomesta taas saatiin viedä Venäjälle
vain muutamia yksinkertaisia tuotteita tullitta. '
Vuoden 1859 kauppa-asetuksella olikin tarkoitus yleisen varsin huomattavan tullinalennuksen ohella saada aikaan entistä suurempi tasaarvoisuus Suomen ja Venäjän kauppasuhteisiin. Vuoden 1835 asetuksessa
määrättyjen tullivapaiden tavaroiden joukkoon lisättiin useita kotiteollisuustuotteita sekä laajennettiin tullitta vietävien maataloustuotteiden
lukumäärää. Samoin nostettiin alkuperäistodistusta vastaan vietävien
tavaroiden vapaavientikiintiöitä niin paljon, että uudet sallitut määrät
olivat jopa suurempia kuin maamme ao. teollisuusalojen silloinen vientikyky edellytti. Venäläisten tavaroiden vapaata tuontioikeutta rajoitettiin
niin, että silloisille finanssitullitavaroille asetettiin tullit. Viimeksi mainittu ehto ei kuitenkaan ennen vuotta 1870 koskenut Venäjältä maitse
tuotavia tavaroita. Kolmansiin maihin nähden ei tulleja pyritty yhtenäistämään.
Venäjän tullipolitiikka muuttui 1870-luvun lopulla -jälleen Euroopan
yleistä kehitystä seuraten - protektionistiseen suuntaan. Useiden ulkomaihin kohdistuneiden korotusten jälkeen ulotettiin ne vuonna 1885
koskemaan myös Suomesta tuotavia tavaroita, joskin eräitä helpotuksia
suomalaisille vielä myönnettiin. Sama koskee vuoden 1897 korotustoimenpiteitä, joilla- tosin valmisteltiin myös maittemme välisen tullirajan
poistamista.
Muistettakoon vielä, että vuosien 1859-1885 käytännöllisesti katsoen
vapaan kaupan lisäksi maittemme välillä vallitsivat aluksi yhtenäiset
valuuttaolot. Integroitumisen kannalta oman rahan saaminen ja etenkin
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kultakantaan siirtymisemme vuonna 1878 olivat kuitenkin negatiivisia
toimenpiteitä.
Vaikka Suomen ja Venäjän 'kauppasuhteissa ei saavutettukaan vuosina 1859-1885 täyttä tullittomuutta, voitaneen käytännössä silti puhua
Suomen ja Venäjän välisestä vapaakauppa-alueesta, jossa kummankin
maan tuotteet nauttivat toisen maan alueella huomattavia tullietuja ko1mansiin maihin nähden. Kysymys ei kuitenkaan ollut maittemme talouksien integroitumiseen tähtäävistä tavoitteista, vaan pikemminkin varsin
pitkälle menneestä kansainvälisestä yhteistyöstä keskinäisen diskriminaation vähentämiseksi. Näin pitkälle vietynä sillä kuitenkin oli samoja
vaikutuksia kuin integraatiopyrkimyksillä. Ennemminkin voidaan venäläisten tavoitteita Suomen suhteen sortovuosien alettua pitää integroimiseli yhdentämispyrkimyksinä, joskin pääpaino oli valtiollis-poliittisissa
tekijöissä, joiden yhteydessa jouduttiin sivuamaan myös talouselämää
valtiollisen yhtenäisyyden saavuttamiseksi.

Ruotsi-Norja (1874-1897)
Vuoden 1815 sopimuksen mukaan saivat kotimaiset elintarvikkeet ylittää
valtakuntien rajan tullitta. Ulkomaalaisia tuotteita ei saanut kuljettaa
maitse maasta toiseen. Meritse kuljetettuina kotimaiset elintarvikkeet
maksoivat vain puolet kolmansien maiden tuotteista kannetuista tulleista.
Vuonna 1825 tullittomuus tavaroita maitse kuljetettaessa ulotettiin koskemaan lähes kaikkia kotimaisia tuotteita, ja ulkomaiset tuotteet maksoivat vain puolet säädetystä tullista, mikäli tullia oli jo maksettu jommankumman maan rajalla niitä maahan tuotaessa. Maitse käydyllä kaupalla oli kuitenkin tällöin varsin vähäinen merkitys. Meritse kuljetettaessa tärkeimpien »kotimaisten» tuotteiden (75 kpl) tulli oli vain puolet
normaalista. Suunnilleen tällaisena sopimus pysyi vuoteen 1874.
Vuonna 1871 valmistui Oslon-Tukholman rata, minkä johdosta
vuonna 1874 poistettiin meritse ja maitse käydyn kaupan väliset erot.
Kummankin maan kotimaiset tuotteet olivat nyt vapaat kulkemaan tullitta maasta toiseen lukuunottamatta tavaroita, joista kannettiin finanssitulleja. Ruotsin ja Norjan ulkoisia tulleja ei keskinäisen vapaakaupan
alkamisen jälkeen yritetty sanottavammin rhtenäistää. Seurauksena oli,
että Norjan kautta, joka oli matalatullimaa~ virtasi Ruotsiin tullitta muo-
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dollisesti »kotimaisia» tuotteita. Tämä koski nimenomaan tekstiili- ja
rautatavaroita. Tilanne vain paheni Ruotsin korottaessa vuonna 1888
tullejaan protektionistisiksi samalla kun Norjan tullit pysyivät ennallaan.
Vuosien 1887 ja 1890 laeilla yritettiin tarkemmin määritellä käsite »kotimainen tuote», ja ulkomaalaisia tavaroita varten otettiin käyttöön differentiaalitullit, mutta tästä huolimatta hallinnolliset vaikeudet tavaran
alkuperän kontrolloimiseksi, maatalouspiirien vaatimukset sekä tyytymättömyys poliittiseen unioniin kaatoivat vuonna 1897 tämän osittaisen
tulliunionin.
Itävalta-Unkari (1850-1917)
Kun Unkari vuoden 1848 kapinan yhteydessä menetti suurimman osan
fiskaalisesta vapaudestaan ja Itävallan välillinen verotusjärjestelmä saatettiin voimaan myös Unkarissa, poistettiin vuonna 1850 maiden välinen
tulliraja, ja tilalle tuli tulliunioni. Tätä jatkettiin kymmeneksi vuodeksi
vuonna 1867, jolloin Unkari sai takaisin poliittiset oikeutensa. Sittemmin
sopimus uusittiin kymmenvuotiskausittain aina vuoteen 191 7 saakka. 1880luvulta lähtien Unkari katsoi kärsivänsä tulliunionista, mutta unionin purkamisen sijaan se suojeli teollisuuttaan hallinnollisin toimenpitein, kuten
alennetuin rautatiemaksuinja veroin sekä vaatimalla rekisteröintimaksuja
itävaltalaisilta tuotteilta. Ristiriidat olivat viimein niin suuret, että ilman
valtakunnan hajoamistakin tulliunionia tuskin olisi uusittu vuonna 1917.
Nykyiset ratkaisut
Mainituissa kolmessa tapauksessa tulliunionin toinen osapuoli on ollut
valtiollisesti enemmän tai vähemmän alistetussa asemassa toiseen nähden,
mikä myös on lyönyt selvät merkkinsä maiden välisiin tullisuhteisiin.
Tätä nykyä voidaan pitää valtioliittojen tulliunionina Malesian liittovaltion yhteismarkkinoita nimenomaan' Sabahin (Pohjois-Borneon) ja
Sarawakin suhteen, joiden teollisuustavaroita sisäinen tullittomuus ei
koske. Ulkoiset tullit eivät taas koske Penanginja Labuanin vapaasatamia.
Toinen esimerkki on Itä-Afrikan »yhteispalveluelin» EACSO, (East
African Common Service Organization), jonka muodostavat Tansania,
Uganda ja Kenia. Koska englantilaiset hallitsivat näitä maita yhtenä.
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kokonaisuutena, ovat ne ainakin toistaiseksi lähinnä historiallisista syistä
olleet taloudellisessa yhteistoiminnassa.

2. 3. Kääpiövaltioiden unionit
Ilmeisesti jo käytännölliset syyt ovat saaneet kääpiövaltiot hakeutumaan
tulliliittoon suuremman naapurinsa kanssa. Seuraavat esimerkkitapaukset
puhuvat itse puolestaan.
San :Marino-I talia 1862
Monaco-Ranska 1865
Liechtenstein-Itävalta 1875, päättyi 1919
Liechtenstein-Sveitsi 1923
Vatikaanivaltio-Italia 1929
Portugalin Intia-Brittiläinen Intia 1878
Kultarannikko-Togo (Voltasta itään) 1894, päättyi 1904
Tämänkaltaisena liittona voidaan pitää myös Luxemburgin kuulumista
Zollvereiniin vuoteen 1918 sekä liittymistä Belgian tullialueeseen vuonna
1922. Taloudellisten vaikeuksien vuoksi näiden maiden unioni oli kuitenkin vain osittainen vuodesta 1930.

2.4. Siirtomaiden asema
Siirtomaiden - käsite laajasti ymmärrettynä - suhteet emämaahan
ovat myös saattaneet lähestyä ainakin käytännössä tulliunionia. Niinpä
seurauksena Englannin vapaakauppaperiaatteista sen siirtomaat nauttivat aikoinaan tullittomuuden etua Englannin markkinoilla. Englannin
siirryttyä suojelutulleihin 1930-luvulla tullittomuus jatkui kansainyhteisön monien alueiden kohdalla käytännön ollessa hyvin kirjavaa. Tässäkään tapauksessa ei ole kyse varsinaisesta integraatiosta.
Samantapainen menettely koski aikoinaan Ranskan siirtomaita. Täydellisestä integraatiosta on silloin ollut kysymys, kun jokin merentakainen
alue on tullut emämaan maakunnan asemaan. Onko kyseessä tulliunioni
vai ei, riippuu suuresti siitä, hyväksytäänkö emämaan selitys tästä siirtomaan maakunta-asemasta. Esim. Algeria oli aikoinaan osa itseään Ranskaa kuten nyt mm. Reunion, Guadeloupe ja Martinique. Myös muiden
siirtomaavaltioiden, mm. Portugalin kohdalla on olemassa tällaisia ratkaisuja.
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3. Vastareaktiot
3. 1. Vapaakauppa-alueet
Poliittisten voimasuhteiden muuttumisen ohella tulliliittojen muodostaminen on järkyttänyt myös eri alueiden välisiä kaupallisia suhteita. Ulkomaankauppaetujensa turvaamiseksi ovat muut alueet tällöin muodostaneet kaupallisia liittoutumia lähinnä vapaakauppa-alueiden muodossa.
Keskinäisissä kauppaneuvotteluissa esim. GATTin puitteissa on nimittäin
yksinäinen valtio automaattisesti epäedullisessa asemassa joutuessaan käytännössä vastavuoroisuuden vuoksi antamaan kokonaisille kauppablokeille edut, joista se on sopinut yhden maan kanssa.
Primitiivisin reaktio lienee ollut Keski-Saksan kauppaliiton muodostaminen vuonna 1828. Liiton tärkeimmät valtiot olivat Saksi, ,HessenKassel, Nassau, Braunschweig ja Hannover. Liitto ei ollut tulliunioni,
vaan sen nimenomainen tarkoitus oli estää Zollvereinin ja eteläisen tulliliiton, joka sekin oli vastareaktio Zollvereinille, laajeneminen. Liitosta ei
kuitenkaan tullut pitkäaikaista ja saman kohtalon koki myöhemmin jo
mainittu Steuerverein. Yleensäkin ovat vastareaktioina syntyneiden ryhmittymien hajoamistendenssit olleet voimakkaat.
EFTA

EEC:n muodostamisen edistyessä nopeasti päätti OEEC:n ministerineuvosto Englannin esityksestä tutkia mahdollisuuksia muodostaa Eurooppaan kaikki OEEC-maat käsittäva vapaakauppa-alue, kuutoset mukaanlukien. Keskinäiset tullit oli määrä poistaa samassa tahdissa kuin EECsopimus edellytti. Neuvottelut alkoivat heti sen jälkeen kun Roomansopimus oli allekirjoitettu. Lopullisesti ne kaatuivat siihen, ettei Ranska
katsonut voivansa hyväksyä ehdotettuja periaatteita.
Tässä vaiheessa alkoivat seitsemän maata neuvotella sanotunkaltaisen
vapaakauppa-alueen muodostamisesta Eurooppaan. EFTA-sopimus allekirjoitettiin pian vuoden 1960 alussa. Kaupalliset etunsa turvatakseen
Suomi kiirehti assosioitumaan EFTAan vuonna 1961.
Poliittisesta puolesta todettakoon, että puolueettomat valtiot Sveitsi,
Ruotsi ja Itävalta eivät voineet liittyä yhteismarkkinoihin sen poliittisten
päämäärien vuoksi. Englanti ei myöskään ollut kypsä luopumaan suve-
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reniteetistaan siinä maann, kuin Rooman-sopimuksen allekirjoittaminen edellytti. Toisaalta EFTA on selvästi tyydyttänyt Pohjoismaiden
keskinäisen ka upallisen kanssakäymisen tarvetta täyden täen. näin
useissa muissa elimissä tapahtuvaa yhdentymistä.
EFTAn hajoamistendenssit ovat kuitenkin olleet varsin voimakkaat.
Itävalta tulkitsi ensimmäiseksi uudelleen puolueettomuutensa puitteet.
Englanti on jo kahdesti lähestynyt EEC:tä lähinnä kaupallisista syistä.
Toistaiseksi vain Sveitsi, Portugali ja Suomi eivät ole esittäneet jäsenanomustaan Brysselissä. Ruotsilla on ollut vaikeuksia puolueettomuutensa
kanssa,ja siksi se on pyytänyt vain neuvotteluja. Uusien jäsenien hyväksyminen EEC:hen on kuitenkin toistaiseksi kilpistynyt Ranskan - tarkemmin sanoen de Gaullen - johdonmukaiseen vastukseen. Voimmekin
todeta Ranskan penseän asenteen, joka myötävaikutti EFTAn syntymiseen, olleen myös huomattava sitä koossa pitävä tekijä. EFTA- ja EECmaiden lähentymistä estävät siis nykyään lähinnä poliittiset tekijät,. eikä
muutosta tässä suhteessa ole näkyvissä.

LAFTA
Jo 1920-luvun lopussa ja 1930-luvulla tehtiin useita ehdotuksia tulliunionien muodostamiseksi Etelä-Amerikan eri valtioiden kesken. Useimmiten
ne olivat peräisin Argentiinasta tai Chilestä. Niinpä vuonna 1941 saatiin
t~lliliittosopimus aikaan Argentiinan ja Brasilian kesken sekä vuonna
1943 Argentiinan ja Chilen välille.
Vapaakauppasuunnitelmat olivat tämän jälkeen vastatuulessa aina
1950-luvun lopulle saakka. Tällöin - samoista syistä kuin jo on todettu
CACM:n kohdalla - solmittiin Montevideon-sopimus Latinalaisen Amerikan vapaakauppa-alueen muodostamisesta. Mainittakoon, että ECLA
oli pyrkinyt tähän päämäärään koko toimintansa ajan. Boliviaja Guayanat
eivät kuulu LAFTAan, mutta sen sijaan Meksiko on siinä mukana.
Toistaiseksi LAFTAn keskinäisestä tavaranvaihdosta tapahtuu vajaat
50 % ilman keskinäisiä tulleja. Täydellinen tullittomuus on määrä saavuttaa vuonna 1973. Tullien alennus ei kuitenkaan tapahdu lineaarisesti
kuten EEC:nja EFTAn piirissä, vaan vuotuisissa bilateraalisissa neuvotteluissa sovitaan, mille tavaroilIe ao. maa on valmis myöntämään tullittomuuden niitä toisesta LAFTA-maasta tuotaessa. Joka kolmas vuosi pidet-
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täyissä kollektiivisissa neuvotteluissa laaditaan taas luettelot tuotteista,
joita voidaan tuoda vapaasti kaikkiin LAFTA-maihin. - Kukin maa
siirtää vuosittain 8 % tuonnistaan bilateraaliseen vapaaluetteloon sekä
joka kolmas vuosi 25 % kollektiivilistalle. Kun helpoimmat tavarat nyt
on siirretty vapaalistoille, on yhteistoiminnassa alkanut esiintyä vaikeuksia. Niitä ovat omiaan lisäämään myös suuret kehityserot sekä epämääräiset valuuttaolot ja yleinen poliittinen epävakaisuus.

Muut vapaakauppa-alueet
Keskinäiset kauppaetunsa turvataksen ovat Uusi Seelanti ja Australia
solInineet NAFTAn sekä Irlanti ja Englanti vapaakauppasopimuksen.
Tulliliittoa on tässä ilmeisesti käytetty lähinnä siksi, ettei näiden maiden
tarvitsisi myöntää vastaavia etuja suosituimmuuslausekkeen perusteella
kolmansille maille.

3. 2. Ulkopuolisen painostuksen vaikutus
Kolmannet maat ovat myös pyrkineet estämään itselleen epäedullisen
poliittisen tai kaupallisen integraation siihen välittömästi puuttumalla.
Niinpä vuonna 1836 suunniteltu Ranskan ja Belgian tulliunionihanke
kaatui Ranskan teollisuuspIirien vastustuksen ohella kolmansien maiden
polii ttiseen painostukseen.
Vuonna 1904 Serbia ja Bulgaria sopivat tulliunionista mukaan lukien
toisen maan rahan vapaa liike tdisessa maassa. Itävallan painostus esti
kuitenkin Serbiaa ratifioimasta sopimusta.
Vuonna 1931 oli Saksan-Itävallan aluksi osittainen tulliunioni muodollisesti jo lähes valmis, mutta silloin kolmannet vallat (lähinnä Ranska,
Italia ja Tsekkoslovakia) vetosivat ns. Itävallan protokollaan vuodelta
1922, jossa Itävalta sitoutui pidättymään kaikista taloudellisista sopimuksista, jotka välillisesti tai välittömästi saattaisivat heikentää maan itsenäisyyttä. Lisäksi suosituimman maan asema oli Itävallan rauhansopimuksissa (St. Germainin arto 21 7-220) taattu liittoutuneille.
Ulkopuoliset ovat myös määränneet tulliunionin . muodostettavaksi.
Niinpä Versaillesin rauhansopimuksen mukaan (art. 104) oli Danzigin
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ja Puolan muodostettava yhteinen tullialue Puolan tullien puitteissa.
Unionista ei tullut kuitenkaan täydellistä, kun se vuonna 1922 astui
voimaan. Vuonna 1923 määräsivät liittoutuneet Memelin alueen osaksi
Liettuan tullialuetta. Koska Itävalta-Unkarin alue hajosi ensimmäisen
maailmansodan jälkeen, myönnettiin St. Germainin ja Trianonin rauhansopimuksissa siitä muodostuneille alueille erikoisoikeus muodostaa
keskenään tullialue. Kansainliiton Talouskomission rahoittama Itävallan
ja Tsekkoslovakian sopimus raukesi vuonna 1925 Italian vaatimukseen
mukaanpääsystä.
Nykypäivän integraatiokysymysten joukossa muistettakoon, että Italia
vastustaa Itävallan liittymistä EEC:hen Etelä-Tirolin kysymyksen vuoksi.
Edelleen Neuvostoliitto vastusti Suomen liittymistä EFTAan vaatien
itselleen suosituimmuusklausuuliin vedoten samoja oikeuksia markkinoillamme kuin EFTA-maat saavat. Suomen ratkaisuna oli antaa N euvostoliitolle nämä oikeudet. Tässä yhteydessä todettakoon, että Neuvostoliitto
ei virallisesti hyväksy tulkintaa, jonka mukaan suosituimmuuslauseke ei
koskisi tulliunionia tai vapaakauppa-aluetta. Toisaalta on huomattava,
että esim. muihin pieniinkin EEC- ja EFTA-maihin nähden Neuvostoliitto on hiljaisesti hyväksynyt sen, että se ei saa markkinoilla samoja
etuja kuin tullisopimuskumppanit. Ainakaan se ei ole ryhtynyt todellisiin kaupallisiin yms. toimenpiteisiin vaatimuksiaan ajaakseen. Vuonna
1962 Ranskan-Neuvostoliiton kauppaneuvottelut katkaistiin välittömästi
Ranskan toimesta, kun Neuvostoliitto otti esille suosituimman maan lausekkeen tulkinnan. Edelleen todettakoon, että Suomi ei ole antanut EFTAetuja muille kolmansillemaille.joiden kanssa sillä on suosituimman maan
sopimus. Suomenkaan menettely ei siis ole loogista. Tällä ei kuitenkaan
ole suurta merkitystä, koska idän kauppa on bilateraalista, ulkomaankauppa on Neuvostoliitossa valtiojohtoista ja tuontimme käsittää suurelta osalta raaka- ja polttoaineita.

4. Pakkointegraatio
Nykyaikaisessa mielessä pakkointegraatiota syvälle käyvine taloudellisine
muutoksineen esiintyi vasta Suur-Saksaan liitetyillä alueilla sekä Baltian
maissa toisen maailmansodan aikana.
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Pakkointegraation ryhmään voidaan myös lukea Neuvostoliiton menettelytavat Itä-Euroopassa sekä Komekonin muodostaminen vuonna
1949. Järjestön piiriin kuuluvat maat ovat tosin nyttemmin muuttuneissa
poliittis-ideologisissa olosuhteissa voittaneet takaisin toimintavapauttaan.
Joka tapauksessa Neuvostoliiton valvontaan jääneet maat muuttuivat
kansandemokratioiksi vuoteen 1949 mennessä. Mikäli näiden maiden suhteen olisi vuosina 1944-1945 noudatettu Leninin viitoittamaa
ideologiaa, olisi ne tullut liittää Neuvostoliittoon neuvostotasavaltoina.
1920-luvun alussa Neuvostoliitossa näet uskottiin vallankumouksen leviävän kapitalismin kriisin myötä maasta toiseen, kunnes koko maailman
työtätekevät kuuluisivat yhteen sosialististen neuvostojen liittovaltioon. 1
Baltian maiden suhteen vielä noudatettiin tätä menettelytapaa,
mutta Itä-Euroopan laitavaltiot muodostivat tässä suhteessa vaikean
ongelman Stalinille, jonka tuli säilyttää itsestään kuva demokratian puolustajana etenkin amerikkalaisten silmissä.
Komekonin toimjnta oli vuoteen 1954 saakka varsin muodollista, sillä
Neuvostoliitto pystyi ohjaamaan Itä-Euroopan maiden kehitystä muilla
keinoilla. Kansallisia talouksia kehitettiin alueellisen autarkian puitteissa.
1950-luvun puolivälissä kävi ilmeiseksi, etteivät Itä-Euroopan sosialistimaiden omat raaka-ainevarat riittäneet jatkuvaan teollistamiseen nimenomaan raskaan teollisuuden osalta. Autarkia johti myös kalliisiin päällekkäisinvestointeihin koko maaryhmän kannalta. Tästä syystä päätettiin
vuonna 1956 toteuttaa keskinäinen alakohtainen työnjako ja luoda yhteinen suunnitteluelin. Neuvostoliitto ei osallistunut työnjakoon, mutta
suostui sen sijaan toimittamaan huomattavat määrät raaka-aineita ItäEuroopan maille. Vuoteen 1963 asti työnjaossa edettiin melko nopeasti,
mutta tämän jälkeen on edistyminen ollut hitaampaa. Ulkomaankauppa
on edelleen tiukasti bilateraalista. Albania erosi Komekonista ideologisista syistä ja Romanian tunnettu asenne perustuu siihen, että se ei halua
alistua sille suunniteltuun asemaan työnjaossa. Tämän ohella se katsoo
voivansa ostaa öljyllään lännestä sille paremmin soveltuvia koneita kuin
Itä-Euroopan maista. Romanialaisten kansallistuntoa ei myöskään voi
unohtaa tässä yhteydessä, joskin se on tarkoin kätketty ideologisten näkökohtien taakse.
1. Kyseessä oli maailman proletariaatin integroitumisajatus.
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5. Keskeneräiset tulliliittosuunnitelmat
Hollanti hylkäsi ajatuksen liittyä Zollvereiniin vuosina 1831 ja 1900
poliittisista syistä, joskin taloudellisiakin näkökohtia esitettiin. Edelleen
tuli useita tulliunioniajatuksia esiin maailmansotien välisenä aikana.
Lähimpänä toteutumistaan oli vuonna 1927 ratifioitu sopimus Viron ja
Latvian taloudellisesta ja tulliunionista, mutta sitä ei koskaan käytännössä toteutettu. 1930-luvun alussa keskustelivat mm. Balkanin valtiot
tulliunionin muodostamisesta, mutta aikeissa ei päästy valmisteluita
pitemmälle. Kansainliitto yritti rauhansopimusten edellytysten mukaisesti saada aikaan Tsekkoslovakian, Itävallan ja Unkarin tulliliittoa,
mutta epäonnistui. Edelleen 1930-luvulla keskusteltiin mm. Tonavan
valtioiden, Baltian maiden ja Pohjoismaiden ym. maaryhmittymien tulliliitoista, jotka Pohjoismaiden kohdalla johtivat ns. Oslon-ryhmän syntymIseen.
Nykyinen tulliliittosuuntaus on johtanut siihen, että muutaman viime
vuoden aikana kehitysmaihin on syntynyt runsaasti tulliliittoja. Jo jäsenmaiden mainitseminen osoittaa niiden luonteen.
a) Vuonna 1965 perustettuun CARIFTAan kuuluvat Antigua, Barbados ja Brittiläinen Guayana.
b) Vapaakauppa-alue N orsunluurannikko-Guinea-Liberia-Sierra
Leone on vuodelta 1964, mutta toimintaa käytännössä ei ole vielä
esiin tynyt.
c) Maghreb-valtioiden talousyhteisö (Algeria, Libya, 1Vlarokko, Tunisia) vuodelta 1964 perustuu historialliseen yhteenkuuluvuuteen ja
ja samankaltaisuuksiin nykyisessä taloudellisessa ja poliittisessa elämässä. ECA tukee sen toimintaa.
d) UDEAC (Union douaniere et economique de l'Afrique Centrale)
perustettiin vuonna 1966 Keski-Afrikan tasavallan, Gabonin,
Kamerunin, Ranskan Kongon ja Tsadin kesken.
e) UDEAOon (Union douaniere des etats de l'Afrique de l'Ouest)
vuodelta 1966 kuuluvat Ranskan Länsi-Afrikan valtiot. Tämän
sisällä toimii lähinnä poliittista yhteistyötä varten vuonna 1959
muodostettu Conseil d'entente (Norsunluurannikko, Niger, YläV olta sekä vuodesta 1966 Togo).
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f)

Eastern African Economic Community vuodelta 1965 on ECA:n
järjestämä.
g) Arabiliitto on vuodesta 1964 liittänyt toimintaansa taloudellisia
yhden tymispyrkimyksiä.
Vielä mainittakoon J aunde-valtiot, joka on EEC :hen assosioituneiden afrikkalaisten valtioiden liitto.

Esitetyistä tapauksista voimme todeta poliittisen ja taloudellisen integraation suhteen olleen varsin läheinen eikä aina voida sanoa, kumpi on
ollut hallitsevampi. Toinen on palvellut joustavasti toista. Integraation
ilmenemismuodot ja sen lopputulokset sekä integroitumisyritysten kaatumissyyt ovat olleet mitä moninaisimmat, eikä menneisyyden perusteella
voida ennustaa, mihin nykyisin voimassa olevat sopimukset lopulta johtavat. Se johtopäätös voidaan kuitenkin tehdä, että integraatioajatukset
näyttävät olleen osittain muotivirtauksien sävyttämiä. Pienet maat ovat
joutuneet seuraamaan isoisten esimerkkiä aina sen mukaan, ovatko vallalla olleet vapaakauppaa vaiko protektionismia kannattavat voimat.
Integroitumistendenssit ovat selvästi voimistuneet 1800-luvun toiselta
neljännekseltä alkaen. Kuitenkin vasta 1950-luvulla, sodanjälkeisten olojen normalisoiduttua, integraatiosta on tullut poliittiseen toimintaan vaikuttava ja sitä ohjaava hallitseva voima. Poliittisella puolella lähivuodet
osoittanevat, missä määrin voimistuneet integraatiopyrkimykset johtuvat
siitä, että sotilaallisia keinoja ei enää voida käyttää entisellä tavalla, ja
missä määrin nykyaikaisen talouselämän sisäinen dynamiikka ja sen vaikutus koko yhteiskuntaelämään johtavat taloudellisen ja poliittisen integraation yhteensul~utumiseen.
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Summary
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC AND POLITICAL
INTEGRATION SINCE THE 1800'S
by Erkki Pihkala
After verifying that economic integration
because of its political tariff aspect is connected with free trade efforts the writer
investigates it by case types in the light of
comprehensive historical material.
The cases where (J.) a political union has
been aimed at by economic integration have had
the greatest influence on the economic and
political balance ofthe world. In the development of the European Economic Community (EEC) and the Central American
Common Market (CACM) there are the
same political and economic elements
which contributed to the organisation in
the two earlier cases: i.e. the German Zollverem (1815-1880's) and the South
African Union (1880's-1910).
In many cases (2.) economic integration has
resulted from political union. In some cases
tariffs have been abolished on1y after
(2.1.) a Jederal state has been formed as in
the United States, Canada and Australia.

(2.2) Unions af states are mostly historical

examples in which very far-reaching measures have been taken for abolishing mutual
discrimination. Among these cases there
are Russia-Fin1and (1859-1885), Sweden
-Norway (1874-1897) and AustriaHungary (1850-1917) and nowadays the
Federal State of Ma1aysia. (2.3) Customs
unions af the dwarf states (Monaco etc.) with
the stronger neighbour can be included
in this group. The interpretation of the
(2.4.) position af a colony depends nowadays
on whether it can be considered a province
of the mother state or not.
The forming of customs unions has often
caused (3.) a reaction on the part of other
states, which has mainly expressed itself
(3.1.) as afree trade area. The most primitive
reaction was the forming of the trade union
ofCentral Germany (1828) only to prevent
the German Zollverein and the customs
union of the states of Southern Germany
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from enlarging. The European Free Trade
Association is also a dear reaction to the
EEC, even though the EFTA has aimed
at the same time at integrating the Nordic
countries. The NAFTA and the free trade
area of Great Britain and Ireland are
o bvious reactions. The La tin American
Free Trade Association (LAFTA), it is
true, also promotes the economic growth
of the area. The tendency to disintegrate
has, however, been a characteristic of the
free trade areas. (3.2.) External political and
commercial pressure has often (3.2.a.) hindered
formation of a customs union as was the
case by third powers on France and
Belgium and by Austria on Serbia and
Bulgaria in 1904, in Central America in
1907 by the United States, by France,
Italyand Czechoslovakia on Germany and
Austria in 1931. A submissive reaction to
external opposition was seen when Finland
in 1961 gave the same commercial advantages to the Soviet Union as to the EFTA
countries. The dearest example (3.2.b.) af
contribution took place when the Allied
Powers ordered Danzig to form a customs
union with Poland and the district of
Memel with Lithuania. The United States
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has also promoted the formation of the
EEC and the CACM. (4.) Compulsory
integration appeared during the Second
W orld war in areas annexed by N azi
Germany and in the Baltic Countries
controlled by the Soviet Union. The Soviet
policy in Eastern Europe belongs to this
group, too, although the freedom to act of
the KOMEKON countries has considerably increased during the past few years.
(5.) The ideological general trends af world
trade have influenced customs unions so
that the union between Estonia and Latvia,
accepted as early as 1927, did not in fact
come into force because protectionism
became prevalent. On the other hand the
present tendency to form customs unions
has led to numerous customs unions
mainly in Africa. The relationship between
economic and .political integration is proved to have been very dose and the one
has consistently served the other. It is not,
however, until the 1950's that economic
integration has become an important
political factor, which is due to the fact
that the influence of the internal economic
mechanism is affecting social life to an increasing extent.

Suomen stationäärinen väestökuva

1936-1940 ja 1956-1960
Kirjoittanut
JORMA PYLKKÄNEN

J.

Johdanto

Demografisilla tekijöillä suppeassa merkityksessä ymmärretään yleensä
sukupuolta, ikää, siviilisäätyä sekä avioliiton kestoa (duration). Demografis'et muutostekijät, jotka määräävät väestön demografisen rakenteen,
ovat suppeassa merkityksessä hedelmällisyys, avioliittofrekvenssi, avioerofrekvenssi ja kuolleisuus. Muutostekijöihin luetaan usein myös väestön maantieteelliseen jakautumiseen vaikuttava muuttoliike.
Pyrittäessä analysoimaan näiden eri tekijöiden vaikutusta väestön rakenteeseen ja kehitykseen päädytään tavallisesti ehdolliseen käsittelytapaan, ts. annetaan yhden tekijän varioida ja pidetään muut tekijät vakioina. Tyypillinen tämänlaatuinen käsittelytapa on mm. stationäärisen
väestön muodostaminen.
Varsin mielenkiintoinen yritys kaikkien emo muutostekijöiden sisällyttämiseksi samaan demografiseen malliin on parhaillaan käynnissä Ruotsissa Hannes Hyreniuksen johdolla!. Hyreniuksen demografinen simulaatiomalli on kehitetty hänen aikaisemmasta hedelmällisyysmallistaan2 •
Hedelmällisyyden ohella malliin on sisällytetty vaimon tai miehen
kuolema. Reproduktiivisen prosessin simulointiin ryhdytään naisen hedelmällisen ajanjakson alkaessa. Tämän jälkeen naista seurataan, kunnes reproduktiivinen ajanjakso on lopussa tai nainen eroaa avioliitosta
joko oman tai miehensä kuoleman tai avioeron takia. 3 Demografiset ta1.
1966.
2.
3.
misen
SON -

H. HYRENIUS -

I. AnOLFSSON -

I. HOLMBERG Demographic models, Second report, Göteborg

H. HYRENIUS A Fertility Simulation Model, Göteborg 1964.
Varsinaisessa tietokoneille ohjelmoidussa simulaatioprosessissa on kuitenkin avioliiton päättyaiheuttavina tapahtumina käytetty vain miehen tai vaimon kuolemaa. HYRENIUS -AnoLFsHOLMBERG mt. s. 16.
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pahtumat on mallissa eritelty varsin tarkasti. Mm. raskaus voi esiintyä
viidenlaatuisena tapahtumana sen mukaan, päättyy~ö se elävän vai
kuolleen lapsen synnytykseen, keskenmenoon, lailliseen vai laittomaan
aborttiin. Simuloinnin antamista tyydyttävistä tuloksista huolimatta Hyrenius pitää kaikki emo demografiset muutostekijät sisältävää yleistä demografista mallia vielä kaukaisena päämääränä. 4
Pyrittäessä laatimaan ennusteita väestön kehityksestä joudutaan vielä
tutkimaan emo demografisten tekijöiden suhdetta »ympäristötekijöihin».
Demografisiin tekijöihin voidaankin laajassa merkityksessä5 lukea myös
tulotaso, ravitsemusaste, asuinpaikka, yhteiskuntaluokka, animatti, uskonto jne. Monien suoritettujen väestöennusteiden huono paikkansapitävyys lienee selitettävissä liiallisena pitäytymisenä yleisiin demografisiin
tekijöihin sellaisenaan. Väestön kehityksen ennustaminen esim. taloudellisten ja ideologisten tekijöiden avulla ei kuitenkaan liene - ajatellen esim. taloudellisten ennusteiden luotettavuutta - paljonkaan kiitollisempaa.
Seuraavassa rajoitutaan tarkastelemaan eräitä Suomen väestön rakennetta kuvaavia demografisia muutostekijöitä. Vuosien 1936-1940
ja 1956-1960 stationääristen väestöjen vertailu noudattelee samoja linjoja kuin Leo Törnqvistin suorittama väestötilastollinen vertailu Suomen ja Ruotsin välillä. 6
2.

Stationäärinen väestö

2. 1. Käsitteestä
Haluttaessa saada mahdollisimman selvä kuva siitä, millä tavalla kuolleisuus, avioliittofrekvenssi, avioerofrekvenssi, hedelmällisyys ja muuttoliike vaikuttavat väestön kehitykseen,' on mahdollista konstruoida erilaisia hypoteettisia väestöjä. Näitä muodostettaessa pidetään yleensä osaa
väestön tilastollisista ominaisuuksista samoina kuin tiettynä aikavälinä
tarkastellussa todellisessa väestössä. Osa ominaisuuksista korvataan sopivasti valituilla vakioilla.
4. HYRENIUS - AnoLFssoN - HOLMBERG mt. s .. 3 ja 34-35.
5. H. HYRENIUS Befolkningsstudier, Göteborg 1962, s .. 51.
6. L. TÖRNQVIST En befolkningsstatistisk jämförelse mellan Finland och Sverige, Ekonomiska Samfundets Tidskrift n:o 3, 1948, Helsingfors 1948, s. 139-202.
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Jos vuosittain elävänä syntyneiden lasten lukumäärää pidetään vakiona ja oletetaan kuolleisuuden säilyvän samalla tasolla kuin tiettynä aikavälinä tarkastellussa todellisessa väestössä, saadaan ns. stationäärinen
väestö~ Konstruoinnin luonteesta johtuu, että vuosittaisten kuolemantapausten lukumäärä on yhtä suuri kuin vuosittain syntyneiden lukumäärä. 7
Seuraavissa laskuissa on oletettu, että vuosittain syntyy elävänä 1000
lasta, joista 514 on poikaa ja 486 tyttöä. 8 Kiinnittämällä kuolleisuus,
avioliitto- ja avioerofrekvenssit sille tasolle, millä ne olivat Suomessa
keskimäärin vuosina 1956-1960, voidaan arvioida, millaisiksi väestön
ikä-, sukupuoli- ja siviilisäätyrakenne tulisivat kehittymään.
On ilmeistä, että tällaisille olettamuksille konstruoidun väestön rakenne eroaa todellisen väestön rakenteesta. Kuvioon 1 on piirretty vuoIKÄ
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Kuvio 1.

Vuoden 1960 todellisen ja vuosien 1956-1960 stationäärisen väestön
jakautuminen iän ja sukupuolen mukaan.

sien 1956-1960 kuolleisuutta vastaavan stationäärisen väestön prosenttijakautuma iän ja sukupuolen mukaan sekä vuoden 1960 väestölaskennan mukainen todellisen väestön jakautuma (ikäpyramidi) . Kuviosta
erottuvat selvästi todellisen väestön ns. suuret ikäluokat (vuonna 1960
10-15-vuotiaat). Tämän lisäksi huomiota herättää se, että todellisen
väestön vanhimmissa ikäluokissa esiintyy »vajausta» stationääriseen väes7. HYRENIUS Befolkningsstudier, s. 96.
8. Laskuissa on vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi käytetty samaa syntyneiden sukupuolijakautumaa kuin emo TÖRNQvlsTin tutkimuksessa. Vuosina 1956-1960 jakautuivat elävänä syntyneet
lapset siten, että 1000 syntyneestä oli 512 poikaa ja 488 tyttöä.
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töön verrattuna. Osa vajauksesta on selitettävissä eri suuruisten syntymäluokkien aiheuttamaksi; osa aiheutuu siitä, että vanhemmat vuosiluokat eivät ole »ehtineet» nauttia mm. parantuneen terveydenhoidon,
ja ravitsemustilan mukanaan tuomasta pitenevästä eliniästä.
Stationäärisen väestön konstruointi perustuu erilaisiin suhteellisiin ja
absoluuttisiin frekvensseihin. Kun useimpia frekvenssilukuja ei ole virallisesta tilastosta saatavissa, joudutaan .turvautumaan approksimaatioihin.
Väestön dynaamisia ominaisuuksia kuvaavan väestötilastoaineiston
muokkaaminen tarkoitukseen sopivaksi johtaa moniin metoditeknillisiin
ja periaatteellisiin ongelmiin, joihin tässä yhteydessä ei puututa. 9

2. 2. Vuosien 1956-1960 olosuhteita kuvaava stationäärinen väestö
Laskelmien lähtökohtana on käytetty vuosien 1956-1960 kuolleisuuteen perustuvaa virallisen tilaston eloonjäämistaulua, joka ilmoittaa kunkin täytetyn ikävuoden osalta 'elossa olevien lukumäärät 100 000 elävänä
syntynyttä poikaa ja 100 000 elävänä syntynyttä tyttöä kohti. Taulun
ilmoittamat luvut on kerrottu poikien osalta luvulla 0.00514 ja tyttöjen
osalta luvulla 0.00486, jolloin on saatu elossaolevien lukumäärät 1000
elävänä syntynyttä lasta kohti, silloin kun he täyttävät, 1, 2, 3, ...
vuotta. Tätä eloonjäämistaulua käyttäen on laskettu, kuinka stationäärinen väestö jakautuu iän ja sukupuolen mukaan. Nämä luvut ilmoittavat karkeasti niiden yhteenlaskettujen vuosien lukumäärän, minkä 514
samanaikaisesti syntyneen pojan ja 486 tytön voidaan olettaa elävän
kussakin 5-vuotisluokassa siinä tapauksessa, että kuolleisuusolosuhteet .
koko heidän elinaikansa pysyisivät samanlaisina kuin tarkasteltuna ajanjaksona. Luvut voidaan tulkita myös siten, että ne ilmoittavat satunnaisena åjankohtana kuhunkin 5-vuotisluokkaan kuuluvien henkilöiden
lukumäärän sellaisessa stationäärisessä väestössä, jossa vuosittain syntyy
514 poikaa ja 486 tyttöä. 10
Jos oletetaan, että kuolleisuus on sama kaikissa siviilisäädyissä, kuvio
1 antaa kuvan koko stationäärisen väestön jakautumisesta eri ikäluokkiin.
Stationäärisen väestön siviilisäätyrakenteen arviointi vaatii »eloonjäämistaulun» konstruoimisen kullekin siviilisäädylle. Vuosien 1956-1960
9. Ks. TÖRNQ,VIST mt. s. 146-147.
10. TÖRNQ,VIST mt. s. 148-149 ja 176.
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stationäärinen väestö on jaettu naimattomiin ja ei-naimattomiin. Einaimattomiin sisältyvät tällöin naimisissa olevat, lesket ja erotetut. l1 Naimattomien »eloonjäämistä» ovat uhkaamassa kuolemantapaukset ja
avioliitot.
Naimattomien kuolemantapausfrekvenssiluvut12 on laskettu molemmille sukupuolille. Nämä luvut ilmoittavat tarkasteltuna aikavälinä sattuneiden kuolemantapausten lukumäärän promilleina samana aikavälinä eletystä riskiajasta. Koska kuolemantapausfrekvenssit eroavat eri siviilisäädyillä, olisi tarkoituksenmukaista laskea ne siviilisäädyittäin. Vuosia 1956-1960 koskevissa laskuissa kaikille siviilisäädyille on kuitenkin
käytetty samoja kuolleisuuslukuja. Menettelyn puolustuksena on Hyreniuksen vuosien 1941-1950 Ruotsin kuolleisuustutkimuksen tuloksia
koskeva huomautus, jonka mukaan kuolleisuuslaskelmat eri siviilisäädyille osoittivat vain muutamien promillien sadasosien eroja. 13
IKÄ,
VUOSIA

1936-1940

MIEHET

100
90

IKÄ,
VUOSIA

1956-1960

NAISET

80

100
90

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

:

:

30

I

,

f :

20

NAIMATTOMIA

NAIMATTOMIA

I

20
\

1
~
10
OL-~~-L~--L-L-~~~~~L-~---M~)~I--~~~-L~--~~~\~'~O

10

500 400 300 200 100

Kuvio 2.

0

100200300400 500

LUKUM. 500 400 300 200 100

0

100 200300400 500

Stationäärisen väestön jakautuma iän ja siviilisäädyn mukaan
vuosina 1936-1940 ja 1956-1960.

Naimattomien avioliittofrekvenssit ilmoittavat vastaavasti tarkasteltuna aikavälinä solnlittujen avioliittojen lukumäärän promilleina samana
aikavälinä eletystä »riskiajasta».
Sen jälkeen kun liitteessä esitetyllä tavalla. on arvioitu kuolemanta11. Erotetut = laillisen avioeron saaneet.
12. Kuolemantapausfrekvenssiluvuista (= centrala dödskvot) ks.
85-87.
13. HYRENIUS Befolkningsstudier, s. 94.

HYRENIUS

Befolkningsstudier s.
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paus- ja avioliittofrekvenssit sekä kutakin 5-vuotisluokkaa vastaavat »riskiajat», on laskettu naimattomien »eloonjäämistaulu», johon perustuen
on piirretty kuvion 2 vuosia 1956-1960 vastaava osa. Tämä vastaa karkeasti Törnqvistin J approksimaatiota14 vuosille 1936-1940, mikä on
myös piirretty kuvioon 2. Ei-naimattomat ovat vuosia 1956-1960 vastaavassa stationäärisessä väestössä jakamattomina. Törnqvist on jakanut
tämän luokan vielä »naimisissa oleviin» ja »aikaisemmin naimisissa olleisiin» (»gifta» och »förutgifta»).
Verrattaessa vuosien 1956-1960 stationääristä väestöä vuosien 19361940 stationääriseen väestöön, kiinnittyy huomio kuolleisuuden huomattavan alenemisen ohella naimisiinmenoiän alanemiseen varsinkin mIehillä.
Koska Ruotsi näyttää olevan edelläkävijän asemassa myös moniin
demografisiin muutoksiin nähden, on kuvioon 3 piirretty vertailun vuoksi
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Kuvio 3.

stationääristen väestöjen prosenttijakautumat, jotka vastaavat vuosien
1936-1940 kuolleisuutta Suomessa ja Ruotsissa sekä Suomen kuolleisuutta 1956-1960, minkä lisäksi kuvioon on piirretty Suomen todellisen
väestön jakautuma 31. 12. 1960. Kuviosta käy mm. ilmi, että kuolleisuus nuorissa ikäluokissa Suomessa on 20 vuoden aikana alittanut Ruot14.

TÖRNQVIST

mt. 149-150, 153, 183-193.
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sin vuosien 1936-1940 tason, mutta että suomalaiset eivät vielä ole
löytäneet »pitkän iän salaisuutta».
Edellä on todellisuutta varsin voimakkaasti yksinkertaistavista olettamuksista lähtien konstruoitu eräs hypoteettinen väestökuva. Kuvio 2
antanee kuitenkin jonkinlaisen käsityksen siitä huomattavasta muutoksesta, mikä niin kuolleisuus- kuin avioitumisolosuhteissakin on tapahtunut tarkasteltujen ajanjaksojen välillä.

Liite
SUORITETTUJEN LASKELMIEN PÄÄKOHTIA*
Merkinnöissä seurataan Törnqvistin käyttämää tapaa. Yksittäisiä symboleja ei ole
"suomennettu". Näin ollen esim. d = död, g = gift, 0 = ogift ja f = förutgift.
Yleisesti frekvenssiluvulla A(ac+aj ) ymmärretään osamäärää, jossa osoittajana on
luokasta a j luokkaan a j siirtyneiden henkilöiden lukumäärä N(ar-*aj ) ja nimittäjänä
se yhteenlaskettu aika L(aJ, minkä ne henkilöt, jotka ovat kuuluneet luokkaan a j ,
ovat eläneet tarkasteltuna ajanjaksona (x, x + h). Laskelmissa h = 5. vuotta. Siis
"1

(

1\

aj-+a j

)

_

-

N(ai-+a j ) .
L(a j)

Merkinnällä 11.( a j -+) tarkoitetaan· kokonaispoistumisfrekvenssiä luokasta a j ja vastaavasti merkinnällä 11. (-+a j ) kokonaissaapumisfrekvenssiä luokkaan ajO
Naimattomien avioliittofrekvenssiä 11. (o-+g) arvioitaessa on pohjana käytetty väestötilaston taulua "Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan 1000 keskiväkiluvun vastaavassa iässä olevaa miestä ja naista kohti". Tätä frekvenssilukua on
pidetty luvun 11. (-+g) approksimaationa, jolloin naimattomien avioliittofrekvenssin
N(o-+g)
L(o)

11. (o-+g)

osoittajaan N (0 -+ g) on päästy seuraavasti:

L(o)

+ L(g) + L(f)

+

N(o-+g)
N(f-+g)
L(o)
L(g)
L(f) ,

+

+

josta
N(o-+g)

=

[L(o)

+ L(g) + L(f)] 11. (-+g) -N(f-+g).

Tässä
N(f-+g) = 11. (f-+g) L(f).

* Vuosia 1936-1940 kuvaavan stationäärisen väestön approksimoinnista ks. TÖRNQyrsT mt. s.
149-150, 155-166.
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Frekvenssilukuina A (f-+g) on käytetty Törnqvistin vastaavia lukuja, jotka siten
vastaavat v';losien 1936-1940 olosuhteita. Termin A(f-+g)L(f) osuus koko avioliittojen
lukumäärästä on kuitenkin niin pientä luokkaa, että virhe ei varsinkaan nuorissa ikäluokissa liene huomattava. Määrättäessä väestön jakautumista eri siviilisäätyihin on
perustana käytetty vuoden 1960 väestönlaskennan tietoja sinänsä suorittamatta lineaarista interpolointia (31. 12. 1950-31. 12. 1960) vuoden 1958 olosuhteiden arvioimiseksi.!
Riskiaikojen L(aJ laskemisessa on käytetty kaavaa
L(aJ

N(-+ai ) + 2.4 NX(ai ) + 0.2 [Nx(aJ 0.48+ A (ai -+)

Nx-h(aJJ

Kaavan avulla on mahdollista peräkkäin laskea L(aJ, Nx+h(aJ - Nx(aJ ja
N X + h (aJ, jos luvut N (-+ai ), N x (aJ ja N x (aJ - N X _ h (ai ) ovat tunnettuja. Tässä
tapauksessa N (-+aJ = N (-+0) = 0 jokaisessa ikäluokassa. No (0) = 514 pojilla ja
486 tytöillä. 2
Naimattomien kuolemantapausfrekvenssien A (0 -+ d) (samat kaikille siviilisäädyille)
ja avioliittofrekvenssien A (0 -+ g) avulla on laskettu naimattom~en poistumisfrekvenssit

jotka ovat tehneet mahdolliseksi naimattomien "eloonjäämistaulun" laskemisen.
1. TÖRNQYIST mt. s. 165.

2. Ks. TÖRNQyrsT mt. s. 164.

Keskustelua

Lauri

o.

af Heurlin:

VASTAUS E. PUSALLE

Kunnallisneuvos E. Pusan »Keskustelua»palstalla esittämään puheenvuoroon Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 3/
1967 pyydän saada tehdä seuraavat huomautukset.
Olen aina ollut sitä mieltä, että tämän
vuosisadan kahden ensimmäisen vuosikymmenen asutuspolitlikka oli historiallinen välttämättömyys. Niinpä Kansantaloudellisen Aikakauskirjan niteessä 4/1951
sanoin, että »torpparivapautuksemme . lienee onnistuneimpia maareformeja, mitä
historia tuntee». Samoin olen katsonut,
että siirtoväen asuttaminen oli välttämätöntä. Arvosteluni on kohdistunut muuhun
sodanjälkeiseen asutuspolitiikkaan, jolta
maamme teollistumisen päästyä vauhtiin
on pudonnut asiallinen pohja pois, koska
taloudellinen kasvu ja tekniikan edistyminen (myös maataloudessa) olisivat edellyttäneet tilakoon suurentamista ja maanviljelysväestön vähenemistä. Tämän ovat jälkeenpäin myöntäneet useat asutus toimintaa aikoinaan innokkaasti kannattaneetkin,
kuten maanviljelysneuvos Tatu Nissinen
kahdessa viimeisessä teoksessaan. Pahin
rakenteellinen työttömyys onki~ meillä

valitettavasti juuri niillä alueilla, joissa
asutus toimintaa on eniten harjoitettu, nyt
kun ojitus-, raivaus-, rakennus- ja tietyöt
on tehty ja niiden työllistävä vaikutus on
päättynyt. Maallamme ei ole mahdollisuuksia ankaran ilmaston ja korkean kustannustason vuoksi tuottaa elintarvikkeita
nälkää näkevälle osalle ihmiskuntaa ja sillä
tavalla ratkaista maatalous tuotteitten liikatuotannon ongelmia.
Haluaisin myös tässä yhteydessä oikaista
E. Pusan sen väärän väitteen, että Suomessa ei olisi ollut sodanaikaisia voittoihin
kohdistuvia veroja. Puhumattakaan siitä,
että meidän varsinainen verotuksemme on
ollut ankarampi kuin useimmissa kilpailijamaissamme, oli meillä 1940-luvulla sekä
suhdanneveron nimellä kulkenut sotavoittovero että kaksi raskasta omaisuudenluovutusveroa.
Sen sijaan yhdyn lämpimästi E. Pusan
loppuponteen, että »joutilaisuudessa ei
mitään luoda, vain työllä ja ahkeruudella
luodaan uusia arvoja», mutta lisäisin tähän, että pitää siinä olla myös hiukan järkeä mukana.
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Heikki Välitaio: ASUMISTASON JA SEN KEHITYKSEN
TUTKIMUKSESTA TEUVO LINDSTRÖMILLE
Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteen
4/1967 palstoilla käydyssä asunto tutkimuskeskustelussa Teuvo Lindström näkyy
odottavan, että osallistuisin mielipiteiden
vaihtoon tutkimusmenetelmistä.
Lindströmin tutkimuksen taustasta mainittakoon, että se on tehty Kulutusosuuskuntien Keskusliiton tilauksesta Kansan
Markkinatutkimuslaitoksella ja esitetty
kansan taloustieteen lisensiaa tti tutkimuksena Helsingin Yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunnan lausuntoa
ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole
Asuntotutkimusmäärärakäytettävissä.
hoilla suoritettavien opinnäytteiden arvosteluun ei luonnollisestikaan saa vaikuttaa
se, että kyseessä on varsin tarkkaan kontrolloitu tutkimus tai että kysymyksessä on
tilaustutkimus. Huomautan vain, että
tutkimuksen tekijän tulee olla erittäin varuillaan välttääkseen nimenomaan opinnäytteen osalta valvovan toimikunnan,
tutkimuksen tilaajan ja tutkim'uksen johtajan liiallisen vaikutuksen. Lindström ei
tässä nähdäkseni ole onnistunut, sillä hänen esipuheensa mukaan »toimikunta on
hahmotellut
tutkimuksen
päälinjat».
Omasta osuudestaan tekijä sanoo: »Tutkimuksen tekijä on puolestaan vastuussa
tutkimusmenetelmän valinnasta sekä tutkimustulosten erittelystä ja johtopäätöksistä».
Tutkimusta valvovan toimikunnan huomattava asema on ilmeisesti vaikuttanut
valitu,n aihepiirin paisumiseen yli kohtuullisina pidettävien rajojen. Tutkimuksen otsikossa täsmennetään »hahmotellut
päälinjat» tavalla, jota en pidä asuntotut-

kimuksen nykyisessä vaiheessa hyödyllisenä. Alalla suoritettavan kansantaloudellisen tutkimuksen tulisi käsittääkseni ensin
selvittää asuntotuotannon, asuntojen kulutuksen, jakelun jne. suhde koko kansantalouteen, luoda asuntopuolen ja kansantalouden keskinäisiä suhteita selvittelevä
kokonaismalli, ennen kuin mennään liian
pitkälle liian laajalla rintamalla asuntosektorin sisällä. Vieläkään ei ole saavutettu yksimielisyyttä edes asuntoalan keskeisten käsitteiden sisällöstä, vaikkakin
Annikki Suvirannan väitöskirja »Nuorten
perheiden asumistaso» vie kansantaloude1lisessakin mielessä asiaa varsin pitkälle
sosiaalipoliittisesta lähtökohdastaan huolimatta. Perusluontoisia ongelmia nimenomaan asumistasosta puheen ollen ovat
edelleen tason mittaaminen tiettynä aikana ja erityisesti asumistason muutosten
mittaaminen, »kehityksen» mittaaminen
Lindströmin terminologiaa käyttääkseni.
Kuitenkin tässä teoksessa on ka~sottu aiheelliseksi käsitellä suomalaista asumistasoa, sen kehitystä ja alueellista jakautumista jopa 30 vuoden pituisena aikavälinä. Toistettakoon, että Suviranta mainitussa, monella tapaa ansiokkaassa väitöskirjassaan tyytyi tutkimaan nuorten perheiden asumistasoa.
Lindströmin tutkimukselle opinnäytteen.ä olisi epäilemättä antanut lisää merkitystä aiheen oleellinen supistaminen esimerkiksi asumistason käsitteen kansantaloudelliseen selvittelyyn, asumistason mittaamisen teknilliseen selvittämiseen ja kenties esimerkin luonteisten asumistasomittausten suorittamiseen esim. vuosilta 1950
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ja 1960. Myöhemmissä töissä olisi tältä
pohjalta ollut helppo jatkaa.
Itse tehtävän määrittelyssä on Lindströmin teoksessa sekavuutta. Otsikon vastaisesti määritellään sivulla 9 tutkimuksen
»päätehtävä» ja »pääpaino» seuraavasti:
»Käsillä olevan tutkimuksen päätehtävänä
on valaista tätä asumisahtauden ongelmaa» ja
»Tutkimuksen pääpaino on asuntopoliittisten tavoitteiden merkityksen selvittelyssä» (kursivoinnit H. V.). Mitä sitten tarkoitetaan
»asumisahtauden ongelman valaisemisella» ja »tavoitteiden merkityksen selvittelyllä»
kansantaloudellisessa
mielessä?
Lindströmin vastauksen antaa tutkimuksen sisältö. Teoksessa käsitellään sisällysluettelon mukaan luetellen asuntojen kysyntää, asuntojen tarvetta, asun tomarkkinoiden alueellista tutkimusta, 1950-luvun asuntotuotantoa ja asuntojen poistumaa, asuntoj en lukumääräistä kysyntää ja
tarvetta sekä huoneistotyyppien kysyntää
ja tarvetta. Voitaneen perustellusti esittää
kysymys, vastaako tutkimus otsikkoa tai
tehtävän määrittelyä. Mielestäni tutkimuksen otsikoksi sopisi sisällön perusteella
esim. »Eräitä asuntopoliittisia laskelmia».
Edelleenkin tutkimusta nimenomaan
opinnäytteenä tarkasteltaessa voidaan huomauttaa keskeisten käsitteiden heikosta
määrittelystä. En löytänyt teoksesta aivan
keskeisen käsitteen »asumistaso» määritelmää. Useassa yhteydessä puhutaan asumistasoon vaikuttavista tekijöistä, jotka
muiden tekemien määritelmien mukaan
ovat relevantteja asumistason tekijöitä,
mutta minkäänlaista osatekijöiden kokonaisluetteloa tarpeellisine painotusjäijestelmineen ei esitetä. Suviranta kiinnittää
käsitemäärittelyyn ja myös eri tavoilla
määriteltyjen asumistaso käsitteiden mittaamiseen suurta huomiota. Oman ongel-

mansa muodostaa tietyllä hetkellä vallitsevan ja eri ajankohtina vallitsevien asumistasojen mittaaminen, koska asumistason osatekijöihin tulee jatkuvasti uutta
mm. asuntojen suunnittelun ja varustetason osalta. Käytettävissä olisi ollut mm.
LITTERER-MARwEGEN-indeksit, jotka ovat
ilmeisen soveliaita asumistason muutosten,
»kehityksen» mittaamiseen. Käsitemäärittelyn heikkoudesta aiheutuu osaltaan se,
että tutkimuksesta on muodostunut »tätä
asumisahtauden ongelmaa valaiseva».
Edellä esitetty kritiikki on kohdistunut
tutkimukseen nimenomaan opinnäytetyönä ja esitetyt huomautukset ovat varsin
oleellisia. Käytännön asuntopolitiikkaa
Lindströmin työ palvelee nimenomaan
siinä mielessä, että hän on kerännyt varsin laajan ja käyttökelpoisen aineiston ja
laskenut eräitä jakautumia ja ennusteita,
joita voidaan käyttää esim. asuntotuotanfoohjelmia laadittaessa. Ilmeistä onkin, että
niitä tullaan varsin huomattavassa määrin
käyttämään tähän tarkoitukseen. Valitettavaa - myös käytännön hyödyn kannalta - on, että Lindström ei ole onnistunut paremmin jäsentämään tutkimustaan ja järjestämään aineisto aan loogisempaan järjestykseen, jolloin myös opinnäytteen muotomääräykset olisivat tulleet
nykyistä paremmin täy;tetyiksi. Ennustetekniikan yksityiskohtiin en kajoa, koska
perustavampaa laatua olevat puutteellisuudet ovat kyllin raskauttavat. Totean
vain, että ei Falcken olisi tarvinnut täydelleen antautua Lindströmin karjaisun
jälkeen, olihan hän nähdäkseni enimmäkseen oikeassa.
Lopuksi totean, että siinä puhtaan poliittisessa nimitysprosessissa, jossa Lindströmin kanssa olimme mukana, eivät asiaseikat missään vaiheessa painaneet mitään,
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valitettavasti. Poliittisesti tunnetun sosiaalidemokraatin ja poliittisesti tunnetun kansandemokraatin välillä käyty kilpailu päättyi äänestykseen, jossa keskustapuolueen
ministerit äänestivät sosiaalidemokraattia
ja sosiaalidemokraattien ministerit kan-
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sandemokraattia.J Epäpoliittisilla henkilöillä ei ollut tietääkseni missään vaiheessa
osaa eikä arpaa - jälleen valitettavasti,
koska yhdyn Merikosken käsitykseen
poliittisista ja epäpoliittisista virkanimityksistä.
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Liisa Mali:

SÄÄSTÄKÄÄ SÄÄSTÄMIS-TERMI!

Englannin kielessä on sana, joka ilmaisee
säästämisen (saving) vastakohdan. Nimitys on syntynyt vaivattomasti, sillä savingsanaan on vain liitetty prefiksi dis. Latinasta juurensa juontava dis-esiliitehän vapauttaa sanan, johon se liittyy, merkityksestään - ja tarjoaa englannin kielelle
erään keinon vastakohtien ilmaisemiseen.
Se muuttaa esimerkiksi kyvyn (ability)
kyvyttömyydeksi (disability), sähkövirran
kytkemisen (connection) katkaisemiseksi
(disconnection) .
Dissaving-termin olin oppinut yhdysvaltalaisesta ammattitekstistä ja ymmärtänyt
sen merkitsevän säästämisen vastaista tapahtumaa, velan ottamista, entisten säästöjen kuluttamista jne. Hämmästyin, kun
ruotsinkielisestä tekstistä löysin ilmaisun
»negativt sparande». Hämmästys muuttui
huoleksi, kun myöhemmin näin dissavingsanan suomenkielisenä vastineena »negatiivis en säästämisen» (samassa aineistossa
oli saksankin kielellä: negatives Sparen).
Suomen kielen säästämissana on tähän
saakka tarkoittanut ja yhä tarkoittaa, että
rahaa, hyödykkeitä ei käytettäessä kuluteta kokonaan, vaan jotain jää talteen,
säästöön. Jos säästäminen nyt ulotetaan
merkitsemään myös velkaantumista, entisten säästöjen kuluttamista, termi suistuu
raiteiltaan. Ei sen eteen liitetty negatiivinen-adjektiivi pysty pelastamaan sitä, sillä
»negatiivisesta säästämisestä» puhuminen
edellyttää, että entinen säästäminen olisi
»positiivista säästämistä». Tällaisen kielenkäytön mukaan entisen säästämiskäsitteen ala laajenee nollapisteestä miinusmerkkiselle alueellekin. - Jos uutta »säästämistä» sovelletaan tavalliseen kielen-

käyttöön, joku VOISI sanoa - otettuaan
velan pankista - »tänään olen säästänyt
negatiivisesti, mutta heti kun olot myöten
antavat, aloitan positiivisen säästämisen».
Dissaving-sanan esiliitteen »negatiivinen» tulkinta avaa myös muiden dis-alkuisten sanojen kohdalla uusia näkymiä. Disability ei olisikaan kyvyttömyyttä, vaan »negatiivista kykyä», ja disability insurance
(työkyvyttömyysvakuutus ) »negatiivisen
kyvyn» vakuuttamista. Dishousing ei tarkoittaisi enää ihmisten ajamista asunnoistaan tai talojen hävittämistä tietyltä alueelta, vaan »negatiivista asuntojen järjestämistä». Infection-sanan suomenkielinen
vastine on tartunta. Disinfection on tähän
asti tarkoittanut tartunnan aiheuttajien
tuhoamista. Jokainen voi itse päätellä,
minkä nimen esimerkiksi desinfioimislaitos
saisi uuden kielenviljelyn puitteissa.
Ihmetyttää, miksi Euroopassa on dissaving-sanan kohdalla unohdettu dis-esiliitteen normaali tulkinta. Ilokseni havaitsin äskettäin, etteivät sentään kaikki Euroopan taloustieteilijät ole ruvenneet säästämään »negatiivisesti». Esimerkiksi saksalainen taloudentuntija Wilhelm Hankel,
joka on kääntänyt yhdysvaltalaisen Samuelsonin teoksen, on välttänyt vaaran. 1
Kun Samuelson sanoo teoksessaan (s. 210):
The very poor are unable to save at alI.
Instead they »dissave», i. e. spend more
every year than they earn, the difference
being covered by going into debt or using
up previously accumulated savings. -

1. PAUL A. SAMUELSON Economics. 6. painos,
McGtaw-Hill, Tokio 1964; Volkswirtschaftslehre
I-II, Bundverlag, Köln 1964.
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saksantajan vastaava tulkinta (1, s. 283)
on: Die ganz Armen sind ausserstande,
iiberhaupt zu sparen. Sie »entsparen», das
heisst geben jährlich mehr aus als sie einnehmen, wobei sie sich in Höhe der Differenz verschulden oder friihere Ersparnisse
aufzehren miissen. - Saksantaja on muovannut verbin »entsparen»; joka tekstiin
sijoitettuna kuvaa asian oikein, vaikkakaan
se ei kielentuntijan arvelun mukaan kelvanne varsinaiseksi ammatti termiksi.
Termistä keskusteltaessa on ehdotettu
useita suomenkielisiä vastineita. Tuhlata.,.
verbikin on ollut ehdolla. Tuhlaaminen
tarkoittaa kuitenkin leveää, harkitsematonta rahankäyttöä. Sitä paitsi tuhlarilta
voi jäädä tuhlauksen perästä säästöäkin,
jos tulot ovat suuret tai omaisuutta on paljon. Eihän sitä paitsi henkilön, joka joutuu
ottamaan velkaa, tarvitse olla tuhlari. Elää
yli varojen -ilmauksessa, joka jo paremmin
vastaa dissave-verbiä, on myös negatiivinen piirre. Yli varojensa eläjät ovat tavalli-
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sesti leveästi eläviä. Mutta henkilö, joka
ottaa velkaa kehittääkseen liikeyritystään,
opiskellakseen, tehdäkseen tieteellistä työtä
jne., ei suinkaan ole leveän elämän edustaja. Velkaantua-verbi ei myöskään peitä
kuin osan dissave-verbin alasta. Velkaa ei
tarvita, jos on entisiä säästöjä ja/tai omaisuutta, joita voidaan kuluttaa.
Professori Antti Mäki ehdotti termin vastineesta keskusteltaessa lyhyttä selitystä:
oman pääoman vähentäminen. Siitähän dissaving-käsitteen kohdalla on kysymys, jos
asioita tarkastellaan tilinpidollisesti (vrt.
määritelmää: dissaving = decreases in
assets and increases in liabilities). 2 - Selitys on hyvä, mutta muilla aloilla sen käyttö
on vaikeahkoa. Lyhyt termi tarvittaisiin,
mutta sen muovaaminen ei ole aivan helppoa. Löytyisiköhän murteiden varastoista
sopiva sana?
2. USDA Consumer Expenditure Survey Report No. 5. U.S. Government Printing Office,
Washington 1965.

Kirj allisuu tta

VILJO HOLOPAINEN 60-luvun metsäpolitiikka.

suurmetsätalouteen liittyvät kannanotot
tukevat enemmän teollisuuden käsitystä
metsätaloutemme kehittämisestä kuin ns.
Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajan, prof. yksityismetsänomistajien (yli 300000) käVILJO HOLOPAISEN kirjoittama teos »60- sitystä. Kannanotot ymmärrän kuitenkin
luvun metsäpo1itiikka» on syntynyt metsä- Holopaisen omaksi vilpittömäksi näketaloutemme tutkimustoimintaan liittyvän mykseksi siitä, miten metsätalouttamme
työn tuloksena. Teoksen nimi tuntuu ehkä tulisi kehittää, jotta se olisi tehokasta ja
huonosti osuvalta ottaen huomioon kirjan taloutemme kasvun kannalta parasta mahilmestymisvuoden ja erityisesti sen, että dollista.
tekijä melko selväpiirteisesti osoittaa maas- "
Luettuani kirjan minulle jäi epäseltamme puuttuneen sen toiminnan, joka väksi, minkätyyppisenä sitä pitäisi tarkasvoitaisiin määritellä metsäpolitiikaksi.
tella. Mielelläni en kutsuisi sitä tutkimukKirjan syntymisen taustaa valottaes- seksi ja tuskin tekijä on sitä siksi tarkoitsaan Viljo Holopainen - korostaak~een tanutkaan. Mutta miksi olisi kutsuttava tepuolueettomuuttaan - toteaa, että hän osta, jossa käsitellään metsäpolitiikan käsiei ole kirjassaan kenenkään asialla, vaan tettä, sen jälkeen metsätaloutemme tilaa
pyrkii yksinkertaisesti esittämään »tutkijan 1960-1uvun alussa, metsätalouden kehitja sitoutumattoman metsämiehen» näke- tämisohjelmia, ohjelmien toteuttamiseksi
myksen kehityksestä. Teoksen luettuani esitettyjä keinoja, metsätalouteen kohdisminulle jäi sellainen käsitys, että tutkijan tuvaa talouspolitiikkaa ja sen arvostelua
asialla hän on kuitenkin ollut tähdentäes- sekä metsäammattimiesten ja metsäntutkisään erityisen ponnekkaasti metsäntutki- muksen merkitystä 1960-luvun metsäpolitiimuksen merkitystä metsätaloutemme ke- kassa? Pamfletiksi kutsuminen saattaa hittämisessä. Ilmeisesti tekijä ei kuitenkaan lähinnä teoksen laajuuden vuoksi - tunpidä kannanottoaan siinä määrin arvelut- tua liian epäkunnioittavalta. Jotta teosta
tavana, kuin jos hän olisi jonkin teollisuu- voitaisiin nimittää tutkimukseksi, olisi
den, metsäntuottajien organisaation tai käytettyjä käsitteitä ollut mielestäni syytä
puolueen asialla. Nimenomaan viimeksi hioa ja ehkäpä pyrkiä noudattamaan esimainittujen suhteen tekijä ilmeisesti on merkiksi ta~ousneuvoston piirissä vähihalunnut asettua neutraaliksi. Tosin esim. tellen vakiintuneita käsitteitä. Tuntuu
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nimittäin oudolta esim. seuraava ahdas kinä »alistetusta» metsäpolitiikasta puhumääritelmä: » ... on "jouduttu taloudelli- minen.
Teoksen alussa esitellyt metsäpolitiikan
seen suunnittelu työhön eli niiden toimenpiteiden etsimiseen, jotka poistaisivat tar- tavoitteet - raakapuun saannin turvaajonnan ja kysynnän väliset kuilut» ja minen kansainvälisesti kilpailukykyisin
samoin toteamus: »Puutteena on pidettävä hinnoin - ja keinot tavoitteiden saavutnimenomaan sitä, ettei metsäpolitiikalle tamiseksi (s. 21 ja 22) voitaneen katsoa
ole selkeästi asetettu kvantitatiivisia, mää- tutkijan viileydellä asetetuiksi, eikä niistä
rällisiä tuotannon tavoitteita» (s. 14). ole helppoa esittää eriäviä mielipiteitä,
Kaiketi kirjoittajalla on ollut mielessä, jos metsätalouden kehittämistä tarkastelettä jonkin toimialan tai elinkeinon tuo- laan taloutemme kasvun kannalta. 1960tannon tavoitteet yleensä asetetaan siinä luvun tapahtumien esittelemisen jälkeen
politiikassa, joka kohdistuu ao. alueeseen, ei voi olla ihmettelemättä, kuinka
mutta lainattu lause ilmaisee jotakin »hyvällä tuurilla» taloutemme taas kermuuta.
ran on päässyt eteenpäin muutamia vuoKenties käsitteiden arvostelemisen voi . sia ilman, että puuvaramme ovat rattässä yhteydessä jättää melko vähäiselle kaisevasti alkaneet vähetä. Itse asiassa käy
huomiolle, sillä kirjan pääpainon ym- ilmi (s. 64), että laskettu poistuma ei
märrän olevan metsätaloutemme kehit- olennaisesti poikkea siitä tasosta, jolle
tämistyöhön liittyneiden tapahtumien esit- se saisi nousta metsänviljelyn ja muun
tämisessä.
metsän tuotoksen lisäämiseen tähtäävän
Kirjan parhaiksi puoliksi katson metsä- toiminnan laajuuden huomioon ottaen.
taloudessamme 1960-luvun alussa vallin- Tällainen tilanne tuntuu jossain määrin
neen tilan ja 1960-luvulla laadittujen huvittavalta sitä taustaa vastaan, että
metsätalouden kehittämisohjelmien esitte- tässä maassa on yli 100 vuoden ajan pielemisen tiivistetysti. Niinikään positiivisiin nin väliajoin oltu huolestuneita puun riitpuoliin hien sen, että metsätaloutemme tävyydestä puunjalostusteollisuuden laakehittämiseen läheisesti liittyneet eri komi- jentamisen aikoina. Jälkeenpäin on kuiteoiden suositukset ja ehdotukset ovat tul- tenkin voitu todeta ennakkokäsitykset pesleet keskitetysti esitetyiksi. Lueteltuaan simistisiksi. Näin näyttää tapahtuneen
vielä Joukon erilaisia toimenpiteitä, jotka jälleen 1960-luvun alkupuoliskolla. Kiiskohdistuvat metsätalouteen ja joista pää- tämätöntä 1960-luvun puolivälin tilanosa näyttää olleen metsätalouden kehittä- teelle näyttää kuitenkin olevan se, että
mistyötä vastaan, kirjoittaja on päätynyt raakapuun saannin turvaamisessa pitkällä
teoksensa keskeiseen osaan. Ainakin näin tähtäyksellä ollaan kuitenkin vaikeukasioita sivusta seuranneelle olisi tässä sissa. Tällöin on nimittäin sekä puuston
osassa kuitenkin riittänyt hieman värit- määrän että sen kasvun voitu havaita
tömämmät kannanotot. Vaikuttaa ikään- olleen lievästi pienempiä kuin 10 vuotta
kuin siltä, että tekijä on halunnut huutaa aikaisemmin. Raakapuun tuonnin ja raaapua: »Katsokaa mitä me teemme ja . kapuun käytön rakenteen muutokset eimiten.» Tällaisesta ahdistuksenomaisesta vät ilmeisesti vastaisuudessa anna raakaasennoitumisesta mainittakoon esimerk- puun teollisen käytön lisäämiselleniitä
5
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mahdollisuuksia, joita 1960-luvun alussa
on voitu käyttää hyväksi.
Se, että metsätalouden kehittämisen
kannalta tärkeiden toimenpiteiden toteutus on saanut väistyä maatalouden
harjoittamisen vaatimien toimenpiteiden
tieltä, on ilmeisesti perin ymmärrettävää
jo yksinomaan näiden kahden tuotannonalan tuotantoajanjaksojen pituuksien
eroavuuden vuoksi. Sen sijaan se, että
metsätaloutemme ehkä keskeisin laki, yksityismetsälaki, sisältää säädöksiä, jotka ovat
ristiriitaisia metsä taloutemme kehittämisen kannalta (s. 80-87) tuntuu jo käsittämättömältä. Nimenomaan näiden kahden näkökohdan toivoisi tulevan huomatuiksi. Kirjoittajan selvät kannanotot maatalouspolitiikan ja metsäpolitiikan liittymäkohtien kysymyksiin saattavat suorasukaisuudessaan olla ärsyttäviä, eivätkä
ne ole keskustelun virittämisen kannalta
tarpeeksi diplomaattisesti muotoiltuja.
Tarkasteltaessa metsäammattimiesten
panosta metsäpolitiikassa on teksti saanut mielestäni asiayhteyteen huonosti sopivan opettavaisen sävyn. Kirjoittajan
omien mielipiteiden voimakas korostaminen saattaa myös olla omiaan lisäämään
erimielisyyttä metsäammattimiesten keskuudessa. Kenties tämän luvun olisi voinut korvata sillä, että metsäpolitiikan
»teoreettinen», kirjan alussa esitetty käsittely olisi sisältänyt muutaman viittauksen
omalle ammattikunnalle.

MOSES ABRAMOVITZ Evidences Oj Long Swings
in Aggregate Construction Since the Civil War.
National Bureau of Economic Research,
Columbia University Press, New York
1964. Occasional Paper 90. XII + 240
sivua. $ 4.00.

Metsäntutkimuksen aseman kirjoittaja
on nähnyt sekä kansainväliseen metsäntutkimukseen että kotimaiseen maatalouden tutkImukseen verrattuna varsin heikoksi. Tämän myös lukija uskoo kirjoittajan esittämien tietojen perusteella. Niinpä eräänlainen paatoksellisuus tarkasteltavassa luvussa saattaa häiritä. Toisaalta
lukijan tulisi kuitenkin tietää, että kirjoittaja on metsäntutkimuksemme »vetäjiä». Ja »vetäjällähän» täytyy olla intoa, jotta työ onnistuisi.
Kirjan viimeisessä kappaleessa esitettyyn toteamukseen on helppo yhtyä. Toteamus kuuluu: »Yleisvaikutelmaksi jää,
että 1960-luvun metsäpolitiikka on - kun
otetaan huomioon metsä- ja puutalouden
merkitys - jäänyt eräänlaisen harrasteen
asemaan; sitä on' harrastettu maatalousja asutuspolitiikan rinnalla, mutta näitä
paljon vähäisemmällä innolla, jopa niille
alistettuna. Selkeitä tavoitteita ja suuntaviivoja ei voi todeta.»
Kokonaisuutena kirjaa voitaneen pitää
posltnvlsessa mielessä poikkeuksellisena
tutkijan kirjoittamaksi. Ehkäpä se antaa
viitteen siitä, mihin suuntaan tämänkaltaisessa työssä ollaan menossa. Toisin
sanoen tutkijakin voi esittää selvästi kan;..
nanottonsa eikä tyytyä vain hiljaisesti
toteamaan: »Minä kyllä tiedän, mutten
sano.»
HEIKKI J. KUNNAs

Pitkiä kasvuaaltoja koskeva tutkimus on
ollut Yhdysvalloissa suhteellisen runsasta.
Varsin tuoreita kontribuutioita tällä kentällä ovat mm. KUzNETsin ja U LMERin tutkimukset kuusikymmenluvun alussa. Nyt
tarkastelun kohteena oleva teos näyttää
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liittyvänjokseenkin kiinteällä tavalla aikaisempien amerikkalaisten tutkimusten sarjaan. Se on ABRAMovITzin ja samalla
NBER:n - jonka suojissa työ on tehtyyritys lisätä tietämystämme kasvun pitkäaikaisten heilahtelujen syistä ja luonteesta.
Kun Abramovitzin lähestymistapa ei ole
juuri aikaisemmista poikkeava, teoksen
panos on mieluummin aineiston keruussa
kuin ongelman asettelussa. Ajankohtaisuuden leiman tutkimukselle antaa se,
että siinä käydään pohtimaan Yhdysvaltain taloudellisen kasvun viimeaikaisen
taantumisen syitä. Näitä ei ole kyetty tyhjentävästi selvittämään tavanomaisin lyhyen ajan suhdanneanalyyttisin välinein,
mikä näyttää olleen eräs Abramovitzin
tutkimuksen virikkeistä.
Teoreettinen johdattelu on lyhyt ja pinnallinenkin. Pitkät kasvu aallot johtuvat
ennen kaikkea tuotantoresurssien kasvun
ja niiden käyttöasteeri pitkäaikaisista vaihteluista, joissa aaltoliikkeen pituus saattaa
olla kolmin- jopa nelinkertainen normaaliin suhdanneaaltoiluun nähden. Tarkastelun painopiste on tarjonnan puolella. K ysymys efektiivisen kysynnän vaihtelujen osuudesta herätetään, mutta sivuutetaan nopeasti. Abramovitz, kuten alan muutkin
tutkijat, korostaa pääomanmuodostuksen
keskeistä merkitystä. Koska rakennusinvestointien osuus koko bruttopääomanmuo;.
dostuksesta on ollut pysyvästi yli puoletrakennuskapasiteetin kestoiästä johtuen
osuus nettokasvusta lienee tätäkin suurempi - seuraa tästä, että rakennustoiminnan pitkän ajan vaihtelujen selvittäminen muodostaa kasvuanalyysissa erään
painopisteen.
Abramovitz toteaa, että aikaisemmasta
tutkimustyöstä huolimatta suhtaudutaan
yhä epäilyksin säännönmukaisten pitkien
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aaltojen olemassaoloon rakennus toiminnassa. Epäilykset lienevät ainakin osaksi
johtuneet käytettävissä olleen empiirisen
aineiston puutteellisuuksista, minkä johdosta selvää kuvaa ei ole saatu mm. siitä,
voidaanko rakennustoiminnan eri alueilla
ja edelleen rakennus toiminnassa kokonaisuudessaan havaita niin vaihtelun voimakkuuteen kuin aaltojen pituuteen nähden
jokseenkin säännöllistä heilahtelua. Abramovitz katsoo esiin marssittamansa lukuarmeijan olevan omiaan karistamaan epäilyjä ja samalla korjaavan ja täydentävän
rakennustoiminnan vaihteluista aiemmin
esitettyjä käsityksiä.
Lukijan huomio kiintyy siihen, että
rakennus toiminnassa tarjonnan reagointi
kysynnän kasvuun näyttää olleen poikkeuksellisen hidasta. Tästä johtuu rakennustoiminnan kapasiteetin taipumus
pysytellä joko yli- tai vajaakäyttöisenä.
Kysynnän kasvu on aluksi ruokkinut pitkään spekulatiivista aktiviteettia, kunnes
lopulta on saavutettu vaihe, jossa niin
rakennustpiminnan tuotantokapasiteetti
kuin valmistuneiden rakenteiden potentiaalinen palveluskapasiteetti on käynyt
kysyntään nähden liialliseksi. Rakennusten
kestoikä sinänsä on ollut omiaan lisäämään
tätä hidasliikkeisyyttä. Voimakkaat shokit,
kuten sodat menetyksineenja niitä seuraavine jälleenrakennuskausineen, ovat aika
ajoin antaneet sysäyksiä tälle muutoinkin
vaihteluherkälle sektorille. Yhdysvaltoihin
suuntautuneen siirtolaisuuden mittavuus,
mihin on liittynyt huomattavia väestön ikärakenteen muutoksia, selittää, miksi rautatieverkoston rakentamisen pitkän ajan
vaihtelut ovat käyneet yksiin asuinrakennustoiminnan vaihtelujen kanssa. Abramovitz esittää myös eräitä hypoteeseja,
tosin vain varovaisesti muotoiltuja, pää-
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omakertoimenja voitto-odotusten toisiinsa
liittyvien vaihtelujen vaikutuksista rakennustoiminnan pitkän ajan heilahteluihin.
Huomisen Yhdysvallat ei liene yhtä altis
kasvun pitkäaikaisille vaihteluilIe kuin eilisen. Abramovitzin käsityksen mukaan monet seikat puhuvat tämän puolesta. Siirtolaisliikkeen kutistuminen on näistä tärkeimpiä. Samaan suuntaan ovat vaikuttamassa eräät rakennustoiminnan rahoituksen institutionaaliset muutokset, jotka
ovat stabilisoineet kehitystä. Rakennustoiminnan sisäisessä struktuurissa on havaittavissa vastaisen kasvun kannalta
merkittäviä tendenssejä. Heilahdusherkimpien sektorien osuus on jatkuvasti supistunut; vähämerkityksellistä ei suinkaan ole,
että julkista rakennustoimintaa ohjataan
kontrasyklisesti.
Mitä sitten on teoksella sanottavanaan
Yhdysvaltojen ajankohtaisesta kasvukehityksestä? Kasvuvauhdin pysyvänlaatuinen
hidastuminen ei luonnollisestikaan ole johtunut yksinomaan rakennus toiminnassa
nykyään vallitsevasta pitkän ajan suhdannevaiheesta. Toisen maailmansodan jälkei-

seen ekspansiiviseen rakennus aktiviteettiin
liittyvien subjektiivisten ja objektiivisten
kasvuvoimien ehtyminen tulee kuitenkin
pitkään rajoittamaan Yhdysvaltojen kasvumahdollisuuksia. Monivuotisesta pysyväisestä resurssiensa vajaakäyttöisyydestä
huolimatta Yhdysvaltojen talous ei ole
silti ajautunut rahataloudelliseen kriisiin
eikä depressiomielialaan. Teoksen hengen
mukaisesti lisättäköön, ettei näin ole käynyt ainakaan toistaiseksi. Abramovitz jää
näet lopuksi mietiskelemään tulevaisuutta
tavalla, jonka lukija tulkitsee helposti pessimistiseksi. Kysymys on siitä, kykeneekö
Yhdysvaltain kansantalous säilyttämään
tuotantokapasiteettinsa ja tuotantonsa voimakkaan kasvun ilman sitä tukea, mitä se
menneisyydessä on saanut toiveiden vuorottaisista nousuista ja romahduksista,
ilmiöistä, joita suuresti ovat muovanneet
syvät depressiot ja sodat. Abramovitzin
viimeisen virkkeen filosofia antaa teokselle
epäilemättä jonkin verran värikkyyttä,
vaikkei se muuksi muutakaan kuivakiskoista kokonaiskuvaa.

PRASAD AGARWAL Die Assoziierung
der uberseeischen Staaten und Gebiete mit der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die
Auswirkung dieser Assoziierung auf die Ausfuhr
der nichtassoziierten Entwicklungsländer in
diese Gemeinschaft. Kieler Studien 77, Tii-

set ovat valitettavasti vain niin kaukana
kontrolloitujen ajatuskokeiden ceteris paribus-ehdoista, että empiirisen työnja teorian
yhteys kansainvälisen talouden alalla helposti jää kaukaiseksi. Näin sanottaessa ei
vähätellä tilastotyön arvoa, sillä syyte
»kuilusta» kohdistuu yhtä lailla teoriaan.
Intialainen AGARWAL on Kielissä tekemässään väitöskirjassa tarkastellut kysymystä,
mitä seuraa siitä, että 17 manner-Afrikan
valtiota ja Madagaskar ynnä eräitä muita
alueita on otettu EWG:n ulkojäseniksi, kun
tämän järjestelyn ulkopuolelle samalla on

JAMUNA

bingen 1966. 133 sivua.
Todellisuuden kehitys alkaa nyt integraatiokysymyksissäkin vähitellen tuottaa niitä
»kokeita», joiden toteuttamismahdollisuuksien puutetta taloustieteilijät niin herkästi valittelevat. Todellisuuden muutok-
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jäänyt lukuisia samoja tai kilpailevia tuottei ta myyviä mai ta. Kysymys on meidänkin
maamme kannalta - muutettavat muuttaen - sangen kiinnostava.
Agarwalin päätavoitteena on tilastollisesti selvittää, onko ei-assosioituneiden maiden vienti kärsinyt - mitä ne itse 1950luvun lopulla pahoin pelkäsivät. Kokonaiskuvan luomiseksi hän on kuitenkin käsitellyt myös nykytilanteen historiallista taustaa
ja assioitumisen syitä, EWG:nja assosiointijärjestelyn institutionaalista puolta ja
pyrkinyt myös teoreettisesti valaisemaan
diskriminoivan kaupan vapauttamisen vaikutuksia. Ranskalaisen kolonialismin »jälkihoitoahan» tämä assosiointi ennen kaikkea on. Eikä ole koskaan ilmeisesti tullut
täysin selväksi, onko tällainenjärjestely sopusoinnussa GATTin kanssa. Käytännössä
ulkojäsenyyden luoma poikkeama suosituimmuusperiaatteesta onjouduttu hyväksymään siksi, että on väitetty assosiointisopimuksen luoneen EWG:n ja ulkojäsenten välille vapaakauppa-alueen, vaikkei se
täytäkään monia vapaakauppa-alueen
ehtoja.
Keskeistä kysymystään ulkopuolelle jääneiden maiden kaupan kohtalosta Agarwal
on tutkinut pääasiassa siten, että hän on
seurannut EWG:n banaanien, kaakaon,
kahvin ja teen tuonnin määrällistä kehitystä 1958-1963, ja siinäerikoisestiassosioituneiden ja ei-assosioituneiden maiden
suhteellisten osuuksien kehitystä diskriminoinnin edistymiseen nähden. Mainittujen
tuotteiden ulkotullitE!WG:ssä olivat lopullisesti olevat: banaanit 20 0;0' kaakao
5.4 %, kahvi 12 % ja tee 10.8 %. Tässä
on kyllä epäilemättä kysymys tyypillisistä
kehitysmaatavaroista, mutta Agarwalin
menetelmän rajoitukset ovat silti ilmeiset. Esim. mahdollisuus, että tappio ulko-
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puolelle jäämisestä tulee ulkomaankaupan hintasuhteen huononemisen muodossa, jää kokonaan syrjään. Ja kun suuri
osa kaikkien kehitysmaiden viennistä
EWG:hen on tullitonta, ei tiettyyn nykyisen kaupan osaan kohdistuva tarkastelu
anna välttämättä oikeaa kokonaiskuvaa~
Nykyisen kaupan kohtalon tarkastelu jä ttää sitä paitsi syrjään pitkän tähtäyksen
näkymät, sillä kehitysmaiden vientiin nyt
vain minimaalisessa määrässä sisältyvien valmiiden teollisuustavaroiden tullit
EWG:ssä ovat korkeat, ja »dynaaminen
diskriminointivaikutus» vOI siten olla
huomattava. Lisäksi kokonaisarviossa on
muistettava, että ulkojäsenet ovat EWG:n
kehitysavussa erikoisasemassa.
On kuitenkin kiinnostavaa lukea Agarwalin johtopäätös, että toistaiseksi ei juuri
voida sanoa ulköjäsenten lisänneen osuuttaan EWG:n markkinoilla kolmansien
maiden kustannuksella. Tärkein selitys
tälle näyttää olevan, että tarkastellut tuotteet eivät sittenkään ole ostajien preferenssien kannalta homogeenisia, vaan lajikeja siten maapreferenssit ovat voimakkaita.
Mielenkiintoista on edelleen todeta, että
raakakaakao, ainoa, jota voidaan pitää
kaikkien viejien osalta yhtenä vakiotavarana, on myös se jossa Handelsablenkung on
selvimmin havaittavissa. Opetus on siis se,
että ulkomaankauppatilastojen »samat tavarat» eivät taloudellisen käyttäytymisen
kannalta ole samoja tavaroita usein edes
jalostamattomien raaka-aineiden tapauksessa - puhumattakaan valmiista teollisuustavaroista. Ostajien preferenssien
lisäksi markkinaosuuksien muuttumattomuuteen on tietysti vaikuttanut myös sopeutumisajan lyhyys: diskriminointi tuli
voimaan asteittain ja toisaalta tarjonta on
lyhyellä tähtäyksellä melko joustamatonta.
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Ulkotulleja on myös sopeutumisajan kuluessa alennettu ja kolmansille maille on
myönnetty tullivapaitakin kiintiöitä. Parhaana ei -assosioituneiden kehitysmaiden
turvana on ollut maailman yleinen mielipide, joka on painostanut Talousyhteisöä
toteuttamaan diskriminoinnin vaikutuksia
lieventävää politiikkaa.
Agarwalin tarkasteluajanjakso on niin
lyhyt, että sen perusteella saatua kuvaa ei
sinänsä voida pitää lopullisena. Mutta kun
otetaan huomioon sekä hänen esittämänsä

EWG:n institutionaalista puolta koskevat
että tilastolliset tiedot, voidaan päätyä
käsitykseen, etteivät EWG ja sen kehitysmaaulkojäsenet vastaisuudessakaan tule
muodostamaan sellaista itsekeskeistä preferenssijärjestelmää, jollaisia esim. Englannin ja Ranskan imperiumit vielä lähimenneisyydessä olivat. Tähän alueeseen
mukaan pääseminen ei liioin liene mikään
kohtalonkysymys muille kehitysmaille.
Esim. Kennedyn-kierroksen tulokset näyttävät vahvistavan tätä käsitystä.
VEIKKO oK. REINIKAINEN

NEIL W. CHAMBERLAIN Private and Publie
Planning. McGraw-Hill Book Company,
New York 1965. VIII
238 sivua.

näissä kahdessa sektorissa tapahtuvan suunnittelun välisiä suhteita.
Chamberlain tarkastelee sekä yritystä
että julkista sektoria systeeminä. Systeemin
käsitteestä on epäilemättä hyötyä suunnitteluongelmia pohdittaessa; tällöin korostetaan sitä näkemystä, että suunnitteluyksikkö on koostunut useista osista, alisysteemeistä, joilla on sekä keskenään että
kokonaistason kanssa toiminnallisia yhteyksiä. Toisaalta alisysteemeillä on omat
tavoitteensa,jotka saattavat joko kokonaan
tai osaksi poiketa kokonaistason tavoitteista. Kokonaistason tehtävänä on sopeuttaa alisysteemien toiminta palvelemaan
koko systeemin tavoitteita. Edelleen alisysteemien tavoitteet poikkeavat toisistaanja
aiheuttavat omia ongelmia alisysteemien
välisiin suhteisiin, joita Chamberlain nimittää lateraalisiksi suhteiksi vastakohtana
hierarkisille suhteille.
Chamberlain ei lähde selvittelemään
lukuisten kirjallisuudessa esitettyjen suunnittelukäsitteiden paremmuutta vaan laatii pitemmittä puheitta oman määritel-
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Toisen maailmansodan jälkeen taloudellinen suunnittelu on saanut markkina talousmaissa jatkuvasti lisääntyvää huomiota
osakseen. Yritys tason taloudellisen suunnittelun kehittämisen kärjessä on pääasiassa kulkenut Yhdysvallat ja jossakin
määrin myös Englanti. Kansallisella tasolla tapahtuvan eli kokonaistaloudellisen
suunnittelun uranuurtajia ovat puolestaan
olleet lähinnä Ranska, Hollanti ja Norja.
Taloudellisen suunnittelun saamaa huomiota kuvastaa jatkuvasti runsas suunnittelukirjallisuus. Tässä kirjallisuusvirrassa
ovat yritysten ja kokonaistaloudellisen
tason tutkimukset kulkeneet pääasiassa
omia teitään ehkä juuri siitä syystä, että
niitä on kehitetty eri maissa. Tätä taustaa
vasten on NEIL CHAMBERLAIN, Yalen yliopiston taloustieteen professori, valinnut
kirjansa aiheeksi sekä yritys tason että julkisen vallan suunnittelun analysoidakseen

KIRJ ALLISUUTT A

mänsä: suunnittelu on varojen (assets) järjestelmällistä käyttämistä. Tämän määritelmän pohjalta hän sitten hahmottelee
suunnittelun tehtäviä soveltaen käsitettä
sekä yrityksen että kansantalouden tasoilla.
Asset-termi käsitetään kuitenkin yrityksen
tasolla tavallisuudesta poikkeavasti. Yrityksen varoja ovat Chamberlainin järjestelmässä tuotevalikoima, tuotanto-, markkinointi- sekä rahoitus organisaatiot. Tämä
terminologia soveltuu hyvin käytetyn systeemikäsitteistön puitteisiin.
Kansantalouden varat jaetaan puolestaan neljään kategoriaan: luonnonvaroihin, väestöön, kansantalouden yksityiseen
pääomavälineistöön ja julkiseen pääomavälineis töön.
Teoksessa kiinnitetään erityistä huomiota systeemien ja alisysteemien tavoitteiden välisiin suhteisiin. Yritystasolla pohditaan, miten yrityksen alisysteemit: tuotevalikoima, tuotanto-, markkinointi- ja rahoitusorganisaatiot saadaan toteuttamaan
koko yrityksen tavoitteita. Julkisen talouden tehtävä todetaan duaaliseksi: toisaalta
on koordinoitava julkisen sektorin alisysteemien toimintaa, toisaalta julkisen sektorin tehtävänä on koordinoida koko kansantalouden osien toimintoja, jolloin julkinen sektori on vain eräs kansantalouden
alisysteemi.
Toinen keskeinen, edelliseen liittyvä
teema on suunnittelun jako teknillis-taloudelliseen ja poliittis-organisatoriseen suunnitteluun, jotka aiheuttavat omia koordinointiongelmiaan. Tähän yhteyteen liittyvät myös ongelmakentät suunnittelija--:-'"""
johtaja, suunnittelija-poliitikko.
Edelleen kiinnitetään huomiota suunnitteluun jatkuvana prosessina sekä suun-
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nittelun tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumisen väliseen suhteeseen. Chamberlain puhuu hieman epäonnistuneesti variansseista. Tässä vaiheessa tulee myös keskeisenä esille suunnitelmien toteuttamisen
seuraamiseksi välttämättömän informaatiotuotannon ongelmat.
Chamberlainin teos on suunnittelukentän hahmottamista, luokitteluja ja analogioiden vetämistä yksityisen ja julkisen
sektorin suunnittelujen välille systeemikäsitteistön avulla. Teoksessa vilahtavat esille
taloudellisen suunnittelun keskeiset ongelmat markkinatalousmaissa. Sosialistimaiden suunnitteluongelmia ei käsitellä ollenkaan.
Ongelmien käsittely ei ole teoksen verraten suppeissa puitteissa kovin perusteellista. Kysymyksiä valaistaan lähinnä Ranskan, Hollannin, Ruotsin ja Norjan kokonaistaloudellisessa suunnittelussa saatujen
kokemusten avulla. Tällöin on kokonaiskuvan saamiseksi hyödyk;si lukijalle, jos
tuntee ko. maiden suunnittelun peruspiirteet, sillä niitä Chamberlain ei kovin paljon
selvittele.
Chamberlainin ote on systemaattinen ja
analyyttinen. Käsitellyt ongelmat ovat taloudellisen suunnittelun avainkysymyksiä
(ja toistaiseksi suurimmaksi osaksi avoimia
kysymyksiä). Eräät Chamberlainin ratkaisuehdotukset kannattanee suunnittelijan
ottaa huomioon. Lukijalle selvitellään
myös suunnitteluun liitettyjä myyttejä varsin selvin sanoin. Monille suunnitteluun
perehtyneille Chamber lain kenties kertaa
tuttuja asioita, mutta onhan meitä sellaisiakin, jotka tarvitsemme tai haluamme
lisää ymmärrystä suunnittelukysymyksissä.
REINO HJERPPE
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HOURMOUZIS GEORGE GEORGIADIS Balance
of Payments Equilibrium: a Theoretical and
Empirical Study. University of Pittsburgh
Press 1964. 220 sivua. $ 7.00.
GEORGIADIS on ryhtynyt yritykseen laajentaa ja täydentää keynesiläis-nurkselaismeadelaisen maksutaseteorian ehtoja ja
kriteerejä. Hän rakentaa melko pitkälle
disaggregoidun avotalousmallin, ensin teoreettisen ja sitten Yhdysvaltojen aineistosta estimoidun. Tarve tähän on syntynyt siitä, etteivät sen enempää NURKsEn
kuin MEADEnkaan kriteerit maksutaseen
tasapainon määrittämiseksi riitä. Nurksen
malli edellytti kolmien eri ,markkinoiden
tasapainoa: kansainvälisten hyödykemarkkinoiden, joiden voidaan ajatella liittyvän
kaupan esteille asetettuihin vaatimuksiin,
valuuttamarkkinoiden, joita edustavat valuuttakurssit ja kullan sekä lyhytaikaisen
pääoman liikkeet sekä kotimaisten hyödykemarkkinoiden, jota ilmentää täystyöllisyysvaatimus. Kotimaiset finanssimarkkinat puuttuivat tästä analyysista. Meaden
kriteereiden pohjalta taas on mahdotonta
käytännössä identifioida sitä, mitkä erät
jonkin maan maksutaseessa ovat autonomisia, mitkä myötäileviä (accommodating).
~eade ei siten Georgiadiksen mukaan
anna mitään empiirisesti sovellettavaa kriteeriä, jolloin meille jää Nurkse, joka on
mielivaltaisten justeerausten jälkeen empiirisesti testattavissa, tai ei mitään. Georgiadis näkyy unohtaneen HARRY G. JOHNsONin, SIDNEY S. ALEXANDERin, MACHLupin ja HABERLERin vain varsin tärkeitä
nimiä poimiakseni. Eipä silti, 'vaikka hän
olisi nämäkin nimet muistanut, olisi silti
ollut syytä tarttua työhön.
Georgiadis täydentää keynesiläistä makromallia sarjalla mikrotaloudellisia yhtä-

löitä ja suhteita, jotka mahdollistavat niiden huomioonottamisen maksutaseen tasapainottumisprosessin tarkastelussa. Hän
pyrkii ottamaan huomioon talouden kaikki
markkinat. Tämän laajennetun maksutasemallin pohjalta hän on estimoinut Yhdysvaltojen talouden monisektorimallin
parametrit ja johtanut tästä kokeesta joukon empiirispohjaisia suosituksia maksutaseen tasapainon identifioimiseksi ja
mittaamiseksi.
Ekonometrinen malli perustuu olennaisesti rahoitusvirtatarkasteluun, joss a
maksutaseen korvaa »The Rest of the
World Seetor». Muut sektorit ovat »Consumer», »Corporate Business», »Farm Business», »Federal Government», »State
and Loeal Government», »Commereial
Bank Subseetor» sekä »Insuranee». Kaikkiaan malli siis käsittää kahdeksan sektoria. Se poikkeaa teoreettisesta mallista
mm. siinä, että funktionaali t suhteet on
formuloitu Yhdysvaltojen olojen mukaan.
Parametreja estimoitaessa siinä on käytetty ajanjaksona vuosia 1949-1956. Vuosi 1956 tuntuu jo varsin kaukaiselta, mutta
tekijä antaa selityksen: mallia tehtäessä
ei ulkomaankaupan kaikkia lukuja eikä
varsinkaan rahoitusvirtatietoja ollut saatavissa myöhäisemmil tä vuosilta. Lisäksi
auto-onnettomuus seurauksineen viivästytti teoksen loppuunsaattamista.
Tekijän käyttämä, suuresti disaggregoinnin merkitystä painottava metodi on
epäilemättä tuonut jossain määrin uusia
tuulia maksutasetarkasteluun , samoinkuin
flow-of-funds-tekniikan yhdistäminen maksutaseanalyysiin. Tämä tarkastelutapa korostaa sektoritasapainon osuutta maksutaseen tasapainon saavuttamiselle. Kun
mukaan on onnistuttu saamaan määrältään jokseenkin tyydyttävä ja muutenkin
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hyvä valikoima sekä financial- että nonfinancial-muuttujia, on malli ilmeisesti ainakin Yhdysvaltojen osalta esimerkiksi en-

WALFORD JOHNSON - JOHN WHYMAN ~
GEORGE WYKES A Short Economic and Social
History of T wentieth Century Britain. George
Allen & Unwin Ltd, London 1967. VII
208 sivua. Sh. 30/-.

n

nustelS11ll käyttökelpoinen, kunhan se on
tarkistaen ajettu uudelleen tuoreemmalla
numeroaineistolla.
KALEVI KAILASVUORI

tällä tarkoitetaan, tarjoaa jo aikaisemmin
mainittu loppuluku. Sen mukaan englantilaiset kuuntelevat radiota, katselevat televisiota, käyvät elokuvissa ja teatterissa,.
harrastavat golfia, jalkapalloa, bingoa jne.
Kun tämä on tuttua asiaa muutenkin, olisi
Kun selailee kysymyksessä olevaa kirjaa nämä sivut voinut käyttää esim. teknillisen
aikaisemmin arvostellunja Englannin var- opetuksen selvittelyyn, johon kirja uhraa
haisempaa taloushistoriaa käsittelevän pro- yhden ainoan sivun. Siitä selviää, että vuofessori COURTin teoksen jälkeen, on ensi- den 1930 paikkeilla 90 prosenttia tekniikan
vaikutelmana siirtyminen kosteikosta hiek- opiskelijoista oli iltakurssilaisia, ts. he opiska-aavikolle. Ensivaikutelma on kuitenkin kelivat puhdetöinään. Toisen maailmansiinä mielessä väärä, että tekij ä t ova thaI un- sodan jälkeen tilanne muuttui oleellisesti
neet laatia Englannin taloudellista histo- ja opiskelijoiden lukumäärä kymmeriker-·
riaa opiskeleville käsikirjan, joka järjestel- taistui vuoteen 1959 mennessä. Kirja ei
mällisen asiatiedon lisäksi ei ole saanut uhraa ainoatakaan ajatusta kysymykselle,.
sisältää muuta. Tässä he ovat onnistuneet. miksi koulutettu teknillinen ammattiväest6
Teokseen on sisällytetty lyhyt historiikki siirtyy valmistuttuaan suurinjoukoin muil-·
Englannin talouselämään liittyvistä aloista, . le maille. Luultavasti kirja itse antaa paralkaen väestörakenteen muutoksista ja lop- haan vastauksen kysymykseen olemalla
puen brittiläisen perheen vapaa-ajan viet- vaiti koko asiasta. Se ei ole kiinnostunut.
Terästeollisuutta koskevassa osassa todetoon kodissa ja sen ulkopuolella. Jos tällöin
haluaa valita joitakin aloja esittelyn koh- taan vain tuotannon sykliset vaihtelut, jat-·
teeksi on valinta luonnollisesti subjektiivi- kuvasti kohoava tuotannon trendi sekä
nen. Kirjan esittelijä on lähinnä kiinnos- rautamalmin sijaintipaikat Englannissa.
tunut teollisuuden ja sitä koskevan koulu- Tämän lisäksi mainitaan, että terästeollituksen, ulkomaankaupan ja yleensäkin suus vuoroin nationalisoidaan ja vuoroin
maksutaseen kehityksestä. Pyrkimyksenä denationalisoidaan, riippuen siitä kumpiko·
on tällöin löytää historiallista taustaa Eng- kahdesta johtavasta puolueesta on kulloinlannin nykyisille taloudellisille vaikeuksille. kin vallassa. Huomattavasti mielenkiintoiTässä mielessä ei teos anna kovin paljon sempaa on todeta, että vuosisadan alusta
tukea. Jos noin 200-sivuiseen kirjaan mah- ensimmäiseen maailmansotaan saakka Engdutetaan viitisenkymmentä kohdetta kym- lanti rakensi 60 prosenttia koko maailman
menen luvun puitteisiin, tulee siitä pakosta- tarvitsemasta laivatonnistosta. Vielä toikin luettelonomainen. Esimerkin siitä, mitä seen maailmansotaan saakka vastaava pro-
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sentti oli 50. Tilanne muuttui sodan jälkeen, mikä kirjan mukaan johtui siitä, että
terästeollisuus ei pystynyt lisäämään raskaiden teräslevyjen tuotantoaan eivätkä
laivanrakentajat nykyaikaistamaan telakoitaan. Vuonna 1954 Länsi-Saksa ohitti
tuotannossaan Englannin ja seuraavana
vuonna Japani teki saman. Tämänjälkeen
teos mainitsee lakonisesti, että tänään on
Japanin vuoro tuottaa 50 prosenttia maailman tarvitsemasta laivatonnistosta. Teos
selvittelee myöskin muun teollisuuden kehitystä, mutta tämä riittänee selvittämään, jos ei pähkinän-, niin ainakin laivankuoressa Britannian vientiteollisuuden pohjimmaisia vaikeuksia; ne näyttävät olevan
samoja, joihin Court kiinnitti huomiota
viime vuosisadan teollisuutta arvostellessaan.
Ulkomaankauppaa ja maksutaseen kehitystä tarkastellaan kokonaista 17 sivun
puitteissa. Itse teksti on luvalla sanoen kuin
sodanaikaista armeijan leipää, josta ei normaalihampailla tahdo saada palaakaan
irti. Se rajoittuu mainitsemaan, mitä vietiin ja mitä tuotiin, minne vietiin ja mistä
tuotiin, mutta ei esim. sanaakaan siitä,
miksi Englannin viennin osuus teollistuneiden maiden ja punta-alueen ulkopuolelle on jatkuvasti pienentynyt. Pelkkä
maininta siitä, että ao. maiden ulkomaankaupan vaihtosuhde on huonontunut, ei
kai sentään käy syystä. Yhdysvaltojen ja
Länsi-Saksan teollistuminenkin tuodaan
esiin vain siten, että ne prohibitoivat Englannin vientiä omissa maissaan ja lisäsivät
omaa vientiään Englannin tullisuojatto-

mille kotimarkkinoille. Tämä ei oikein
tunnu puolueettomalta, varsinkin kun kyseessä on oppikirja, jonka pitäisi paljastaa
eikä toimia pupujussin tavoin.
Maksutaseen kehityksestä toisen maailmansodan jälkeen voidaan mainita, että
Englanti jo sodan aikana joutui myymään
neljänneksen ulkomaisista investoinneistaan sekä lisäksi ottamaan suuria lainoja
Yhdysvalloistaja punta-alueelta, erityisesti
Intiasta. Vuonna 1945 velka punta-alueelle
oli 2 750 miljoonaa puntaa. Teoksen ulkopuolisia tilastoja tarkastellessa huomataan,
että velka kOe alueelle on viimeisten 20 vuoden aikana pysynyt suunnilleen samansuuruisena, mikä omalta osaltaan kuvaa Englannin maksutaseen vaikeuksia. Velka
Intialle on kuitenkin käytännöllisesti katsoen maksettu kokonaan pois muiden rikkaampien maiden kustannuksella, mikä
tietysti on kannatettavaa.
Lopuksi ajatus sivulta 167, jossa käsitellään hyvinvointivaltion ongelmia ja jonka
mukaan Englannin sosiaalipolitiikka on
saanut osakseen monenlaista arvostelua.
Joidenkin mielestä se on suuresti vähentänyt yksilön vastuutaja poistanut pyrkimyksen luovaan työhön ja säästäväisyyteen.
Toisten mielestä sitä ei vieläkään ole kehitetty tarpeeksi pitkälle, sillä köyhyyttä
esiintyy edelleenkin.
Kun englantilainen usein haluaa antaa
sanomansa lukijalleen rivien välissä, tämä
voitaisiin ymmärtää siten, että sosiaalipolitiikka parhaimmillaan pyrkii poistamaan
köyhyyden, vähentämättä silti yksilön vastuuta ja pyrkimystä luovaan työhön.
ERKKI KETOLA
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L. MEYER Introductory Probability and
Statistical Applications. Addison-Wesley
Publishing Company lne., Reading, Mass.
c-Palo Alto-London-New York-Dallas-Atlanta 1965. X + 339 sivua.
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Teos, joka perustuu Washingtonin valtion
yliopistossa pidettyyn luentosarjaan, on
alunperin tarkoitettu lähinnä insinööritieteistä ja luonnontieteistä kiinnostuneille
henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoja
todennäköisyyslaskennasta ja tilastotieteestä. Kirja on kirjoitettu opiskelijoille,
jotka ovat vuoden ajan seuranneet differentiaali- ja integraalilaskennan opetusta kyseisessä yliopistossa. Näin ollen tarvitaan
meikäläisissä oloissa vähintään matematiikan a ppro ba tur-arvosanaan vaadittavat
tiedot, jotta teoksen lukeminen ja ymmärtäminen ei aiheuttaisi tarpeettoman suurta
vaivaa. Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteiden tuntemista ei
lukijalta edellytetä; kirjahan on tarkoitettu
lähinnä johdatukseksi kyseisiin tieteenhaaroihin. Tekijä on pyrkinyt esittelemään
mahdollisimman laajasti todennäköisyyslaskentaa ja tilastollisia menetelmiä. Tämä
onjohtanut asioiden suhteellisen pintapuoliseen tarkasteluun. On kuitenkin todettava, että noin kolme neljäsosaa tekstistä
on uhrattu todennäköisyyslaskennalle, mitä
on pidettävä järkevänä ratkaisuna, sillä
vain todennäköisyyskäs i tteen periaatteiden
tajuamisen avulla voidaan saavuttaa tilastollisten menetelmien ymmärtäminen.
Joukko-opin tavanomaisen, joskin erittäin selkeän esityksen jälkeen tekijä siirtyy
tarkastelemaan todennäköisyyskäsitettä ja
siihen liittyviä laskusääntöjä. Äärellisiin
otosavaruuksiin keskittyvä toinen luku
sisältää mm. kombinaatio-opin alkeet. Ehdollisen todennäköisyyden, Bayesin teoree-
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man ja riippumattomien tapahtumien jälkeen siirrytään yksiulotteisiin satunnaismuuttujiin. Viidennessä luvussa tutustutaan satunnaismuuttujien funktioihin.
Meyer laajentaa lukijansa tietoutta käsittelemällä kaksi- ja useampiulotteisia satunnaismuuttujia. Odotus arvon ja varianssin
määritelmät sekä niiden tärkeimmät ominaisuudet esitetään traditionaaliseen tapaan. Kahdeksannesta ja yhdeksännestä
luvusta lukija löytää kaikissa tilastotieteen
alkeisoppikirjoissa mainitut tärkeimmät
diskreetit ja jatkuvat jakaumat. Kahden
viimeksi mainitun luvun erikoisuuksina
mainittakoon Poisson-prosessin sekä typistettyjen jakaumien lyhyehkö tarkastelu.
Generoivat funktiot ovat kymmenennen
luvun aiheena.
Kuten tekijä esipuheessaan mainitsee,
tuntuu yhdestoista luku sopivan huonosti
kirjan muuhun sisältöön. Kyseisessä luvussa käsitellään nimittäin reliabiliteettiteoriaa. Sanojensa mukaan Meyer on sisällyttänyt edellä mainitun teorian alkeet kirjaansa lähinnä siksi, että reliabiliteettikäsitteen avulla voidaan havainnollistaa aikaisemmissa kappaleissa kehiteltyjä ideoita.
Kahdennessatoista luvussa esitetään
suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvoväittämä sekä satunnaismuuttujien summan jakauma ja sen johtaminen. Otokset
ja otosjakaumat ovat seuraavan luvun aiheita. Parametrien estimointia käsittelevässä luvussa määritellään aluksi käsitteet
harhaton, tyhjentävä, tarkentuva sekä
täystehoinen. Varsinaisista estimointimenetelmistä mainitaan ainoastaan maximum
likelihood -menetelmä. Neljännentoista luvun lopussa tutustutaan vielä luottamusväli-käsitteeseen. Viimeinen eli viidestoista
luku on omistettu hypoteesien testauksen
periaatteiden esittelylle.
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Meyerin kirjaa ei voida pitää minään
poikkeuksellisen erikoisena todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen alkeisoppikirjana. Se sisältää suunnilleen samat asiat,
joita on kaikissa muissakin näiden alojen
alkeiskirjoissa. On kuitenkin todettava,
että kirjoittajan esitystyyli on erittäin selkeätä ja »lukijaystävällistä». Määritelmät
ja teoreemat esitetään selvästi ja helppotajuisesti. Teoreemat todistetaan täsmälli-

sesti; sellaisissa. tapauksissa, joissa tekijä on
arvioinut oppilaittensa matemaattiset tiedot riittämättömiksi, hän tyytyy esittämään jonkinlaisen luonnoksen todistuksen
periaatteista .. Lisäksi lukuisat ongelmat
ratkaisuineen ovat omiaan lisäämään lukijan mielenkiintoa. Tekijä antaa lukijalle
suuren urakan 330 harjoitustehtävän muodossa, joista yli puoleen löytyy vastaus
teoksesta.
PYRy-MATTI VASAMA

ALBERT WATERSTON assisted by C.J. MARTIN, AUGUST T. SCHUMACHER and FRITZ A.
STEUBER Development Planning: Lessons af
Experience. The Economic Development
Institute, International Bank for Reconstruction and Development, J ohns Hopkins Press, Baltimore, Md. 1965. XIX +
706 sivua.

muksia erilaisista kokonaistaloudellisen
suunnittelun muodoista erityyppisissä kansantalouksissa. Waterston on koonnut
melkoisen joukon näitä kokemuksia teokseensa ja kertoo, mitä näistä on syytä ottaa
opiksi.
Waterstonjakaa taloudellisen suunnittelun kolmeen vaiheeseen: ensimmäisessä
vaiheessa laaditaan yksittäinen investointiprojekti, esim. päätetään rakentaa pato,
kuljetussysteemin runko tms. Tämä edustaa suunnittelussa helpoimmin toteutettavissa olevintaja alkeellisinta vaihetta. Toisessa vaiheessa voidaan laatia koko julkisen
talouden konsistentti investointiohjelma
suunnitteluperiodille. Kolmatta vaihetta
edustaa laaja kokonaistaloudellinen suunnittelu, jossa talouden kaikki osat pyritään
ottamaan suunnitelmaa laadittaessa huomioon. Waterston on voimakkaasti sitä
mieltä, että suunnittelua ei kannata aloittaa kolmannesta vaiheesta. Jos näin tehdään maassa, jossa taloudellisesta suunnittelusta ei ole juuri mitään kokemuksia,
jäävät tulokset todennäköisesti varsin laihoiksi. Tähän johtavat mm. kokemuksen
puute eli alhainen tiedon taso, pitkäjännitteisen suunnittelun vaatiman ajatteluta-

Tämä teos, jota voitalslln luonnehtia
vaikkapa kehityssuunnittelun käsikirjaksi,
on tehty Maailmanpankin toimesta. Päätekijänä on ALBERT WATERSTON, mutta
häntä ovat avustaneet työssä useat muut
Maailmanpankin ekonomistit. Todettakoon heti aluksi, että teos on sekä mittasuhteiltaan että asiasisällöltään varsin painavaa laatua, kuten näin laajalta ryhmäl tä
voi odottaakin. Tarkastelujen pääpaino
on kehitysmaissa, mutta johtopäätökset
vaikuttavat soveltamiskelpoisilta myös kehittyneissä maissa.
Otsikossa on lisäyksenä »lessons of experience» eli vapaasti käännettynä koke~
muksesta opittua. Teoksen luettuaan voi
tuskin muuta kuin todeta, että otsikon
lisäys on ollut paikallaan; maailmassa on
tällä hetkellä jo verrattain runsaasti koke-
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van puuttuminen sekä taloudesta saatavissa olevien tietojen vähyys. Waterston
suhtautuu myös epäilevästi kokonaistaloudellisten ekonometristen mallien hyödyllisyyteen suunnittelun apuvälineenä kehittymättömässä maassa, jossa malleja varten
tarvittavat tilastotiedot voivat olla varsin
epäluotettavia. Suunnittelussa on viisainta
nousta tyvestä puuhun. Tärkeintä on tehdä
jotakin sen sijaan, että yritettäisiin kaikkea,
jolloin voi käydä niin, että loppujen lopuksi
ei saada aikaan mitään.
Waterstonin mielestä kokemus osoittaa
myös, että suunnittelun onnistumisen suurimmat esteet löytyvät poliittiselta ja hallinnolliselta taholta. Maassa, jossa poliittinen johto ei välitä suunnittelusta, ei
suunnittelulla ole mahdollisuuksia onnistua, vaikka se olisi muuten kuinka kehittynyttä tahansa. Poliittisen johdon on nähtävä suunnittelun keskeinen rooli ja uhrattava aikaansa suunnittelulle, jos tarkoituksena on saada jotakin aikaan. Poliittisten
olojen epävakaisuus on myös haitallista.
Myös hallintokoneiston puutteet voivat
estää suunnittelun onnistumisen. Syynä voivat olla kykenemättömät virkamiehet, julkisen talouden kehno tilinpitojärjestelmä,
päätäntävallan hajanaisuus sekä byrokraattiset menettelytavat~ jotka tavallisesti ovat
seurausta siitä, että päätösvaltaa on tarpeettomasti keskitetty. Monet lait ovat sellaisia, että ne ovat byrokratisoitumisen syy.
Monista maista on saatavissa esimerkkejä siiiä, että suunnittelua on muodollisesti tehty varsin voimaperäisesti, mutta
käytännössä ei ole saatu juuri mitään aikaan. Niinpä muuan Indonesian kokonaistaloudellinen suunnitelma käsitti monta
tuhatta sivua, silti käytännössä ei ole tehty
mitään sen t9teuttamiseksi. Tällöin on
vika poliittisessa johdossa, joka ei ole pyrkinytkään suunnitelman toteuttamiseen.
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Esimerkkejä tehokkaastakin suunnittelusta
on; Waterston mainitsee mm. Ranskanja
Meksikon kokonaistaloudelliset suunnitelmat.
Teoksen loppuosa on omistettu suunnittelun organisaatioiden käsittelylle. Waterston voi todeta, että epäonnistunut organisaatio tekee usein tyhjäksi hyvät suunnitelmat. Hän ei kannata suunnitteluorganisaatioiden perustamista erillisiksi, hallintokoneistosta ja poliittisesta johdosta riippumattomiksi elimiksi. Tällöin organisaatio
jää irrall<~en päätöksentekijöistä, josta on
seurauksena se, että suunnitelmia ei voida
toimeenpanna. Suunnittelukoneiston on
palveltava välittömästi poliittista johtoa
ollakseen tehokas. ja sen on oltava riittävän korkealla hallintotasolla pystyäkseen
operoimaan tehokkaasti.
Teoksen lopussa on luettelo eri maiden
suunnitteluelimistä. Laskin, että siellä oli
134 suunnitteluorganisaatiota eri maista.
Luettelosta puuttuivat Suomi, Yhdysvallat
ja Länsi-Saksa. En tiedä varmaan, kuinka
monta maata maailmassa on tällä hetkellä,
mutta ilmeisesti noiden kolmen lisäksi ei
kovin monta maata jää pois. Mainitun
luettelon lisäksi kirjan lopussa on muutamien maiden suunnitteluorganisaatioiden
kaaviokuvat sekä varsin laaja ja käyttökelpoinen lähdeluettelo.
Kirjan johtopäätökset suunnittelukokemuksista antavat kokonaistaloudellisen
suunnittelun ongelmia pohtiville paljon
ajattelemisen aihetta ja monia arvokkaita
viitteitä. Kehitysmaihin suumlittelutehtäviin matkaaville se on erittäin arvokas
käsikirja ja kehittyneen maan suunnittelija
voi leikitellä ajatuksella, onkohan tämä
kehittynyt maa sittenkään loppujen lopuksi
niin kehittynyt. Sanoisin, että tämä on
tervetullut ja tarpeellinen kirja.
REINO HJERPPE
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