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Suomen metsäteollisuus markan devalvoinnin jälkeen
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
joulukuun 13 päivänä 1967 piti

LA DRI KIRVES

Kun Suomen markan devalvointipäätös julkisaatettiin lokakuun 12 päivänä 1967, selvitettiin hallituksen ja Suomen Pankin taholta esitetyissä
perusteluissa devalvaatioon johtanutta kehitystä, ajankohdan valintaa,
devalvaatioprosentin suuruutta sekä devalvaatioon liittyvän vientimaksulain sisältöä ja tarkoitusta. Devalvaation varsinainen syy oli maksutaseen pysyvä alijäämäisyys, jota noudatettu talouspolitiikka ei olisi voi. nut korjata aiheuttamatta entistäkin suurempaa työttömyyttä ja yhä
lisääntyviä taloudellisia vaikeuksia.
Toimenpidettä kiirehtivät' lopulta markan kurssinmuutosodotuksiin
perustuvat spekulaatiot, jotka ajan mittaan olisivat saattaneet aiheuttaa
lisävaikeuksia maksutaseelIe ja sen· hoidolle. Jokseenkin kaikki ajateltavissa olevat maksutaseen tukitoimenpiteet, toisin sanoen ulkomaiset luotot, kansainvälisen pankin valmiusluotto ja muut vastaavat oli nimittäin
jo käytetty käytännöllisesti katsoen loppuun. Devalvaation vaihtoehtona
olisi ollut laajamittaisen säännöstelyn toimeenpaneminen. Sen olisi jäsenyytemme GATTissa ja EFTAssa kylläkin sallinut, mutta vain verraten
lyhyeksi ajaksi. Koneistoa säännöstelyn toimeenpanemiseen ei lainkaan
ollut; sitä paitsi aikaisemmat kokemukset säännöstelytaloudesta olivat
niin kielteiset, että kahdesta pahasta devalvaatio katsottiin pienemmäksi.
Devalvaatio antoi myös mahdollisuudet maamme pitämiseen avoimena
taloutena, mikä linja suhteellisen suurta ulkomaankauppaa käyvälle
maallemme perustellusti jo aikoja sitten valittiin ja joka on siten ollut
ulkomaankauppa- ja valuuttapolitiikkamme ohjenuorana.
Devalvaatioprosentin korkeutta perusteltiin sillä, että maan kustannustaso oli jatkuvassa nousussa mm. työehtosopimusten takia, joiden
valtaosa ulottuu vuoden 1968 loppuun. Palkat olisivat joka tapauksessa
nousseet ilman devalvaation vaikutustakin. Niihin devalvaatio aiheuttaa
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oman lisänsä tuontihintojen nousun johdosta mikä muutenkin vaikuttaa
kohottavasti hinta- ja kustannustasoon. Maataloustulolaki ja sen perusteella tehtävät hintapäätökset nostavat puolestaan elintarvikkeiden hintqja. Tämän lisäksi mahdollinen punnan devalvaatio ilmoitettiin otetun
huomioon devalvaatioprosentin korkeutta määrättäessä, niin ettei missään tapauksessa jouduttaisi sen takia suorittamaan uutta markan vaihtokurssin muutosta. Valtion taloudenhoidon ei sinänsä sanottu kaivanneen devalvaatiosta mahdollisesti saatavaa tukea. Devalvaation katsottiin kuitenkin suovan mahdollisuudet lähteä vientimaksuvaroilla kerättävän »kasvupaketin» puitteissa uuteen ekspansiiviseen talouspolitiikkaan.
Vientimaksuista säädettiin laki, jonka perusteella kahden vuoden ja
kahden ja puolen kuukauden aikana kootut vientimaksut ohjataan mm.
seuraaviin tarkoituksiin:
1) kolmannes sijoituksiin muihin kuin pääasiassa voimantuotantoa harjoittaviin valtionenemmistöisiin osakeyhtiöihin sekä valtionrautateiden.
ja posti- ja lennätinlaitoksen sijoitusmenoihin;
2) kolmannes valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden harjoittaman
voimantuotannon kehittämiseen ja polttoaineiden varmuusvarastoj en rakentamiseen; sekä
3) kolmannes vientiluottoa tai pienen ja keskisuuren teollisuuden investointiluottoa myöntävien erityisluottolaitosten luotonantomahdollisuuksien lisäämiseen, pienteollisuuslainojen tat muiden teollisuustuotantoa edistävien lainojen lnyöntämiseen sekä tehostetun metsänparannusohjelman toteuttamiseen.
Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosina 1968 ja 1969 määrärahat edellä mainittuja tarkoituksia varten.
Vientimaksulain eräs keskeisiä perusteluja oli rahapoliittinen. Devalvaation inflatorisia kerrannaisvaikutuksia oli tarkoitus valvoa vientimaksua tarpeen mukaan säätelemällä. Sen sijaan ~uut edellytykset vastaavien vaikutusten eliminoimiselle oli tällä kertaa luotava, päinvastoin kuin
10 vuotta sitten, jälkikäteen. Inflaatiovyöryn estäminen todettiin näin
ollen kylläkin välttämättömäksi, mutta tämän tavoitteen saavuttaminen
jätettiin lähinnä riippumaan elinkeinoelämän ja etujärjestöjen tulopoliittisesta käyttäytymisestä. Valtiontalouden kautta tulevat lukuisat inflaatiovirikkeet jäivät sen sijaan tässä yhteydessä käsittelemättä, mutta esim.
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kantohinnat ja metsätulot malnlttlln inflaation mahdollisina lähteinä.
Taloudellisen ekspansion uudelleen käynnistämisen osalta todettiin, että
sen tulee nykyisissä oloissa suuntautua muille taloudellisille aloille kuin
metsäteollisuuteen, jonka laajenemismahdollisuudet tunnutaan käsitetyn
vähäisiksi.
'
Entä puheet ennen devalvaatiota? Niissä oli saatu useaan otteeseen
kuulla samoilta, so. devalvaation toimeenpanijain tahoilta perusteluja
devalvaation vahingollisuudesta. Ne kuuluivat suunnilleen seuraavasti:
Pääosa maan vientiä, nykyisin noin 2/ 3, on metsäteollisuuden tuotteita.
Valuuttakurss~en muutos ei voi sanottavasti vaikuttaa tämän teollisuuden
tuotteiden hankkimien valuuttatulojen lisääntymiseen, koskapa metsäteollisuus vie maasta suunnilleen sen määrän tuotteita, mihin raakaainevaramme ainakin lyhyellä tähtäimellä antavat mahdollisuuden. Vallitsevissa olosuhteissa devalvaatio tosin parantaisi metsäteollisuuden kannattavuutta, mutta se olisi myös omiaan aiheuttamaan huomattavan
inflaatiovaaran, koska metsäteollisuudella sen kannattavuuden parantuessa olisi houkutus maksaa korkeampia hintoja sekä puuraaka-aineesta
että työvoiman käytöstä. Näin devalvaatio aiheuttaisi kustannusvyöryn,
joka pian tuhoaisi sen mahdolliset positiiviset vaikutukset. Niinpä katsottiin, että sellainen talouspolitiikka, jossa raha- ja finanssipoliittisin keinoin aikaansaadaan maksutaseen tasapaino ja pidetään valtiontalous
kurissa, on se tie, jota pitäisi kulkea ja jonka avulla pidettäisiin huolta
heikentyneen kansainvälisen kilpailukykymme parantamisesta.
Metsäteollisuus näyttää siis devalvaatiota koskeneessa harkinnassa
olleen verraten keskeisessä asemassa, joskin enemmän tulon antajana kuin
tuen tarvitsijana. Tämä onkin luonnollista, koska niistä tuotannon aloista,
joita devalvaatio ja siihen liittyvät toimenpiteet koskettavat, metsäteollisuus ja sille raaka-aineen toimittava metsätalous ovat keskeisiä elinkeinoelämässämme. Muodostavathan metsäteollisuustuotteet edelleen
noin 2/ 3maamme vier:tnistä. Länsivaluuttojen hankkijana metsäteollisuuden osuus on sitäkin suurempi.
Tehtävänäni on nyt yrittää esittää arviointeja siitä, miten tämänkertainen devalvaatio ja siihen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat metsäteollisuutemme tulevaan toimintaan. Devalvaatiosta on kulunut vasta pari
kuukautta. Sen vaikutuksiin liittyy niin monia epävarmuustekijöitä,
ettei kvantitatiivisten arvioiden esittäminen vielä tässä vaiheessa ole lain-
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kaan mahdollista. Vaikkei vientimaksulakia olisikaan, mukautuminen
markan ulkomaisen vaihtoarvon muutoksiin kestäisi joka tapauksessa
parisen vuotta. Sitä paitsi tulopoliittiset ratkaisut, jotka liittyvät mm.
nykyisen työehtosopimuskauden päättymiseen v. 1968, ovat tässä vaiheessa kaavailematta. Jopa kustannustason kehitys ensi vuoden kuluessa
on pitkälle arvailujen varassa. Koko tätä problematiikkaa selvittämään
on irroitettu työriitojen valtakunnansovittelija. Mitä taas tulee rajojemme ulkopuolella tapahtuvan kehityksen suuntaan, on todettava, ettei
se ole vielä selvästi nähtävissä. Oman markkamme devalvoinnin jälkeen
on suoritettu punnan devalvointi, minkä senkään kaikki vaikutukset eivät
tällä hetkellä ole edes osapuilleen hahmoteltavissa.
Näin ollen huomaan olleeni erittäin kevytmielinen luvatessani ottaa
vastaan esitelmänpitäjän tehtävän tämän päivän Kansantaloudellisen
Yhdistyksen kokouksessa. Mutta en tietenkään ole ensimmäinen esiintyjä
asiassa, sillä julkinen keskustelu suoritetusta devalvaatiosta näyttää, niin
kuin asian luonteeseen kuuluukin, muodostuneen poikkeuksellisen vilkkaaksi.
Vaikkakaan ajatus verrata nyt suoritettua devalvaatiota v. 1957 toimeenpantuun ei varmasti tätä kuulijakuntaa häikäise uutuuden hohdolla, luulisin sen sittenkin olevan hyödyksi metsäteollisuutta koskevia
arviointeja suoritettaessa. Olosuhteet ja toiminnan edellytykset, jotka
metsäteollisuudella oli v. 1957 verrattuna tämän hetken tilanteeseen,
ovat näet merkittävästi toisistaan poikkeavia. Ennen kaikkea luulisin
olevan hyödyksi palauttaa mieliin joitakin syyskuun 1957 jälkeen tapahtunutta kehitystä valaisevia seikkoja, jotta voitaisiin nähdä, minkäkaltaiset kehityskulut metsäteollisuuden kohdalla tästä eteenpäin ovat mahdollisia, mitkä taas eivät, ja mikä voi olla näiden väliin jäävän kehityssuunnan todennäköisyys.
Kehitys metsäteollisuudessa on tänä aikana, varsinkin mitä tulee
massa- ja paperiteollisuuteen, ollut niin voimakas, ettei vastaavaa laajenemista voi löytää koko alan tähänastisesta historiasta. Tuotanto on
merkittävimmillä metsäteollisuuden aloilla noussut yli kaksinkertaiseksi.
Se on myös monipuolistunut ja sen jalostusaste kasvanut. Huolimatta
erittäin voimakkaasta laajenemisesta tuotanto on, lukuunottamatta silloin tällöin sattuneita tuotannon rajoituksia, saatu myös verraten hyvin
myydyksi. Vielä edellisen devalvaation aikoihin koskemattomina olleet
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metsiemme osat ja niid~n puureservit on otettu käyttöön. Mahdollisuudet
primäärituotannon laajentamiseen ovat tästä syystä vähentyneet, mutta
eivät loppuneet, jos metsäntuottoa lisätään suunnitellulla vauhdilla.
Mikäli metsätalous ja metsäteollisuus voivat toimia olosuhteissa, joissa
investoinnit niihin ovat kannattavia ja joissa rahaa on käytettävissä, on
varmaa, että tuotanto kasvaa edelleen. Samoin voi tuotannon jalostusaste jatkuvasti kohota. Tässä kohdin metsäteollisuutemme onkin suhteellisesti ottaen pitänyt sangen hyvin puolensa muiden vientiä harjoittavien
metsäteollisuusmaiden kanssa suoritettavassa vertailussa.
Tuotannon kasvun edellyttämän lisäraaka-aineen saannin selittää pääosiltaan puun käytön rakenteen muutos. Kun v. 1961 raakapuuta myytiin ulkomaille ennätysmäärä, 6 milj. k-m3 , on Suomi nyt puuraakaaineen nettotuoja. Käyttöön on otettu, paitsi omien metsiemme normaalit
reservit, myös uusia aikaisemmin käyttämättä jääneitä laatuja sekä jätteitä, joiden käytön kehittynyt teknologia on tehnyt mahdolHseksi.
Kuitenkin ovat kysynnän ja tarjonnan väliset muuttuneet suhteet nostaneet puun hinnat teollisuudelle kansainvälisesti erittäin korkeisiin lukemiin. Kustannusten voimakkaasti I?-0ustessa puuraaka-aineen hankinnassa ja kuljetuksissa on kantohinta muutamana viime vuotena laskenut
hankintakauden 1964/65 huipusta. Palkkaindeksit osoittavat yli 100 %:n
nousua kymmenen vuotta sitten vallinneelta tasolta. Raakapuun kantohinnat olivat viime hakkuukaudella 50-60 % mainitun ajan lukemia
korkeammat. Tukkuhintaindeksi oli v:n 1957 keskiarvosta noussut viime
lokakuuhun mennessä 44 % ja elinkustannusindeksi 60 %. Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat eivät ole seuranneet kotimaista hinta- ja kustannuskehitystä, vaan jääneet paljon sitä alemmiksi. (Edellä mainittujen
lukujen ja arvioiden osalta viittaan esitelmän taulukkoliitteeseen.)
Samaan aikaan kun me olemme kasvattaneet metsäteollisuuttamme,
on sitä voimakkaasti lisätty muuallakin. Osa paperiteollisuuden lisäyksestä on tapahtunut maissa, jotka ostavat lisääntyvässä määrässä kuitua
joko raaka-aineena tai valmisteena. Nämä maat ovat pääasiallisia asiakasmaitamme ja sijaitsevat Länsi-Euroopassa. Myös traditionaalisissa,
kanssamme kilpailevissa viejänlaissa, nimittäin Ruotsissa, Norjassa ja
Kanadassa, ovat tuotannon lisäykset olleet suuria. Uutena varteenotettavana tekijänä, joka on päättävästi lähtenyt suuntaamaan vientituotantoa myös Eurooppaan, on mainittava sinänsä vanha metsäteollisuus-
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maa Yhdysvallat. Tuonnempana on odotettavissa kasvavaa kilpailua
myös Neuvostoliiton puolelta, joka jo kauan on ollut vanerin ja sahatavaran suuri viejä ja joka tulevina vuosina varmaan tulee lisäämään
massa- ja paperiteollisuutensa vientä markkinoille, jonne myös me
myynlme.
Mitä tulee tuotannon, varsinkin raaka-aineen kustannuksiin, siinä
suhteessa nämä viejämaat jakautuvat kahteen toisistaan huomattavasti
poikkeavaan ryhmään. Toiseen kuuluvat Skandinavian maat, toiseen
taas mainitut muut maat, jotka ovat nimenomaan raaka-aineensa hinnan
suhteen Skandinavian maita huomattavasti paremmassa asemassa. Jo
markkinoilla tuntunut ja myös potentiaalinen kilpailu viejämaiden kesken on aiheuttanut voimakkaan paineen kansainvälistä hintatasoa vastaan, eikä tämän paineen helpottuminen ole näkyvissä. Niissä maissa,
joissa kustannustaso on ollut jatkuvassa nousussa ja inflaatio muita voimakkaampi, on luonnollisesti metsäteollisuuden kannattavuus yhä huonontunut. Ajan mittaan heikko kannattavuus johtaa tietenkin tuotannon
lopettamiseen, mikä puolestaan aiheuttaisi meilläkin metsävarojen merkityksen uudelleenarvioinnin. Toisaalta on kuitenkin saatettu todeta,
että myös niissä vientiä harjoittavissa maissa, joissa kustannukset ovat
tällä hetkellä huokeamn1at, kustannustaso on nousussa. Ja lopulta tie- ,
tenkin jää myös tarkastelussa jäljelle vanha kunnon komparatiivisten
kustannusten laki, joka kaikesta huolimatta sisältää kansainvälisen kaupan teoreettisen ytimen.
Kuva nyt esitetyn kaltaisena on luonnollisesti liian karkea ja luonnosmainen. On muistettava, että kehitys sekä metsäteollisuuden teknologiassa että sen tuotteitten markkinoinnissa ja käytössä on jatkuvasti
voimakas. Meilläkin on muutamia keskeisiä pulmia, joita ratkaistaessa
tämä dynamiikka on otettava huomioon. Mitä heikommin teollisuusyrityksemme kannattavat, sitä vähemmän niillä - omarahoitusmahdollisuuksien puuttuessa - on edellytyksiä tyydyttää suuria investointitarpeita, jotka aiheutuvat tuotannon rationalisoinnista, korkeampijalosteisten uusien tuotteitten valmistamisesta ja myös vanhan tuotannon välttämättömästä modernisoinnista. Maailmankaupan yapautuessa ja kansainvälisen taloudellisen kosketuksen kasvaessa -on osallistuminen kansainväliseen työnjakoon parhaimmillaan ratkaistavissa yhteistyöllä ulkomaisten ja suomalaisten yritysten välillä. Menekin varmistaminen val-
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mistetuille tuotteille ei useinkaan ilman tätä ole mahdollista. Ellei näitävälttämättömiä investointeja voida suorittaa, markkinaosuuksien supis..:tumisvaara alkaa tietenkin kasvaa. Viittaan vain siihen, että monet suu-ret asiakkaamme ovat lähteneet perustamaan selluloosa- tai paperiteol-lisuutta maihin, joissa näiden tavaroiden tuotanto on edullista. Toisaaltalukuisat vientimaiden tällä alalla toimivat yritykset ovat hankkineet
omistukseensa paperin ja kartongin konvertoinnin alalla toimivia suuriaasiakastehtaita.
Tämäntyyppiset ratkaisut eivät ole mahdollisia ilman pääomapanok-·
sia. Luotto ei siihen aina rihä, varsinkin kun useimmat meikäläiset firmat
pääomarakenteensa takia eivät ole luottokelpoisia kansainvälisessä katsannossa; omien pääomien osuus pääomien koko määrästä on näet liian.
pieni. Viittaan tässä tohtori Lassilan äskettäin julkaisemaan esitykseen.
yritystemnle pääomarakenteesta ja siitä tehtävistä johtopäätöksistä.
Tämänkaltaisia pulmakysymyksiä enempää kuin niitäkään, jotka liittyvät metsiemme tuoton lisäämiseen, ei tietenkään pelkästään devalvaa-tiolla eikä siihen liittyvällä vientimaksulailla tai muilla lyhyen tähtäimen.
operaatioilla ratkaista. On muistettava, että omaan raaka-ainetuotan-toomme perustuva metsäteollisuus hankkii maahamme valtaosan valuuttatuloista ja että näiden valuuttatulojen hankinta edellyttää sangen
vähäistä tuontia. K.un sitä paitsi vaara, että tuotanto kasvaa hitaasti,_
on huomattavasti pienempi kuin se vaara, että nämä valuuttatulot alkavat vähentyä, ellei mainitsemieni kaltaisia probleemeja pystytä järke-·
vään talouspolitiikkaan tukien ratkaisemaan, olisi toki tähän puoleen.
kiinnitettävä huomattavasti entistä enemmän huomiota.
On varmasti oikein pyrkiä kehittämään maamme teollisuutta yhä mo-·
nipuolisemmaksi. Oikea on varmasti myös näkemys, että taloudellinen.
kasvumme hidastuu ellei tässä onnistuta. Mutta yhtä perustellusti täytyy"
voida odottaa, että metsäteollisuutemme ja metsätaloutemme toiminta-·
edellytyksistä huolehditaan niin, ettei maassa harjoitettu talouspolitiikka.
heikennä niitä silloin, kun niillä on, ei vain nykyisellään pysymisen, vaan.
myös jatkuvan kehittymisen edellytykset. Näin varsjnkin, kun niiden on,.
paitsi huolehdittava omasta kasvustaan, nlYös viennillään kustannettava.
edellä mainittu muiden alojen kasvupaketti.
Ottaisin edellä esitetyt mietteet pohjaksi yrittäessäni nyt arvioida suoritetun devalvaation välittömiä vaikutuksia metsäteollisuutemme toimin-
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taan. Puhuisin ensinnä puusta. Metsänomistajain ja metsäteollisuuden
käsitykset siitä, mikä pitäisi olla raakapuun hinta silloin, kun yhteinen
hintasuositussopimus tehdään, poikkesivat viime syksynä selvästi toisistaan. Teollisuuden puolelta saatettiin todeta, että kustannustasoITlme oli
jatkuvassa liikkeessä ylöspäin samaan aikaan, kun monien tärkeitten
vientituotteittemme menekissä lähinnä Länsi-Saksan ja Englannin suhdannekehityksen takia oli vaikeuksia ja kun niitten hintataso oli jälleen
horjumassa. Tästä syystä puusta ei ollut mahdollista maksaa edes samaa
tehdashintaa kuin viime hakkuukaudella. Näin teollisuuden ostotarjous
pinokuutiometriltä jäi, jos se projisioidaan kantohintaan, pari markkaa
viimevuotista halvemmaksi. Metsänomistajat puolestaan pitivät tällaisia
kantohintoja epäoikeudenmukaisina verrattuna muista tavaroista tai
palveluksista saatuihin ansioihin ja vaativat viimevuotista kantohintaa.
Sopimus jäi tästä syystä syntymättä. Metsäteollisuuden kantaan vaikutti
myös osaltaan epätietoisuus tulevasta kehityksestä, ts. siitä, pystytäänkö
edes hintaa, jolla hankintakausi avattiin, maksamaan koko hankintakauden ajan. Punnan devalvointi on muuan osoitus siitä, että metsäteollisuuden varovainen asenne oli perusteltu.
Huolimatta siitä, ettei hintasopimukseen päästy, lähtivät puukaupat
käyntiin. Devalvaatio kuitenkin pysäytti ne toistaiseksi lähes kokonaan.
Metsäteollisuuden piirissä devalvaation jälkeen suoritetut alustavat laskelmat osoittivat, että paitsi korkea vientimaksu, joka vie lähes 60 0/0
viennistä saadusta markkamääräisestä tulon noususta, myös useiden tärkeiden vientiartikkeleiden vientihinnat ja sopimusten mukaiset palkat
sekä devalvaatiosta ja muistakin syistä nousevat kustannukset eivät tee
mahdolliseksi ostotarjousten nostamista. Tämän lisäksi metsäteollisuuden
jokseenkin kaikki suuret yritykset ovat käyttäneet ulkomaisia luottoja,
joiden johdosta niille aiheutuu melkoisia kurssitappioita. Sanomattakin
on selvää, että näiden luottojen lyhennykset ja korot nostavat voimakkaasti kustannuksia. Epävarmuutta on lisännyt se, ettei vientimaksun
alentamisen aikataulusta enempää kuin alennusten suuruudestakaan ole
voitu saada tarpeeksi tietoja. Pieni tarkistus puun ostohintoihin kuitenkin
tehtiin. Tätä hintatarjousta ei metsänomistajapuoli kuitenkaan ole pitänyt hyväksyttävänä, vaan on kehottanut siirtämään myyntejä »kunnes
puusta voi saada parempaa hintaa». Metsänomistajien arvostelu vientimaksua ja sen toimeenpanoa kohtaan on, niinkuin tiedetään, ollut erittäin ankara.
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Ne vientimaksujen alennukset, joita tähän asti on toimeenpantu,
aiheutuvat lain 8 §:n mainitsemista »erityisistä syistä». Alentamispäätöksistä ensimmäinen, joka aiheutui vientituotteisiin sisältyvän tuontiraaka-aineen hinnannousun kompensaatiosta, ei koskenut metsäteollisuutta käytännöllisesti katsoen lainkaan. Toinen päätös taas tehtiin punnan devalvoinnin jälkeen. Myös sen piiriin kuuluu tavaroita, joiden
vientimaksun alennuksen syynä on tuontiraaka-aineen osuus. Suurempi
osa koskee kuitenkin metsäteollisuustuotteita. Niissä suoritetut vientimaksun alennukset - 1-3 % - peittävät, alennuksesta täysin osattomaksi
jätettyä selluloosaa lukuunottamatta, vain osan muuttuneen tilanteen
aiheuttamista tappioista. Mainittujen muutosten on arvioitu vähentävän
vientimaksutuloja niin, että keskimääräinen vientimaksuprosentti tällä
hetkellä on 10-11 %. Jos vientimaksulla aiotaan saada kokoon vuodeksi 1968 tavoiteltu summa, 600 milj. markkaa, minkä on sanottu edellyttävän 9-10 % suuruista vientimaksua ensi vuoden viennistä, ollaan
viranomaisten mukaan jo sangen lähellä tavoitteena pidettävää keskimääräistä vientimaksua. Jos näin todella on, on ilmeistä, että valtaosa
jäljelle jäävistä vientimaksuista aiotaan koota metsäteollisuudelta.
Yrittäjän kannalta vientimaksujärjestelmässä on paljon arvostelun
varaa. Vientimaksut aiheuttavat epävarmuutta liiketoimista päätettäessä
sekä kansainvälisillä markkinoilla että kotimaassa. Lain mukaan vientimaksuprosenttia alennetaan asteittain pitäen silmällä maan rahataloudellisen tasapainon turvaamista, vientihintojen kehitystä ja vientituotannon yleistä kannattavuutta. Lisäksi alennukset voivat tapahtua »edtyisistä syistä», joiksi tähän mennessä on katsottu, kuten äsken mainittiin, vientituotteeseen sisältyvän tuontipanoksen suuruus ja osittain punnan devalvoinnin vaikutukset. Vientimaksujen tasoa toisaalta säätelee
päätös kerätä vientituloista »kasvupaketti».
Tähän mennessä vientituotteet on jaettu erilaisin perustein muutamaan kategoriaan, mikä suuresti muistuttaa erilaisten valuuttakurssien
soveltamista eri tuotteisiin sen sijasta, että esim. tuontitavaroiden käytöstä suoritettaisiin hyvitystä yrityksittäin, mikä tietysti olisi suunnattomasti työtä vaativa, mutta maksun kohtaantumisen kannalta nykyi.ltä
paljon parempi tapa.
Vientimaksun yleisen tason korkeus ja eri kategoriat ovat kytketyt
sellaisiin tekijöihin kuin tuotannon yleinen kannattavuus, rahataloudel-
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linen tasapaino ja kasvupaketin muodossa ilmenevä tulonsiirtohalu. Näin
on vientituotteet pyritty asettamaan suhteellisen pitkäksi aikaa epämääräisen verotuksen alaisiksi. Ratkaisut tapahtuvat hallinnollisilla päätöksillä, eikä ole ihme, jos niitä niiden kriteereistä moititaan. Onhan kenttä
avoin verraten mielivaltaisilIekin ratkaisuille. Tämän takia lain soveltamisajan pituutta voi hyvällä syyllä arvostella. Yleensäkin olisi varmaan
hyvä koota talteen tästä vientimaksulaista saatavat kokemukset.
Devalvaatiomme julkitulo aiheutti markkinoilla epävarmuutta ja spekulaatioita. ·Puu- ja paperimarkkinoita seuraava ulkomainen lehdistö toi
heti esiin epäilykset siitä, että Suomen metsäteollisuus saatuaan 31.25 %:n
suuruisen devalvaatloedun lähtisi välittömästi hintakilpailuun suurentaakseen markkinaosuuksiaan. Nämä huhut olivat tietenkin omiaan häiritsemään kaupantekoa. Ne olivat vääriä, koskapa enempää nousevaa
kustannustasoamme kuin vientimaksun suurta osuutta ja huonoa kannattavuutta niissä ei lainkaan otettu huomioon. Sitä paitsi metsävaramme
eivät anna periksi, jos vientiä pitäisi todella nopeasti suuresti lisätä. Suomen markkinakäyttäytymistä koskevat epäilykset eivät vieläkään ole vaimenneet, ja ne ovat edelleen haittaamassa käytännön myyntityötä.
Punnan kurssin muutos sekoitti markkinoita kenties vieläkin enemmän .
. Spekulaatio sen jälkiseurauksista on yhä voimakasta. Kilpailijamaamme
eivät tosin ole seuranneet punnan esimerkkiä, mikä luonnollisesti on helpottanut meidän vientiasemaamme. Mutta niiden käyttäytymisestä jatkossa ei suinkaan voida vielä olla varmoja. Kaikki tämä tuntuu odotuksena markkinoilla.
Selluloosateollisuutemme on ilmoittanut pyrkivänsä devalvoimattomiin puntahintoihin. Paperi ja kartonki ilmeisesti eivät pääse lähellekään
täyttä kompensaatiota. Sahatavara- ja vanerimarkkinoita on hämmentänyt Neuvostoliiton tarjouksen lykkääntyminen. Neuvostoliitto myy vaneria alkumyynneissään alle edellisen puntahinnan. Sahatavaran tarjouksen Neuvostoliitto taas on tehnyt hinnoin, joissa punnan devalvointia ei
ole täysin kompensoitu. Paperi- ja kartonkiteollisuuden tilausreservit ovat
tätä nykyä pienet. Minkään metsäteollisuustuotteen kohdalla ei tällä haavaa ole vientihintojen kehityksestä mitään varmaa ennustettavissa. LänsiSaksan enempää kuin Englanninkaan konjunktuureissa ei toistaiseksi ole
havaittavissa paranemista.
Kun markka vuonna 1957 devalvoitiin, olivat ulkomaiset suhdanteet
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pääpiirteiltään suunnilleen nykyisen kaltaiset. Kotimaisen kustannusta:son kehitys pysyi sen jälkeen muutamia vuosia verraten rauhallisena.
Hintatasoon vaikutti vakauttavasti pitkäaikaisen säännöstelyn jälkeen
suoritettu laajamittainen ulkomankauppamme vapauttaminen. Metsäteollisuuden suuri laajentamisvaihe pääsi alkuun hallituksen v. 1958 suorittamien kasvupolitiikkaa palvelevien verohelpotusten, omarahoitusmahdollisuuksien ja maahan saatujen ulkomaisten lainojen turvin. Tämä laajennus antoi kasvusysäyksiä lukuisille muillekin elinkeinoelämän aloille.
Hankittiinhan mm. valtaosa laajennusten edellyttämästä koneistosta samoinkuin huomattava osa kuljetukseen tarvittavaa kauppalaivastoa
omasta maasta. Kasvanut tulonmuodostus pani myös käyntiin rakennustoiminnan. Tärkeä merkityksensä, mitä myöskään tässä yhteydessä ei
voi olla alleviivaamatta, on päävientimme toimintaedellytysten turvaamiseen tähdänneillä kauppapoliittisilla ratkaisuilla, jotka on' tehty sanotun ajanjakson kuluessa.
Vuonna 1957 säädetyn vientimaksun tarkoituksena ilmoitettiin olleen
ns. tuulentuoman voiton kokoaminen, voiton, mikä aiheutui pitkäaikaisin sopimuksin myydyistä vielä toimittamattomista tavaroista. Rahapoliittisiin tavoitteisiin kuului devalvaation aiheuttamien satunnaisvoittojen
sterilointi. Budjettipoliittisia tavoitteita ei sen sijaan silloin ollut. Niinpä
vientimaksut poistuivatkin nopeassa tahdissa neljässä erässä vuoden kuluessa niiden voimaantulosta. Vientimaksu kannettiin lähes yksinomaisesti metsäteollisuudelta ja sen tuotannon suhteellisen kannattavuuden
mukaan. Vientimaksuja kertyi yhteensä noin 187 milj. nykymarkkaa ja
ne tuloutettiin valtiolle. Osalla niistä lyhennettiin valtion velkaa Suomen
Pankkiin, osasta taas muodostettiin ns. vientimaksurahasto, joka antoi
lainoja lähinnä puuta jalostavalle teollisuudelle ja metsätalouden tarpeisiin, mutta myös muihin maamme luonnonvaroja edistäviin tarkoituksiin. Tällä kertaa vientimaksun tavoitteet ovat monessa kohdin aivan
toiset. Nyt ei ole ollut tarkoituksena yksinomaan mainitunlaisten satunnaisvoittojen sterilointi. Kysymyksessä on kahdeksi vuodeksi säädetty
vero, jolla on rahapoliittisia, ts. inflaation vastustamiseen tähtääviä
tavoitteita, minkä lisäksi veron tuotto siirretään valtion budjettiin ns.
kasvupaketin rahoittamiseksi. Kasvupaketti puolestaan sisältää käytännöllisesti katsoen yksinomaan eriä, jotka, vaikkapa devalvaatiota ei olisi
toimeenpantukaan, kuuluisivat joka tapauksessa valtion budjetin kautta
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rahoitettaviksi. Metsäteollisuudelle, jonka viennin verottamiseen vientimaksulaki tähtää, ei sen sijaan kasvupaketissa ole jätetty tilaa.
Syistä, jotka edellä mainitsin, metsäteollisuutemme kannattavuus on
yhä uhanalainen. Markkinoilla pysyminen voi aiheuttaa vientihinnoissa
välttämättömiä tarkistuksia, mutta ei suinkaan yksin meidän, vaan koko,
skandinaavisen metsäteollisuuden kilpailuaseman takia. Tilauskannan
tämänhetkinen pienuus panee nimittäin epäilemään, onko vientituloja
lainkaan saatavissa kalkyloitua määrää. Ottaen huomioon huomattavan
ulkomaisen velkaantumisen ja suuret kurssitappiot sekä sen, että vientimaksun alenemisen täytynee aikanaan vaikuttaa myös raaka-aineen hin-·
taan, joutuu pakostakin kysymään, voiko devalvaatio siihen liittyvine
vientimaksuineen johtaa tulokseen, jonka toki myös täytyisi olla tavoitteena, nimittäin metsäteollisuutemme toimintaedellytysten paranemiseen. Ne argumentit, että metsäteollisuuden tiukalla pitäminen on välttämätöntä palkkojen ja raakapuun kautta syntyvän inflaatiovaaran estämiseksi, perustuvat ajatuksiin, jotka ovat peräisin vuosien takaisista kokemuksista tai epäilyksistä, mutta jotka eivät sellaisinaan enää tämän päivän olosuhteissa päde.
Puhuttaessa kansainvälisestä kilpailukyvystä on usein esitetty ajatus,
että se säilyy, jos rahanarvomme ei alene' eikä yleinen kustannustasomme
nouse enempää kuin muuallakaan maailmassa. Tämä ajatus saattaa tuntua ensi kuulemalta luonnolliseltakin. Edellytyksenä kuitenkin on, että
rahanarvon ja kustannustason muuttuessa maailmanmarkkinahinnat
liikkuvat samaan suuntaan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt metsäteollisuuden alalla, vaan uusien viejämaiden taholta tullut kilpailu on pitänyt
maailmanmarkkinat hintojen kohdalta pitkän aikaa puristuksessa. Metsäteollisuuden piirissä ymmärretäänkin selvästi, että juuri inflaatio on
kehityksemme pahimpia vihollisia. Tästä seuraa, että devalvaatioon luonnostaan liittyvät inflaatiosysäykset on hallittava. Jos kohta vientimaksuilla onkin tähän tähtääviä tarkoituksia, niitä koskevalla lailla on valitettavasti katsottava olevan myös muita kuin rahapoliittisia tavoitteita.
Nähdäkseni onkin nyt kysymys ennen kaikkea siitä, onko näitä muita
tavoitteita pidettävä taloudellisen hyvinvointimme edistämisen kannalta
metsäteollisuutta tärkeämpänä. Kysymys on sitäkin aiheellisempi, kun
pitkänkin tähtäyksen näkymät viittaavat yhä kovenevaan kilpailuun.
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Sitä paitsi jo tulevan vuoden markkinatilanne vaikuttaa siltä, ettei metsäteollisuutemme kestä sille näin asetettua rasitusta.
Ne pulmat, jotka metsäteollisuudellamme on ratkaistavana, eivät tietenkään selviä pelkästään valuuttakurssien muuttamisen tietä. Ne edellyttävät ennen muuta rahan arvoa tukevaa ja elinkeinoja edistävää
talouspolitiikkaa, jossa tulopolitiikalla on oma tärkeä osansa, mutta
jossa valtiontaloutta ja sen ylimitoituksen vaikutuksia ei saa myöskää'n
unohtaa.

Tilastoliite:

1. Puunjalosteiden vientimäärät 1957-66

Vuosi

Sahatavara
1000 std

Vaneri
1000 m 3

Kuitu- ja
lastulevyt
1000 tn

Selluloosa
ja hioke
1000 tn

Paperi, kartonki
ja niiden jalosteet
1000 tn

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

719
762
950
1 143
1 114
1 016
983
1002
883
811

260
239
296
358
329
357
384
440
461
460

63
91
135
154
176
182
182
191
179
171

1 337
1344
1459
1595
1 601
1 708
1927
2 125
2 118
2218

1288
1 326
1432
1 662
2029
2 186
2378
2612
2781
3011

Lähde: Ulkomaankauppatilasto
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2. Teollisuuden puun käyttö, milj. k-m 3
(Kotimainen ja ulkomainen puu)

F

]ätepuu
Vuosi

1957
1958
1959
1960
1961
1962
, 1963
1964
1965
1966*

Saha teollisuus

1

8.71
10.05
10.82
13.90
13.50
11.74
11.50 --.j,
14.02 (11.58)
13.90 (11.46)
12.12 ( 9.68)

MassaVaneriMuu
teollisuus teollisuus teollisuus

0.87
0.77
0.91
1.02
0.97
1.11
1.24
1.44
1.51
1.53

10.77
10.56
10.80
12.26
14.33
14.89
16.20
17.72
17.38
17.95

0.57
0.47
0.51
0.68
0.78
0.83
0.84
0.70
0.66
0.62

Yhteensä1

kotimainen 2

20.92
21.85
23.04
27.86
29.58
28.57
29.78--.j,
33.89 (31.45)
33.45 (31.01)
32.21
(29.77)

1.58
1.81
2.07
2.35
2.37
2.16
2.39
2.88
3.41

..

I

ulkomainen

I

-

-

-

0.02
0.49
0.85
0.96

1. Vuoteen 1963 saakka vain teollisuustilastoon ja liikeyrityslaskentaan kuuluvien sahojen käyttö.
:Siitä eteenpäin kaksi sarjaa, joista korkeammassa on mukana kaikki sahat.
2. Sisältää varsinaisen teollisuuden jätepuun lisäksi Iiekopuun ja pystykuivan puun vuosina 1964
ja 1965.
Lähde: FoIia ForestaIia

3. Raaka- ja jätepuun vienti ja tuonti, miIj. k-m3

Vuosi

Vienti

Tuonti

Nettovienti (-),
Nettotuonti (+)

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

4.02
3.89
3.80
4.75
5.98
3.73
2.25
1.53
0.96
0.84

0.01
0.01
0.20
0.50
0.43
0.55
0.95
2.17
3.17
2.87

-4.01
-3.88
-3.60
-4.25
-5.55
-3.18
-1.30
+ 0.64
+ 2.21
-+ 2.03

Lähde: Ulkomaankauppatilasto
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4. Raakapuun kantohinnat hakkuukausina 1957/58-1966/67
Havusahapuu
mkfj3

Hakkuukausi

1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67*

-

I

Kuusipaperipuu Mäntypaperipuu
mk/p-m3
mk/p-m3
5.91
5.09
5.04
7.11
7.17
6.29
9.62
11.70
10.88
8.70

8.30
7.67
8.10
12.34
13.75
11.37
14.36
16.31
15.48
13.30

0.87
0.77
0.94
1.09
1.08
1.15
1.37
1.65
1.53
1.40

Lähde: Folia Foresta1ia

5. Teollisuus- ja metsätyöntekijäin ansiotason kehitys

Vuosi

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 I ne1j.
II ne1j.

Teollisuustyöntekijät

Metsätyöntekijät

100
105
111
117
126
134
143
162
176
190
201
203

100
103
103
108
119
127
146
170
193
201
208
219

Lähde: Tilastollinen päätoimisto
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6. Puunjalosteiden vientihintojen kehitys
(ulkomaankauppatilastosta laskettuja yksikköarvoindeksejä)

I
Ajanjakso

1957 IV ne1j.
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
I ne1j.
II ne1j.
III ne1j.

Massa- ja paperiteollisuustuotteet

Sahatavara

100
95
89
90
91
87
87
91
92
91
92
92
92

100
91
81
91
95
91
94
103
116
114
110
108
108

Eurodollarit kansainvälisillä rahamarkkinoilla
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
tammikuun 31 päivänä 1968 piti
VEIKKO MAKKONEN

Eurodollarin käsite on syntynyt oikeastaan varsin hiljattain, ehkäpä
vain noin kymmenen vuotta sitten. Itse nimitys eurodollari on harhaanjohtava, sillä kysymyksessä on eräs kansainvälisen rahoituksen muoto,
joka ei raj'oitu pelkästään Eurooppaan eikä myöskään yksinomaan dollariin. Kun näin ollen puhumme asiasta, mikä näiden huomautusten
jälkeen vaikuttanee sangen hämärältä, on aluksi paikallaan selvittää,
mitä käsite eurodollari tarkoittaa.
Olennaista eurodollaritransaktioille on, että pankki tai muu rahalaitos jossakin tietyssä maassa, vaikkapa Englannissa, vastaanottaa muussa
kuin omassa valuutassaan - esim. juuri dollareissa - talletuksen tietyin
ehdoin, joissa sovitaan korosta ja talletuksen voimassaoloajasta. Mikäli
kysymys on esim. frangi-, floriini- tai saksanmarkkatalletuksesta, olisi
loogisuuden nimessä tällöin puhuttava vastaavasti eurofrangeista, eurofloriineista ja eurosaksanmarkoista, ja yleisnimityksenä pitäisi käyttää
sanaa eurovaluutat. Aikaisemmin jo viittasin siihen, että nämä markkinat eivät rajoitu yksinomaan Eurooppaan, vaan ne toimivat kautta
maailman. Mainittakoon esimerkiksi, että Japani on menneinä vuosina
ollut sangen innokas eurovaluuttojen vastaanottaja ja käyttänyt runsaasti mainitunkaltaisia talletuksia omien rahoitusongelmiensa helpottamiseksi. Jos nyt Japanin vastaanottama talletus on sattumalta ollut
saksanmarkkamääräinen, havaitsemme helposti, että ylei~nimitys eurodollarimarkkinat on mitä suurimmassa määrin harhaanjohtava.
Kansainvälisissä finanssipiireissä on yleisesti totuttu käyttämään käsitettä eurodollarimarkkinat siksi, että Yhdysvaltain dollaria on ylivoi·maisesti eniten käytetty näillä markkinoilla tapahtuvien transaktioiden
kohteena sekä siksi, että markkinaoperaatiot ovat pääasiassa tapahtuneet Euroopassa, missä tärkeimpinä välittäjinä ovat esiintyneet lähinnä
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englantilaiset, sveitsiläiset ja hollantilaiset pankit. Nimenomaan Lontoon osuus on ollut varsin merkittävä, mutta myös Amsterdam,
Ziirich, Lausanne ja Pariisi ovat esiintyneet aktiivisina euro talletusten
vastaanottajina ja jälleenlainaajina, Pariisi nimenomaan europuntien
välittäjänä.
Kun seuraavassa lähemmin tarkastelen euro-valuuttamarkkinoiden
syntyä ja mekanismia, käytän jälleen vakiintuneita termejä eurodollarimarkkinat ja eurodollarit, mitkä edellä mainittujen selvitysten jälkeen
toivottavasti ymmärretään oikein.
Aikaisemmin jo viittasin siihen, että eurodollarimarkkinat ovat suhteellisen nuoret. Tästä huolimatta voidaan tänään todeta, että ne ovat
saavuttaneet sangen huomattavan merkityksen kansainvälisillä rahamarkkinoilla ja muodostavat lyhytaikaisen rahoituksen ehkäpä tärkeimmän rahoituslähteen ainakin Yhdysvaltain dollarin ollessa kysymyksessä.
Niiden kehitys on siis ollut merkille pantavan ripeä, ja herääkin kysymys,
mitkä tekijät ovat tällaisen kehityksen aikaansaaneet.
Valuuttaolojen täydellisen vapauden vallitessa 1920-luvulla oli tavallista, että eurooppalaiset pankit vastaanottivat ja edelleen lainasivat
dollarisaatavia. Kansainvälisen talouspulan 1930-luvulla synnyttämät
valuuttakurssien heilahtelut ja markkinoiden epävarmuus sekä myöhemmin valuuttasäännöstelytoimenpiteet, jotka jatkuivat koko 1940-luvun
ja suurimman osan 1950-lukuakin, tekivät tällaiset operaatiot mahdottomiksi. Vasta 1950-luvun loppupuoliskolla tärkeimpien Euroopan mai·
den valuuttaolojen vakiintuminen sekä erityisesti samanaikainen valuuttojen vaihtokelpoisuuden eli konvertibiliteetin palauttaminen vaikuttivat ratkaisevasti eurodollarimarkkinoiden syntyyn ja nopeasti lisääntyvään käyttöön. Kaikesta päättäen Suezin kriisi vuonna 1957 ja sen aiheuttamat rahapoliittiset toimenpiteet Englannissa antoivat alkusysäyksen eurodollarimarkkinoiden elpymiselle. Englannin pankin diskonttokorko nousi näet silloin 7 %:iin ja samanaikaisesti annettiin rajoittavia
määräyksiä punnan käytöstä kansainvälisten transaktioiden rahoituksessa. Punnan merkityksen kansainvälisenä valuuttana täten vähentyessä
rahoituksen tarve jouduttiin tyydyttämään uudesta lähteestä. On mielestäni ilmeistä, että Yhdysvaltain jo tuolloin alkanut maksutasevajaus
oli omiaan edesauttamaan eurodollarien käyttöä kansainvälisessä rahoituksessa, koskapa sodanjälkeisten vuosien dollaripula Euroopassa oli
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muuttunut dollariylijäämäksi. Epäluottamusta dollarin arvoa kohtaan
ei tunnettu, eivätkä dollarisaatavien haltijat niin ollen myöskään turvautuneet kultaostoihin saataviensa konvertoimiseksi. Dollarisaatavia
kertyi siis vähitellen yhä runsaammin eri maiden keskuspankeille, liikepankeille ja muille rahalaitoksille sekä myös yksityisille yrityksille.
Kehityksen johtaessa näin döllarisaatavien lisääntymiseen heräsi luonnostaan kysymys niiden sijoittamisesta mahdollisimman tuottavasti. Kuten tiedämme, Yhdysvaltain pankit eivät hyvitä korkoa shekkitileillä
oleville varoille ja varsinaisten talletustilien korkoa rajoitetaan Federal
Reserve Bankin määräyksellä, mikä parhaiten tunnetaan nimellä Regulation Q. Vuoden 1958 aikoihin korkein sallittu talletus korko lienee
ollut 4 % vuodessa. Kun antolainauskorot Euroopan maissa yleensä
olivat korkeammat, tarjoutui tilaisuus paremman koron ansaitsemiseen
siirtämällä dollarivarat Euroopan maihin tai muualle, esim. Japaniin
asianomaisissa maissa käytettäviksi.
Lontoon muodostuminen alunperin tärkeimmäksi eurodollarioperaatiokeskp.kseksi johtui siitä, että sillä oli vanhastaan siihen parhaimmat
edellytykset eräänä maailman finanssikeskuksena ja kansainvälisen kaupan rahoittajana. Sen pankkien ja muiden rahalaitosten organisaatio,
kokemus ja asiantuntemus tarjosivat hyvän lähtökohdan uuden rahoitusmuodon edellyttämien käytännön toimenpiteiden hoitamiselle. Tähän
ryhtyessään englantilaiset osoittivat kaukonäköisyyttä. Epäilemättä he
saattoivat päätellä eurodollarirahoituksen laajenevan käytön johtavan
punnan merkityksen kaventumiseen, mutta heille oli tärkeintä säilyttää
Lontoo kansainvälisen kaupan rahoituksen huomattavimpana keskuksena, tapahtuipa rahoitus missä valuutassa hyvänsä.
Olemme edellä jo maininneet siitä, että lähtökohtana eurodollaritransaktioiden syntymiselle on korkoero, mikä vallitsee Yhdysvaltain
hyvittämän koron ja· muiden maiden korkotason välillä. Seuraavassa
_ .yritän käytännöllisellä esimerkillä selvittää transaktion kulkua. Lähtekäämme siitä, että saksalaisella pankilla tai vaikkapa teollisuusyrityksellä on tilillään amerikkalaisessa pankissa .miljoona dollaria. Tilin haltija ei tarvitse varoja käyttöönsä ennen kuin 3 kk:n kuluttua. Se kääntyy tällöin Lontoossa olevan pankkiyhteytensä puoleen tarjoten sille
saatavaansa 90 päivän talletuksena. Mikäli ehdotus hyväksytään, viimeksi mainittu pankki saa käyttöönsä 90 päivän ajaksi miljoona dollaria.

98

I

VEIKKO MAKKONEN

Jos lontoolaisella pankilla on tili samassa amerikkalaisessa pankissa
kuin saksalaisella tilinhaltijalla, varat voidaan siirtää tässä amerikkalaisessa pankissa tililtä tilille. Kielteisessä tapauksessa varat siirretään
sellaiseen amerikkalaiseen pankkiin, missä lontoolaisella pankilla on
dollaritili. Kumpaisessakin tapauksessa varat ovat jatkuvasti avistatilillä, eikä tapahtunut operaatio ole aiheuttanut muutosta Yhdysvaltain
pankkijärjestelmän piirissä olevaan lyhytaikaisten sitoumusten kokonaismäärään.
Vastaanotettuaan mainitun 90 päivän aikatalletuksen lontoolainen
pankki - ellei se itse katso tarvitsevansa näitä varoja oman likviditeettinsa lisäämiseen - hakee sijoituskohdetta, jonka tuotto on suurempi
kuin se korko, minkä pankki on suostunut maksamaan saksalaiselle
talletuksen omistajalle. Lontoolainen pankki voi tällöin edelleen lainata
varat jollekin toiselle pankille tai kenties teollisuusyritykselle, joka tarvitsee mainitunlaisen lyhytaikaisen luoton. On kuitenkin syytä tässä
yhteydessä todeta, että mikäli edelleenlainaus tapahtuu yli maan rajojen, varat jokseenkin aina lainataan rahalaitokselle eikä suoraan yrityksille, mitä on pidettävä luonnollisena, kun ajatellaan sijoituksen takaisinmaksun turvaamista. Euromarkkinat ovatkin yleensä kuten amerikkalaisilla on tapana sanoa "inter-bank-market". Vastaanottava rahalaitos voi lainata varat edelleen asiakkaalleen, ellei se itse tarvitse niitä
käyttöönsä jne. Teoreettisesti voidaan edelleenlainauksen ketjua jatkaa
niin kauan, kunnes viimeinen tarjottu korko ei ole enää riittävän suuri
kattamaan lontoolaisen pankin saksalaiselle pankille maksamaa korkoa
sekä välittävien pankkien provisioita. Huolimatta näiden transaktioiden
ketjusta tilanne Yhdysvalloissa säilyy ennallaan, ts. miljoonan dollarin
avistatalletus on edelleen jossakin amerikkalaisessa pankissa. Lyhyesti
sanoen kysymyksessä on operaatio, minkä puitteissa amerikkalaisessa
pankissa olevaa avistasaatavaa ostetaan ja myydään.
On ilmeistä, että eurodollarimarkkinat tarjoavat kansainvälistä pankkitoimintaa harjoittaville pankeille erinomaisen mahdollisuuden käyttää hyväkseen likvidejä valuuttavarojaan mahdollisimman järkiperäisesti. Pankeille on edullisempaa sijoittaa tilapäiset valuuttaylijäämänsä
ja liialliset valuuttamääräiset käyttövaransa korkoa tuottaviin sijoituksiin ulkomailla kuin myydä ne keskuspankille ja jälleen ostaa ne siltä
takaisin, kun niitä myöhemmin tarvitaan. V oitaneen myös sanoa, että
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esimerkissämme maInItun saksalaisen pankin dollarisaatavat on otettu
liike-elämän käyttöön ja lisätty likviditeettiä siellä, missä varoja tarvitaan. Koko maailmantalouden kannalta katsoen on ulkona oleva kokonaisluottovolyymi kasvanut, mutta on syytä huomauttaa, ettei tämä
luottovolyymin kasvu voi tietenkään muodostua rajattomaksi, koskapa
pankkien tulee kattaa sitoumuksensa likvidien varojen lisäyksellä.
Kun eurodollarimarkkinoilla esiintyvät talletukset ovat lyhytaikaisia
vaihdellen yleensä 30 päivästä 180 päivään - joskin 1-2 vuoden talletuksiakin esiintyy - on luonnollista, että niiden tarjoamia mahdollisuuksia on käytetty hyväksi erityisesti kansainvälisen kaupan rahoituksessa. Välittävien pankkien provisiot ovat yleensä pienet ja lopullisen
luotonnauttijan maksama korko muodostuu sen vuoksi hänen omassa
kotimaassaan vallitsevaa korkotasoa alhaisemmaksi. Tästäkin syystä
viejät ja tuojat kernaasti rahoittavat kaupallisia transaktioitaan lyhytaikaisella eurodollariluotolla -- viejät rahoittaakseen vientiään sen
ajanjakson aikana, mikä kuluu laivauksesta maksun suoritukseen ja
tuojat voidakseen maksaa laskunsa ennen suoritusten saamista tuontitavarain lopullisilta ostajilta. Vaikka kansainvälisen kaupan rahoittaminen
muodostaakin eurodollarirahoituksen tärkeimmän kohteen, esiintyy tapauksia, missä eurodollareita on käytetty ja käytetään puhtaasti kotimaisiin tarkoituksiin. Niinpä niitä lienee käytetty varastojen rahoittamiseen ja vieläpä investointitarkoituksiin. Väitetään, että japanilaiset,
joiden teollisuuden rahoitus on pitkän aikaa ollut suuresti riippuvainen
ulkomaisen pääoman saannista, ovat runsaasti käyttäneet euro dollariluottoja juuri investointitarkoituksiin, ts. harrastaneet arveluttavalla
tavalla lyhytaikaisten luottojen käyttöä rahoitukseen, minkä pitäisi
luonteeltaan olla pitkäaikaista. Eurodollarimarkkinoiden jatkuvuus on
tällaisissa tapauksissa estänyt seuraukset, mitkä olisivat saattaneet olla
kohtalokkaat, mikäli luoton saanti olisi syystä tai toisesta äkisti katkennut.
Edellä mainittu esimerkki riittää jo sellaisenaan osoittamaan, että
keskuspankkipolitiikan kannalta ei suinkaan ole yhdentekevää, millä
tavalla ja missä laajuudessa eurodollaritalletuksia käytetään. Juuri niiden käyttö kotimaisiin tarkoituksiin on monessa maassa rajoitettu tai
kielletty, vaikka se sallitaankin ulkomaankaupan rahoituksessa. Eurodollarirnarkkinoiden vapaalla käytöllä saattaa näet olla rahapolitiikkaa
hämmentävä vaikutus. Maassa, missä harjoitetaan tiukkaa rahapolitiik-
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kaa, vapaa eurodollarien käyttö luonnollisesti tietäisi mainitunlaisen
politiikan mitätöimistä. Mutta toisaalta eräät kokemukset viittaavat
siihen, että eurodollarimarkkinat saattavat tietyissä tilanteissa tarjota
keskuspankeille myös keinon määrättyjen talouspoliittisten tav:oitteiden
saavuttamiseksi. Esimerkkinä tästä mainittakoon Italian keskuspankki,
joka vuosina 1963-1964 kehotti liikepankkeja lainaamaan varoja eurodollarimarkkinoilta, jotta kauppataseen vajauksen ja pääonlan maastapaon valuuttavarannolle aiheuttama rasitus keventyisi. Päinvastaisissa
tapauksissa, milloin esiintyy liiallista vaihtotaseen ylijäämää, ja valuuttavaranto uhkaa kasvaa liian suureksi aiheuttaen inflatorista painetta,
keskuspankit voivat kehottaa dollarisaataviert haltijoita sijoittamaan
dollarit eurodollarimarkkinoille. Esimerkin tällaisesta tapauksesta tarjoaa Länsi-Saksa 1960-luvun alkupuoliskolla sekä Italia, joka vuosina
1965-1966 joutui turvautumaan tähän menettelyyn, sen jälkeen kun
sen maksutase oli yllättävän nopeasti jälleen parantunut. Yhdysvaltain
kultavarannon kannalta toimenpide oli myöskin tervetullut, koskapa
oli tarjona vaara, että ylijäämädollarit olisi konvertoitu kultaan.
Havaitsemme edellä mainituista esimerkeistä, että eurodollarimarkkinat täydentävät tietyissä tilanteissa niitä tärkeitä toimintoja, joita Kansainvälisellä Valuuttarahastolla on tilapäisten maksutasevaihteluiden
säätelijänä. Eurodollarimarkkinoiden olemassaolo on epäilemättä ollut
myös omiaan vahvistamaan dollarin asemaa. Dollarisaatavien haltijat
ovat näet näiden markkinoiden avulla löytäneet tien, jota käyttäen saatavien tuotto on korkeampi kuin dollaritilillä Yhdysvalloissa. Täten
myös halukkuus niiden pitämiseen on suurempi, kuin se olisi ollut ilman
eurodollarimarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ja kuta enemmän
dollareita on liikkeessä kansainvälisen kaupan rahoituksessa, sitä vähemmän niitä on käytettävissä kullan ostoihin. Jos kaikki dollarisaatavat olisivat jääneet keskuspankkien varantoihin, olisi Yhdysvaltain kultavarantoon kohdistuva konvertointiuhka ollut luonnollisesti paljon suurempI.
Yhdysvaltain maksutaseen kannalta on mielenkiintoista edelleen todeta, että sen jälkeen kun maan hallitus pari vuotta sitten ryhtyi toimenpiteisiin maksutaseen parantamiseksi, ovat amerikkalaiset itse alkaneet esiintyä eurodollarien vastaanottajina, ts. luotonottajina eurodollarimarkkinoilla. Osittain näet amerikkalaiset tytäryhtiöt Euroopassa tur-
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vautuvat tähän rahoitukseen ja osittain amerikkalaisten pankkien haarakonttorit lainaavat eurodollareita ja tukevat niillä pääkonttoriensa
asemaa sijoittamalla ne takaisin Yhdysvaltoihin. Nämä toimenpiteet
ovat johtaneet asiantuntijoiden arvion mukaan siihen, että amerikkalaisten kokonaisvelka eurodollarimarkkinoilla on nykyisin suurempi kuin
heidän saatavansa. Tilanne oli päinvastainen vielä pari vuotta sitten, jolloin huomattava osa eurodollareista lienee ollut amerikkalaisten saatavia, mitkä oli sijoitettu markkinoille lähinnä Kanadan pankkien kautta.
Ketkä sitten ovat eurodollarien todelliset omistajat, ja mistä lähteistä
ne ovat peräisin? Kysymykseen ei voitane antaa seikkaperäistä vastausta, mutta kaikesta päättäen omistajat koostuvat sangen erilaisista ryhmistä: yksityiset ihmiset ja yritykset, pankit, kansainväliset järjestöt
(esim. Baselin Kansainvälinen järjestelypankki), keskuspankit ja valtiovarainministeriöt saattavat tulla kysymykseen eurodollarien alkulähteinä. Keskuspankkien osuus lienee varsin huomattava. Erään tutkimuksen mukaan olivat ulkomaalaisten dollarisaatavat vuoden 1966 alkaessa 25 mrd dollaria, mistä määrästä 14 mrd dollaria kuului ulkomaisille keskuspankeille ja muille valtion elimille. Noin 7 mrd dollaria
oli ulkomaisten pankkien ja 4 mrd dollaria ulkomaalaisten fYysisten tai
juridisten henkilöiden saatavia. Saman tutkimuksen mukaan ulkomaiset
keskuspankit tai valtiot omistivat kesällä 1967 ainakin 33 % eurodollaritalletuksista, joita oli sijoitettu Euroopan kahdeksaan suurimpaan maahan. Vuonna 1962 näiden julkisluonteisten varojen osuus arvioitiin peräti 66 %:ksi. Osuuden pienenemisen selitetään aiheutuneen siitä, että
yksityisten dollarisaatavat ovat viime vuosina kasvaneet nopeammin
ja osittain siitä, että Yhdysvaltain korkotaso on noussut, jolloin nimenomaan keskuspankit ovat halukkaammin jättäneet varojaan amerikkalaisten pankkien tileille. Keskuspankkien eurodollaritalletuksista merkittävä osa lienee peräisin itäblokin valtioista, jotka turvallisuus syistä
pitävät dollarisaatavansa mieluummin Lontoossa ja Pariisissa kuin New
Yorkissa. Tällä seikalla lienee ollut tietty merkitys eurodollarimarkkinoiden syntyvaiheissa, ja se lienee myös nopeuttanut markkinoiden kehittymistä.
Edellä mainitut toteamukset antavat siis viitteen eurodollarien alkulähteistä. Mitä liikkeessä olevien eurodollarien volyymiin tulee, arviot
osoittautuvat perin vaikeiksi ja ovat vain summittaiset: niiden määräksi
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.arvioitiin v. 1960 miljardi dollaria, v. 1963 seitsemän mrd ja v. 1966
kymmenen mrd dollaria. Luvut puhuvat puolestaan ja osoittavat sinänsä markkinoiden merkityksen.
Liikepankkien eurodollarien osuus markkinoista on sangen huomattava, ja pankkien pyrkimyksenä on eurodollarisijoituksilla saada suurempI
tuotto, kuin kotimaiset lyhytaikaiset sijoitukset voivat tarjota. Sitä paitsi
.on huomattava, että eurodollaritalletukset tarjoavat tilaisuuden hoitaa
joustavasti likviditeettiongelmia, ja ne ovat lisäksi varmoja sijoituksia,
kun talletusten vastaanottajana yleensä on toinen pankki. On edelleen
muistettava, että vain anglosaksisten maiden rahamarkkinajärjestelmät
tarjoavat mahdollisuuden yhtä joustaviin lyhytaikaisiin sijoituksiin.
Yksityisille yrityksille, joilla on omistuksessaan dollarivaroja, eurodollarimarkkinat tarjoavat vastaavasti tilapäisiä sijoitusmahdollisuuksia
kohtuullista tuottoa vastaan. Milloin yritys on vastaanottanut valuuttamääräisen pitkäaikaisen investointiluoton, jonka nostotarve määräytyy
työvaiheiden edistymisen mukaan, yrityksen etujen mukaista ilmeisesti
·on sijoittaa korkoa tuottavasti varat, joita ei välittömästi tarvita. Tässä
suhteessa eurodollarimarkkinat tarjoavat jälleen hyvän tilaisuuden sijoitusten joustavaan ajoittamiseen yrityksen rahantarpeen mukaisesti.
Vaikka yleensä puhummekin eurodollaritalletuksista, joita siirrellään
vastaanottajalta toiselle, kysymyksessä on itse asiassa lyhytaikainen
laina, »vippi». Järjestelmän arvostelijat ovatkin tässä suhteessa esittäneet tiettyä kritiikkiä huomauttaen, että varoja lainataan ilman suurempia muodollisuuksia maasta toiseen kiinnittämättä huomiota normaaleihin pankkiperiaatteisiin, mm. siihen, mihin tarkoitukseen varat
lopullisesti käytetään. Onkin selvää, että eurodollareiden alkuperäisellä
lainaajalla ei voi olla pienintäkään aavistusta siitä, kuka on hänen varojensa lopullinen käyttäjä ja mihin tarkoitukseen ne käytetään. Alkuperäisen luotonantajan kannalta vakuuden muodostaa luottamus, mitä
hän tuntee talletuksen ensimmäistä vastaanottajaa kohtaan ja sama
luottamus muodostaa perustan varoja edelleen sijoitettaessa ketjun jä:seneltä seuraavalle. Kun pankit tavallisesti tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa, ei talletuksen turvallisuus yleensä aiheuttane huolia, niin
kauan kuin talletus liikkuu pankkien muodostamassa ketjussa .. Mutta
milloin talletus annetaan lainaksi yksityiselle yritykselle, niin kuin usein
viime kädessä tapahtuu, pankin, joka talletuksen luovuttaa, on tieten-
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kin noudatettava huolellista ja tarkkaa luotonottajaan kohdistuvaa
harkintaa, jotta määräaikainen takaisinmaksu saadaan varmistetuksi.
Kykenemättömyys takaisinmaksuun Johtaa siihen, että eurodollaritalletus on h?idettava pois turvautumalla valuuttareserveihin - mahdollisuus, mikä ei varmastikaan ilahduta keskuspankkia sellaisessa maassa,
missä maksutasekysymykset muodostavat ongelman. Pahimmassa tapauksessa takaisinmaksun ketju saattaa tällöin katketa. Johtopäätöksenä
voitaneen sanoa, että eurodollaritalletuksia sijoittavien tulisi myös kiinnittää huomionsa talletuksia vastaanottavien maiden maksutasetilanteeseen eli ns. poliittiseen riskiin, eikä yksinomaan vastaanottajan hyvään maineeseen solidina pankkilaitoksena. Käytännössä lienee kuitenkin perin harvoja tapauksia, joissa eurodollaritalletukset ovat aiheuttaneet sijoittajilleen tappioita. Sellaisina voidaan kuitenkin mainita Stinnesin tapaus Länsi-Saksassa sekä kuuluisa Allied Crude Vegetable Oil
Refining Corpörationin konkurssi, joissa molemmissa tapauksissa eräät
eurodollarien sijoittajat kärsivät tappioita.
Huomautin aikaisemmin, ettei keskuspankkipolitiikan kannalta ole
samantekevää, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa eurodollaritalletuksia käytetään ja että eri maiden keskuspankit tässä suhteessa noudattavat erilaista politiikkaa, kukin luonnollisesti mukauttaen sen oman
maansa tilanteeseen. Lienee paikallaan lausua muutama sana käytännöstä, mitä meidän maassamme sovelletaan.
Suomessa voimassa olevan valuuttalainsäädännön mukaan on kaiken
ulkomaisen luoton ottaminen sallittu vain Suomen Pankin antamalla
luvalla. Niinpä eurodollaritalletusten vastaanottaminen vaatii keskuspankin luvan. Ennen kaikkea viennin rahoituksessa on eurodollareita
meillä käytetty, mutta huomattavassa määrin myös tuonnin. Viimeksi
mainittua koskevat Suomen Pankin yleiset määräykset, mm. se, että
tavara on maksettava 6 kk:n kuluessa tullauksesta.
Eurodollarien käyttö on meillä kohdistunut nimenomaan ulkomaankaupan rahoitukseen, eikä tiedossani ole tapauksia, joissa tällaista rahoitusta olisi käytetty puhtaasti kotimaisiin tarkoituksiin, esim. teollisuusyritysten investointeihin, varastojen rahoittamiseen jne. Keskuspankin noudattaessa kireää rahapolitiikkaa, niin kuin meillä on jo vuosikausia tapahtunut, on selvää ja loogista, etteivät ulkomaiset vipit mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa hyvänsä voi tulla kysymykseen.
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Sama koskee luonnollisesti myös rahalaitosten mahdollisuuksia parantaa
likviditeettiään turvautumalla eurodollaritalletuksiin. Mutta kun kysymyksessä on nimenomaan viennin rahoituksen turvaaminen ja siinä
suhteessa valuuttapoliittiselta kannalta oikeutettu toimenpide viejien
maksaessa saamansa vientiluotot ansaitsemillaan valuuttatuloilla, eurodollarien käyttö tarjoaa sangen hyvän esimerkin puheena olevien markkinoiden joustavuudesta ja käyttökelpoisuudesta tilanteissa, joissa lyhytaikaisella ulkomaisella luotolla nopeasti ja monimutkaisia muodollisuuksia noudattamatta ratkaistaan tilapäisiä rahoitusongelmia.
Käsittääkseni suomalaisten pan.kkien kokemukset eurodollarimarkkinoista ovat sangen myönteiset, ja niiden käyttö o~ ollut vilkasta ja tehokasta niissä puitteissa, joista Suomen Pankin kanssa on hyvässä yhteisymmärryksessä sovittu.
Mitä eurodollarimarkkinoiden tulevaisuuteen tulee, kysymys niiden
jatkuvuudesta on ainaisen pohdiskelun aiheena. Erityisesti nyt, kun
Yhdysvaltain hallitus ori päättänyt yhä tiukemmin toimenpitein supistaa maksutasevajaustaan, ongelma on tullut entistä ajankohtaisemmaksi.
Loogisesti ajatellen tuntuu todennäköiseltä, että Yhdysvaltain maksutaseen tasapainottaminen - mikäli se onnistuu - vähentäisi ulkomaisten yritysten ja keskuspankkien dollarisaatavia ja sitä tietä kiristäisi
myÖs eurodollarimarkkinoita. Kun toisaalta maksutaseohjelman tarkoituksena on tässä vaiheessa pienentää vajaus 1 miljardiksi dollariksi, eivät
ulkomaiset dollarisaatavat volyymiltaan kuitenkaan sen johdosta vähene. Ja vaikkapa Yhdysvaltain maksutase vähitellen muodostuisi ylijäämäiseksikin, ei tilanne silloinkaan välttämättä merkitsisi eurodollarimarkkinoiden loppumista, sillä niiden ulkomaisten dollarisaatavien
määrät, jotka yhä ovat eurodollarimarkkinoiden ulkopuolella, ovat niin
huomattavaa suuruusluokkaa, että niistä liikenee tarvittaessa osa käytettäväksi eurodollarimarkkinoilla. On todennäköistä, että Yhdysvaltain
maksutaseen parantuminen on omiaan nostamaan eurodollarien korkotasoa, mutta markkinoiden pysyvyyttä se ei pysty horjuttamaan. Tällainen loppupäätelmä lienee oikeutettu yksistään siitä syystä, että eurodollarimarkkinoista on jo nyt muodostunut vakiintunut ja merkittävä
tekijä kansainvälisillä rahamarkkinoilla; niiden häviäminen saattaisi
aiheuttaa vakavia ongelmia kansainvälisen rahoituksen mekanismissa.

Economic Reform in Czechoslovakia
by

JIRI DANECEK *

1. Introduction
During 1949-1965 Czechoslovakia followed the so-called administrative
.and directive'system of planned management. Under such a system the
State PIan was setting out tasks in considerable detail, which were broken
down and distributed by the administration to be carried out by the
individual enterprises. The enterprises were assigned the overall volume
Df output, the output of key products, the amount of raw materials and
_. materials allotted to them, the volume of capital investment and inventories together with the corresponding financial resources, number
{)f personnel, payroll figure, cost reduction, profit as well as the amount
Df profit and depreciation to be paid to the State budget. The enterprises
were obliged to draw up their plans around these compulsory targets in
terms of prices fixed by the Government, to exceed the planned output
in a desirable respect and to follow the most economical course of action.
Top priority for heavy industry and the bringing into use of formerly
underemployed plant and raw material resources in the economy those were the characteristic features of this period. Thanks to the
employment of these resources a considerable rise in industrial production
was achieved over the period under review. From 1948 to 1965 industrial
production rose by 380 per cent, agricultural production by 32 per cent,
national income by 177 per cent and social produttivity of labour by
195 per cent.
Owing to the inadequate autonomy of enterprises as well as to the
:small material interest they had in their economic results, the administrative and directive system of management led to a gradual exhaustion
,of available plant and manpower resources, thus making it inevitable
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to resort almost exclusively to new techniques, rationalization, labour
productivity growth, improved international division of labour and
foreign trade development in order to bring about further growth of
production and national income. In view of these facts a critical evalua-·
tion of the administrative and directive system of management was
launched, analyses were made of the advantages and the defects of this
system, of the methods of planning and of the authority and responsibility
of the enterprise, and a discussion was started as to whether and to what
extent it would be desirable for a socialist economy to make use of the
market as an instrument of allocation, regulation and maintenance of
economic equilibrium. Thus by 1965, sponsored by theorists as well as
by those who were more practically minded, a new economic system of
management came into existence; this subscribes to the concept that
the management of the economy is to be based simultaneously on both
the PIan and on the Market, provided that their functioning is properly
co-ordinated. 1t assumes a new formulation of the role of the PIan, the
methods of planning and the too1s for its implementation on the one
hand, and a new definition of the position of the enterprise as well as
the new formation of economic relations and tools characteristic of a
market economy on the other hand.
The basic principles of the new economic system were introduced
early in 1966 and it was assumed that the different elements would be
added gradually as the necessary prerequisites were established in the
economy. At present the general outlines of the new economic system
of management have been created although all the details have not yet
been developed.

2. The Role of the PIan under the Economic System of Management
U nder the »administrative and directive» system of management it was
generally assumed that the central agencies were the most comprehensively and fully aware of all the needs of the economy and that they
were capable of balancing tota1 targets and total resources up to the
last detail. The state-owned enterprises were more or less obliged only
to realise the concepts and projects of the central authorities embodied
in the State PIan.
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The new system of management assumes that it is necessary to include
the enterprises in the process of working out the pIan on a much more
active scale and to promote their interest in the fulfilment of the pIan
and in the attainment of the best economic results. This new concept
underlies the conclusion that it is neither the purpose nor the objective
of the State PIan to regulate the economy and to steer every detail of
it from above; on the contrary, it should rather be aimed at setting
out the main direction and the key rdationships in economic devdopment. Hence, in terms of this new concept the State PIan is being orientated more and more towards the long-term prospects for the economy
rather than towards its operative management. Consequently, the PIan
comprises the basic estimates concerning the poJential devdopment of
production, the growth of the social product1 and national income, the
ratio between accumulation and the social product, etc. 1t includes
certain principal obligatory tasks assigned to the Ministry of Finance
and to the State Bank, such as e.g. the volume and the principal allocations of capital construction.
Due to this new concept some fundamental changes are occurring
among other things in the course of the implementation of the State
PIan in the enterprise~. The habit of allotting directive tasks to the
enterprises has been almost entirdy dropped, one ofthe very few binding
targets, which survives for the time being, is e.g. the volume of exports
which the enterprises have to achieve. Central organs, above all the
Ministry of Finance and the State Bank, are obliged to exert their
influence upon the enterprises, both when they are drawing up the pIan
and when they are carrying it out, largdy with the hdp of economic
instruments, especially taxes, subsidies, foreign exchange policy, credit,
interest rates, deposits and price and wage policies.
3. The Role of the Market and Price and Their Relation to the PIan

For a long time the opinion prevailed in the socialist countries that the
economy was to be regulated in every detail through the State PIan as
well as through the plans of the Ministries and enterprises which were
1. The term »social (gross) product» means total material goods produced over a definite period.
What is Ieft after deducting the vaIue of materials, to restore depreciated productive equipment and
to complete initial stock, is the national income.
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connected with the State PIan, thus eliminating the market altogether
and/or confining it to a unavoidable minimum. The whole price policy,
especially as regards wholesale prices, was in line with this concept. An
overwhelming majority of wholesale prices was approved from above by
the Government and/or by the Ministries on the basis of price calculations; a long-term stabilization of wholesale prices achieved by administrative means was attempted, since it was suitable for maintaining continuity in planning and for recording economic results in comparable
prices. It should be borne in mind that the system of prices failed to
regulate both supply and demand. Total supply as well as demand had
been substituted in the PIan by such targets as production tasks, allotments, etc. Hence, the price was playing neither a regulatory nor a
distributive role in the productive sphere.
A slightly different situation existed as far as consumer goods were
concerned which were sold at a fixed retail price. The pattern of consumer demand was to be determined directly by the pattern of retail
prices, these prices being adjusted, if necessary, in order to help achieve
equilibrium between the supply of and the demand for consumer goods.
As a rule, changes in retail prices used to take the form of changes in
the turnover tax without any change in wholesale prices.
Since the new system of management is based on the concept that in
modern, highly-developed industrial economics it is impossible - in
view of the excessively complicated productive environment and relations
between the supplier and the customer - to regulate the enterprises
and to maintain equilibrium through a pIan which covers every last
detail in its directives, the principle has been adopted that the price level
and the price structure ought to be more elastic, that supply and demand
ought to be decided on the market largely as a result of unhampered
decisions by enterprises and their response to prices and that the price
ought to resume its active regulatory and distributive role. Thus, besides
the State PIan the market becomes another basic economic instrument
of management and regulation of the economy. As a matter of fact, the
market should by no means evolve into an absolutely automatic mechanism which would be subject to no control whatever; the development
on the market should be affected through individual central authorities,
above all the central price agency, the Ministry of Finance and the State
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Bank, in harmony with the objectives embodied in the State PIan.
The transition from the former administrative~ uneconomic and purely
academic price level towards a new economic price level which fits
better thebalance between supply and demand, constitutes one of the
key' and at the same time most difficult tasks during the change towards
the new system of management.
The first stage in the reconstruction of prices was accomplished at the
beginning of 1967. 1ts aspirations were modest, in fact the aim was to
bring about such changes in prices which would make it possible to
introduce anew system af enterprise taxes, referred to below. The former
wholesale prices were adjusted with the help of fixed indices to a permanent level, this resulting in a once-for-all rise of wholesale prices by
29 per cent. No major changes occurred in the retail price level, since
a corresponding turnover tax cut was taking place simultaneously.
Consequently, the new wholesale prices continue to resemble administratively established prices, frequently failing to correspond fully with
the relations between supply and demand. This should be accomplished
during the subsequent adjustments of the price system, envisaged for
1968 and the following years, which ought to result in changes in the
price structure and in price adjustments which would bring prices to a
realistic market level, without violating the principle of absolute price
stability. Only then shall the process of reconciliation between supply,
demand and price be completed. Moreover, ~ the price changes should
occur in such a way as to adjast the structure of prices by degrees to
world prices, in order that our enterprises should come increasingly into
contact with foreign competition. The pressure exerted by foreign competition and the ability to survive on the domestic market as well as on
the foreign market ought to affect the orientation of the further development of our enterprises.
Neither for the future, however, is it assumed that the price formation
and alteration should depend on the market situation alone. The central
organs intend to maintain an indispensable amount of contr'ol over price
developments, in order to avoid unnecessary and particularly speculative
fluctuations in the price level, wherever price stability is deemed desirable. Therefore, an optimal price development is being planned which
is ,essential in order (,'t6 safeguard monetary stability.'lt; i{iassumed
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that the rise in prices should not exceed 1.5 per cent annually.
In order to provide for an effective control over price developments,
the price structure has been divided into three main categories:
- fixed prices; these are the prices of key products and raw materials,
their changes being subject to approval by the Government and/or by
organs authorised by the Government,
- limited prices; as regards prices in this categöry there exists a
ceiling, approved by the Government and/or organs authorized by the
Government, which the enterprises are not allowed to exceed. Within
the limit, howev~r, the level of åctual prices depends on the outcome of
direct negotiations between the supplier and the customer on the market.
This category embraces the overwhelming rriajority of prices;
- free prices; the products in this category are subject to no price
restriction whatever, the prices being negotiated directly between the
customer and the supplier. This category involves largely products which
do not represent the basic necessities of life.
Already in 1967, 13 percent of retail trade turnover was in terms of
free prices. This ratio is to rise gradually to' about 30 per cent. At the
moment the enterprises are already free to determine themselves the
retail prices for e.g. radio sets, refrigerators,smoking requisites except
cigarettes, less important textile products, musical instruments, etc. The
introduction of free and limited wholesale prices has advahced much
further (about 80 per cent).
Hence prices are supposed to be much more dastic under the new
system of management than in the past and to correspond better with
the situation prevailing on the market and thus also with the relationship
between supply and demand; nevertheless price changes will not entirely
depend on the enterprises alone.

4. The Position of the Enterprise and Its Financial Relations
In Czechoslovakia production has been centrally organized so far into
basic inanufacturing industries in the form of so-called producing and
economic units;
'-"- either as combines, with production concentrated in a single huge
enterprise of a branch-of-industry-type with central management
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and which is in charge of independent plants, sometimes even of
one or two smalI enterprises,
- or as trusts, with a number of independent enterprises headed by
a trust directorate, which takes care of certain joint needs on behalf
of the enterprises (e.g. research, co-ordination of investment activities, etc.)
The first type, which ensures a higher degree of centralized management of production, is the case principalIy in heavy industry, the latter
occurs rather in the food and consumer goods industries etc.
Thus, the administr~tive and directive system of managenlent brought
about strictly specialized manufacturing monopolies. Such a production
setup is not in fulI accordance with the new system of management
aiming at the development of the market and competition. Recntly,
during the process of rehabilitation of the mark and competition, the
problem of how to de-monopolize our production has co me to the
forefront. At the moment the administrative specialization of production,
alIocation of marketing areas etc. are gradualIy being done away with.
The enterprises are free, among other things to change currently their
production pattern according to changes in consumers demands. Unless
the firm is able to ensure a market for its products, such a change may
even be stipulated by the Bank as a prerequisite for further credit.
The measures accomplished hitherto notably promote the position of
State enterprises in the economy, advancing their independence in planning as welI as in economic and financial matters, thus making possible
for them to appear on the emergent market as independent economic
units.
As has already been mentioned, enterprises are no longer restricted by
detailed planning orders when making their plans. On the contrary,
they enjoy the right to prepare their own pIan in such a way as to utilise
fulIy their productive capacities instead of merely putting into concrete
terms the assignments outlined to them. 1n the course of fulfilIing their
plans they act quite independently with their customers and suppliers
and they negotiate with the Bank for their credit requirements.
The· relationship between the enterprise and the State budget has
also changed considerably. The enterprises no longer transfer their whole
profit and depreCiation to the State budget,nor are they alIotted funds
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from the State budget in order to finance their capital investment and
permanent operational costs (especially inventories). The enterprises
have become independent financial units, paying to the State budget
taxes fixed in a uniform and general way and financing their needs and
development from their own funds.
Figure 1.

Financial Relations of Enterprises under the Former
and the New System of Management
The former system of management

Enterprise

1i

I

~--~------~

2

State budget

~I

Enterprise's
investment

I I

~----------~

The new system

of management

I~I

Enterprise---------

'------------~

3

1

Enterprise's
investment

~----------~

State budget

1 = transfer of profit and depreciation
2 = appropriations for all capital investment and permanent inventories'
3 = taxes
4 = own funds

Since under the new system of management enterprises are authorized,
as long as they observe the payroll regulations in force, to decide on the
amount of funds available for wages as well as on that for capital investment, it became necessary to find a new way of measuring the economic
results ofthe enterprise and a new system ofsplitting these results between
the enterprise and the State budget, which would induce the enterprise
to achieve an even growth of investment and wages, instead of encouraging the growth of wages alone. This is why we have changed from
measuring the economic results of the enterprise in terms of profit to
measurement in terms of the so-called gross income. To put it briefly,
while profit expresses the economic outcome in terms of the difference
between production (sales) and total costs, the gross incomergives the
difference between the value of production and material costs plus
depreciation. Thus the gross income reveals the increase in value added
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by the enterprise. 1t is a similar thaugh nat entirely identical indicatar
af success as the ane applied in Yaugaslavia.
The difference between the prafit and grass incame (as it is canceived
in Czechaslavakia) may be best illustrated an a simple chart.
Figure 2.
Measurement of Economic Results in Terms of Profit and Gross Income

The former system af management

7 he new system af management

;---------------;------------ ; - - - - - - - - - - - - - .

Profit
Gross income
Wages
-- ------------ --- -,------ - ------ --------- - - - -' ---- - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1

Material costs and
depreciation

Material costs and
depreciation

There was a lengthy discussian amang Czechaslavak ecanamists an
whether ar nat it was suitable ta switch aver fram prafit ta grass incame.
Fervent advacates af grass incame were appased by equally fervent advacates af prafit. Finally the decisian was made in favaur af grass incame,
since the upper hand had been gained by the view that there wauld be
a better appartunity ta secure far the State budget an adequate part
af the increase in value by the enterprise if its ecanamic results were
measured in terms af the grass incame.
Furthermare, the system af taxatian af enterprises had ta be adjusted
ta the general system af measurement af the ecanamic results in terms af
grass incame. The fallawing explanatian is nat intended ta describe .the
system af taxatian but ta shaw briefly haw the system af taxatian is
suppased ta affect the actians af the enterprise.
Since the beginning af 1967 a new enterprise tax has been intraduced
(payment fram grass incame), which is fixed at 18 per cent af the grass
incame far mast enterprises. This is a unifarm rate independent af the
absalute amaunt af grass incame. Therefare, the State has a definitely
fixed share in the grawth af the ecanamic results af an enterprise. This
enterprise tax is similar ta the vaIue added tax used in certain western
cauntries. 2
2. Besides this enterprise tax, however, Czechoslovakia also has the turnover tax, paid by the
enterprise on the sale of the final consumer goods it has produced.
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Tax experts feared that since it is not progressive such a tax would
fail to provide for a sufficient growth of State budget revenue. Should
future economic developments confirm these fears, the introduction of
a progressive rate might perhaps be necessary.
Besides this basic tax paid by enterprises, there exist a number of
other supplementary taxes affecting individual enterprise sectors. Enterprises are bound to pay to the State budget a 6 per cent tax on all
building, equipment and machinery as well as a 2 per cent tax on total
inventory. This tax was introduced in 1966-1967 and it was intended
to suppress the excess demand of enterprises for capital investment and
to counteract an undesirable growth in inventories.
Furthermore, since the beginning of 1967 a special enterprise tax had
been introduced with the purpose of preventing an inordinate growth
of wages as well as an excessive rise in the nun1ber of enterprise personnel. While under the former system of management the number of personnel and the average wages used to be detennined for the enterprises,
nowadays they are free from any administrative constraint and instead
are affected through the tax system. Enterprises areobliged to pay a
30 per cent tax on the increase in average wages and a 100 per cent
tax on that part of the increase which is due to a rise in the number of
personnel. Hence, in view of a large shortage of labour this tax is supposed to discourage especially a further undesirable increase in the
demand for labour.
1t is too early yet to decide whether this tax is sufficiently effective
01' not. It seems to discourage an excess growth in the demand for labour
rather than too great a.growth in wages.
Within the framework of economic and financial policy it is, of course,
possible to reduce, by way of an exception, any of the above-mentioned
taxes in order to promote the development of priority sectors. Tax
reductions have been granted to among others agricultural and business
organizations and to service enterprises. Taxes have also been reduced
for enterprises in economically underdeveloped areas of the country.
The gross income left to the enterprise aftel' the payment of taxes
represents its own funds. These are being used by the enterprise for
wage payments, development financing and reimbursement of loans
and interest to the Bank. Enterprises are entitled to allocate their own
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funds to individual purposes as they see fit, provided that they do not
permit. the growth of wages to outstrip their economic results.
The enterprises are entirely free to make decisions concerning the
recruitment and dismissal of personnel, and payroll matters; they are
bound, however, to observe the corresponding payroll regulations.
The relations between the enterprise and its personnel are based on
the Labour Act of 1966. According to this Act each employee is entitled
to leave his enterprise after the notice period without any hindrance.
This promotes a natural flow of labour to more productive industries.
The estimated wage rates and social policy are negotiated between the
management and trade union organization each year, according to
collective bargaining principles.
As regards the wages policy enterprises are obliged to observe the
payroll-tariffs approved by the Government in agreement with the
Trade Union Organization.
The new system of management introduced into our system of remuneration a new conceptwhich assumes that the employees participate in
the economic results of the enterprise, taking their share of responsibility
for their performance.
.
Should the enterprise achieve good results, the employees receive apart from their current wages - also a share in the economic outcome.
1n enterprises whose performance is good this share is supposed to
amount annually to abouta month's wages per employee.
By 1967 there were already some enterprises, where the annual share
in the economic outcome amounted to at least one half of a month's
pay; on the other hand there were also enterprises with no bonuses at all.
The employees' share in poor economicresults has also been adjusted.
Should the economic results of the enterprise be temporarily so poor
that it fails to earn enough to pay the wages, it may obtain temporary
assistance from the directorate of its trust or a loan from the Bank, if
there are signs of an in1provement. 1fsuch a situation persists, the enterprise must introduce the so-called guaranteed wages (i.e. guaranteed by
the government), representing 92 per cent of approved payroll-tariffs.
1t is assumed that the introduction of reduced wages should lead to
vigorous pressure by employees of enterprises with a poor performance
for an improvement of the production setup, changes in the manage-
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ment, amelioration of economic results andfor elimination of inefficient
production lines. By 1967, however, none of the enterprises had been
involved in a situation so serious that it would mean introduction of
guaranteed wages. Consequently for the time being it has notyet been
possible to test the eff~ctiveness of this measure in practice.
Apart from their own funds, the enterprises may fully dispose also of
depreciation of buildings, machinery and equipment constructed after
1966. These funds, however, may be used exclusively for capital investment financing.
Although the development of investment activities continues to he
regarded as a matter oftop priority, nevertheless, since 1967 the volume
of investment contained in the State PIan is no longer settled in detail
and made obligatory for the Ministries and enterprises. In order to
regulate the volume and structure of investment more economic means
are now being used. The investment credit represents oneof the most
essentialinstru:J;Uents of investment regulation. At the present time enterpr~s;es are finanGing all their investment primarily from their own funds
as, wellas from bank loans; only to a limited extent can· they obtain
State budget subsidies earmarked for specific investment projects. By
1967almost one half ofinvestment was financed from enterprises' own
fun9s"about 30 p~r cent frominvestment loans of the State Bank and
slightly over 20 per cent from State budget subsidies.
Although the authori"ty of the enterprise in matters concerning its
futuredevelopm:ent has been considerably increased, as compared with
the past, this does not·. imply that it enjoyes absolute freedom in its
decisions on investment.
Enterprises are entirely free in investment decision-making as long as
the individual project does not exceed 1.5 million Kcs3 and as long as
they use the necessary funds of their own. The point is that apart from
a fewexceptions the State Bank refrains from granting loans for enterprise investment projects of this kind. On the other hand, capital investment in excess of 1.5 million Kcs may he undertaken by the enter-

3. It is always very difificult to compare the purchasing power of individual currencies in view
of different price levels. In this case, however, it seems appropriate' to use for conversion purposes
the official rate of 7,20 Kcs per $ 1; hence the mentioned figure is equal to about $ 200000.
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prise only with the approval of its trust's management, even if it may
be financed entirely out of the enterprise's own funds.
Enterprises are obliged to register all prospective capital investments
over 1.5 million Kcs for a special competitive bidding, which is organized
by the management of the trust in co-operation with the Bank and always
takes place before the beginning of the year. The trust selects the most
effective investment projects for approval. Should the enterprise lack
adequate funds of its own to finance projects chosen by the trust, it does
not seek additional funds on the capital market (which does not exist
in our country), but it must obtain the necessary investment credit from
the State Bank. The State Bank grants credit exclusively for investment
projects which are judged ~fficient and only if the repayment of the
investment credit is adequately guaranteed by the enterprise's financial
situation.
Fromwhat has been said it may be concluded that the developing
market, prices, profitability achieved and the corresponding formation
of the enterprise's own funds do not constitute a complete control of our
enterprise investment programmes. 1n view of unsettled price problems,
differences among enterprises in the creation of their own resources
reflect for the time being not only the level of performance of the enterprise, but they must also be attributed to former economic policy, which
gave a marked preference to some sectors. Consequently, the State
Bank is bound to use a selective credit policy in such a way as
to even out the inequalities in the creation of enterprise funds and to
offer priori.ty assistance to those enterprises whose prospects promise
optimal development. Through the volume of investment credits the
Bank sirnultaneously regulates the volume of investments .
. Under the administrative system of management enterprises had
obtained from the State budget funds necessary for financing their
permanent operational needs. The short-term operational requirements
had been met with the help of bank credit. Owing to the absence of any
definitely reliable criteria, which would define the permanent operational needs, financial resources had been distributed unevenly among
enterprises. Therefore, it was decided prior to the transition towards the
new system of management, that at the beginning of 1966 enterprises
should transfer all their operational financial resources to a special
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fund in the State budget and that they should negotiate for credit
from the State Bank which would cover their operational needs until
they created adequate resources of their own. This measure led to the
following changes in the structure of resources used for financing the
operational needs of the enterprises.

Funds allotted from the State budget
Bank credit
Other resources

1965
1966
Percentage
60
9
36

78

4

13

Thus there exists a typical situation in Czechoslovakia at the moment where enterprises do not possess adequate opera~ional resources of
their own d uring the beginning stages of the new system of management and are heavily dependent on bank credit. They are only starting
to build up gradually their own financial resources from their share in
gross income for financing their operational needs, in particular inventories, and they are obliged to use their own funds preferably to finance
the increase in their inventories, since the Bank mostly does not grant
credit for such a purpose.
As long as the enterprise possesses adequate resources of its own
and/or as long as it succeeds in obtaining the necessary credit from the
Bank, it is absolutely free to acquire on the market raw materials and
other materials need ed in production and it also enjoys absolute economic
freedom to organize the sales of its products. Some temporary restraints,
necessary to maintain the balance of payments equilibrium, exist only
vis-a-vis foreign countries; for the time being a system of foreign exchange
appropriations for raw material imports continues to exist in this sphere
along with directive targets for exports. 1t is assumed, however, that in
the future course of economic reform these temporary restrictions will
be gradually dropped.
The widening of enterprise authority in matters concerning the organization of their production, purchasing, selling, employment of personnel, capital construction etc., has shown very good results so far.
During the last two years the growth of production and national income
has gained momentum and economies have been achieved in the pro-
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duction process. By 1966 e.g. the increase in national income amounted
to 8.6 per cent and by 1967 to about 6-7 per cent. Due to considerable structural changes in our production an excessive increase in
inventories has lately been taking place in certain sectors.
Nevertheless, ways and means are being sought to promote still further
the authority and also the responsibility of enterprises. These tendencies
are confirmed by the fact that the State budget has already adopted
the course of refusing to meet the losses of enterprises with a poor performance.
So far the above-mentioned measures have not yetmet with fulI
success. This is due to the fact that the directorates of the trusts dispose
o~ the right to withdraw funds from prosperous enterprises and to subsidize enterprises with poor performance. 1n view of this it is endeavoured to increase the independence of enterprises still further and thus
to restrict the authority of the trust.
5. The Role ~f the State Budget

The orientation of the State PIan towards aggregate concepts and relationships in economic development, the widening of the planning and
financial authority of enterprises, as welI as the restoration of market
relationships has alreadybrought and continues to bring new conditions
and new opportunities for the State budget as well as the banking system.
Under the »administrative and directive» system of management the
role of the State budget and the State Bank consisted of financing and
controlIing the tasks contained in the State PIan. Besides its tasks in
social and cultural policy and the administrative sphere the State budget
played a specific role vis-a-vis the enterprises. 1t was taking alI their
profits and depreciation and allotting financial resources to them according to their needs as envisaged by the PIan, regardless of their
results. The State budget redistributed the funds among enterprises
according to the PIan. Such a role was essential especialIy during a
period when a maximum of resources was directed to the development
of heavy industry.
U nder the new system of management this function of the State
budget in the field of central redistribution was drastically reduced and
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altered as a result of the increased financial independence of enterprises,
introduction of enterprise taxes, and the system of financing the costs
of an enterprise out of its own funds. The State budget no longer finances
total investments by the enterprise; it offers, however, subsidies for
specific investments according to the general financial policy; e.g. subsidies are earmarked for enterprises which are investing in selected areas
where there is a shortage of industrial plant; investment subsidies are
allotted also to enterprises with fixed prices, if these do not ensure an
adequate creation of own funds; moreover, prices of key basic products
are maintained at a reduced level in accordance with social policy and
are therefore naturally subsidized as well.
Consequently, the State budget no longer represents a financial centre
for enterprises any more and it has ceased to be an instrument facilitating
a large-scale redistribution of financial resources. At present, it finances
only a fraction of enterprise needs. N evertheless, its subsidies and appropriations may affect - up to a certain point - the orientation of investments and the production of our enterprises.
The State budget is being increasingly thought of as an instrument
for maintaining economic equilibrium and optimal prosperity.

6. The State Bank
Under the new system of management the State Bank and its credit
policy will play a vital role in the process of putting the State PIan into
effect to secure optimal prosperity and economic equilibrium.
The State Bank combines the function of a bank of issue, of a commercial bank and of an investment bank and its serves as a clearing
agency for the whole economy. As a result of a considerable growth in
the economic and financial independence of enterprises, the role of the
State Bank in the economy has been greatly changed under the new
system of management. The State Bank ceased to function as an auditor
checking up on how the enterprises are carrying out the directives given
to them, and instead the relations between the Bank and the enterprises
are being based more and more on the principles of a business partnership, with the Bank regarding the enterprises primarily as its clients.
Since the PIan sets only the basic aggregates while a larger share of
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. responsibility for economic development is being assigned to the enterprises and to the market mechanism, the State Bank is able, by means
of its economic instruments and above all credit and monetary policy,
to take part in affecting the rate of growth and in establishing economic
equilibrium.
Under the new situation, therefore, the State Bank starts preparing
monetary analyses of the present state of our economy and its development, formulating the direction of monetary policy which would serve
to fulfill the State PIan and bring about economic equilibrium and it
presents these documents to the Government for approval.
At the present time in the Czechoslovak economy a very large demand
for goods of all kinds exists, especially for capital investment and this,
together with a high level of employment in the absence of reserves of
manpower, leads to vigorous pressure on the material resources of our
economy. Consequently, from the outset of the new system of management, the State Bank was obliged to resort to a restrictive credit policy
aimed at the reinforcement of economic equilibrium. A restrictive financial
and credit policy has been applied already since the beginning of 1967
with the purpose of exerting pressure upon demand, especially in the
sphere of investment, in order ta gradually do away with the sellers'
market and to replace it by a buyers' market.
As a matter of fact, only the transition towards a buyers' market as
well as the pressure of the market on the sellers may compel the producer
economically to subordinate fully his wide economic powers and authority
in the production sphere to consumer demand and wants.
In accordance with this concept the terms upon which credit can be
obtained have been tightened by the State Bank recently. The growth
of investment credits is being limited and the amount of operational
credits stabilized. Even interest, although its economic influence on our
enterprises may not be overestimated, has been enlisted in the cause of
a restrictive credit policy.
Regardless of the fact that it has not always been strictly observed,
the concept of dear money is being applied as part of a restrictive monetary policy. Interest on investment credits ranges between 6-8 per
cent and that on operational credits between 6-12 per cent. Lower
interest rates exist [or agriculture, trade and dwelling construction. The
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above-mentioned measures ought to help cut the demand for credit.
ShouId the interest rates faiI to reduce the demand for credit sufficiently"
the Bank if necessary sets a ceiIing on credit and freezes its use.
In connection with a more rigorous credit poIicy the Bank is undertaking to promote more actively the formation of the deposits in order
to achieve an economic equiIibrium between the creation of a credit
suppIy and the demand for credit. WhiIe there is a yield of 0.5 per cent
on demand deposits, time deposits made for 1-3 years carry an interest
rate of 1.5-3 per cent. Moreover, from 1968 the Bank issues bonds which
are soId tostate and co-operative enterprises; they will mature in 3-5
years and carry a 3.5 per cent - 5.5 per cent interest rate. The first
test series have been issued at the beginning of 1968 with a 3 year maturity
and a 3.5 per cent interest rate. Long-term deposits by the publie are
being made equally attractive.
The restrictive credit and deposit poliey, pursued at the moment, iSo
intended to cut demand and to encourage economic and monetary
equiIibrium. It is being assumed that monetary poliey, while observing
the State PIan objectives, will change flexibIy over time in response to
the development in the economy in such a way as to promote a permanent and adequate prosperity and keep it in line with the requirements of economic equilibrium.

*

*

*

The CzechosIovak economic reforms represent a comprehensive experiment which attempts to reconciIe the advantages resulting from the
Iong-term pIanning of economic development with those resulting from
a market regulation of productive and distributive relations under con-·
ditions characterized by an overwhelming state and co-operative ownership in production, trade and services.
They represent a process which assumes major transformatiolls in the
whoIe economic system and· therefore they cannot all be accomplished
at once but only gradually. The results achieved so far are quite good
and they prove that the new forms of management are more elastic,.
giving a stronger impetus to economic development. As a result, new
opportunities arise for making prices more elastic, promoting the authority
of the enterprise, doing away with administrative restrictions in foreign
exchange r~lations and· for completing the new system of management.

Kotitalouksien
merkityksestä pääomanmuodostuksessa *
Kirjoittanut

LAURI KORPELAINEN

Kun taloustieteellisen esityksen otsikossa esiintyy sana paa01;na, paaomanmuodostus tai sijoitustoiminta, on ennakolta useinkin vaikea tietää, mistä esityksessä tarkkaan ottaen on kysymys. Pääoman käsite n"äet
esiintyy taloudellisessa ajattelussa monissa yhteyksissä, ja pääoman määrittely - puhumattakaan sen mittaamisesta -. on jatkuvasti ollut eräs
taloustieteen kiistanalaisimmista kysymyksistä. 1 Tämän johdosta haluan
heti aluksi tuoda julki, että tarkoitukseni on tässä kiinnittää huomiota
kotitalouksien lisääntyneeseen merkitykseen reaalipääomaa koskevien
välittömien sijoituspäätösten suorittajina. Tavallisestihan kotitalouksien
merkitykseen pääomanmuodostuksessa viitataan vain siltä osin, kuin
on kysymys kansantalouden pääomanmuodostuksen. rahoittamisesta ja
kotitalouksien säästöjen ohjaamisesta tähän tarkoitukseen. Tarkastelunäkökulman täsmentämiseksi ja myös sen vuoksi, että eräässä kohtaa
olen katsonut välttämättömäksi poiketa vallitsevasta ajattelusta ja tilastokäytännöstä, saanen aluksi kosketella eräitä pääoman ja pääoman lisäyksen eli pääomanmuodostuksen määrittelyyn ja käsitteistöön liittyviä seikkoja.
Tarkastelun ulkopuolelle jätän ensinnäkin raha-. eli finanssipääoman"
jonka tunnusomaisena sisältönä on jonkun omistuksessa oleva rahallinen
. vaade tai rahasumma. Koko kansantalouden kannaltahan finanssipääoman hankkimista voidaan pitää vain eräänlaisena rahataloudellisena
väliportaana perimmäisen tarkoituksen ollessa tuotantopääoman muodostaminen. Tuotantopääomalla tarkoitan tällöin sekä aineellisia pää-

* Yrjö Jahnssonin Säätiön stipendienjakotilaisuudessa 16. 12. 1967 pidetty esitelmä. Alaviitat lisätty.
1. Ks. esim. TRYGVE HAAVELMO A Studyinthe Theoryoflnvestment, Second Impression. The University
of Chicago Press 1961,'s. 42-46.
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omahyödykkeitä eli reaalipääomaa että aineettomia pääomahyödykkeitä
eli koulutuksen ja tutkimuksen kautta luotua henkistä pääomaa. Henkisen pääoman eli teknillisen ja tiedollisen tason kohoaminen on viime
vuosina useissakin tutkimuksissa osoitettu erittäin m.erkittäväksi tekijäksi taloudellisen kasvun kannalta. Tuotantopääoman tähän puoleen
en seuraavassa kuitenkaan enemmälti puutu, 'vaan rajoitan tarkastelun
reaalipääomaa - tarkemmin sanottuna ~iinteän pääoman muodostusta - koskevaksi. Vakiintuneen terminologian mukaisesti kiinteällä pääomalla tarkoitetaan pääomatavaroita, jotka ovat lopullisen käyttäjänsä
hallussa riippumatta siitä, ovatko ne tavanomaisen kielenkäytön mukaan kiinteitä kuten rakennukset vaiko liikkuvia kuten kuljetuskalusto.
-.- Yleisesti voidaan sanoa, että silloin kun mielenkiinnon koht~ena ovat
pääomanmuodostuksen lyhyen ajan vaihtelut' (suhdannevaihtelut), voidaan tarkastelu mielekkäästi rajoittaa vain kiinteän pääoman muodostusta ja varastojen muutoksia eli yhteiseltä nimeltä reaalipääoman muodostusta koskevaksi.
Kiinteän pääoman muodostusta tarkasteltaessa on varsin tärkeätä se,
mihin vedetään raja pääomatavaroiden ja kulutustavaroiden välille.
Periaatteessa rajaamisen tulisi perustua analyysin vaatimuksiin, mutta
käytännössä rajanveto jää useimmiten vanhojen sopimusten ja tilastontekijän mahdollisuuksien varaan. Tavallista on, että myös taloustieteilijät näkevät reaalipääoman pelkästään liikeyritysten tuotantovälineinä tehtaina ja koneina - joita yritykset tai yrittäjät käyttävät tuotoksen
ja voiton aikaansaamiseen. Julkisen hallinnon toteuttaman pääomanmuodostuksen ohella ainoan ja merkittävän lisäyksen tähän pääomakäsitteen suppeaan tulkintaan muodostavat tilastokäytännössä asunnot.
Asuntojen rakentamista on aina pidetty pääomanmuodostuksen osana
huolimatta siitä, että uusia asuntoja ei pääosaltaan myydä liikeyrityksille eikä niitä käytetä tuottojen ja voittojen aikaansaamiseen tavanomaisessa mielessä.
Asuntojen sisällyttäminen pääomanmuodostukseen näyttää perustuvan lähinnä kahteen tekijään. Ensinnäkin vaihtoehto, että uudet asunnot tilastoitaisiin tarkasteltavan ajanjakson kulutusmenoiksi, johtaisi asuntojen tuotannon suuresti vaihdellessa - ilmeisen epämielekkääseen
tulokseen. Asuntohan on varsin pitkäikäinen hyödyke, ja asumismenojen
mittaaminen lyhyehköinä ajanjaksoina on ilmeisestikin järkevämpää
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asuntokannan käytön kuin sen lisäyksen perusteella. Toiseksi varsinkin
asutuskeskuksissa esiintyvät yleensä laajahkot vuokra-asuntomarkkinat.
Yhtäältä näiden markkinoiden vuokranoteerauksia voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa omistusasuntojen antamia asuntopalveluksia. Toisaalta
se, että vuokra-asunnot edustavat selvästikin yrityssektorin tuotantopääomaa . sanan suppeassa merkityksessä, johtaisi varsin puutteellisiin
ratkaisuihin, ellei myös omistusasuntoja kirjattaisi pääomaesineiksi.
On ilmeistä, että aivan samoin perustein kuin omistus asunnot ainakin huomattava osa kotitalouksien muustakin kulutusta palvelevasta
omaisuudesta tulisi käytännön ratkaisuissakin sisällyttää pääomakäsitteen piiriin. Esimerkiksi henkilöauto antaa omistajalleen kuljetuspalveluksia, jotka vaihtoehtoisesti voitaisiin ostaa yrityssektorilta vaikkapa
käyttämällä vuokra-autoa tai ostamalla junalippu. Siten vallitseva käytäntö, jonka mukaan kotitalouksien ?-utot ovat kulutushyödykkeitä
mutta vuokra-auto ja juna pääomahyödykkeitä, on ilmeisen ristiriitainen. - Samaan päätelmään useimpien kestokulutushyödykkeiden osalta
tullaan, jos pääomaesineen kriteerinä pidetään sitä, että se antaa palveluksia useamman kuin yhden yksikköperiodin ajan tai että siihen sijoitetut varat johtavat tuotantoprosessin tehostumisen kautta lisääntyneeseen reaalituloon.Niin auto .kuin pesukone ja jääkaappi antavat
kulutuspalveluksia normaalisti useiden vuosien ajan, eikä lient; epäilystä, etteivätkö ne kotitalouksien käytössä voisi olla yhtä »tuottavia» investointeja kuin työstökoneet tehtaissa.
On ilmeistä, et~~ vastaisuudessa on tehtävä koko joukko uudelleen
luokituksia pääomahyödykkeiden ja kulutushyödykkeiden rajan tarkistamiseksi. Lähinnä on tällöin juuri mainittava keskeiset kestokulutushyödykkeet, jotka kokonaisuudessaan saatettaisiin sisällyttää pääoma:hyödykkeiden ryhmään. Samoin kuin asuntojen myös näiden hyödykkeiden »kulutus» voitaisiin ~opivimmin mit~ta olemassa olevan varannQnantamina palveluksina. Samantapaisen tarkastelun k9hteeksi olisi
luultavasti syytä ottaa myös useat nykyisin p-q.olikestäviksi kulutustavaroiksi luokitellut kulutu,shyöclykkeet, yhtä. hyvin kuin esimerkiksi kulutusmenoiksi luetut koulutuskustannukset.
Kun tarkoituksenitässäoh lähinnä vain kiinnittää huomiota tatkastelta~ana olevaankysyinyksee·n,ole~ tilastokäytännön Qsalta tyytynyt,
suhteellisen yksinkertaiseen pääomanmuodostuksenkäsitteen l~yenta-

126

LAURI KORPELAINEN]

miseen. Kotitalouksien suorittamaksi kiinteän pääoman bruttomuodostukseksi olen kotitalouksien asuntoinvestointien ohella lukenut ainoastaan menot ns. isoihin kestokulutustavaroihin (major durables); tämä
ryhmä käsittää yksikköhinnaltaan suhteellisen kalliit kestokulutushyödykkeet, kuten ajoneuvot, huonekalut, kotitalouskoneet jne. Kotitalouksien osalta t"arkastelun kohteena on siis näin laskettu asunnot ja kestokulutustavarat sisältävä kiinteän pääoman bruttomuodostus. Sitä vastoin ns. yrittäjäkotitalouksien eli itsenäisten elinkeinonharjoittajien sijoitukset varsinaiseen tuotantotoimintaan (sijoitukset maa- ja metsätalouteen jne.) sisältyvät tässä tarkastelussa yrityssektorin pääomanmuodostukseen. Tavanomaisen kolmijaon mukaisesti koko kansantalouden kiinteän pääoman bruttomuodostus koostuu kotitalouksien, yrityssektorin ja julkisen hallinnon pääomanmuodostuksesta. Suorittamani
ratkaisun mukaisesti tämä kokonaissuure on kestokulutustavaroiden os..
tojen verran kansantalouden tilinpidossa esitettyä kiinteän pääoman
bruttomuodostuksen määrää suurempi. Seuraavassa nojaudun yksinomaan tämän laajemman pääoman bruttomuodostusta eli bruttoinvestointeja koskevan käsitteen käyttöön. Käyttämääni pääomanmuodostuksen käsitteeseen eivät sisälly korjaus- ja kunnossapitokustannukset.
Lähdemateriaalina ovat kansan tulotilaston tarkistetu t laskelmat 19
viime vuoden ajalta. 2
Vuosina 1948-1966 kasvoi kotitalouksien bruttoinvestointien volyymi keskimäärin runsaat 8 % vuodessa eli huomattavasti voimakkaammin kuin yrityssektorin kiinteän pääomanmuodostuksen volyymi,
jonka vuosikasvu oli 6 %. Kun julkisen hallinnon investoinnit kasvoivat
tänä aikana suhteellisen voimakkaasti eli noin 8.5 prosentin vuosivauhtia, muodostui kiinteiden bruttoinvestointien volyymin kasvu kokonaisuudessaan noin 7 prosentiksi vuodessa. - Kotitalouksien osalta erityisen voimakas oli kestokulutustavaroiden ostojen reaalikasvu - yli 12 %
vuodessa -'- jota vastoin asuntoinvestointien volyymin vuotuinen lisäys
jäi vajaaseen 6 prosenttiin. 3
Sen johdosta, että kotitalouksien bruttoinvestointien volyymi on vuo2. Suomen kansantalouden tilinpito vuosina 1948-1964. Tilastollisia tiedonantoja, Tilastollinen päätoimisto, 43 (ei vielä julkaistu); JOUKO KAARTINEN-REINO HJERPPE Suomen kansantulotilasto vuosilta 19651967,I-II. Tilastokatsauksia 1967: 10.

3. Kaikki kasvuprosentit on laskettu eksponentiaalisen trendin perusteella.
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sittain kasvanut keskimäärin runsaat 2 prosenttiyksikköä nopeammin
kuin yrityssektorin investointien volyymi, on kotitalouksien osuus yksityisen sektorin - siis muun kuin julkisen hallinnon - pääomanmuodostuksessa tuntuvasti kasvanut. Viime vuosina ovat kotitalouksien bruttoinvestoinnit kohonneet jo 40 prosenttiin yksityisen sektorin bruttoinvestoinneista niiden oltu.a vielä 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa
vain noin kolmasosa tästä. Jos kotitalouksien bruttoinvestointeja viime
vuosilta verrataan julkisilla yhtiöillä ja liikelaitoksilla vähennetyn yrityssektorin bruttoinvestointeihin, voidaan todeta, että ne ovat jo samaa
suuruusluokkaa kuin tämän suppeamman yritys sektorin bru ttoinvestoinnit.
Vuonna 1965 oli kiinteän pääoman bruttomuodostus Suomessa käyttämäni käsitteistön mukaan - kokonaisuudessaan 8.1 mrd markkaa eli 1.4 mrd markkaa kansantulotilastossa ilmoitettua suurempi. Tästä oli kotitalouksien osuus 2.7 mrd markkaa eli likimain yksi kolmasosa
(34 %). Yrityssektorin ja julkisen hallinnon osuudet olivat vastaavasti
48 ja 18 0/0' Nykyisin siis kotitalouksien suhteellinen osuus koko kansantalouden bruttoinvestoinneista on kohonnut samaan lukemaan, jota se
15-20 vuotta sitten oli yksityisen sektorin pääomannluodostuksesta.
Merkittävämpää kuin kotitalouksien osuuden kasvu kansantalouden
pääomanmuodostuksessa sinänsä on kuitenkin epäilemättä se, että tämän kautta yksityisen sektorin pääomanmuodostuksen lyhyen ajan vaihtelut näyttävät tulleen entistä jyrkemmiksi. Trendipoikkeamien perusteella laskettujen hajonnan tunnuslukujen - variaatiokertoimien mukaan voidaan näet päätellä, että vuotuiset vaihtelut kotitalouksien
bruttopääomanmu0cl0stuksessa ovat tuntuvasti voimakkaammat kuin
yrityssektorin bruttoinvestointien vaihtelut. Kun lisäksi pääomanmuodostuksen nousut ja laskut pyrkivät sekä kotitaloussektorissa että yrityssektorissa noudattamaan likimain samaa ajoitusta, on suhdanteita tasoittava talouspolitiikka joutunut ja joutumassa yhä vaativampien tehtävien eteen. Ei näet liene epäilystä, etteikö kotitalouksien merkitys sijoituspäätösten tekijöinä olisi edelleenkin pitkän päälle kasvava. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kotitalouksien bruttoinvestoinnit (tässä käytetyn käsitteistön mukaan) ovat jo selvästi §uuremmat kuin yritys sektorin, edustaen 45 prosenttia koko maan kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta. 4
4. Ks. F. THOMAS JUSTER Household Capital Formation and Financing 1897-1962. National Bureau of
Economic Research, New York 1966, s. 2 ja 99.
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Suomessa kotitaloudet - kuten edellä mainitsin - vastaavat toistaiseksi
noin kolmasosasta kiinteän pääoman bruttomuodostusta koskevista sijoituspäätöksistä.
Olen edellä tarkastellut pääomanmuodostusta investointipäätösten
suorittajien näkökulmasta käyttäen päätöksentekijöistä karkeahkoa kolmijakoa kotitalouksiin, yrityssektoriin ja julkiseen hallintoon. Pääomanmuodostuksen tarkasteluun kuuluu läheisesti myös se, millä tavoin investoinnit rahoitetaan, toisin sanoen missä sektoreissa säästöt syntyvät
ja missä määrin pääomanmuodostusta rahoitetaan nlYös ulkomailta tapahtuvalla lainanotolla. Vastakohtana välittömien investointipäätösten
tekemiselle voimme pääomanmuodostuksen rahoittamisen yhteydessä
puhua kunkin sektorin välillisestä merkityksestä pääomanmuodostuksessa. Tähän välilliseen puoleenhan - kuten alussa mainitsin - on tavallisesti tyydytty viittaamaan, kun on ollut puhe kotitalouksien merkityksestä pääomanmuodostuksessa.
Vuonna 1965 rahoitettiin vaihtotaseen vajauksen kautta realisoituneella finanssipääoman tuonnilla lähes 7 % kotimaisesta bruttopääomanmuodostuksesta (varastojen lisäys mukaan luettuna). Lopusta rahoituksesta vastasi kotimainen bruttosäästäminen. Lähes puolet (49 %)
kotimaisesta bruttosäästämisestä tapahtui kotitalouksien piirissä. Kotitalouksiin sisältyvät tässä myös yrittäjäkotitaloudet, ja bruttosäästämisen
käsite vastaa edellä esittämääni bruttopääomanmuodostuksen käsitettä.
Kotitalouksien säästäminen ja samalla koko kansantalouden säästäminen kattaa siis myös kestokulutustavaroiden hankinnan rahoittamisen. -.Loppuosa kotimaisesta bruttosäästämisestä jakautui yhteisöjen ja julkisen hallinnon kesken siten, että edellisten osuus kokonaissäästämisestä
oli 23 % ja jälkimmäisen 28 0/0'
Markkamääräisesti kotitalouksien bruttosäästäminen oli vuonna 1965
noin 4.1 mrd markkaa. Kun kotitalouksien reaalipääoman bruttomuodostus samana vuonna oli 2.7 mrd markkaa, oli kotitalouksien säästöylijäämä siten 1.4 mrd markkaa eli kolmannes kotitalouksien bruttosäästämisestä. Noin puolet tästä 1.4 mrd markan summasta voidaan arvioida tulleen käytetyksi yrittäjäkotitalouksien sijoituksiin tuotantotoimintaansa,toisen puolen kanavoituessa lainarahoituksena lähinnä ·luuun
yrityssektorin käyttöön.
Kuten alussa mainitsin, tämän esityksen tarkoituksena on ollut kiin-
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nittää huomiota kotitalouksien kasvaneeseen merkitykseen välittömästi
reaalipääomanmuodostukseen vaikuttavana sektorina. Kuten myös havaitsimme, kotitalouksien välillinen merkitys - niiden asema säästöjen
synnyttäjänä - on suhdelukuna ilmaisten tätäkin suurempi. Itse asiassa
kotitalouksien välillisen merkityksen kasvu on ollut niiden välittömän
merkityksen kasvua suorastaan nopeampi. Vielä 1950-luvun alkupuoliskolla kotitalouksien osuus kansantalouden bruttosäästämisestä oli näet
vain noin kolmasosa, kun ne nykyisin vastaavat lähes puolesta bruttosäästämisestä.
Kun kotitaloussektoria tarkastellaan yhtenä laajana kokonaisuutena,
saadaan tietenkin vain karkea hahmotelma kotitalouksien lisääntyneestä
merkityksestä pääomanmuodostuksen kasvussa ja sen vaihteluissa. Tämä
hahmotelma yhdessä viime vuosien talouspoliittisten kokemusten kanssa
viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että kotitalouksien niin kulutus- kuin
varallisuuskäyttäytymisen ongelmiin olisi aika paneutua jo suorastaan
ammattimaisessa mielessä eikä pelkästään satunnaisin harrastelijavoimin. Esimerkiksi markkinoiden laajentuminen, uudet innovaatiot, kulutusluottojen kasvu ja tulotason nousuun liittyvä kulutus- ja sijoitusmenojen rakenteen kiihtyvä muuttuminen ovat tekijöitä, joiden vaikutuksista kotitalouksien käyttäytymiseen soisi tiedettävän runsaasti nykyistä
enemmän.

Onko maamme lämmitysöljyn tuontikapasiteetti
oikein mitoitettu?
Kirjoittanut

PENTTI MALASKA

1. Tehtävän asettelu

Öljytuotteilla on maamme energiahuollossa ratkaisevan suuri osuus
ja kehitysnäkymien mukaan niiden absoluuttinen määrä moninkertaistuu sukupolven aikana. Öljytuotteet ovat tuontitavaraa, josta johtuu,
että kulutuksen tyydyttämiseksi on oltava sekä säiliölaivakapasiteettia
että varastotilaa riittävästi. Energiahuoltomme toimiminen talviolosuhteissa edellyttää myös riittävää jäänmurtajakapasiteettia ja osan säiliölaivoista rakentamista jäävahvistetuksi.
On ilmeistä, että energiahuollon kannalta voidaan päästä samaan
lopputulokseen, saman kulutuksen tyydyttävään ratkaisuun, useilla eri
tavoilla. Tätä on havainnollistettu kuviossa 1. Vasemmalla säiliölaivat
tuovat öljyä, joka menee joko suoraan kuluttajille, tai jos öljyä tuodaan
enemmän kuin kunkin ajankohdan tarve vaatii, se pannaan kaupintavarastoihin ja toimitetaan sieltä tarvittaessa kuluttajille.
Hetkellinen kulutus (yksikkönä esim. t/kk) vaihtelee vuoden sisällä
tietyllä tavalla, jota esittää oikealla kohdan KULUTUS alla oleva kuva
(q). Järjestettiinpä tuonti ja varastointi kuinka tahansa, niillä yhdessä
on pystyttävä tyydyttämään kulutus joka hetki.
Vaihtoehdossa (a) käytetään vain jäävahvistettuja säiliöaluksia jäänmurtajien avustamina. Ne pystyvät liikennöimään tasaisesti ympäri vuoden, ja vasemmalla kohdan TUONTI alapuolella oleva kuva esittää
niiden tuontikapasiteettia (y), mitattuna jälleen yksikössä t/kk. Osan
aikaa tapahtuu varastoon ajoa ja sen jälkeen varastosta ottoa. Tätä esittää kuva kohdan VARASTOT alla; suurin kerrallaan varastossa oleva
määrä määrittää tarvittavan varastotilan (V 0).
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·KULUTUS

VARASTOT

..--..

•

a.

T~ = :ol~-7--'--;]

+

+

+

Kuvio 1.

Vaihtoehdossa (b) käytetään vain jäävahvistamattomia säiliölaivoja,
jotka pystyvät liikennöimään ainoastaan sulan veden aikana. Tällöin
ei tarvita jäänmurtajia, mutta säiliölaivakapasiteetin (x) on ilmeisesti
oltava suurempi kuin (a)-kohdassa, samoin varastotilan, jotta kulutus
(q) pystyttäisiin tyydyttämään~
Vaihtoehdossa (c) käytetään sekä jäävahvistettua että -vahvistamatonta aluskantaa. Tapaukset (a) ja (b) sisältyvät ilmeisesti rajatapauksina siihen. Täsmennämmekin nyt otsikon' esittämän probleeman seuraavasti: paljonko tarvittåvasta kuljetuskapasiteetista on taloudellisesti
edullista rakentaa jäävahvistettuna ja paljonko jäävahvistamattomana
ja paljonko kannattaa hankkia varastotilaa?
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2. Päätöksenteon matemaattinen malli

Päätöksenteon kriteeriksi eli päätösfunktioksi otetaan kuljetus- ja varastointijärjestelyn kokonaiskustannukset energiayksikköä kohden. Kaavan
avulla päälösfunktio esitetään ensin seuraavassa muodossa:

(1)

F

=

aVo

+ bX + cY

missä
V o on tarvittava varastotila ilmaistuna esim. öljytonneissa,
X on jäävahvistamaton tankkilaivakapasiteetti dwt:ina,
Y on jäävahvistettu tankkilaivakapasiteetti dwt:ina,
a on varastotilan rakennus- ym. kustannukset vuodessa varastotilan yksikköä kohti (mk:v/t),
b on jäävahvistamattoman aluskannan hankintamenot ja
muut kustannukset vuodessa dwt:a kohden (mk:v/dwt), ja
c on vastaava kerroin jäävahvistetuille aluksille.
Päätösfunktiota muodostettaessa on siten oletettu, että kaikki päätöksenteon kannalta merkitykselliset kustannukset voidaan ottaa huomioon
verrannollisina toimintamuuttujien V 0' X ja Y suuruuteen. Tässä yhteydessä ei ole aihetta lähemmin tarkastella, kuinka hyvä tai huono
tämä oletus on enempää kuin muitakaan yksinkertaistuksia, joita jo
probleeman asettelussa on tehty.
Kuljetus- ja varastojärjestelylle asetetaan vaatimukseksi se, että öljyn
kysyntä on pystyttävä tyydyttämään joka hetki. Koska ylivuotisia varastoja ei ole, säiliölaivojen kokonaistuontikapasiteetin on oltava yhtä
suuri kuin kokonaiskulutus vuoden aikana. Tämä tasapainoehto saa
seuraavan matemaattisen muodon:.

((;)

(X

+ Y) ·T-XTj =

Q

missä
T = 1 vuosi, T j on se aika, jolloin jäävahvistamattomat
alukset eivät pysty liikennöimään ja Q on vuotuinen öljyn
kulutus.
Kuviossa 2 on esitetty lämmityspolttoaineen käytön hetkelliset arvot
arvioituina lämmityskaudelle 1964-1966. Arvio perustuu eräisiin varsin
karkeisiin olettamuksiin teollisuuden ja yksityisen kulutuksen vaihteluista
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Kulutus kk-keskitehona

q
GW

12
11

I
I
1 4 1 , . - - - - - - T = 12kk - - - - - . . ,
.. '

I

~ varastoon

ajoa:

I

I

I

~ varastosta

I

ajoa:
I

10

I

9

8
7

6

Q=5.6GW

5
4

3
2

Kuvio 2.

vastaten kokonaismäärältään suunnilleen tilastojen mukaista vuosikulutusta. Hetkellinenkulutus q (kuukauden keskimääräisenä tehona) on
.kuvassa ordinaattana, ja se on ilmaistu gigavatteina (yksi GW = 109
vattia ja vastaa noin 86 öljytonnin kulutusta tunnissa). Kuvioon on
merkitty jäätilan kestoksi T j = 4 kk. Vuoden keskimääräiseksi tehoksi
saadaan noin 5,6 G'V ja vuosikulutukseksi noin 48 teravattituntia (1
TWh = 1012 Wh), joka vastaa suunnilleen 4 milj. öljy tonnin kulutusta
vuodessa.
Kuvioon on merkitty myös tasapainoehdon (2) mukaiset aluskapasiteetit tapauksissa (a) y(a) = q ~ 350 000 t/kk ja (b) x(b) ~ 520 000 t/kk.
Tasapainoehto yhdessä kulutuskäyrän kanssa määrää tarvittavan varastotilan suuruuden. Varastoon ajoa suoritetaan jäävahvistetuilla aluksilla aikavälillä (T1 ,Ta) ja jäävahvistamattomilla aikavälillä (T 2 ,T4 ) ja
varastoon puretaan se määrä, joka ylittää kunkin hetken kulutuksen.
Varastoon ajon suuruutta kuvaa siten kuviossa vasemmalta alhaalta
oikealle ylös viivoitettu pinta-ala. Varastotilan kaavaksi saadaan:
Ta

(3)

Vo

=

T4

T4

J y dt + J X dt - J q

dt
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(a)-tapauksessa tarvitaan kuvion 2 mukaan varastotilaa noin 1/4 vuoden
kulutusta varten ja (b)-tapauksessa noin 1/2 vuoden kulutusta varten.
Yleisessä (c )-tapauksessa varastotilan suuruus riippuu paitsi kulutuksesta sinä aikana, jolloin varastoon ajoa voidaan suorittaa, myös siitä,
paljonko on kummankinlaista kapasiteettia ja kuinka pitkä onjääesteinen aika. Y:n ja y:n sekä X:n ja x:n välillä vallitsevat ilmeiset riippuvuudet seuraavasti:
(4)

Y = yh y

(5)

X

=

xhx

missä h y ja h x ovat lastien hakuaikoja.
Yhtälöt (1)-(5) muodostavat probleeman matemaattisen mallin.
Tämän jälkeen on tehtävänä löytää sellaiset arvot VO) X ja Y, jotka
toteuttavat tasapaino- ja varastotilaehdot ja jotka sen lisäksi antavat
päätösfunktiolle pienimmän mahdollisen arvon.
3. Nl allin käsittelyä
Analyyttisen käsittelyn helpottamiseksi siirrytään muuttujista V
Y suhteellisiin arvoihin seuraavien määritelmien avulla:

0)

X ja

(6)

suhteellinen varastotila

(7)

suhteellinen jäävahvistamaton kapasiteetti

(8)

u = (x.+ y) /q suhteellinen kokonaiskapasiteetti

(9)

f = F /q

yksikkökustannukset

Yksinkertaistetaan varastotilan laskemista vielä siten, että oletetaan varastoon ajon aika samaksi molemmilla alustyypeillä. Ajo alkaa ajankohtana Ta ~ (T 1 + T 2)/2 ja päättyy ajankohtana T 1 ~ (Ts + T 4 )/2.
Matemaattinen malli voidaan tällöin esittää seuraavasti:
.. .
mInI mOI
(10)

f

=

aT· v + (bhx

-

chy)z + chyu

ottaen huomioon valintaa rajoittavina ehtoina
(11)

z=~(u-1)ja
T
j
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(12)
ja erotuksen T l

-

Ta sekä q:n riippuvuuden ajasta kuvion 2 mukaan.

4. Optimointi

Kuviossa 3 on esitetty kuviosta 2 laskettu yhtälön (12) mukainen varastoti1an riippuvuus suhteellisesta kokonaiskapasiteetista; yhtenäinen
käyrä esittää havaintoarvoihin sovitettua toisen asteen po1ynomia. Tämän mukaan yhtälö (12) voidaan korvata ainakin 1ikimääräisesti yhtälöllä
(12a)

v = 0,26 u 2

va rastoti la

v

1.0

0.8

T ---u = - - =1.5
T-Tj

0.4

0.2

0.5

1.0

1.5
Kuvio 3.

2.0

2.5
u
kokona isk,apasiteetti
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Sijoittamalla yhtälö (11) yhtälöön (10) ja määräämällä ääri arvo saadaan
optimin ehdoksi
( 13)

dv
du

= (~-1)~ .~_~.~.~
Tj

T

a

Tj

T

a

Optimiratkaisu on kuviossa 3 sellaisella u:n arvolla, jossa käyrän tangentin kulmakerroin on yhtälön (13) mukainen.
Rajatapauksia, joissa käytetään vain joko jäävahvistettuja aluksia
(a) tai vain vahvistamattomia aluksia (b), esittävät kuviossa 3 pisteet
(a)

u = 1

(b)

z

= 0

y

= uq = q

T

j

z
-

12

u = T T = 12-4 = 1,5

= u = 1.5

y=o
I

v = 0.25

v

=

0.56

Jos kaavasta (13) laskettu derivaatan arvo on sellainen, että se löytyy
kuvion viivoitetulta alueelta, on optimiratkaisu jompikumpi näistä ratkaisuista.
Sijoittamalla numero arvot yhtälöihin (12a) ja (13) saadaan kolme
tapausta:
1 Optimina on tapaus (a), jos
( 14)

2~ . ~T

a

3 ~ . ~ ~ 0 52
Ta'

II Optimina on tapaus (b), jos

( 15)

222·~-3~.~~078
T

a

Ta'

111 Optimi käsittää sekä jäävahvistettua että vahvistan1atonta aluskantaa, jos kumpikaan ehdoista (14) ja (15) ei ole voimassa. Tällöin
täsmällinen optimiratkaisu löydetään yhtälön (13) avulla kuvion 3 keskiosalta.
5. Optimin tarkastelu numero esimerkin avulla

Optimiratkaisun ominaisuudet riippuvat siis - kuten luonnollista on kustannuskertoimista a, b ja c sekä lastin hakuajoista h x ja h y • Kuten
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c
a

80

70

60

50

40
3 6 ___

20
Kuvio 4.

r;;......;;.....;..;;....!~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. L . . - _ . & . - - _ . & . - - _ . L . -_

25

30

_____

b/a

Optimialueen 111 riippuvuus mallin parametrien arvoista. Ristillä merkitty piste
liittyy kappaleessa 5 käsiteltyyn esimerkkiin.

kaavasta (13) käy ilmi, optimin määrittämiseen riittää kustannuskertoimien suhteiden tunteminen. Erityisesti on huomattava, että jäävahvistetun kapasiteeti1;l. kustannuskertoimessa· täytyy .ottaa huomioon myös
tarvittavan jäänmurtajakapasiteetin kustannukset. Kustannuskertoimien
määrääminen aluksista käytettävissä' olevien tietojen perusteella on si-

138

PENTTI MALASKA

nänsä ratkaisevan tärkeä ja suuritöinenkin tehtävä optimoinnissa. Samoin olisi erikseen selvitettävä, paljonko jäänmurtajakapasiteettia täytyy
varata öljyn kuljetuksia varten.! Summittaisesti voidaan kertoimet arvioida seuraavan kaltaisiksi;
a
b
c

=

=
=

4 mk:v/t
100 mk:v/dwt
300 mk:v/dwt

(varastot)
(jäävahvistamattomat alukset)
(jäävahvistetut alukset);

ja muut suure et
h x =hy =lkk
T = 12 kk
T j =4kk

(kun haetaan Mustalta mereltä)
(lämmityskausi )
(j ääesteinen aika)

Näillä numerotiedoilla on kaavan (13) mukaan dv/du = 6.25, joten
voimassa on ehto (14), ja optimiratkaisu olisi rajatapaus (b).
Y = 0
(jäävahvistettua kalustoa ei ollenkaan)
X = uqhx = 5.6 GW· 1 kk = 350 000 dwt
V o = 0.56 . Q ~ 2 milj. m 3 •
6. Yhteenveto

Edellä on esitetty matemaattisen toimintasuunnittelun sovellutus tärkeässä ja taloudellisilta mittasuhteiltaan suuressa ongelmakentässä. On
selvää, että todellinen päätöksentekotilanne, jossa investointikohteet valitaan, on paljon monimutkaisempi kuin se tapaus, johon probleema
tässä esityksessä on pelkistetty käsittelyn yksinkertaistamiseksi ja itse
optimointimenettelyn tekemiseksi ymmärrettäväksi. Numeroesimerkissä
päädytään optimointitulokseen, jonka mukaan säiliöaluskanta voisi olla
kokonaan jäävahvistamatonta. Kuviosta 4 voidaan myös todeta, että
kustannuskertoimien tai m~iden optiminmäärittelevässä yhtälössä esiintyvien suureiden on varsin paljon poikettava oletetuista arvoista ennenkuin tulos siitä muuttuu.
Öljyn kulutus on jatkuvasti kasvamassa. Kuljetusinvestointien suunnittelussa on tällöin pakko ratkaista myös ongelma: kuinka suurina yk1. TARMO PELTOMÄKI Ulkomaistenfossiilisten polttoaineiden hinta kuluttajan varastossa. Diplomityö, TKK
1967. Työssä on selvitelty mm. jäänmurtaja-avun osuutta polttoaineiden tuonnissa.
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sikköinä laajennus olisi edullista toteuttaa? Tämä tekee probleeman tietysti entistä monimutkaisemmaksi. Matemaattisen toimintasuunnittelun
tarkoituksena onkin - toteutettuna päätöksentekijöiden johdolla ja yhteistoiminnassa yrityksen tai toimialan muiden asiantuntijoiden kanssa
- selvitellä ja rationalisoida nimenomaan monimutkaisia ja laajoja
päätöstilanteita niin pitkälle, kuin se käytettävissä olevan kvantitatiivisen tietomäärän perusteella on aiheellista ja mahdollista.

Julkisen talouden tutkimuksesta *
Kirjoittanut
HENRI J. V AR TIAINEN

Taloustieteen alalla on vallinnut erilaisia käsityksiä siitä, mihin nurkkaan - tai peräti mille kunniapaikalle - julkinen talous ja sen harjoittama finanssipolitiikka olisi tieteenhaarojen ja tutkimuskohteiden luokittelussa sijoitettava. Paikkaa ei toisaalta voidakaan määritellä pysyvästi, koska muutokset asenteissa ja talouspolitiikan tavoitteissa lyövät
leimansa tutkimukseen eri aikoina.
Vielä tämän vuosisadan alkupuolella vallinnut liberaalinen ajatl:ssuuntaus ei juuri myöntänyt julkiselle vallalle positiivista taloudellista
roolia. Välttämättömien hallinto tehtävien hoidon ohella valtiontalouden
oli mieluimmin pysyteltävä vaatimattomissa puitteissa, jotta vapaan
markkinatalouden aikaansaama, oletetusti paras tuotantovoimien allokointi häiriytyisi mahdollisimman vähän. Talousyksikkönä julkinen valta
oli vain primus inter pares anglosaksisessa kirjoittelussa; manner-Euroopassa
suhtauduttiin suopeammin julkisen vallan toimintaan, mutta se nähtiin
enemmänkin poliittisen vallan välikappaleena. Maan taloudellisen vahvuuden mittapuu oli, kuinka korkealla oli keisarin tai kuninkaan poliittinen arvostus naapurimaissa.
Finanssiopillisesta kirjallisuudesta ennen ensimmäistä maailmansotaa
voidaan karkein vedoin hahmotella kaksi vallitsevaa suuntaa. Näistä
kumpainenkaan ei ollut puhtaasti taloustieteellistä analyysia sellaisena
kuin sen nykyisin ymmärrämme. Ensimmäinen aihepiiri, jonka pohtijoita löytyi jo keskiajalta saakka, käsitteli verotuksen kohtaantoa, insidenssiä, sekä tehokkuuden että yhteiskuntamoraalin ja oikeudennlukaisuuden kannalta. Toinen esityssuunta liittyy lähinnä saksalaisen ns. historiallisen koulukunnan aikaansaannoksiin. Päätehtävänä siinä oli julkisen talouden instituutioiden tunnontarkka esitteleminen, siis eräänlai-·

* Lectio praecursoria

Helsingin Yliopistossa 17. 2. 1968.
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nen käsikirja valtionhallinnon virkamiestä varten. Puolisen vuosisataa
sitten saksalaisen ADOLPH WAGNERin moniosaiset taloustieteen ja finanssiopin oppikirjat kuuluivat meilläkin kurssivaatimuksiin, ja niissä selostettiin yksityiskohtaisesti kaikki Saksan osavaltioiden ja kuntien säätämät
erilliset maantietullit, jauhatusmaksut ja mallaskymmenykset. En tiedä,
jaksoiko niitä moni oppiakseen lukea, mutta tuli ainakin joukko tietoa
kodifioiduksi samojen kansien väliin.
1920-luvulla ja varsinaisesti keynesiläisen talouspoliittisen ajattelun
läpimurron jälkeen 1930-luvulta eteenpäin huomattiin julkisen vallan
mahdollisuudet ohjata talouselämää positiivisessa mielessä, ts. harjoittaa
sellaista suhdannepolitiikkaa, jolla lievennetään yhteiskunnan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan väliin ilmaantuvaa epäsuhdetta ja siten suhdannevaihteluita. Suuren pulakauden aikoihin korostus oli vielä siinä, miten
kysyntää voidaan elvyttää julkisia menoja lisäämällä; II maailmansodan
jälkeen omaksuttiin jo symmetrisempi käsitys sekä lasku- että noususuhdanteiden tasaamisesta yhtä hyvin valtion menojen kuin tulojenkin määrää muuttelemalla. Valtion verotuksessa olivat siihen asti fiskaaliset näkökohdat olleet määräävinä, vaikka niihin olikin jo 1800-luvun lopulta
sisältynyt myös sosiaalinen tulojen tasaisemman uudelleen jakaantuman
tavoite. Nyt tuli erääksi päämääräksi vaikuttaa verotusta säätelemällä
myös taloudelliseen kehitykseen.
Aina 1960-luvun alkuun saakka tämä näkemys määräsi finanssiopillisen kirjoittelun suunnan. Yhtäältä esiteltiin julkista taloutta, budjetin
rakennetta meno- ja tulopuolella; tojsaalta taas omistettiin jo pari lukua
- vuosien vieriessä kolme, neljäkin - valtiontalouden kautta harjoitettavalle suhdannetasauspolitiikalle. Paljon julkaistiin myös empiirisiä tutkimuksia siitä, miten julkinen talous on vaikuttanut joko automaattisesti
tai harkinnanvaraisella finanssipolitiikalla suhdannekehitykseen. Automatiikka tarkoitti sitä, että valtion verotulojen tuotto on muuttumattomien perusteiden vallitessa vaihdellut tulonmuodostuksen mukana ja
siten puolestaan vaikuttanut taloudelliseen kehitykseen. Samalla keskusteltiin myös budjetin tasapainotuksen asteesta eri suhdannevaiheissa.
Tästä kysymyksestä ilmestyi Suomessakin viime vuosikymmenellä teoreettisia. tutkimuksia.
Mielenkiinto valtiontalouden harjoittamaa suhdannetasauspolitiikkaa
kohtaan näkyi teorianmuodostuksen kannalta alkavan ehtyä jo viime
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vuosikymmenellä; uutena kysymyksenasetteluna tuli esiin taloudellinen
kasvu, jota tutkittiin sekä historiallisena ilmiönä että kansantalouden
tavoitteena .. Empiiristä suhdannetutkimusta lyhyen tähtäyksen talouspolitiikan tueksi on silti harjoitettu, mutta kun tietämys kansantalouden
kiertokulusta on mittausmenetelmien ja matemaattisten mallien kehittyessä edistynyt, tämä tutkimus on muuntunut luonteeltaan teknillisemmäksi.
Korostuksen siirtyessä taloudelliseen kasvuunja resurssien käytön tehokkuuteen kansainvälinen talousteoreettinen sekä soveltava tutkimus tuli
samalla lähemmäksi oman maamme talouspoliittista miljöötä. Suhdannetasausteoriat olivat näet saaneet alkunsa anglosaksisesta maailmasta, kansantalouksista, jotka Suomeen verrattuna olivat vauraita ja teollistuneita,
sekä aikana, jolloin kasvuhakuisuus ei vielä ollut niin yleinen iskusana
kuin nykyisin. Suomeen tullessaan niiden heikkoutena olikin liiallinen
yleisyys, epämääräisyys. Jos vielä Yhdysvalloissa saatettiin ajatella, että
kehityksen ohjaamiseksi riitti kysynnän yleinen supistaminen tai elvyttäminen finanssi- ja rahapoliittisin keinoin, Suomessa tällainen näkemys
jäi toki pelkän teorian asteelle. Meillä oli erittäin suuri joukko kohteita,
jotka vaativat kehittämistä, yksityisin voimin tai valtiovallan toimesta ja
suorastaan riippumatta siitä, mikä sattui olemaan kulloinenkin suhdannekehitys. Voitiin tietenkin ajatella, että se oli politiikkaa, josta päätetään
kansanedustuslaitoksessa poliittisin perustein, taloustieteellisen resonoinnin ulkopuolella. Ekonomisti voisi siis ottaa sen anneItuna. Tosiasiaksi
silti jäi, että yleinen finanssi- ja rahapolitiikka tarvitsi koko ajan tuekseen
selektiivisiä, tarkoin kohdennettuja toimenpiteitä elinkeinoelämän ja
tuotantoedellytysten kehittämiseksi.
Julkisen talouden ekonomistin tutkimus- ja· asennekenttä onkin tänä
kasvun aikakautena useassa suhteessa muuttunut. Vähemmän merkittäviksi ovat käyneet taloudelliset tapahtumat sen tilastollisen kategorian
sisällä, jota kutsutaan »julkiseksi sektoriksi» ja jonka käsite on luotu
tilastollisia tarkoitusperiä varten. Sitäkin tärkeämmäksi on käynyt tämän
julkisen sektorin välityksellä kulkevien rahoitusvirtojen alkulähteen ja
määränpään tuntemus sekä yleisten kasvuteorioiden tuntemus eli tieto
siitä, millä tavoin koko kansantalouden kehitystä voidaan ohjata optimiuria kohti, ei ainoastaan taloudellisen kasvun vaan muunkin yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Kysymyksenasettelu on täten saamassa en-

JULKISEN TALOUDEN TUTKIMUKSESTA

143

tistä enemmän tavoitteellisuutta, ts. asetetaan päämääriä ja tutkitaan
keinoja niiden saavuttamiseksi. Samalla on tartuttava eräisiin uusiin
ongelmiin, joita ekonomisti on tähän saakka mukavuussyistä välttänyt ..
Se raja-aita näkyy toisin sanoen siirtyneen tai osittain lahonneen, jonka
toisella puolen ovat ekonomistille ulkopuolisesti annetut tekijät ja sisäpuolella taas ne, joita hän voi legitiimisti tutkia ja analysoida. Perinteellisesti hän on tuntenut olonsa mukavaksi vain käsitellessään asioita,joiden
arvo tai yksikköhinta on selvästi rahassa ilmaistavissa. Näin siitäkin huolimatta, että taloudellinen analyysi ei periaatteiltaan ole sidottu vain
rahassa ilmaistaviin tavaroihin tai suureisiin; sehän on eräs tarkastelutapa, jonka kehikkona ovat niukkuuden, tarjonnan ja kysynnän käsitteet
sekä tehokkuus annettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kun julkisessa
·sektorissa useat palvelukset eivät luonteensa vuoksi ole yksinkertaisesti
hinnoiteltavissa, on niiden käsittely jäänyt ekonomistin arsenaalin ulkopuolelle. Tämä on johtanut siihen, että tuotantoa ja tuottavuutta julkisessa sektorissa on saatettu yksinomaan arvioida kustannusten perusteella;
esim. reaalipalkkasumman kasvu tietyssä ministeriössä on samalla tulkittu tuotannon lisäykseksi ja osa palkankorotuksista tuottavuuden kasvuksi. Viime vuosina on kuitenkin - samanaikaisesti lähes kaikkialla herännyt mielenkiintoa tarkempien suorite- ja kustannuslaskelmien laatimiseen julkisen hallinnon eri tehtävissä; pyritään ts. määrittelemään se
lopullinen palvelus eli suorite, jota jokin virasto tuottaa sekä sen yksikkökustannukset. Näiden kehitystä seuraamalla koetetaan saapua johtopäätöksiin ja suosituksiin tehokkuuden lisäämiseksi julkisen sektorin sisällä.
Tällaista kustannusten ja hyödyn laskentaa pyritään soveltamaan myös
julkisiin investointeihin päätöksentekotilanteiden selventämiseksi, jos
kohta on todettava, että lopullisiin ratkaisuihin vaikuttavat erilaiset
poliittiset arvostukset.
Toisena seikkana, johon ekonomisti näkyy joutuvan ottamaan entistä
enemmän kantaa, on koko yhteiskuntamme päätöksentekomekanismin
ja erityisesti poliittisen päätöksenteon suhde talouspolitiikkaan ja taloudellisiin tapahtumiin. Kuten edellä todettiin, taloustieteessä on ollut
tapana pitää julkisen vallan päätöksentekoprosessia poliittisesti annettuna, talouskaavion ulkopuolella tapahtuvana tekijänä, siinä missä käyttäytymishypoteeseja on kuitenkin laadittu tuottajien ja kotitalouksien
reaktioista.
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Niinpä meillä ei ole pyritty konstruoimaan teoriaa tai selitystä poliittisen päätöksenteon ja taloudellisten tapahtumain vaikutus suhteista,
ehkä osittain siitä syystä, että yhteiskuntatieteet ovat meillä melko
lailla karsinoituneita, eikä valtio-opin tutkijain ja taloustieteilijäin välillä ole ollut mainittavampaa kontaktiå. Muutamia teorioita tällaisista kysymyksistä on esitetty ulkomailla, ja niitä on meillä referoitukin, mutta niiden selitysvoimaa suomalaisissa olosuhteissa ei ole kokeiltu.
Päätöksentekoprosessin tutkiminen saa muutakin kuin historiallista
kantavuutta, jos sitä tarkastellaan erästä tällä hetkellä orastavaa kehityssuuntaa vasten, nimittäin pyrkimystä kokonaistaloudelliseen suunnitteluun.
Kokonaistaloudellista suunnittelua - eriasteisena - harjoitetaan tai
siitä keskustellaan nykyisin lähes kaikkialla maailmassa, lännessä ja idässä.
Sillä pyritään turvaamaan kansantalouden resurssien mahdollisimman
tehokas käyttö ja jatkuvuus sekä pysyminen mukana kansainvälisenkehityksen tahdissa. Samalla voidaan hyvissä ajoin varautua tulevan kehityksen vaatimiin, ehkä hyvinkin pitkäaikaisiin investointeihin. Tuntuu
luonnolliselta, että julkinen valta kansalaisten yhteiselimenä ottaa vastuulleen kokonaistaloudellisen suunnittelun oikeutuksen ja muotojen
tutkimisen.
Jos tämä kysymys käsitetään perusluonteeltaan ideologiseksi, jolloin
sitä ei voisi pitää länsimaiseen demokratiaan sopivana, ei sen ratkaisu
tietenkään käy päinsä taloudellisin argumentoinnein. Toisaalta asia voidaan ottaa tarkoituksenmukaisuuden kannalta ja tutkia, onko taloutemme toimintaa mahdollista suunnitellen tehostaa demokraattisen valtiomuodon instituutioiden ja' hengen silti säilyessä.
Tällöin herää ensin kysymys siitä, millä tavoin julkisen vallan toiminnassa kuvastuvat yksityisten kansalaisten preferenssit. Äärimmäisen näkemyksen mukaan valtiolla on oma tahtonsa ja päämääränsä, Staatszweck,
joka ei ole johdettu yksityisten kansalaisten hyvinvointifunktioista; toisen
ääriarvon mukaan valtiolla ei ole itsenäisiä tavoitteita, vaan sen tulisi
päätöksenteossaan toteuttaa yksilöiden tahdonilmaisujen summaa. Faktinen tilanne lienee jossain tällä välillä; julkisen vallan makrotaloudelliset
tavoitteet, joita ovat esim. kansantulon kasvu, vakaa hintataso ja tasapainoinen maksutasekehitys, pohjautuvat viime kädessä kansalaisten
preferensseihin, mutta toisaalta julkisella vallalla on laajempi vastuu,
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kuin mihin nämä erikseen otettuina yltävät, nimenomaan siinä suhteessa, että hyvinvoinnin taloudellisten perusteiden sekä erilaatuisten
kulttuuritekijöiden jatkuvuus tulevaisuuteen on turvattava. Edelleen
julkiselle vallalle - tai sanoisinko yhteiskunnalle - kuuluu tasapainoisen kehityksen koordinointi valtakunnan eri alueilla sekä siitä huolehtiminen, että yltäkylläisen hyvinvoinnin hahallisia sivuvaikutuksia voidaan säännöstellä ja pitää kurissa.
Jos talouspolitiikan harjoittamisessa siirrytään entistä suurempaan pitkäjänteisyyteen - mitä voisi kutsua myös suunnitelmallisuudeksi - on
tällä epäilemättä vaikutusta yhteiskunnan päätöksentekokoneistoon ja
valtasuhteisiin. Näin siinäkin tapauksessa, että tilastollinen tuotannon
tai tulojen jakautuma yksityisen ja julkisen sektorin kesken ei muuttuisikaan.
Ensinnäkin suunnitelmallisuus sitoo päätöksentekijäin käsiä tulevaisuuteen nähden tähänastista enemmän ja muodostaa siten rajoittavan
ehdon poliittisille strategioille. Ongelmia saattaa esiintyä tehokkuuden
edellyttämien keskitys näkökohtien sekä alueellisen tai paikallisen hallintoautonomian yhteensovittanlisessa. Tehokkuus edellyttäisi usein keskitettyä päätöksentekoa, mutta alueellista hajakeskitystä taas ei voi punnita yksinomaan tämän kriteerin perusteella, koska sillä on oma poliit. tinen funktionsa, oma tehtävänsä demokraattisena kontrollina.
Onkin ajateltavissa, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa syntyy
uusia vaikutuskanavia ja päätöksenteon muotoja. Näin on asia eritoten,
jos suunnittelu halutaan omaksua koko yhteiskunnan tulevaisuuden strategiana eikä pelkästään valtiomahdin harjoittamana talouspolitiikkana.
Yhteistyöhalun sekä osallistumisen tunteen luomiseksi ei tällöin tavanomainen parlamentaarinen enemmistöpäätösprosessi ole soveliain. Lainsäädäntö joutuu muutoinkin näissä olosuhteissa uusiin tilanteisiin, jotka
vaativat siltä uutta, evolutionääristä henkeä; lakihan on perinteellisesti
konservatiivista, tiettyä olotilaa säilyttävää, mutta taloussuunnittelussa
siltä vaaditaan kannanottoa dynaamisiin ohjelmiin, joiden toteuttamista
tai toteuttamatta jättämistä ei pyritäkään pykälä tarkasti yksilöimään.
Nyt saatetaan kysyä, mitä tällä päätöksenteolla on tekemistä ekonomistin toiminta-alueella, ts. eikö tämä ole enemmän valtio-oppineiden
ja juristien asiaa. Vastauksena voidaan viitata edellä esitettyyn lausumaan, että taloudellisten ilmiöiden tutkiminen on muuttumassa yhä
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enemmän tavoitteelliseksi. Itse päätöksentekomekanismi näet vaikuttaa
lopullisiin tuloksiin, joten sen tunteminen on erittäin tärkeätä tiettyihin
kokonaistavoitteisiin pyrittäessä. Toteankin lopuksi tehtävää riittävän lähinnä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä - sen seikan tutkimisessa,
minkä päätöksentekomekanismin puitteissa julkinen valta ja yksityinen
sektori parhaiten saataisiin osallistumaan kaikkien etua palvelevaan ja
aloitteellisuuden henkeä suosivaan yhteistyöhön.

Kirj allisuutta

VEIKKO HALME Teollistuva Suomi. Kustannus Oy Tammi, Helsinki 1967. 178 sivua.
Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professori VEIKKO HALME julkaisi
jo toistakymmentä vuotta sitten kirjan
»Suomi ja maailmantalous», jossa hän
tarkasteli maailmantalouden sodanjälkeistä
kehitystä ja kansainvälisten suhdanteiden
vaikutusta maamme talouselämään. Kirjan saamasta suosiosta on osoituksena,
että siitä v. 1962 otettiin toinen painos.
Uudessa teoksessaan Halme on puuttunut
tämän hetken avainkysymykseen, teollistumiseen.
Teollistumisesta on meillä kirjoitettu
ja puhuttu jo 19S0-luvun alussa, jolloin
ensimmäinen teollistamiskomitea julkaisi
mietintönsä ja KEKKONEN pamflettinsa
»Onko maallamme malttia vaurastua».
Lukuisat komiteat, toimikunnat ja erilaiset
talousneuvostot ovat sittemmin melkein
vuosittain julkaisseet teollistamisohjelmiaan. Puolueitten ja hallitusten ohjelmissa on teollistaminen ollut tärkeällä
sijalla, mutta kaikesta kirjoittelusta huolimatta ei teollistuminen ole oikein saanut
tuulta purjeisiinsa, kuten mm. nykyinen
taloudellinen tilanteemme osoittaa. Halme
on ottanut tehtäväkseen koota yksiin kansiin sen, mitä eri mietinnöissä on ollut

varteenotettavaa ja samalla pyrkinyt selvittämään, mistä teollisen kehityksemme
hitaus on johtunut ja mitä voitaisiin tehdä
vauhdin parantamiseksi. Teoksessa pyritään hahmottelemaan teollistumisen tulevia kehityssuuntia vaikka ei laaditakaan
yksityiskohtaisia ennusteita tai ohjelmia.
Luotuaan ensin katsauksen »teollistumisen teoriaan», yleismaailmalliseen te~l
listumispyrkimykseen eri talousjärjestelmissä hän tarkastelee Suomen teollistumisen yhteiskunnallisia puitteita, väestönmuutoksia ja teollistumisen tarvetta, elintason nostamisvaatimuksia ym. Kirjoittaja
käsittelee myöskin teollistumisen tuottavuus-, työllisyys- ja maksutasevaikutuksia,
selvittelee tuottavuuden ja kannattavuuden käsitteitä sekä »aivopääoman», tutkimustoiminnan ja ammattikoulutuksen
merkitystä. Niinikään hän sivuaa markkinointikysymyksiä, jotka kokemuksen mukaan ovat nykyisin monesti visaisempia
kuin itse tuotteiden kehittäminen. Hal~e
tarkastelee eräässä luvussa myös teollisuuden alueellista sijaintia ja kehityspistepolitiikkaa, joka laajassa maassamme on kieltämättä valtakunnallinen ongelma. Kirjoittaja toteaa, että jo luonnonolojen erilaisuuden takia on mahdotonta teollistaa
aivan tasaisesti maan eri osia, vaikka liiallista keskittymistä etelään kenties voidaan
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jarruttaa. Alueellisesta suunnittelusta sekä
länsi- että itäryhmän maissa olisi meillä
opittavaa.
Talouspolitiikan ja teollistumisen suunnittelu meidän sekamuotoisessa talousjärjestelmässämme kaipaa epäilemättä yhteiskunnan ja yrittäjien kitkatonta yhteistoimintaa. Talousjärjestelmän kehittäminen nykyistä enemmän teollisuutta suosivaksi ei kuitenkaan vaadi mitään talousjärjestelmän perusteiden mullistamista sinänsä. Halmeen mukaan tarvitaan vain
»johdonmukaisia, aina uusiutuvia suunnitelmia teollistumisen vaatiman tutkimustyön, ammattikoulutuksen sekä pääomien
ja työvoiman liikkuvuuden kehittämiseksi
sekä yritystoiminnan kannattavuuden selvittämiseksi uusilla ja suunnitelluilla teollistumisen aloilla». Ehkä tarvittaisiin erityinen teollisuusministeriö aktiivista teollisuuspolitiikkaa hoitamaan. Nykyinen ministeriö on Halmeen mielestä enemmän
rekisterivirasto. Voimakkaasti kehittyvän
maailmantalouden puitteissa tarvitaan
meillä todella aktiivista ja tehokasta teollisuuspolitiikkaa, luotettiinpa sitten vapaakaupan etuihin tai ei.

Toisaalta olisi mielestäni meilläkin jo
aika pitää mielessä, etteivät tilastollisesti
todetut kasvuprosentit ilman muuta aina
merkitse vastaavaa hyvinvoinnin lisäystä.
Onhan jo nähtävissä, että teollisuuden
jälkiseuraukset, saastumis- ym. ilmiöt
voivat ennen pitkää merkitä huomattavia jälkilaskuja.
Halmeen kirja on kirjoitettu sujuvasti
ja kansantajuisesti ja sisältää melko hyvän
lähdeluettelon. Epäilemättä se sopii oppikirjaksi korkeakouluihin ja opistoihin ja
antaa myös valistuneelle maallikolle suppeassa muodossa yleiskäsityksen ajankohtaisista taloudellisista ongelmista, joista
meidän kaikkien hyvinvointimme ratkaisevasti riippuu. Kuten jo DAHMEN korosti
v. 1963 kirjassaan »Suomen taloudellinen
kehitys ja talouspolitiikka», on teollisuus
avainasemassa Suomen »kehitysblokissa».
jäin kuitenkin aprikoimaan, että onkohan
meillä nimenomåan palveluelinkeinojen
ekspansio ollut niin voimakasta, että seurauksena on ollut sekä inflaatio että tuonnin enemmyys.

MIKKO TAMMINEN Talous ja tuotantoprosessi.
Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo
1967. 186 sivua.

Ja, samalla kun sen pitää pyrkiä realistisuuteen. Tieteelliseen ajatteluun tottumaton aloittelija voi helposti tuskastua sen
käsiteanalyysiin ja päättelyyn.
Se, joka vielä ei ole ennättänyt omaksua
kokonaisvaltaista näkemystä kansantalousprosessista, saattaa olla sitä mieltä, että kansantaloustieteen perusta on kuivaa
saivartelua, mitä käsitystä vielä ennakkoluulot lisäävät. Siten moni sellainen, jolla
olisi kaikki edellytykset tulla hyväksi kansantaJousmieheksi, luopuu jo ennakolta

Kansantaloustiede ei varmaankaan kuulu pedagogiselta kannalta k,iitollisimpiin
tieteisiin. Siinä on vaikeata toteuttaa sitä
opetusperiaatetta, että on aloitettava yksinkertaisista asioista ja sitten vasta vähitellen tultava monimutkaisempiin. Kansantaloudellisen ajattelun perustana ja
edellytyksenä on vankka teoreettinen poh-
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kansantaloustieteen opiskelusta tai kompastuu alkuvaikeuksiin.
Näin ollen kansantaloustieteen alkeis-·
oppikirjan kirjoittaminen' on vaikeata. Ei
olekaan ihme, että sen jälkeen kuin CHARLES GIDEn oppikirja tuli auttamattoman
vanhentuneeksi, ei ole helposti löydettävissä teosta, joka yhtaikaa olisi opintoihin
innostava ja samalla lujaa ja täsmällistä
perustaa luova. Tinkiminen tieteellisestä
»kurinalaisuudesta» taas voisi vahingoittaa myöhempiä opintoja. Nämä kaikki
vaikeudet olivat varmaankin syynä siihen,
ettei professori Mikko Tamminen saanut
ennen varhaista kuolemaansa valmiiksi
kansantaloustieteen perusoppikirjaa, jota
hän oli kuitenkin kauan vakavasti tehnyt
asettaen luonteensa mukaisesti tavoitteet
korkealle. Osa hänen oppikirjastaan oli
kuitenkin niin valmiina, että se voitiin julkaista nimellä»Talousja tuotantoprosessi».
Teoksen I luvussa käsitellään kansantaloustieteen tutkimuskohdetta ja sen tärkeimpiä peruskäsitteitä. Kun näitä selitetään ikään kuin kädestä pitäen ja valaistaan havainnollisin esimerkein, luulisi lukijan, joka vilpittömästi tahtoo vaivata
aivojaan, saavan niistä hyvän pohjan
myöhemmille opinnoilleen. Ensimmäisten
käsitteiden määrittelyssähän sanat helposti
uupuvat, eikä voida »ad infinitum» nojautua aikaisemmin määriteltyihin käsitteisiin.

Teoksen II luku käsittelee tuotantoprosessia, talousjärjestelmiä ja vaihdantaa.
Tekijä on onnistunut lyhyesti käymään
lävitse kaikkein tärkeimmät näitä kysymyksiä koskevat käsitteet, ilman että esitys on luettelomainen. Yksinkertaisin keinoin osoitetaan, millä tavalla tämä kansantaloudellisen tapahtumisen perusta
muodostaa kokonaisuuden, jolle voidaan
sitten talousjärjestelmästä riippuen rakentaa kokonaiskuva varsinaisesta kansantalousprosessista. Kirjan III luvussa kansantalouden kirjanpito, jopa panos-tuotos
taulukkoineen, saa sen perustaa luovan
asemansa, joka sille nykyään kuuluu.
Valitettavasti Mikko Tammisen kauan
odotettu teos jäi hänen varhaisen kuolemansa tähden torsoksi. ] ohdattelevana oppikirjana se täyttää hyvin tehtävänsä tällaisenakin. Siinä on eritelty kaikkein perustavinta laatua olevat käsitteet ja saatu
niistä systemaattinen kokonaisuus. Teos
on laadittu ennen kaikkea pedagogisia
tarkoituksia varten, ja selkeyden ohella
sillä on se hyvä ominaisuus, että siinä on
sama mukaansa tempaava tyyli, joka
yleensä oli ominainer:t Tammisen suulliselle ja kirjalliselle esitykselle. Tämän
teoksen ei ainakaan pitäisi karkoittaa kansantaloustieteestä sellaisiakaan opiskelijoita, joilla on se ennakkoluulo, että kansantaloustiede on kuiva ja elämälle vieras
tiede.
LAURI O. AF HEURLIN

Taloudellisen tiedon vuoden julkaisut:

ja toiminta. 66 sivua. L. 1. SUURLA Yritys on
-yrittäjät menevät. 102 sivua. Koti tuottajana
ja kuluttajana. 91 sivua.
Sarjan julkaisij a: Kansalaiskasvatuksen
Keskus. Helsinki 1967.

JUSSI LINNAMO Suomi maailmantaloudessa. 62
SIvua. EERO KOIVUKOSKI Kunnallistalouden
tietoa. 51 sivua. ASKO KORPELA Kansantalous osat ja kokonaisuus. 116 sivua.
JUHANI RISTIMÄKI Valtiontaloutemme rakenne

Vuoden 1967 aikana kiinnitettiin erityistä
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huomiota taloudellisen tiedon levittämi- grammoineen. Huolimatta siitä, että sarja
seen mahdollisimman laajoille kansalais- on ilmeisesti jouduttu laatimaan melkoipiireille. Tätä tarkoitusta varten suunnitel- sessa kiireessä erittäin lyhyessä ajassa, ei
tiin ja julkaistiin myös taloudellisen tiedon siitä löydy kuin joitakin pikku epätarkvuoden kirjasarja, joka pyrkii selvittämään kuuksia, jotka eivät mitenkään häiritse kosekä talouselämämme peruskäsitteitä ja konaisuutta. - Varsinkin maailmantariippuvuus suhteita että siihen liittyviä on- loutta, valtiontaloutta ja koko kansantagelmiaja yksityiskohtia.
loutta esittelevät kirjaset ovat hyvin selväSarjan kirjasilla on tahdottu valottaa· piirteisiä ja johdonmukaisia tässä kyllä
talouselämän eri puolia sekä makro- että kauttaaltaan tasapäisessä joukossa. Julkaimikrotalouden kannalta. Kirjoittajiksi on susarjan monipuolisuutta osoittaa viimeivalittu eri alojen asiantuntijoita, ja tulosta senä ilmestynyt »Koti tuottajana ja kulutvoidaan pitää suhteellisen onnistuneena. tajana», jonka ovat laatineet Kotitalouden
Tietenkään nämä tarkoituksellisen suppeat Kandidaatit r.y.:n jäsenet. Kirja opastaa
ja pienimuotoiset kirjaset eivät tarjoa asioi- todella kädestä pitäen, miten kotitaloukhin perehtyneelle lukijalle mitään uutta, sien varainkäytöstä vastuussa olevien tulisi
mutta oman tehtävänsä ne täyttävät hyvin: menetellä eri tilanteissa, jotta saavutettaikiinnostuneelle maallikolle ne antavat to- siin taloudellisesti paras tulos.
Julkaisut on lähinä tarkoitettu erilaisen
dellisen rautaisannoksen taloudellista tietoa.
opintopiiri- ja kerhotoiminnan avuksi. En
Kirjoittajat ovat yleensä onnistuneet tiedä sarjan painosmäärää, toivottavasti
esittämään asiansa mahdollisimman help- se on tarpeeksi suuri saavuttaakseen lukipotajuisesti. Lyhyesti, vain pääkohtiin pi- joikseen mahdollisimman laajat kansalaistäytyen, selvitellään talouselämän keskei- piirit, jotta taloudellisen tiedon vuoden tasiä kysymyksiä. Asioiden omaksumista hel- voitte et edes osittain toteutuisivat.
ERKKI RANTANEN
pottaa vielä hyvä kuvitus värikkäine dia-

CLOPPER ALMON J R. Matrix Methods in
Economics. Addison-Wesley Publishing Co.
lnc., Reading, Massachusetts-Palo Alto
-London-Don Mills, Ontario 1967.161
sivua. Sh. 56/-.
ALMON esittelee johdannossa ekonomistiFaustin, jota hän johdattelee taloustieteilijän matemaattisia tutkimusvälineitäsisältävässä kellarissa. Ensimmäisellä hyllyllä
näkee Faust differentiaali- ja integraalilaskennan sekä tilastotieteen alkeet. Toisen hyllyn eturivissä on purkkeja, joiden

kyljessä lukee »Lineaariset yhtälöt ja matriisit», »Pienimmän neliö summan menetelmä», »Lineaarinen ohjelmointi», »Eilineaarinen ohjelmointi», »Symmetristen
matriisien karakteristiset arvot» sekä »Eisymmetristen matriisien karakteristiset arvot». Toisen hyllyn toisella rivillä löytyy
simultaanisten yhtälöiden ratkaisutekniikka, spektraalianalyysi, faktorianalyysi, virhetermitekniikka, jakautuneet viivästykset jne.
Ennen kuin Almon (Piru) näyttää
Faustille toisen hyllyn eturivillä olevien
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purkki en sisältöä, hän antaa Goethelta
lainatut käyttöohjeet: Faustin ei tule tuijottaa liikaa purkkien sisään, koska pelkästään tekniikan opiskelu ei paljasta taloudellisten ilmiöiden luonnetta. Taloustieteilijä-Faustin pääkysymykseksi voi tällöin muodostua »mitä on mittaaminen?»,
vaikka ekonomistin tehtävänä on hamasta
ADAM SMITHistä lähtien ollut vastata kysymykseen »mitä me mittaamme?». Menetelmät ovat taloudellisissa ongelmissa hyvä
renki, mutta isännän asemassa ne voivat
rajoittaa näköaloja.
Kirjan takakansi kertoo, että tämä korkeakirjallinen ekonomisti (Almon) on
Marylandin yliopiston kansantaloustieteen apulaisprofessori. Hän on saanut tohtorin arvon Harvardissa, jossa hän myös
toimi viiden vuoden ajan opetustehtävissä.
Almon on taloudellisen ennustamisen ja
panos-tuotos-analyysin erikoismies, ja hän
on julkaissut arvosteltavan kirjan lisäksi
ainakin teoksen,»The American Economy
to 1975, an Interindustry Forecast».
Ensimmäisen luvun pääsisällön muodostaa lineaarisen yhtälösysteemin yleinen
ratkaisu Gaussin-Jordanin eliminointimenetelmän avulla. Muut lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisumenetelmät polveutuvat tästä tavalla tai toisella.
Muu osa ensimmäistä lukua käsittelee
Gaussin-Jordanin menetelmän sovellutuksia ja matriisilaskennan alkeita. Singulaaristen matrllslen sekä matriisien
lineaarisen riippuvuuden jälkeen tarkastellaan matriisien kertolaskua ja kääntämistä teoreettisesti ja esimerkein. Matriisin
osittaminen sivuutetaan verraten lyhyesti.
Lineaarista ohjelmointia silmälläpitäen
esittää Almon jo ensimmäisessä luvussa
yleisen ratkaisun tapauksesta, miten käänteismatriisi muuttuu, jos vaihdetaan yksi
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ma triisin sarake. Luvun lopussa selvi tellään
iteratiivista menetelmää, jota voidaan soveltaa tietyt ehdot täyttäviin matriiseihin.
Jos halutaan tyytyä approksimatiiviseen
ratkaisuun, ei iteroinnissa tarvitse käydä
läpi Gauss-Jordan-prosessia. Iterointia
käytetään erityisesti panos-tuotos -menetelmän ratkaisussa.
Toisessa luvussa esitetään lyhyesti pienimmän neliösumman menetelmää; alussa
on laskentaratkaisu esimerkein, ja vasta
sen jälkeen kerrotaan PNS-estimaattien
pohjana olevista olettamuksista sekä saatujen estimaattien ominaisuuksista. Ekonometriaan vihkiytyneelle tämä luku ei tarjoa mitään uutta. Kolmannessa luvussa
Almon tarkastelee suppeasti Fortran-ohjelmointikieltä.
Neljäs luku eli lineaarisen ohjelmoinnin
esittely pyörii Simplex-menetelmän ympärillä. Ensiksi käydään läpi alkuperäis- ja
duaaliongelman Simplex-ratkaisu esimerkkien, teoreemojen ja eliminointisääntöjen
avulla. Luvun 4 lopussa tarkastellaan, kuinka ratkaisu muuttuu b-vektorin muuttuessa panosrajoitusyhtälössä Ax ~ b, ja kuinka Simplex-menetelmää voidaan käyttää,
vaikka uuden, prosessiin mukaan tuodun
aktiviteetin käyttötaso ei olisikaan kaikissa
tapauksissa suurempi kuin nolla (ns. degeneraatio-ongelma). Edellisessä tapauksessa
resurssien muuttuessa (b-vektorin muuttuessa) ei aina tarvitse lähteä ratkaisemaan ongelmaa alusta alkaen, vaan edellistä ratkaisua voidaan käyttää seuraavan
ratkaisun lähtökohtana.
Viidennen luvun alussa Almon toteaa,
ettei taloudellisten ongelmien suhteen objektifunktion ja/tai rajoitusten lineaarisuusolettamus ole kaikissa tapauksissa realistinen, ja että muuttujien ei-negatiivisuus ei ole aina välttämätön ehto. Ei-
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lineaarista maksimointia käsittelevä luku
alkaa Lagrange-kertoimen sovellutuksesta
varastointiongelmaan. Talousteoriassajoudutaan usein hakemaan rajoitetun maksimin toisen asteen välttämättömiä edellytyksiä. Almon esittää sovelletun ratkaisun
kuluttajanteorian alalta. Tämän jälkeen
Almon tarkastelee Kuhn-Tucker-teoreemaa sekä sen sovellutuksia taloudellisissa
ongelmissa. Mainittu teoreema tarjoaa
ei-lineaariselle maksimointiongelmalle yleisen 'ratkaisun, jonka erikoistapauksia on
mm. edellä esitetty Lagrange-ratkaisu.
Kuudennessa luvussa Almon esittää
symmetristen matriisien karakteristisia arvoja sekä normaaliregressiota koskevia teoreemoja. K vadraattinen muoto x' Ax, jossa
x on vektori ja A symmetrinen neliömatriisi, on tärkeä useita muuttujia käsittelevässä matematiikassa. Luvun lopussa tarkastellaan principal axes -teoreeman käyttöä esim. regressiokertoimien merkittävyyttä ja varianssianalyysin avulla populaation homogeenisuutta testattaessa.
Seitsemännessä luvussa selvitellään lopuksi ei-symmetristen matriisien karakteristisia arvoja, joita joudutaan käyttämään
simultaanisten lineaaristen differenssiyhtälöiden ratkaisussa.
Kenelle ja miten tämä kirja on kirjoitettu? Sekä teoreettisessa että sovelletussa
taloustieteessä käytetään nykyisin verraten

runsaasti matriisikieltä. Toistaiseksi en ole
nähnyt ekonomistilIe tarkoitettua hyvää
matriisilaskennan alkeisoppikirjaa, jossa
menetelmät esitettäisiin suhteellisen yleisesti. Matriisitekniikan alkeita selvitellään
usein vain tiettyjä osasovellutuksia, kuten
ekonometriaa, lineaarista ohjelmointia,.
yms. käsittelevien teosten johdannossa.
Arvosteltava kirja täyttää nähdäkseni tässä
suhteessa aukon varsin hyvin. AITKENin
»Determinants and Matrices» vastaa lähinnä Almonin kirjaa, mutta jälkimmäisen etuna ovat taloudellisia ilmiöitä koskevat sovellutukset.
Teoreemat ja esimerkit vuorottelevat
AImonilla joustavasti toisiaan ja kunkin
luvun lopussa on tehtäväkokoelma. Almon
etenee lisäksi helppotajuisista asioista yhä
vaikeampiin kysymyksiin. Arvosteltava
kirja soveltuisi nähdäkseni erinomaisesti
esimerkiksi kansantalouden la uda turvaiheen erikoisteokseksi. Sivuilta 71, 89 ja 91
löytämäni painovirheet ovat merkityksettömiä kokonaisuuden kannalta.
Kun arvostelu alkoi kirjall~sissa merkeissä, sopinee kirjailijan sana myös loppuun. Antti Hyryn mielestä hyvän kirjan
arvosteluksi riittää aivan hyvin: »Tämä
kirja on kirjutettu oikiasa järjästyksesä ja
on hyvä lukia.» Nämä sanat sopivat ehdottomasti Almonin kirjaan.
SEPPO LEPPÄNEN

A. I. BETSINA (toim.) Ekonomika kapitalistitseskih stran. IzmeneniJa v strukture. Mysl,
Moskva 1966.468 sivua. Rpl. 1.71.
KARL-HEINZ ]ONUSCHEIT Die wirtschaftliche Rechnungsfuhrung. Entstehung, Entwicklung und Vervollkommnung im neuen ökonomischen System. Akademie-Verlag, Berlin 1.966.
163 sivua MDN 6.-.

GUNTHER KOHLMEV: Zielfunktionen des
sozialistischen
Wirtschaflens. AkademieVerlag, Berlin 1966. 24 sivua. MDN 1.70.
Ensinmainitussa venäläisessä teoksessa
tarkastellaan tärkeimpien markkina talousmaiden, USA:n (kirj. M. S. PALNIKOV), Englannin (M. S. V AISOV), Rans-
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kan (V. J. KUZNETSOV), Länsi-Saksan
(V. N. KOTov), Italian (N. P. VASILKOV)
ja Japanin (G. G. PIROGOV) taloudellista
kehitystä ja rakennetta toisen maailmansodan jälkeen, joskin vertailuja on tehty
myös sotaa edeltäneeseen aikaan. Johdannossa (kirj. A. 1. BETSINA) selvitetään
kapitalististen talouksien perusluonnetta,
dinkeinorakennetta sekä eri alojen suh.detta toisiinsa marxilaisen teorian valossa.
Niiden laskelmien pohjana, joihin kunkin maan kohdalla suoritettu analyysi
perustuu, ovat ao. maiden viralliset kan'santulo-, ulkomaankauppa- ym. tilastot.
Teoksessa esiintyvät aikasarjataulukot on
usein otettu suoraan länsimaisista julkaisuista.
Tutkimuksen pääpaino on ala otsikon
mukaisesti mainittujen maiden kansantalouksien - niin tarjonta kuin kysyntäpuolelta nähtynä - rakenteen selvittelyssä. Ehkä tästä syystä teoksen sisältö on
varsin kaavamainen. Kullekin maalle
,omistettu luku jakautuu kolmeen pää·osaan: kansantuotteen ja tärkeimpien
tuotantoalojen volyymin kehitys; kansantuotteen rakenne sekä sen käyttö; valtion
,osuus maan taloudessa. Kaikki maat kä:sittävää vertailevaa yhteenvetoa ei ole
tehty.
Koska tutkimuksen pohjana on marksilainen talousteoria, on tilastoista niiden
tekijöiden lisäksi, jotka tavallisesti kiinnostavat länsimaista kansantaloustieteilijää,
konstruoitu marxilaiselle teorialle tyypillisiä tunnuslukuja, kuten tuotantosektoreiden Aja B osuudet tuotannosta, investoinneista jne. Myös julkisen ~ektorin
kehitykseen ja sen osuuteen kansantulosta
on kiinnitetty erityistä huomiota.
Sisällyksen kaavamaisuus ei kuitenkaan
ole estänyt paneutumista kunkin maan
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sodanjälkeisen taloudellisen kehityksen erikoistekijöihin, kuten punnan heikkouden
syihin, viennin merkitykseen Länsi-Saksan
taloudelliselle nousulle, runsaisiin investointeihin Japanissa jne.
Kunkin maan kuvaus on toteavaaja saa
siten »historiallisen» leiman, mikä struktuurianalyysille on ominaista. Jos kuitenkin pahimmat marksilaisuudet karsittaisiin, kutakin maata . koskeva luku kävisi
hyvin meikäläisestä keskitason kansantalouden laudaturtyöstä. Tällainen katsausteos voitaisiin myös - tosin toisenlaisin
teoreettisin perustein - ajatella kirjoitetuksi lännessä.
KARL-HEINZ J ONUScHEITin teoksen nimi
viittaa suoraan siihen, mistä siinä on kyse.
Kun Itä-Saksa vuoden 1965 lopussa toi
julkisuuteen parin vuoden ajan hiljaisuudessa valmistelemansa »uuden talousjärjestelmän», jossa tuotantolaitoksien sisäinen toiminta tapahtuu »liebermannismin»
ajatusten mukaisesti, kävi myös yritysten
sisäisen kustannus laskennan uudistaminen
tarpeelliseksi. Uuden järjestelmän mukaan
yrityksen on eräiden muiden tuotantokriteereiden ohella peitettävä menonsa
tuloilla ja tuotettava mm. voittoa. Tämä
edellyttää tiukkaa kustannuslaskentaa,
joka nyt menettää tähänastisen lähinnä
formaalisen luonteensa. Tässä suhteessa
teos kuuluu, jos niin voidaan sanoa, »sosialistisen liiketaloustieteen» piiriin.
Teos jakautuu kolmeen osaan, joista
kahdessa ensimmäisessä luodaan historiallinen marxilaisteoreettinen katsaus kustannuslaskentaan Neuvostoliitossa ja ItäSaksassa. Kolmannessa osassa käsitellään
kustannuslaskennan merkitystä ja vaikutusta taloudelliseen suunnitteluun ja johtamiseen »uudessa talousjärjestelmässä».
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Tekijä näkee paljon vaivaa saadakseen
uudistuksen näyttämään marxilais-leniniläiseltä eikä askeleelta kohti kapitalismia.
Entisen »tonni-ideologian» todetaan olleen harha-askel, mutta osittain myös
välttämättömyys tuotannon ekstensiivisessä laajentamisessa. Nykyistä järjestelmää
taas tarvitaan tuotannon intensiivisyyden
lisäämiseksi.
Uudesta järjestelmästä saadut kokemukset ovat varsin vähäiset, onhan se
toiminut vasta pari, kolme vuotta. Kustannuslaskennan
toteuttamisvaikeudet

VICTOR R. FUCHS-JEAN ALEXANDER WILBURN Productivity Dijferences within the Service
Sector. NBER/Columbia Univ. Press, New
York-London 1967. 109 sivua. Sh. 22/6.
Teos tai oikeastaan raportti on jatkoa kahdelle aikaisemmalle palvelussektorin tuottavuutta koskevalle tutkimukselle. Näistä
aikajärjestyksessä ensimmäinen vertaili
tuottavuustrendejä Yhdysvalloissa tavaraja palvelussektorin välillä, kun taas toisessa
tarkasteltiin palvelussektorin kasvavaa
kansantaloudellista merkitystä.
Nyt puheena oleva tutkimus poikkeaa
edellä mainituista sikäli, että se on suoritettu vähemmän aggregatiivisella tasolla.
Raportin ensimmäisessä osassa (FUCHS)
analysoidaan korrelaatio- ja regressiotekniikan avulla tuottavuuseroja eräiden valikoitujen palvelussektoriin kuuluvien elinkeinohaarojen välillä Yhdysvalloissa v.
1939-1963. Mukaan on otettu vain sellaiset palvelussektorin elinkeinohaarat,
joista on ollut mahdollista saada tutkimusperiodin ajalta vertailukelpoista aineistoa.

näyttävät sitä paitsi olevan sosialismissa
samat kuin kapitalismissa. Se on voitu
toteuttaa suurimmissa yrityksissä, mutta
se kohtaa vaikeuksia keskisuurissa ja pienissä yrityksissä. Eräänä syynä tähän on
laskenta toimeen pystyvän koulutetun
työvoiman saanti.
Viimeinen eripainoksen luonteinen pikku julkaisu käsittelee sosialistisen talousmuodon tutkimuksen metodologisia kysymyksiä, ja myös siinä hyökätään voimak-kaasti »tonni-ideologiaa» vastaan.
ERKKI PIHKALA

Täten esimerkiksi julkinen hallinto yms~
palvelussektorin osat on automaattisesti
jouduttu jättämään pois, koska niiden_
tuotosta ei voida mitata muuten kuin työpanoksen perusteella; tämän pohjalta taas.
tuottavuuserot eivät ole analysoitavissa.
Valitut elinkeinohaarat peittävät palvelussektorista laskelmien mukaan 51 %,.
jolloin siitä on jätetty pois julkinen. hallinto, kotitaloudet sekä tietyt instituutiot~
Raportin toisessa osassa (WILBURN) tar-kastellaan tuottavuuseroja vielä yksityiskohtaisemmin ottamalla analyysiin mukaan vain kaksi toisilleen hyvin läheistä
elinkeinohaaraa, nimittäin parturit ja kauneussalongit.
Koko raportin päätarkoituksia on mainittu kolme: 1) tuottavuuserojen analysoin--nilla pyritään valaisemaan sitä, miksi palvelussektori kokonaisuutena näyttää parantavan tuotosta työyksikköä kohti hitaammin kuin tavarasektori ; 2) käyttä-mällä detaljoidumpia elinkeinohaaroja toivotaan voitavan selvemmin tuoda esiin
niitä käsitteellisiä ongelmia, jotka liittyvät
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tuotoksen ja panosten mittaamiseen nimenomaan palvelussektorin kohdalla; 3) tutkimalla tuottavuusmuutoksia aikasarja-analyysin avulla halutaan selvittää vastaavan
alueellisen poikkileikka usanalyysin mahdollisuuksia (myös kansainvälisellä tasolla).
Raportin ensimmäisessä osassa palvelussektoriin kuuluvat elinkeinohaarat on
jaettu kahteen pääluokkaan: vähittäismyynti ja »henkilökohtaiset palvelukset».
Edelliseen kuuluu mm. autojen vähittäis,
myynti, ravintolat ja huoltamot, jälkimmäiseen taas parturit, kauneussalongitautokorjaamot jne. Yhteensä valittuja
elinkeinohaaroja on kahdeksantoista. Ensimmäisessä pääluokassa reaalituotoksen
oletetaan olevan yhtä suuri kuin tavaroiden myyntivolyymi. Toisessa luokassa tuotos määriteltiin palveluksista saatujen kiinteähintaisten tulojen mukaan. Raportin
kirjoittaja painottaa kuitenkin, että näitä
mittoja on pidettävä vain approksimaatioina; ne eivät ole täsmälleen ekvivalentteja fyysisen tuotoksen kanssa.
Työllisyyttä mitattaessa perusmittana
on normaaliin tapaan kunkin elinkeinohaaran sisällä työskentelevien henkilöiden
lukumäärä, joka sisältää palkannauttijoiden lisäksi myös yksityiset elinkeinonharjoittajat. Osapäivätyöntekijät on muunnettu kokopäiväekvivalenteiksi. Tässä yhteydessä kirjoittaja toteaa, että yksityiset
elinkeinonharjoittajat muodostivat suurimman tiedonhankinta- ja mittaamisongelman.
Työllisyysmitasta pyritään tämän jälkeen eräiden, ei aivan epärealististen olettamusten pohjalta lähemmäksi puhdasta
työpanosta, jolloin voitaisiin ottaa huomioon mm. työajassa ja työvoiman laadussa tapahtuneet muutokset. Tällöin käytetään hyväksi suhteellisia muutoksia
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työntekijöiden saamissa työkorvauksissa.
Saatujen tuottavuuslukujen perusteella
tutkitaan sitten tuottavuuden muutoksia
eri elinkeinohaaroissa, ja todetaan niiden
olevan paria poikkeusta lukuun ottamatta
positiiviset mutta hajonnaltaan verraten
laajat. Kuudessa elinkeinohaarassa tuottavuuden keskimääräinen kasvu tutkimusperiodin aikana oli jopa suurempi kuin
koko kansantalouden vastaava kasvu. Saatujen lukujen pohjalta pyritään myös tekemään joitakin varovaisia johtopäätöksiä
sellaisten palvelussektorin osien tuottavuuden muutoksista, joita ei voida mitata
(esim. julkinen hallinto). Tämän lisäksi
testataan korrelaatiota taloudellisen kasvun ja tuottavuuden muutosten välillä
kyseisten elinkeinohaarojen kohdalla. Aikaisemmin Yhdysvalloissa suoritetuissa tutkimuksissa tavarasektorin puolella ei ole
yleensä havaittu positiivista korrelaatiota;
sen sijaan tässä tutkimuksessa ei hylätty
hypoteesia näiden välisestä positiivisesta
korrelaa tiosta palvelussektori~sa.
Raportin jälkimmäinen osa on »case»tutkimus. Siinä selvitellään verraten laveasanaisesti niitä syitä, jotka ovat vaikuttaneet huomattavien tuottavuuserojen syntyyn niinkin samantapaisten elinkeinohaarojen kuin parturien ja kauneussalonkien
välillä. Konventionaalisten tuottavuuteen
vaikuttavien tekijöiden lisäksi tarkastellaan mm .. huippukysyntäongelmaa sekä
osapäivätyöntekijöiden merkitystä.
Teos kokonaisuudessaan ei ole kovin
mielenkiintoisesti kirjoitettu. Sen sijaan
niiden ongelmien, joita siinä käsitellään,
tulisi olla ekonomisteja kiinnostavia. Tämä
selittyy jo siitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa yli puolet koko työvoimasta on
palvelussektorissa ja että tämä osuus on
kasvamassa.
VEIKKO MAKKONEN
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KATA B. KOZLOVA Monopoli i ih burzuaznyi
kritiki. »Mysl», Moskva 1966. 227 sivua.
.86 kop.
STANISLAV G. STRUMILIN I~torija tsernoj
metallurgii v SSSR. »Nauka», Moskva
1967. 442 sivua. Rpl. 2.54.
JEVGENI VARGA 20. vuosisadan kapitalismi.
Kustannusliike »Edistys», Moskova-Petroskoi (ei painovuotta). 140 sivua.

Vnesnaja torgovlja SSSR. Statistitseskij sbornik

1918-1966. Ministerstvo vndnej torgovli
SSSR, Planovo-ekonomitseskoe upravlenie.
Izdatelstvo »Mezdunarodnye otnosenija»,
Moskva 1967. 242 sivua. Rpl. 1.48.
Arvosteltavista kirjoista ensimmäinen on
modernia vertailevaa tutkimusta edustava, kaksi seuraavaa ovat marxisminleninismin huomattavien klassikoiden tuotteita. Viimeinen taas on erittäin arvokas
tilastojulkaisu.
KATA B. KOZLOVA on Neuvostoliiton
tiedeaka temian maailman talouden j akan:sainvälisten suhteiden instituutin tutkija.
Hän on ottanut tehtäväkseen käsitellä monopoleja ja niiden porvarillisia kriitikoita
Yhdysvalloissa julkaistun kritiikin pohjalta. Aluksi kuvataan suuryritysten kasvua ja markkinaosuuden lisäystä Yhdysvaltain viralliseen tilastoon ja erilaisiin
komiteanmietintöihin nojautuen. Toinen
luku käsittelee epätäydellisen kilpailun
teoriaa sekä varsinaisen kil pail un teorian
ulkopuolelta tehtyjä huomioita suuryritysten patenttikonsentraatiosta sekä markkinointiteiden kontrollista. Viimeisessä luvussa käsitellään erilaisia antitrustilakeja
ja niiden tehottomuutta.
Kozlovan lukeneisuus on erittäin suuri.
Aiheen valinta on kuitenkin rajoittanut
:sen amerikkalaisiin tutkijoihin. On lievästi

hämmästyttävää, että monopolista kilpailua käsittelevässä kirjassa ei tunneta lainkaan esim. JOAN ROBINsoNia. Muutoin
rauhallisesti ja kiihkottomasti kirjoittavan
Kozlovan koko lähtökohta on marxilainen.
Hän ei tutki, onko suuryritys tehokkaampi
kuin joukko saman tuotoksen tuottavia
pienyrityksiä, vaan keskittyy taloudellisen vallan kysymyksiin. Porvarimaissa ei
marxilaisuuden mukaan ole tehokkuusongelmaa - kapitalisti on pärjätessään
jo määritelmän mukaan tehokas - vaan
valtaongelma. Kozlova pyrkii näyttämään,
että taloudellinen valta on keskittynyt
Yhdysvalloissa tehokkuuden lisääntyessä.
Tässä suhteessa hän ei liene kovin väärässä.
Marxismin-leninismin taloustieteen suuriin nimiin kuuluu epäilemättä akateemikko STANISLAV GUSTAVOVITS STRUMILIN.
Vuonna 1877 syntynyt Strumilin on käsitellyt kirjoituksissaan miltei kaikkia Neuvostoliiton talouselämän kysymyksiä, ja
häntä pidetään eräänä nyt jo osittain hylätyn materiaalibalanssisuunnittelun arkkitehdeistä. Ilmeisesti aidon tieteellisen
rakkauden vetämänä hän on kuitenkin
sitten 1930-luvun palannut tuon tuostakin
rautametallurgian historiaan. Nyt käsiteltävänä oleva teos on tietyssä määrin jo
vuonna 1935 julkaistun magnum opuksen
revideerausta ja täydennystä. Kirjan nimi
on sikäli harhaanjohtava, että Neuvostoliiton rautametallurgian historialle on kirjan yli 400 sivusta uhrattu vain vajaa 10 % •
Strumilinin pyrkimyksenä onosoittaaNeuvostoliiton rautametallurgian teknisen viivästymän kehittyneiden kapitalistimaiden
suhteen vähentyneen jatkuvasti. Tämä
väite pitää epäilemättä paikkansa.
Kokonaisuudessaan Strumilinin kirja on
viehättävää taloushistoriallista luettavaa.
Koska minulla ei ollut mitään ennakkotie-
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toja esim. Uralin, Tulanja Karjalan luostareiden 1500- ja l700-lukujen raudantuotannon olosuhteista, on rajatietojeni
lisäys ääretön näistä asioista. Strumlinin
käyttämän kirjallisuuden luettelo on mahtava. Taloushistoriallisesti kouluttamattomana henkilönä allekirjoittanut jäi kuitenkin ihmettelemään, miksi ei esim. ruotsalaisia lähteitä ole lainkaan käytetty.
Itse kirjassa on 135 taulukkoa ja muutamia
liitetaulukoita, joiden hinta-, volyymi- ja
kustannusrakennetiedot saattavat hyödyttää suomalaisiakin lukijoita.
J EVGENI V ARGA on Strumilinin ikä tovereita (synt. 1879). Alkuperältään unkarilaisena ja Bela Kunin bolSevikkihallituksen finanssiministerinä vuonna 1919 toimineen Vargan elämäntyö on kulunut pääasiallisesti Maailmantalouden ja kansainvälisten suhteiden instituutin johtajana.
Hänet muistettaneen stalinismin 1940luvun lopulla ankara~ti kritisoimana revisionistina. Nyt suomeksi julkaistu teos ei
ole suinkaan Vargan pääteos. Sellaisenaan
sitä on ehkä pidettävä pitkäaikaisen tutkijatoiminnan päätteeksijulkaistuna esseekokoelmana. Sen venäjänkielinenjulkaisuvuosi on suhteellisen lähellä RosTowin
tunnettua antimarxilaista manifestia. Tietenkään ei ole hämmästyttävää, että
Rostow ja Varga tulevat vallan eri tuloksiin kapitalismin kasvukyvystä. Vargan
teos ei ole kovinkaan aggressiivista tekstiä,

mutta luulisin, ettei Vargaa 50 vuotta nuorempi neuvostoliittolainen ekonomistipolvi
juuri enää allekirjoittaisi kaikkia kirjan
teesejä. Minusta on hyvä, että venäjänkieltä taitamaton suomalainen lukija voi
tutustua marxismin-leninismin klassikkoihin. Tässä suhteessa on kustannusliike
»Edistykselle» annettava tunnustus. Sen
sijaan suomalaisille kustantajille, jotka eivät julkaise suomeksi neuvostoliittolaista
kansantalouskirjallisuutta ei voi antaa
tunnustusta. EHRHARD, ROSTOW, RÖPKE,
DRUCKNER jne. on julkaistu, mutta voidaan epäillä, ovatko ne juuri edistäneet
lukevan kansamme arvomaailman tasapuolista kehitysmahdollisuutta.
Viimeinen otsikkoon painettu teos on
poimittu miltei umpimähkään Neuvostoliitossa 50-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistusta runsaasta »pitkien sarjojen» tilastofloorasta. Julkaisu on tietääkseni ensimmäinen, joka antaa täydellisen, vuosi vuodelta etenevän kuvan Neuvostoliiton ulkomaankaupasta tavara- ja maaryhmittäin,
sekä käyvin hinnoin että volyymeina. Neuvostoliiton ulkomaankauppatiedot on toki
voitu tähänkin saakka - myös ns. pimeiden vuosien kohdalta - konstruoida ulkomailta käsin. Nämä tiedot on kuitenkin
ollut etsittävä peräti hajanaisista lähteistä. On hyvä, että ne nyt ovat yksien
kansien välissä.
JUSSI LINNAMO

HEINZ KÖHLER Weifare and Planning: an
Ana?Jsis of Capitalism versus Socialism. John
Wiley & Sons, lnc., New York -London
1966. 175 sivua. Sh. 15/-.

tisen Tasavallan kansalainen, mutta toimii
nykyisin Yhdysvalloissa yliopiston opettajana. Hänen pyrkimyksenään on ollut kirjoittaa lähinnä opetustarkoituksia palveleva, talousjärjestelmiä analyyttisesti käsittelevä kirja. Erilaisia kokoomateoksia on
ilmestynyt aina silloin tällöin, mutta Köh-

Tämän suppeahkon teoksen kirjoittaja
HEINZ KÖHLER on ollut Saksan Demokraat-
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lerin kirjan tapaista yhtenäistä lyhyttä johdantoa kyseiseen aihepiiriin en ole aikaisemmasta kirjallisuudesta tavannut kovinkaan monta. Erilaisista artikkeleista kokoonpantuja teoksia pyrkii vaivaamaan
yhtenäisyyden puute, kokonaisuus katkeaa
siihen mihin artikkelikin ja näin ollen kokoomateokset eivät aina ole onnistuneita
johdantokirjoiksi talousjärjestelmien tutkimiseen. Siinä mielessä Köhlerin kirja
täyttää erästä aukkoa pedagogisessa kirjallisuudessa.
Teoksen johdantoluvussa Köhler kertaa
taloustieteen peruskäsitteitä - tarpeita,
niukkuutta ja tuotantoa. Esitetyt kapitalismin ja sosialismin määritelmät perustuvat tuotantovälineiden omistuksen ja käytön erilaisuuteen näissä talousjärjestelmissä.
Köhler määrittelee aluksi myös ne kriteerit, joiden perusteella talousjärjestelmien toi~intaa analysoidaan. Kriteereinä
ovat tuoteintovoimien täyskäyttöisyys, tuotantovoimien käytön tehokkuus Paretooptimin mielessä, tuloDjako ja taloudellinen kasvu. Teoksen tarkastelunäkökulma
on tällöin looginen ja ongelmanasettelu
vetää lukijan mielenkiinnon hereille.
Kriteerien valinnan jälkeen Köhler formuloikajJitalistisen täydellisen kilpailun
yleis~Il( mallin. Tämän mallin tavanomainen kritiikki suoritetaan viidennessä 1uvussa. Tässä vaiheessa on teoksessa jätetty
taakse 66 sivua.
Kirjan loppupuolen tarkastelut omistetaan sosialistisen talousj ärjestelmän mallien
hahmottamiseen. Aluksi esitetään näistä
LANGEn ensimmäisenä formuloima kilpailevan sosialismin malli, jossa tuotantovälirieet omistaa yhteiskunta, mutta jossa hin-

tojen muodostuminen tapahtuu hyödykemarkkinoilla täydellisen kilpailun vallitessa.
Keskitettyä sosialistista talousjärjestelmää Köhler kuvaa ensin panos-tuotosmallia ja sitten lineaarisen ohjelmoinnin
mallia käyttäen. Nämä mallit soveltuvat
ideaalitapauksessa sosialistisen talouden
keskusjohdon optimaalisen päätöksenteon
välineiksi.
Teoreettisten tarkastelujenjälkeen Köhler siirtyy tekemään empiirisiä havaintoja
Neuvostoliiton talousjärjestelmästä. Tällöin todetaan, että käytännön talouspolitiikan johtamismenettelyt ovat ainakin
tähän saakka poikenneet huomattavasti
siitä, mihin mallitarkastelujen perusteella
päädyttäisiin. Neuvostoliiton talousjärjestelmän peruspiirteet on esitetty selkeästi ja
havainnollisesti.
Yleensäkin teoksen esitystapa on suurimmaksi osaksi selkeätä ja helposti ymmärrettävää. Lineaarisen ohjelmoinnin
mallin esittelyssä tahtovat keskeisimmät
ideat kuitenkin hukkua tasapaksuun esitykseen, mutta varjohintojen merkitystä
on pystytty luonnehtimaan muutamalla
rivillä verraten osuvasti.
Köhler on onnistunut luomaan suppeahkon johdantokirjan erilaisten talousjärjestelmien tutkimukseen. Teos on »selfcontained», jossa vaikeat asiat on jätetty
pois ja mukana olevat on yleensä riittävästi
perusteltu. Teos aukoo mukavasti tietä
jatko-opinnoille ja sen rakenne tarjoaa
rungon vaikkapa hiukan laajemmalle luentosarjalle aiheesta. Teos on sopivaa luettavaa myös sellaisille, jotka haluavat vain
»yleissivistystä» erilaisten talousjärjestelmien toimintojen perusteista.
REINO HJERPPE
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JEAN-PHILIPPE LEVY translated by JOHN
G. BIRAM The Economic Lije af the Ancient
World. The University of Chicago Press,
Chicago-London,1967. IX + 147 sivua.
Sh.45/-.
Kansilehden esittelyn mukaan taloushistoriasta kiinnostunut saa tässä käteensä
ensimmäisen englanninkielisen teoksen,
jossa annetaan kokonaiskuva muinaisaikojen taloudesta. Kirja on tiiviisti, mutta
silti hyvin mielenkiintoisesti kirjoitettu.
Kysymyksessä on kuitenkin vain lyhytjohdatus silloiseen talouselämään ja kirjan
lähdeluettelo sisältääkin yli 250 teosta niitä
varten, jotka haluavat perehtyä asiaan
syvemmin.
Teos käsittelee aikakautta noin vuodesta 2000 eKr. vuoteen 470 jKr., jolloin
Länsi-Rooman imperiumi hajosi. Taloudelliset järjestelmät, maatalouden ja teollisuuden kehitys, ulkomaankauppa, rahatalouden synty ja pankkilaitos, taloudelliset kriisit jne. antavat ainakin allekirjoittaneelle kuvan, jonka tanskalainen kirjailija Karen Blixen tiivistää yhteen lauseeseen: »Maailmassa on vain seitsemän tarinaaja kaikki muut ovat niiden toisintoja.»
Jos sanomme, että kirja on hyvä, se
riittää arvosteluksi. Teoksen kaikkien aspektien esittely ei taas ole mahdollista.
Allekirjoittanut pyrkii saamaan teoksesta
esiin taloudelliset syyt, jotka johtivat suurten valtakuntien tuhoutumiseen.
Ennen helleenistä aikaa maailmassa oli
kaksi suurvaltaa, faaraoiden Egypti ja
Babyionia. Egyptin talousjärjestelmä oli
sosialistinen. Valtio omisti tuotantovälineetja valvoi tuotantoa,jakelua sekä kulutusta. Järjestelmän takana ei ollut ainoastaan valta poliittinen vaan myöskin talouspoliittinen ajattelutapa. Valtiontalouden
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kumulatiivinen ylijäämä, ts. karttuvat viljavarastot, antoi hallitukselle mahdollisuuden antisyklisiin toimenpiteisiin lamakausien sattuessa. Järjestelmä toimi suhteellisen kitkattomasti, kunnes Ptolemaiokset
ottivat hallitusvastuun Aleksanteri Suuren
jälkeen, mutta tästä myöhemmin.
Babyionia oli puolestaan yksityiskapitalistinen maa, jossa pääomajakautui kuninkaiden, temppeleiden ja yksityisten pankkiirien kesken. Järjestelmästä johtuen siitä
muodostui parin vuosituhannen ajaksi
maailmankaupan keskus, kun taas Egyptin
talous oli melko suljettu. Pääoman liikku-·
vuus oli suuri ja investoinnit kohdistuivat
maatalouteen sekä kaupan ja yksityisen
kulutuksen finanssiointiin. Rahalainojen
korko oli 20 prosenttia ja viljalainojen 33
prosenttia. Protestilistalle joutuminen ei
merkinnyt hengenmenoa, koska velkojalIe
oli tuottavampaa myydä velallinen ja hänen perheensä orjiksi.
Babyionia liitettiin myöhemmin Persian
.imperiumin talousalueeseen, jossa järjestelmä oli erilainen. Persian suurkuninkaat
pitivät parempana verojen keräämistä
verojen itsensä vuoksi, joten pääoma ei
enää liikkunut. Osa veroista käytettiin
sotalaitoksen ylläpitoon ja osa loistavaan
hoviin. J äännös talletettiin arvometalleina
holveihin. Tämän politiikan tuloksena talouselämä lamaantui ja kun kreikkalaiset
Aleksanteri Suuren johdolla valloittivat
maan, he tapasivat apaattisen väestön,
tukkeutuneiden kanavien verkoston ja erämaiksi muuttuneet viljelysalueet. He saivat
kuitenkin lohdutuksen 5 500 tonniin nousevasta kulta- ja hopeavarannosta, joka
lepäsi työttömänä kuninkaallisen palatsin
kellareissa.
Ptolemaiosten dynastian Egyptissä kertautuvat Persian vaiheet. Faaraoiden so-
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siaalinen talouspolitiikka muuttui pelkäksi
kauppa- ja fiskaalipolitiikaksi, jonka ainoa
tavoite oli kuninkaiden kultavarannon
kartuttaminen. Se oli valtion kapitalismia,
jossa valtio omisti kaiken yksityisiä työvälineitä myöten, joita vuokrattiin työntekijöille. Öljykasvien kohdalla valvonta
oli vähintäänkin tehokasta. Valtio lainasi
siemenet viljelijöille tietyllä korolla. Koko
sato oli myytävä valtiolle, joka toimi tukkuportaana tuottajien ja vähittäiskauppiaiden välillä, hintojen ollessa kaikilla
tasoilla valtion määräämät. Egypti oli silloisen maailman vilja-aitta ja tämän järjestelmän vallitessa sen vientiylijäämä
nousi suureksi. Egyptin merkantilismi oli
kuninkaalle edullinen ja esimerkiksi Ptolemaios II:n kerrotaan lisänneen varallisuuttaan 450 kulta- ja hopeatonnilla vuosittain. Mitalin toinen puoli kertoo, että
Egyptin talous romahti 3. vuosisadalla
eKr. Työntekijät pakenivat maa-alueiltaan, Aleksandrian kauppa loppui ja erämaan hiekka suoritti tilinpäätöksen.
Tämän jälkeen tulisi kertoa Kreikan ja
Aleksanteri Suuren jälkeisen hellenistisen
ajan talouselämästä, aikakaudesta, joka
päättyi Rooman vallan laajentumiseen.
Se vaatisi kuitenkin oman esittelynsä ja on
myös sikäli aiheen ulkopuolella, ettei murentuminen tapahtunut niinkään taloudel~
listen virheiden takia kuin Rooman valtapolitiikan tuloksena. Tietysti tässäkin tapauksessa voidaan sanoa, että välillinen
syy oli taloudellinen; roomalaiset voittivat,
koska taloudellinen hyvinvointi ja askeettinen sotilaskunto eivät näytä viihtyvän
yhdessä.
Jo roomalainen Cato oli sitä mieltä,
että Kartagoa ei pidä unohtaa. Tämä.
alunpitäen foinikialainen siirtokunta eli
hellenistisellä ajalla »in splendid isolation».

Sen poliittisen vallan ja talouden perustana oli kauppa, jota se suojeli voimakkaan laivaston ja loistavan diplomatian
avulla. Heidän teollisuutensa oli vähäistä
ja laadultaan kehnoa, mutta sen tarkoituksena olikin pääasiassa barbaarien miellyttäminen, sillä he harjoittivat myös kompensaatiokauppaa: kiiltävää rihkamaa sivistyneen maailman tarvitsemia ylellisyystavaroita vastaan.
Rooman ja Kartagon konflikti päättyi
jälkimmäisen tuhoon etupäässä siksi, että
Rooma ei kärsinyt itsenäisiä valtioita lähellään. Riidan alkusyy oli kuitenkin
kauppapoliittinen ja Kartagon lopullisessa
tuhoamisessa oli ainakin nimellisenä aiheena monetäärinen arvovalta. Näiden
kahden suuren ensimmäinen yhteydenotto tapahtui kauppasopimuksen merkeissä
noin vuonna 350 eKr. ja sopimuksia jatkettiin vajaan sadan vuoden ajan. Ne olivat Kartagon sanelemia ja sallivat roomalaisten käydä kauppaa itse Kartagon kanssa ja sen valvonnassa myöskin Sisilian ja
Sardinian kanssa. Pohjois-Mrikan rannikko
oli kuitenkin roomalaisilta kiellettyä aluetta. Ensimmäisessä puunilaissodassa olikin
sitten kysymys Sisilian valvonnasta. Kartagon valta supistui vähin erin Rooman
kanssa käytyjen sotien seurauksena ja vuoteen 150 eKr. mennessä se oli menettänyt
kaiken maailmanpoliittisen merkityksensä.
Se oli kuitenkin edelleen varakas ja erehtyi
lyömään kultarahaa, vaikka Rooman virallinen rahayksikkö oli tuolloin kuparia.
Teoksen mukaan »he täten herättivät
Rooman kateuden ja provosoivat lopullisen tuhonsa vuonna 146 eKr».
Rooman myöhempi taloudellinen historia koostuu tuotannon ja kaupan ekspansiosta, tuotannon ja kulutuksen välisestä tasapainottomuudesta, taloudellisista
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ja monetäärisistä kriiseistä jne. ja kun saavumme 5. vuosisadalle jKr., taloudellinen
valta on keskittynyt senaattoriluokassa 200
perheen käsiin. Länsi-Rooman talous alkoi
lakastua, mutta ennen lopullista tuhoa keisarillinen hallitus pyrki vielä löytämään
lääkkeen suunnitelmataloudesta. Tämä oli
kolmas sensuunta:inen kokeilu faaraoiden
ja Ptolemaioksien jälkeen, mutta tavoite
erosi niistä kummastakin. Oikeastaan voidaan sanoa, että mitään pitkän tähtäimen
tavoitetta ei ollutkaan, se oli vain
välttämättömyyden sanelemaa politiikkaa.
Halli tus tarvitsi armeij an ja sitä varten
'sotilaita, se tarvitsi rahaa ja elintarvikkeita
ruokkiakseen Roomaa ja puolustautuakseen taloudellista valtaa omaavien vääryyksiä vastaan. Jälleen toistui vanha näytelmä entistä ahtaammissa puitteissa. Valtio ulotti valvontansa kaikkialle. Rappeutuneet viljelysmaat yritettiin saada kuntoon verottamalla maalaisväestöä myöskin
tuottamattomasta maasta. Ylimmäishinnat asetettiin suunnilleen kaikiJle hyödyk-

keille ja ulkomaankauppa säännösteltiin
täydellisesti. Valtio ryhtyi tuotantotoimintaan. Se osti, myi ja takavarikoi sekä valvoi jakelua ja kulutusta. Valtio loi myös
täydellisen korporatiivisen järjestelmän.
Viljakauppiaan pojan tuli pysyä viljakauppiaana ja leipurin vävyn oli tultava leipuriksi. Sotilaiden tuli pysyä sotilaina ja talonpojat sidottiin maahansa. Valtion interventio ja veropolitiikka johtivat siihen,
että sekä rikkaat että köyhät rukoilivat
barbaarien tulevan pelastamaan heidät
taakan, alta, ja näin myös tapahtui.
Montesquieusta lähtien historian tutkijat ovat pitäneet Rooman häviötä taloudellisten olosuhteiden tuloksena. LänsiRooman imperiumi romahti 5. vuosisadalla, mutta Itä-Rooman keisarikunta kukoisti edelleen. Sen talous oli terve emmällä pohjalla ja se pysyi rikkaampana ja
näin sotilaspoliittisesti vahvempana. Se
tuhoutui vajaat tuhannen vuotta myöhemmin kuin Länsi-Rooma.
ERKKI KETOLA

HEINZ SAUERMANN (toim. ) Beiträge zur
experimentellen Wirtschaftsforschung. J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen 1967.
VII + 276 sivua. Lw. DM 62.-, Brosch.
DM 57.-.

tonta suorittaa eSlm. raha- tai finanssipolitiikan keskeisiin ongelmiin liittyviä
kokeita jakamalla ihmiset vaikkapa koron
tai verojen korkeuden suhteen koe- ja
tarkkailuryhmiin siihen tapaan kuin esim.
tri PEKKA KUUSI alkoholipoliittisessa tutkimuksessaan. Näin usko, että taloustiede
tutkimusmenetelmiensä suhteen on eroava
sellaisista kokeellisista aloista kuin fysiikka,
kemia, lääketiede ja maan- tai metsänviljelystutkimus, on säilynyt lujana. Opiskelijapolvi toisensa jälkeen on oppinut,
että varsinaisten kokeiden mahdottomuuden vuoksi on taloustieteessä turvauduttava toisaalta teoreettisten mallien avulla

Taloustieteilijät ovat viime vuosikymmeninä olleet - näennäisistä kiistoista
huolimatta - jokseenkin yksimielisiä tieteensä keskeisistä metodikysymyksistä. On
myönnetty kokemusperäisen tiedon avainasema ja on ymmärretty, että kontrolloitu
koe on periaatteessa suotavin menetelmä
tarvittavan kokemus tiedon hankkimiseksi.
Mutta on myös korostettu, että on mahdo-
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suoritettavaan ajatuskokeiluun, toisaalta
todellisuuden ei-kontrolloidun kehityksen
tuottaman tietoaineiston analyysiin. Pääpaino näissä siirtyi taas epäkokeelliseen
tilastolliseen tutkimukseen, sitten kun tilastotiede oli luonut uskon, että vaikutussuhteiden selvittäminen on tietyssä mielessä mahdollista, vaikka moni asia olisikin muuttunut samanaikaisesti.
Esiteltävän teoksen tavoitteena on osoittaa, että varsinaisten kokeiden suorittaminen on vakiintuneessa ajattelussa sittenkin liian hätäisesti hyljätty. Sellaiset
kokeet, jotka todella ihmisten taloudelliseen asemaan vaikuttaen saattavat heidät
eri asemaan, ovat tietysti mahdottomia.
Tiedon hankkimiseksi järjestetyissä kokeissa olosuhteet voidaan juuri tässä suhteessa luoda todellisuudesta poikkeaviksi,
ja kuitenkin saadaan aikaan tilanne, joka
paremmin kuin epäkokeellinen materiaali
tekee mahdolliseksi tutkia mm. päätöksentekoa konfliktitilanteissa ja yleensä epävarmuuden vallitessa. Vasta huomion siirtyminen talouspoliittisista makro-ongelmista mikroteoriaan tekeekin kokeiden
merkityksen todella selväksi. Professori
SAuERMANNin toimittama teos on syntynyt juuri mikro-ongelmien pohjalta. Hänen tutkijaryhmänsä asetti itselleen kysymyksen, eikö koulutusvälineinä käytettyjä
yrityspelejä voitaisi käyttää myös kokeellisen tutkimuksen välineenä, jonka avulla
on mahdollista saada kilpailuteorian tarvitsemaa kokemusperäistä tietoa.
Käsitettä »experimentelle Wirtschaftsforschung» on esiteltävässä teoksessa siis
käytetty hyvin täsmällisessä mielessä. Kirjoittajat katsovat, että kokeellisesta taloustutkimuksesta on syytä puhua vain,
jos todella on kysymys koehenkilöiden
taloudellisen käyttäytymisen havainnoimi-

sesta ja näiden havaintojen analysoimisesta. Ns. simulointi jää näiden varsinaisten kokeiden ulkopuolelle, sillä siinähän ei
ole kysymys ihmisten hapuilevien päätösten seuraamisesta, vaan simuloinnissa tietokone selvittää numeerisen lopputuloksen alkuolettamusten pohjalta samaan tapaan kuin perinteisessä talousteoriassakin,
malli vain on komplisoidumpi. Toisaalta
myös varsinainen kokeellinen taloustutkimus muistuttaa teoreettista kokeilua siinä,
että kummankaan tulokset eivät suoraan
liity todellisuuteen, vaan niiden yleistettävyys on erikseen selvitettävä.
Sauermannin teos sisältää yhteensä'
seitsemän neljän eri henkilön kirjoittamaa artikkelia. Niiden taustalla olevat
kokeet on suoritettu Frankfurt am Mainissa, Kielissä ja Baselissa. Ensimmäinen
artikkeli on yleiskatsaus kokeellisen taloustutkimuksen kehityksestä. Sen jälkeen seuraa kolme' raporttia yrityspelikokeista,
yksi pelaajien toimintasuunnitelmien saattamisesta tulkinnan kannalta suotavimpaan muotoon, yksi dynaamisen markkinamaIlin simulointia käsittelevä kontrolliraportti ja lisäksi selostus aikasarjan kehitykseen liittyvien odotusten kokeellisesta
tutkimuksesta. Teos sisältää myös englanninkieliset yhteenvedot ja hyvän luettelon
aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.
Taustalla olevista yrityspeleistä mainittakoon, että ne liittyivät kaikki oligopolistiseen kilpailuun, mikä onkin yrityspeleille tyypillistä. Pelit olivat ns. yleispelejä, joissa tehtiin yrityksen kaikkiin
funktioihin liittyviä päätöksiä. Ensimmäisen raportin perustana oleva kilpailuasetelma oli kuitenkin varsin yksinkertainen,
niin että esim. investointikäyttäytyminen
tuli vasta myöhemmissä peleissä mukaan.
Kun päätavoitteena oli tutkimus eikä pe-
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laajien kouluttaminen, eivät pelit muodostuneetkaan niin komplisoiduiksi, että
erotuomarina olisi jouduttu käyttämään
tietokonetta, mikä koulutuspeleissä on
varsin yleistä. Uutta teoreettiseen oligopolitutkimukseen verrattuna oli se, että
markkinatilanteen hahmottamisen epätäydellisyys ja kokemuksesta oppiminen
tulivat mukaan. Eri raportteihin sisältyvien periaatteellisten johtopäätösten tiivistäminen yhdeksi ainoaksi yhteenvedoksi on tällaisen esittelyn yhteydessä mahdotonta. Oligopoliteorian hylkääminen ei
kuitenkaan näytä luultavalta, sen lähtökohtaolettamuksena olisi vain oltava eingeschränkte Rationalität. Muodissa oleva rationaalisen voi tonmaksimoinnin arvostelu
näyttäytyy siis melko oikeutettuna.
Frankfurtin yliopisto ei ole ainoa paikka,
missä kokeellista taloustiedettä on kehitelty, mutta Sauermann kollegoineen kuuluu kyllä alan pioneereihin, sillä heidän
työnsä alkoi jo 1950-luvun puolivälissä.
Kokeellinen tutkimus on todella syytä
muistaa kolmantena metodivaihtoehtona
teoreettisen ajatuskokeilun ja ei-kokeellisen empiirisen tutkimuksen rinnalla. Kokeilua saatetaan pitää epärealistisena leikkinä, mutta muissa sosiaalitieteissä ovat
juuri äärimmäisen elementaariset kokeet

osoittautuneet hyödyllisiksi. Sopivan eSImerkin yksinkertaisuuden voimasta tarjoavat GEORGE HOMANsin teoksessa »Social Behaviour» selostetut kyyhkyskokeet.
Sosiologian ja psykologian alalla kokeiden
merkitys onkin jo keskeinen, ja ilmeisesti
juuri kokeellinen metodi on se, jonka
puitteissa usein kaivattua taloustieteen ja
psykologian yhteistyötä voisi syntyä. Ainakin ns. tutkijakoulutuksessa pitäisi kaikkien metodivaihtoehtojen olla tasapuolisesti esillä varsinkin meillä Suomessa,
jossa ei-kokeellinen empiirinen tutkimus
on saanut osakseen liiaksi huomiota sekä
teorian että kokeilun kustannuksella. Kokeellisen taloustutkimuksen välitön »hyöty» ei useinkaan liene kovin merkittävä,
mutta toisaalta se on halpaa muuhun
kokeelliseen tutkimukseen verrattuna. Kokeelliseen tutkimukseen osallistuminen on
luultavasti yhtä hyödyllistä tutkijaksi kouliu tuvan kannalta, kuin yrityspeleihin
osallistuminen on käytännön liikkeenjohtotehtäviin valmentautuville. Nämä kaksi
asiaa kytkeytyvätkin kiinteästi toisiinsa,
niin että Sauermannin teoksesta on
varmasti hyötyä paitsi tutkimusmetodimielessä myös koulutustarkoituksiin käytettäviä yrityspelejä suunniteltaessa.
VEIKKO K. REINIKAINEN

LELAND B. YEAGER International Monetary
Relations: Theory, History, andPolicy. University of Virginia, Harper & Row, New
York - Evanston - London 1966. 504
sivua. Sh 45/-.

päättelemään, ettei kriitikko ole sattunut
olemaan kekseliäimmällä päällään. Kun
mainesanojen varasto on päässyt ehtymään, pääseekin ylläolevalla toteamuksella usein pälkähästä. Puheena olevaan
teokseen nähden tuo kliseoitunut lauseparsi voidaan kuitenkin nähdäkseni ottaa
aivan sananmukaisesti. Puhtaan teorian
puolelta kansainvälistä kauppaa katsovia

Jos teoksen arvostelija toteaa lukemansa
kirjan täyttävän tuntuvan aukon alan
kirjallisuudessa, lukija on usein oikeutettu
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erityistutkimuksia ja koko oma teoksia on
viime vuosina nähty useitakin. Parhaita
erityistutkimuksia on ollut STAFFAN BuRENSTAM LINDERin An Essay on Trade and
Transformation, kokoomateoksista taas kiitoksen ansaitsevat erikoisesti RICHARD E.
CAvEsin Trade and Economic Structure: Models and Methods sekä MURRAY C. KEMPin
The Pure Theory of International Trade, jossa
luvun verran käsitellään myös rahaa ja
valuuttamarkkinoita.
Monetaarin teorian näkökulmasta kansainvälistä kauppaa katsovista uusista kokoomateoksista sitä vastoin on ollut tuntuva puute, ei vähiten siksi, että näistä
ongelmista muuten on kirjoiteltu varsin
paljon ja tasoltaan epätasaisesti sekä hajanaisesti. Tämän kirjoittaja on tottunut turvautumaan W. W. SCAMMELLln International Monetary Polity-teokseen, joka vuonna
1962 ilmestyneeseen paperikantiseen korjattuun painokseen tehdyistä lisäyksistä
huolimatta vaikuttaa vanhentuneelta ja
kevyehköltä. Olisihan muitakin ollut,
mutta YEAGERin uuden teoksen veroista
ei käsiini ole sattunut.
Lupauksensa mukaan Yeager antaa
meille kansainvälisten raha taloudellisten
suhteiden teoriaa 244 sivun verran ja historiaa sekä poli tiikkaa täsmälleen saman
verran. Alkajaisiksi tosin vilautetaan esirippua nopeasti ja näytetään »Realities
behind the Veil of .Money and Prices»:
kaupan hyötyä ja yleistä tasapainoteoriaa.
Tämä esirippu lävähtää kiinni - moneaaria ja reaalia teoriaa ei siis vieläkään
tsaatu papin eteen - mutta monetaarin
teorian esittely muodostaa sekä laatu.nsa
että laajuutensa puolesta kunnioitettavan
kokonaisuuden.
Lukija pääsee Yeagerin myötä porautumaan syvälle valuuttakursseihin, -instru-

mentteihin ja -markkinoihin, ja tätä tarkastelua täydentää havittelijoiden tasapainon sekä itseään ylläpitävän ja kiihdyttävän spekuloinnin samoinkuin kansainvälisen kaupan ja investointitoiminnan esteenä
olevan valuuttariskin ja tasapair{ottavan
julkisen väliintulon selkeä analyysi. Näiden väliin mahtuu valuuttamarkkinoiden
tasapainoehtojen johtaminen sekä maksutaseen tasapainottumisen ja välittömän
säännöstelyn, vaihtosuhteen ja hintatasojen välisten yhteyksien johdonmukainen
esitys. Kautta linjan ei tosin päästä kovin
pitkälle: todetaan, että »a respectable if
not conclusive case can be made for direct
controls - or more probably for tariffs
instead - to improve the terms of trade
of certain countries». Tuontisäännöstelyä
ei todeta suoranaisesti virhepäättelyyn perustuvaksi »to prOJ;llote economic developmept, and to promote the diversification
of economies judged to be precariously
specialized in and dependent on the export of one or a few primary commodities».
Eftaan tai muihin yhdentymisilmiöihin ei
näissä yhteyksissä viitata.
Ankeana devalvaatiosyksynä on erityisen kiintoisaa lukea valuuttakursseja ja
hintatasoa käsittelevää kappaletta. Yeager
toteaa ostovoimapari teettidoktriinin ensinnäkin olevan konkreettisemmin mielekäs kuin kilpailevan teorian valuuttakurssien muodostumisesta. Tavallisimmat doktriinin a priori vastaväitteet eivät riistä
siltä sen mahdollista relevanssia vapaiden
valuuttamarkkinoiden todennäköistä stabiliteetin astetta arvosteltaessa, vaikka ne
saattavatkin implikoida mitä tahansa oppilauseen täsmällisestä tilastomatemaattisesta soveltamisesta. Yeager väittää todellisten valuuttakurssien ja laskettLtien ostokykypariteettien vastaavan toisiaan varsin

KIRJALLISUUTTA

165

merkillepantavalla tavalla. Devalvointi,
joka poistaa todellisen maksutasevajauksen
ja täten riistää meiltä yli kansallisten varojen elämisen suoman tilapäisen ilon, pyrkii nostamaan hintoja. Sen sijaan aikaisempia säännöstelytoimia korvaavalla devalvoinnilla ei näitä vaikutuksia välttämättä ole. Inflationaari paine riippuu paljon siitä, onnistutaanko devalvoimaan tasapainotasolle vai ammutaanko yli tai ali.
Valuutan tuettu aliarvostus yhdessä siihen
liittyvine vaihtotaseen ylijäämineen pyrkii
olemaan vaikutuksiltaan inflationaari. Sen
sijaan tasapainovaluuttakurssi ja ulkomaankaupan säännöstelyn välttäminen
pyrkivät kohdentamaan taloudellisia voimavaroja ja tuotannontekijöitä uudelleen
komparatiivin edun mukaisesti ja tämä
vaikuttaa pitkäjänteisesti anti-inflationaarilla tavalla.
Maailmantaloudellisen 'raha- ja valuuttapolitiikan historian kuvaus hämmästyttää asiatietojensa monipuolisuudella ja
kattavuudella. Paikka paikoin saamme
miltei tunnin tarkkuudella seurata Amerikan vuosien 1931-1933 kulta- ja pankkikriisejä tai kamppailla saksalaisten mukana tuotua inflaatiota vastaan! Otsikon
politiikka-sana muuten viittaa juuri tähän

historialliseen osaan; teoriaa käsittelevässä
osassa ei käsitellä talouspolitiikan teoriaa.
Teos loppuu Yhdysvaltojen maksutasekehityksen kuvauksen jälkeen maailman likviditeettiongelmaan ja tätä osaa on valitettavasti pidettävä antikliimaksina: se jää
hajanaisen deskription asteelle kuten miltei kaikki muukin maailman likviditeetistä
tähän saakka kirjoitettu. Milteipä ainoa
analyysin tasolle yltänyt on PETER B. KENEN, joka vuonna 1960 julkaistussa artikkelissaan International Liquidity and the Balance af Payments af a Reserve Curr~ncy Country
eritteli järjestelmän reaktioita varantojen
kultapitoisuuden muutoksiin, järjestelmän
stabiliteettiehtoja sekä näiden talouspoliittisia implikaatioita. On sääli, ettei Yeager
ole nähnyt hyväksi seurata hänen jälkiään.
Yeagerin teos kuuluu siihen jokseenkin
harvinaiseen luokkaan, jota voi perustellusti suositella sekä spesialisteille että niille,
jotka vasta aikovat aihepiiriin tutustua.
Edellisille teoksesta löytyy varmasti vielä
jotain uutta tai ainakin väittelyn aihetta;
jälkimmäisille sen uskoisi osoittautuvan
harvinaisen helppolukuiseksi. ja päteväksi
opastajaksi. Välinpitämättömäksi se tuskin jättää ketään.
KALEVI KAILASVUORI

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA
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tynyt valtioon», kirjoittaja suosittelee en
esteiden poisraivaamista maapallon muuttamiseksi »maailmankyläksi». Suhteellisen laajasti ja samalla hauskasti hän käsittelee kielikysymystä päätyen radikaaliseen
yksikielisen maailman yhtenäiskulttuuriin. Sitten kritikoidaan mm. nurinkurista
kansallisten tieteiden harjoittamista, kansalaisuuskysymystä ja mieletöntä passipakkoa. Pääkappaleessa »maailmanta-

ARVO PUUKARI Välivaihe Suomi. Otava,
Helsinki 1967. 144 sivua.
Kirja väläyttelee avaria, osittain kärjekkään utopistisia näköaloja maapallon
integroitumisesta sen eri muodoissa. Aloittaen kysymällä »miksi kehitys on pysäh-
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lous» ovat tunnussanoina esim. »Suomen
työ» ja »vieraskauhu» pohdittaessa kansainvälistä työnjakoa ja tullisuojaa sekä
kansainvälisten pääomaliikkeiden merkitystä.
Monessa kohdin kirjoittaja katsoo asioita kuitenkin suomalaisten edun kannalta,
vaikka Suomi sitten olisikin vain välivaihe
tämän sekarotuisen heimon vaiheissa.
Tässä suhteessa tuleekin kysyneeksi, eivätkö tietty tervehenkinen .kansallistunto
ja kansallisvaltio yhtyneenä demokraattiseen järjestelmään ole omiaan edesauttamaan kehityksen vaatiman valtioiden välisen kilpailun ylläpitämistä. Eikö siis
kehitysmaissakin olisi ensin synnyttävä
kunnon kansallishenki, ennen kuin niillä
on mahdollisuuksia muiden kanssa tasavertaiseen kehittymiseen, vai löytyisikö
niille jokin oikotie »maailmankylään»? Estottoman, pinnallisen, mutta samalla
asiallisen huumorin täyttämän kirjan lukee nopeasti, mutta sen virittämiin ajatuksiin lukija palaa helposti myöhemminkin niin itsekseen kuin keskusteluissakin.

Sivuääniä. Viestinnästä ja sen välineistä. Eri
kirjoittajat. Otava, Helsinki 1967. 132
SIvua.
Teos sisältää tusinan artikkeleita, joissa
käsitellään tiedotusvälineiden tehtäviä,
merkitystä ja luonnetta niin toistensa
kanssa kilpailevina kuin toisiaan täydentävinäkin viestintäkanavina. Kiinnostavina vastakkaisasetelmina ovat toisaalta
radio monopolina ja vapaa lehdistö sekä
toisaalta itse lehdistö puolueiden äänitorvina ja liikeyrityksinä. Edelleen pohditaan, onko radion noudatettava puolueettomuutta vai tasapuolisuutta ( = tasa-

puolista puolueellisuutta?). Tästä taas
seuraa kysymys, mitä mahdollisuuksia
radiomonopolilla on esittää sovinnaisuudesta poikkeavia ohjelmia eri kanaviensa
ja aaltopituuksiensa kautta. Lehdistön
osalta paralleeli kysymys kuuluu: mitä
mahdollisuuksia puoluelehdillä ja ns. puolueettomilla lehdillä on käydä keskustelua
kilpailijoittensa kanssa, niin että tämä
keskustelu tavoittaisi mahdollisimman laajan lukijakunnan? Toisaalta viestien vastaanottajien todetaan voivan joutua vaikeuksiin pyrkiessään järkevällä tavalla
valitsemaan viestintävälineiden tyrkyttämän loputtoman materiaalin joukosta
heille merkityksellisen osan; kysymys on
vaarasta, että kommunikointi uhkaa paljoutensa vuoksi tuhota omat päämääränsä.
Jonkin verran tarkastellaan myös aikakauslehdistön ja kirjallisuuden asemaa
viestinnän kentässä. Eräs artikkeli esittelee kommunikaatioteorian kehittäjän H.
M. McLuHANin.
HERBERT TINGSTEN Uhattu Israel. Otava,
Helsinki 1967. 169 SIvua.
Dagens Nyheterin pitkäaikaisen päätoimittajan, professori TINGSTENin kirja
haluaa todistaa Israelin valtion olemassaolon oikeutetuksi niin historiallisin, uskonnollisin kuin taloudellisinkin perustein.
Kirjassa tarkastellaan juutalaisten historiallista taustaa, he!dän Israeliin-muuttoaan, heidän nykyisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia olojaan sekä suhteitaan
muuhun maailmaan, joihin lyö voimakkaan leimansa valtion sijainti vihamielisten arabimaiden ympäröimänä. Loppuun
liitetyssä PS-Iuvussa käsitellään lyhyesti
viime kesäkuun sotaa.
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Seuraavien kirjojen arvostelusta pyydetään sopimaan toimituksen kanssa.
BOBER, STANLEY The Economics of Cycles
and Growth. John Wi1ey & Sons, Inc.,
New York-London-Sydney 1968. X
+ 305 sivua. Sh. 80/-.
BURTON, J. W. International Relations. A
General Theory. Cambridge Univ. Press.
Cambridge 1965 (reprinted 1967). VIII
+ 288 sivua. Sh. 12/6.
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TIEDONANTO
Amsterdamin Yliopiston »Europa Instituut» järjestää yhdessä Alankomaiden kansainvälisen yhteistoiminnan säätiön (NUFFIC) kanssa kansainvälisen kesäkurssin aiheesta
»Legal Aspects of European Integration», joka pidetään Amsterdamissa 19.-31. 8.
1968. Kurssi on tarkoitettu lakimiehille ; kurssimaksu on 500 floriinia. Lähempiä tietoja,
saa Aikakauskirjan toimituksesta.

KERTOMUS
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1967

Vuosi 1967 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 83. toimintavuosi. Kertomusvuönna
järjestettiin esitelmätilaisuuksia totuttuun
tapaan. Kansantaloudellisen Aikakauskirjan julkaisemisen lisäksi kuului yhdistyksen julkaisutoimintaan yhden väitöskirjan
painattaminen sarjassa »Kansantaloudellisia tutkimuksia». Kesällä 1966 järjestetyn pohjoismaisen kansantaloudellisen kokouksen kokousjulkaisu ilmestyi kertomusvuoden alussa. Julkaisu sisältää esitelmät
niistä käytyine keskusteluineen sekä kokousohjelman.
Yhdistyksen edustajana talouselämän
bibliografiatoimikunnassa toimi ylijohtaja
EINO H. LAURILA. Bibliografian julkaisemiskustannusten rahoittamiseksi saatiin
huomattava apuraha Yrjö Jahnssonin Säätiöltä. Bibliografian ilmestyminen siirtyy
vuoteen 1968.
Marraskuussa ilmestyi Kansantaloudellisten tutkimusten sarjassa valtiotieteen
lisensiaatti KYÖSTI PULLIAISEN väitöskirja
»Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna».
Yhdistyksen kokouksissa pidettiin kertomusvuonna seuraavat esitelmät.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 23 palvänä helmikuuta käytiin kokous asiain kä:sittelynjälkeen keskustelu aiheesta »Yritysdemokratia mikro- ja makrotaloudellisena

ongelmana». Alustuksen piti yhteiskuntatieteiden maisteri NIILO KOLjONEN ja alustusta täydensivät apulaisprofessori LEO
AHLSTEDT, toimitusjohtaja PÄIVIÖ HETEMÄKI, valtiotieteen kandidaatti SEPPO LINDBLOM sekä professori KULLERVO RAINIO.
Maaliskuun 17 päivänä valtiotieteen
tohtori TIMO HELELÄ piti esitelmän »Tulopolitiikka - uusi nimi vai uusi suunta?».
Valmistellun puheenvuoron käyttivät yhteiskuntatieteiden lisensiaatti JUSSI LINNAMO, talous sihteeri NILS NILSSON ja johtaja TAUNO RANTA.
Huhtikuun 7 päivänä yhdistyksen ja
Ekonomiska Samfundetin yhteisessä kokouksessa esitelmöi Rotterdamin kauppakorkeakoulun professori S. POSTHUMA aiheesta »Reprisal of to-day's. international
monetary system» ..
Huhtikuun 27 päivänä professori ASSAR
LINDBECK Tukholman kauppakorkeakoulusta esitelmöi otsikolla »Skall vi avskaffa
jordbruket? - svenska erfarenheter».
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa
20 päivänä syyskuuta kauppatieteiden tohtori JAAKKO LASSILA piti esitelmän »Pääomatuotto ja pääomakustannukset». Valmistellun puheenvuoron käyttivät valtiotieteen tohtori KAARLO LARNA ja valtiotieteen lisensiaatti MARKKU PUNTILA.
Toisena päivänä marraskuuta pidetyssä
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kokouksessa esitelmöivät valtiotieteen lisensiaatti ERKKI LAATTO aiheesta »Talousneuvoston kehitysarvio ; menetelmistä ja
tuloksista» ja valtiovarainministeri MAUNO
KOIVISTO otsikolla »Taloudellinen suunnittelu ja talousneuvosto». Valmistellun
puheenvuoron käyttivät toimitusjohtaja
SAKARI T. LEHTO ja ylijohtaja EINO H.
LAURILA.
Kertomusvuoden viimeisessä kokouksessa 13 päivänä joulukuuta toimitusjohtaja LAURI KIRVES piti esitelmän »Suomen
metsäteollisuus markan devalvoinnin jälkeen». Agronomi VEIKKO IHAMUOTILA ja
ylijohtaja ERIK TÖRNQVIST käyttivät valmistellun puheenvuoron.
Kokouksiin osallistui keskimäärin 64
henkilöä.
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan 63.
vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. Aikakauskirjan toimitusneuvostoon kuuluivat
professorit VEIKKO HALME, LAURI O. AF
HEURLIN ja Auvo KnsKINEN, valtiotieteen
tohtori KAARLO LARNA, kansleri BRUNO
SUVIRANTA kuolemaansa saakka sekä professorit A. E. TUDEER ja FEDI V AIVIO.
Aikakauskirjan päätoimittajana toimi 10·kakuun loppuun saakka filosofian maisteri
JAAKKO RAILO. Hänen pyydettyään vapautusta tehtävästäjohtokunta kutsui päätoimittajaksi marraskuun alusta alkaen
valtiotieteen lisensiaatti HENRI J. VARTIAISEN. Toimitussihteerinä toimi lisen-

siaatti Vartiainen lokakuun loppuun saakka ja sen jälkeen toimeen kutsuttuna valtiotieteen kandidaatti HEIKKI U. ELONEN.
Aikakauskirjan painatuksesta ja jakelusta
on edelleen huolehtinut Sanoma Oy. Aikakauskirjan tilaamismahdollisuudesta alennettuun opiskelijahintaan ilmoitettiin kertomusvuonna kaikkien yliopistojen ja korkeakoulujen kansantaloustieteen opiskelijoille. Opiskelijatilauksia kertyi 114.
Kertomusvuoden aikana yhdistyksen
jäsenistä kuoli 15 ja erosi 8. Yhdistyksen
jäseniksi hyväksyttiin 20 henkilöä. Jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 786.
Yhdistyksen esimiehenä toimi valtiotieteen tohtori HEIKKI VALVANNE ja varaesimiehenä pankinjohtaja VEIKKO MAKKONEN. Heidän lisäkseen kuuluivatjohtokuntaan valtiovarainministeri MAUNO KOIVISTO, valtiotieteen tohtori KAARLO LARNA,
ylijohtaja EINO H. LAURILA ja professori
J. J. PAUNIO. Yhdistyksen sihteerinä ja
taloudenhoitajana toimi yhteiskuntatieteiden maisteri HEIKKI J. KUNNAS. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat kauppatieteiden tohtori JAAKKO LASSILA ja valtiotieteen maisteri PAAVO GRÖNLUND sekä
heidän varamiehinään valtiotieteen maisteri JUHANI RISTIMÄKI ja kauppatieteiden
lisensiaatti KALEVI KAILASVUORI.
Helsingissä, 14 päivänä helmikuuta 1968.
HEIKKI V ALVANNE
Esimies

HEIKKI J. KUNNAS
Sihteeri

KANSANTALOUDELLINEN
YHDISTYS
Kansantaloudellisia tutkimuksia

1. E .. NEVANLINNA Suomen valtiotalous. Menotalous
II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan
vaikutus Suomen kansantalouden teollistumissuuntaan ennen
maailmansotaa
III. A. E. BERG Puhelintariffi yksityisessä ja julkisessa yrityksessä
IV. ILM. KOVERO Tulokäsite ja julkinen talous
V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme
VI. K. A. VANAMO Vientitavarain
kuljetusmaksut Suomen valtionrauta teillä ennen maailmansotaa
VII. REINO CASTREN Valtionrautateiden tariffipolitiikkaa vuosina
1897-1932
VIII. MATTI LEPPO Suomen valtion
sodanjälkeisen kulutusverotuksen pääpiirteet
IX. V. J. SUKSELAINEN Hankintaosuuskunta yritysmuotona
X. LEO HARMAJA Maailmansodan
vaikutus Suomen taloudelliseen
kehitykseen
XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus
XII. LAURI O. AF HEURLIN Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen
tasapainotila
XIII. REINO AJo Tampereen liikennealue
XIV. KLAUS WARIS Kuluttajain tulot,
kul:utus ja säästäminen suhdannekehityksen valossa
XV. VÄINÖ KANNISTO Kuolemansyyt väestöllisinä tekijöinä Suomessa

XVI. WEIJO WAINIO Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta välineeksi työllisyys- ja rahanarvopolitiikassa
XVII. REINO LENTO Maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verotus
finanssi poli tiikassa
XVIII. OSMO V.JASKARI Rahapolitiikka
ja strategiset taloudelliset muuttujat eri suhdannevaiheissa
XIX. RAIMO ILASKIVI Finanssijärjestelmän automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa
XX. OLAVI NIITAMO Tuottavuuden
kehitys Suomen teollisuudessa
vuosina 1925-1952
XXI. ELE ALENIUS Kansainväliset
pääomansiirrot
työllisyyspolitiikan välineinä
XXII. RAIMO ILASKIVI Rahapolitiikka
ja taloudellinen tasapaino Suomessa toisen maailmansodan jälkeen
XXIII. KAARLO LARNA The money
supply, money flows and domestic product in Finland .1910
-1956
XXIV. ILMARI KOVERO Tulon uudelleenjaosta
XXV. Kokona,istaloudellisia ongelmia
(kokoomateos)
XXVI. CARL G. UHR Antti Chydenius
1729-1803, Adam Smithin suomalainen edelläkävijä
XXVII. ARVI LEPONIEMI On the demand
and supply of money: the evidence from the quarterly time
series in the United Kingdom
and Finland 1949-1962
XXVIII . KYÖSTI PULLIAINEN Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna

Yhteiskunnallisia kirjoituksia

1. J. H. VENNOLA Työväensuojelukysymys agraaripolitiikassamme
II. E. G. PALMEN Venäjän nykyinen taloudellinen asema
III. ONNI HALLSTEN Työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen
järjestäminen
IV. KYÖSTI JÄRVINEN Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu
Suomessa
V. EINAR BÖÖK Valtion toimista
työväenasuntojen rakentamisen
edistämiseksi
VI. OTTO STENROTH ja EINAR BÖÖK
Asuntokysymyksiä
VII. J. H. VENNOLA Venäjän asema
Suomen viljantuonnissa
VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten
arvosteltava
IX. OSKARI AUTERE Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen

XIV. PAAVO KORPISAARI Suomen rahan arvon aleneminen
XV . PAAVO KORPISAARI Rahaolojemme uudistaminen
XVI. Y. O. RUUTH Valtiotieteellisistä
opinnoista Suomessa
XVII. YRJÖ HARVIA Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
XVIII. LAURA HARMAJA Nykyajan kulutuspolitiikan tehtävistä
XIX. MAX SERING Maailmansodan
taloudelliset ja yhteiskunnalliset
seuraukset
XX. K. V. Hoppu Setelirahoitus
XXI. KYÖSTI HAATAJA Maa- ja maanvuokrapolitiikkamme vaiheita
yleisten talous- ja oikeus periaatteiden valossa
XXII. E. NEVANLINNA Taloudellisia
välttämättömyyksiä
XXIII. OSK. GROUNDSTROEM Suomen
virallinen maataloustilasto
XXIV. KYÖSTI JÄRVINEN Suomen valtion talous

X. YRJÖ HARVIA Tonttiäyrin kysymys kaupungeissamme

XXV. BR. SUVIRANTA Valtionrautateiden tulo talous

XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin
Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan ja
Kansantaloudellisen AikakauskirJan vanhempia vuosikertoja ja niteitä saadaan· Yhdistyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta
(yhteiskuntat. maist. Heikki J. Kunnas,
Tilastollinen
pää toimisto,
postilokero
10504, Helsinki 10, puh. 4402 71).

XII. YRJÖ HARVIA Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudistamisesta
XIII. HUGO RAUTAPÄÄ Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta
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