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Kaakkois-Aasia, Australia ja Uusi Seelanti
metalliviejän näkökulmasta
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
syyskuun 18 päivänä 1968 piti
VEIKKO VIRKKUNEN

Tavara- ja tietoliikenteen nopea kehitys on tuonut kaukaisetkin kauppa~
alueet arkisen vientitoiminnan piiriin. Maat, joihin matkustaminen
vielä muutama vuosikymmen sitten oli seikkailunomainen uhkayritys,
ovat nykyisillä lentoyhteyksillä saavutettavissa muutamissa tunneissa,
ja sinne, mihin postinkulku ennen vei viikkoja, voidaan nyt omalla
telexillä heti ottaa suora yhteys. Tämä on aikaansaanut sen, että vientimiehellä voi nykyisin olla edessään maailmankartta, vaikka yritys
rajoitetun tuotantonsa puolesta ei maailmanlaajuiseen·· markkinointiin
pyrkisikään. Vienti on tällöin selektiivlstä, parhaita markkinointimahdollisuuksia hakevaa.
Tätä taustaa vastaan on vientimiehen syytä tarkoin tutkia mahdolli-:suuksiaan kaikissa, myös maantieteellisesti kaukaisissa maissa. Seuraavassa pyritään kartoittamaan tilannetta. Kaakkois-Aasiassa, Australiassa
ja Uudessa Seelannissa metalliteollisuuden vientimiehen näkökulmasta.
Kaakkois-Aasiaan luetaan tällöin Association of South-East Asian
Nations'in (ASEAN) jäsenmaat: Thaimaa, Malesia, Singapore, Indonesia ja Filippiinit.
Suomen vienti koko Aasiaan oli viime vuonna 164 milj. markkaa
eli 3.1 % koko viennistämme. Prosenttiluku on pysynyt suunnilleen samana viimeisen vuosikymmenen. Tuonti Aasiasta oli samaa suuruusluokkaa. Edellä mainittuihin lukuihin vaikuttavat kuitenkin pääosiltaan muut kuin juuri Kaakkois-Aasian maat. Tuontiluvuissa on Japani
ylivoimaisesti tärkein sen osuuden <;>llessa 1.5 % tuonnistamme. Toisella tilaila on Iran öljyntuonnin ansiosta ja kolmantena on Kiinan
kansantasavalta. Vientipuolella taas Kiina on ensimmäisellä sijalla ja
seuraavina ovat Japani ja Iran.

256

VEIKKO VIRKKUNEN

Jos edellä esitettyä lähtötilannetta verrataan naapurimaihimme, voidaan todeta, että Ruotsin viennistä 4.7 % suuntautuu Aasiaan. Osuus
viennistä on siis samaa suuruusluokkaa, vaikka volyymi onkin kaksinkertainen. Todellisuudessa on Ruotsin osuus kuitenkin huomattavasti
suurempi, koska tilastojen ulkopuolelle jäävät Aasian maissa toimivat
lukuisat ruotsalaisten yritysten tytäryhtiöt. - Norjan vastaava prosenttiluku on 3.3.
Aasian kauppa kaikkien Pohjoismaiden kohdalla on siis verraten vaatimatonta, jos otetaan huomioon tämän alueen väkiluku ja kokonaisostovoima, mikä vain todistaa, kuinka lähellä vielä olemme sitä aikaa,
jolloin maantieteellinen etäisyys, tietoliikenteen kehittymättömyys ja
tietämättömyys todella olivat reaaliesteitä kaupankäynnin kehittämiselle.
Ennenkuin lähdetään tarkemmin katsomaan mahdollisuuksiamme
Kaakkois-Aasiassa, on ehkä syytä vielä todeta eräitä yleisiä tekijöitä,
jotka määräävät aasialaisia elämänehtoja, asenteita ja kehitys ed ellytyksiä.
1. Vanha sivistystausta ja siihen liittyvät uskonnolliset erikoispiirteet
määräävät ajattelutavan ja saattavat kokonaan estää länsimaisen teknillisen rationalismin omaksumisen tai hyväksymisen.
2. Ilmaston vaikutus suorituskykyyn ja työpanoksen tuottavuuden
kasvuun on tosin historian valossa kiistanalainen, mutta vaikuttanee
kuitenkin länsimaisista olosuhteista tuodun toiminnan ja ajattelun
omaksumisen esteenä.
3. Maailman väestöenemmistö on keskittynyt Aasiaan, jossa nyt elää
4/5 maailman koko väestöstä, ja· kasvuongelma on osoittautunut ylivoimaiseksi uhaten kaksinkertaistaa tämän valtavan väestön niin lyhyessä
ajassa kuin puolessa vuosisadassa.
4. Elintarvikehuolto on nyt jo riittämätön ja väestönkasvun seurauksena maatalouden merkitys pysyy keskeisenä alueen taloudessa.·
5. Koska koko alueen päävientituotteet ovat perusraaka-aineita, näiden aleneva hintataso on viennin volyymin lisääntymisestä huolimatta
aikaansaanut vientitulojen absolul.,lttista vähenemistä.
6. Ulkopuolisen avun tarve näyttää muodostuvan alhaisen oman pääomanmuodostuksen ja väestön ravitsemusongelman seurauksena pakolliseksi ja jatkuvaksi.
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7. Kansainvälisen kaupan jatkuvasti kiristyessä pyritään bilateraalista apua entistä enemmän sitomaan hankintoihin lahjoittaja- tai lainanantajamaasta tai muihin antajamaan asettamiin ehtoihin.
8. Melkein poikkeuksetta rasittaa kaikkia Aasian maita myös korruptio, johon suhtautuminen on kaupalliseen kanssakäymiseen pyrkivän
eurooppalaisen vaikeimpia pulmia. 'Poliittisen johdon vaihtuessa kuuluu uuden johdon ohjelmaan säännöllisesti edellisen johdon aikana vallinneen korruption poistaminen.
9. Kokonaisuutena ottaen on Aasian taloudellinen kasvu asukasta
kohti ollut heikompi kuin muissa kehitysmaissa ja kasvutahti on selvästi heikentynyt verrattuna 1950-luvun jälkipuoliskoon. Niinpä koko
alueen kasvu v. 1965 oli vajaat 2 %, mikä merkitsi per capita jo 0.5 %:n
vähentymistä.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Aasian nopeinta kasvua osoittavat maat sijaitsevat Kaakkois-Aasiassa. Japanin jälkeen parhaita tilastolukuja esittävät nimittäin Thaimaa, Malesia, Singapore, Hongkong
ja Taiwan. Ylimalkaista vastausta kysymykseen, miksi juuri nämå maat
ovat osoittaneet voivansa ylläpitää nopeampaa kehityskasvua, ei voida
löytää. Eräs asiaan vaikuttava tekijä saattaa olla Kaakkois-Aasian maiden sijoitustoiminnan kohdistuminen kevyempään teollisuuteen, mitkä
investoinnit ovat nopeammin tuottaneet tulosta. Viime aikoina ovat
asiaan vaikuttaneet myös Vietnamin sota ja ainakin Thaimaan kohdalla
amerikkalaisten sotilastarkoituksessa tekemät sijoitukset.
'
Syitä Kaakkois-Aasian pirteyteen sekä vientimme ja metalliteollisuutemme mahdollisuuksia siellä onkin parasta tarkastella maa maalta.

Thaimaa
Association of South-East Asian Nations on valinnut paamajansa
paikaksi Bangkokin. Valintaan ovat vaikuttaneet kaupungin keskeinen
sijainti ja hyvät yhteydet, ehkä myös Thaimaan harvinaisen pitkä historia itsenäisenä valtiona. Maan väkiluku on noin 30 miljoonaa, josta
kymmenesosa on kiinalaisia. Ei ehkä ole totta, että Kaukoidän maiden
k~h~tyskelpoisuus olisi mitattavissa tunnetusti uutterien kiinalaisten
väestönosuudella. Ei ehkä myöskään voida' olla yhtä yksioikoisia kuin
Kipling todetessaan: »The natives are bloody lazy, you know.» Kui-
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tenkaan ei voitane olla myöntämättä, että kiinalainen kansanaines yleensä on se, joka lähinnä edustaa länsimaisen toiminnan edellyttämää
asennetta. Thaimaan liike-elämä on oleellisilta osiltaan kiinalaisten käsissä, mikä ei estä sitä, ettei kiinalaisista täysin puhdas sotilaallinen
valtiojohto tavoittelisi teollistamista ja henkilökohtaisesti hoitaisi teollistamiseen, jopa kauppaankin liittyviä toimintoja.
Vietnamin sodan eskalaatiosta lähtien on Thaimaa hyötynyt naapurimaitaan enemmän amerikkalaisten sotilaallisista investoinneista.
Erikoisesti tämä hyöty on syntynyt Vietnamista lomalla olevien sotilaiden spending monrysta. Tämä on johtanut myös vilkkaaseen rakennustoimintaan, joka on Thaimaan Vietnam-boomin näkyvin osoitus.
Maassa vallitsee epävarmuus siitä, miten hallitus pystyy hoitamaan
vieraan infiltraation maan pohjois- ja itäosissa. On ehkä myös syytä
to<;leta, että tilanne maassa muuttuisi huomattavasti; mikäli amerikkalaiset voimatekijänä poistuisivat alueelta.
V. 1966 oli Thaimaan viennin arvo 700 milj. dollaria. Lisäys edellisestä vuodesta oli 10.5 %. Tuonnin arvo taas normaalituonnin osalta
oli n. 850 milj. dollaria. Lisäys edellisestä vuodesta oli 14.3 %. Tämän
lisäksi tulivat ThaimaalIe annettu sotilaallinen apu sekä Yhdysvaltojen
joukkojen henkilökohtainen omaisuuden tuonti, jotka nostivat virallisen
tuontiluvun 1 100 milj. dollariin. Valuuttavaranto vastaa yli vuoden
tuontia.
Päävientiartikkelit ovat riisi, kumi, puutavara ja tina. Kaksi kolmannesta viennin volyymistä suuntautuu Aasian maihin. Yhdysvallat on
tärkein tinan ostaja ja toiseksi suurin kauppakumppani. Tuontitilastossa Yhdysvallat on sotilaal~isen yhteistoiminnan ansiosta ensimmäisellä tilalla. Seuraavina ovat Japani, Länsi-Saksa ja Englanti. Ostajien
keskuudessa voi tehdä havainnon, että eurooppalaista teollisuutta seurataan tarkasti ja se myös tunnetaan. Keski-Eurooppa on liikematkojen
kohteena ja hyviä tuotteita haetaan aktiivisesti varsinkin eri n1essuilta.
Kuluvan vuosikymmenen viiden ensimmäisen vuoden aikana on
teollisuuden bruttokansantuote-erä lisääntynyt keskimäärin 10 % ja
maatalouden 4.6 % vuodessa. Parempia lukuja ovat Aasiassa pystyneet esittämään vain Japani ja Taiwan. Viime vuonna alkoi toisen
5-vuotissuunnitelman toteutus, joka päättyy v. 1971. Uudessa suunnitelmassa on maatalouden ja koulutuksen osuutta lisätty huomattavasti.
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Sensijaan investoinnit teollisuuteen, voimalaitoksiin ja kuljetustalouteen
ovat suhteellisesti vähentyneet; näin siitä huolimatta, että maataloustuotanto on 1950-luvun loppuvuosista lähtien kasvanut enemmän kuin
missään muussa Kaukoidän maassa. Tämä pätee myös tuotantoon asukasta kohden, jonka kokonaiskasvu on ollut 44 % verrattuna Malesian
14 % :iin ja Filippiinien 3 %:iin.
Thaimaassa tarjotaan ulkomaisille sijoittajille huomattavia etuja. Sii..:
tä hUQlimatta on maahan sijoittuneiden eurooppalaisten taholta esitetty, että Thaimaan sijoitusolot eivät olisi tyydyttäviä. Viitataan teollistamispolitiikan epämääräisyyteen, suojan riittämättömyyteen sekä ennen kaikkea valtiollisten erikoisetuja nauttivien yritysten taholta tulevaan kilpailuun. Missä määrin nämä arvostelut pätevät vain Thaimaahan ja miten ne eroavat vastaavista kokemuksista esim. Malesiassa,
jää arvailun varaan. Malesiassa kokoonpanotehdasta pitävä ruotsalainen autotehdas on ainakin julkisesti tyytyväinen. Thaimaan kohdalla
lienee investointisuunnitelmat arvosteltava tapaus tapaukselta.
Metalliteollisuutemme tuotteista myydään Thaimaahan tienrakennuskoneita, jääkaappeja, sähkömoottoreita, saniteettiarmatuureja, työkaluja ja maataloustraktoreita. Tulokset ovat seurausta osallistumisesta
1 Aasian kansainvälisiin messuihin v. 1966. Vientikokemukset ovat hyviä. On todennäköistä, että myytävien tuotteiden määrää saadaan lisätyksi ja että myös uusia tuotteita pystytään markkinoimaan. Luonnollista on, että lähitulevaisuuden poliittinen kehitys tulee vaikuttamaan
tilanteeseen, mutta nykyinen aktiviteetti ja hiljalleen rakentuva myyntiverkosto pitänevät yllä mahdollisuutta jatkuvuuteen.
Esimerkkinä nimenomaan raskaan teollisuuden mahdollisuuksiin
Thaimaassa vaikuttavista ajankohtaisista suunnitelmista voidaan mainita toisessa 5-vuotissuunnitelmassa julkistettu tieverkoston ja rautateiden laajentaminen sekä uuden lentokentän rakentaminen Bangkokiin.
Uusia teitä on jo 1 300 km työn alla, ja kaikkiaan suunnitellaan raken..:
nettavaksi 2 400 tiekilometriä. Strategiset näkökohdat kiirehtivät näitä
töitä samoin kuin suunnitelmia uusien rautatieyhteyksien rakentamisesta. Bangkokin nykyisen lentokentän laajentamistöiden tulee valmistua v. 1970 mennessä ja lisäksi arvellaan, että toisen, jo kauan suunnitellun lentokentän rakentaminen aloitetaan kuluvan 5-vuotissuunnitelman aikana. Niinikään suunnitellaan Bangkokin sataman laajennustöitä.
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Suunniteltuja tehdaslaitoksia on kuusi puukuivaamoa ja kovalevytehdasta, uusia paperitehdaslupia on myönnetty peräti neljä, luku, joka
sinänsä osoittanee, että suunnitelmiin ei aina voida kovin vakavasti
suhtautua, kolme sementtitehdasta, neljä telakkaa jne. Lisäksi on myönnetty lupa 13 hotellin rakentamista varten, joista neljä tulee Bangkokiin. Usein lienevät nämä tehdassuunnitelmat puitteiltaan pienet, monesti liiankin pienet. Hyväksyttyjä tai jo aloitettuja suursuunnitelmia
sensijaan ovat thai-japanilainen terästehdas, olemassa olevien sementtitehtaiden laajentaminen ja kahden uuden tehtaan rakentaminen,kaksi
lannoitetehdasta, thai-amerikkalainen voimapaperitehdas ja Thai
Machinery Industry Companyn kokoonpanotehdas pumppujen, generaattoreiden sekä mm. maatalouskoneiden valmistusta varten.
Suomalaisten viejien kannalta Thaimaa on ehdottomasti tarkemman
tutkimuksen arvoinen. Kauppatavarat ovat selväpiirteiset, maksut voi
saada peruuttamattomilla rembursseilla, ja on mahdollista, että maasta
voi huolellisella ja ennen kaikkea kärsivällisellä työllä saada pitkäaikaisen menekkialueen ja päätukikohdan Kaakkois-Aasian markkinoille.
Paikan päällä annetut lupaukset on syytä kuitenkin ottaa varovaisesti. Moni kauppamies lienee lähtenyt maasta innostuneen vastaanoton
jälkeen luullen kaiken olevan kunnossa - v~in todetakseen, että mitään ei tapahtunutkaan. On myös todettava kilpailun Thaimaassa olevan jatkuvasti kovaa. Nimenomaan Japani pyrkii, samoin kuin Intiakin, vahvistamaan asemiaan tällä alueella, jolla dollarit liikkuvat jopa
käytössä olevana maksuvälineenä.

Malesia

Useimpien lähteiden mukaan on Malesian taloudellinen kehitys harvinaisen terve. Länsi-Malesian väestöstä (noin 10 milj.) on kiinalaisten
osuus 37 % ja kauppa on pääosiltaan tämän väestönosan ja suurten
ulkomaisten liikeyritysten käsissä. Kansantuote asukasta kohden on
Hongkongia ja· Singaporea lukuunottamatta alueen korkein. Bruttokansantuotteen kasvu on vuosina 1955-1965 ollut 5.2 %. Huomattavaa on, että maan viennistä (jonka arvo on noin 2 000 milj. dollaria)
on kolmannes teollisia tuotteita, kun vastaava osuus esim. Thaimaan
viennistä on vain 3 %. Esimerkkinä voi mainita myös sähkön tuotan-
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non, joka asukasta kohden on 260 kWh vastaavan luvun ollessa esimp
Filippiineillä 150 ja Thaimaassa 45 kWh. Valuutta on terve ja valuuttavaranto vastaa noin puolen vuoden tuontia.
Malesian päävientiartikkelit ovat tina (42 % maailman tinasta)"
kumi, tee ja rautamalmi. Pyöreätä puuta viedään myös jonkin verran.
Malesian tärkeimmät kauppakumppanit ovat viennissä Singapore, J apani ja USA, tuonnissa brittiläisen kansainyhteisön maat ja Japani.
Kumin ja tinan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden vaikutta-·
essa liian voimakkaasti Malesian talouteen ja noin 70 % teollisuudesta
tuottaessa kulutus- ja kestokulutustavaroita, on ryhdytty aktivoimaan
muita teollisuuden aloja lähinnä Investments Incentives Actilla. Y rityksissä on ulkomaista pääomaa Englannista, Yhdysvalloista, Japanista,.
Kanadasta, Australiasta (kaivosteollisuutta, kul u tustavaroi ta ) ,LänsiSaksasta ja Ranskasta. Uusina tulokkaina ovat mm. Malayawata Steel
(malesialais-japanilainen terästehdas, 125 000 TPY; investointi 25 milj"
dollaria), Matsushita Electric, Associated Motor Industries (BMC-kokoonpanoa) , Champion Motors (Volkswagenin ja Land-Roverin kokoonpanoa) ja Federal Autos (Volvon kokoonpanoa).
Malesian suunnitelmista voidaan mainita myös japanilaisen pääoman
turvin rakennettava selluloosatehdas, Dunlopin traktorirengastehdas"
lasitehdas, Oerlikonin ja Dynamit-Nobelin yhteinen ammustehdas
sekä kalajauhotehdas.
Suomalaisen metalliteollisuuden varsinaista vientiä ei vielä ole saatu
alkuun, joskin verkostoa pyritään luomaan ja avauskauppoja saamaan
aikaan. Eraitä hajanaisia teräskauppoja on kylläkin jo tehty.
Malesiaan ei suomalaisella viejällä ole myöskään asiaa, elleivät hinnat ja laatu ole kunnossa. Suuret kauppahuoneet kuten esim. tanskalainen East Asiatic tai englantilainen Borneo Ltd. ovat erinomaisen·
hyvin selvillä kansainvälisestä kilpailutilanteesta. A~ueen hyväksi kannattaa kuitenkin tehdä työtä, sillä liikesuhteet edellä nlainlttujen tai
vastaavien kiinalaisten omistuksessa olevien liikkeiden kanssa ovat hyvin hoidettuina pysyviä.
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Singapore

Singaporen saarivaltion noin 2 miljoonasta asukkaasta peräti 80 % on
kiinalaista alkuperää. Useimmilla Kaakkois-Aasian alueella työskentelevillä kauppahuoneilla on pääkonttorinsa Singaporessa, ja sieltä hallitaan suurta osaa niin Malesian kuin Indonesiankin kauppaa. Salmen
yli Indonesiaan kulkee tilastojen mukaan kuukausittain 25 tonnin rannikkoaluksia 3 000-4 000 kuljettaen tavaraa noin 250 milj. dollarin
arvosta. Koska salakuljetus on perinteellisesti mittavaa, ovat todelliset
luvut suurempia.
Singaporen suurin ongelma on työttömyys. Englantilaisten joukkojen poislähtö vuoteen 1971 mennessä nostaa työttömyysluvut vaarallisen korkealle ja työmarkkinoille vuosittain tulevista 25 000 henkilöstä
voidaan nyt sijoittaa vain viidennes työhön. Koska väestötiheys jo nyt
on murhaava 3 400 henkilöä neliökilometriä kohden, on sisäinen tilanne nopeasti pahenemassa.
Aasian muiden maiden teollistuessa ja kaupallistuessa ja niiden satamaolosuhteiden parantuessa Singaporen välittäjän tehtävä myös pakostakin vähenee. Tämä merkitsee, että myös Singaporelle teollistuminen muodostuu välttämättömyydeksi, mikä vuorostaan on jo johtanut
perinteellisesti täysin vapaan tuonnin lopettamiseen. Uutta teollisuutta
on suojattava tullieduin, joten kauttakulkukaupan tullivapaustarve tultaneen tyydyttämään vapaasatama-alueen perustamisella. Ulkomaisille sijoittajille tarjotaan hyviä etuja aina viiden vuoden verovapauteen
saakka, ja ensisijaisesti pyritään määrätietoisesti saamaan Singaporen
alueelle, josta kaupunki itse peittää vain seitsemänneksen, metalli- ja
konepajateollisuutta sekä ennen kaikkea laivanrakennusteollisuutta. Halutaan ts. kasvuteollisuutta pikemminkin kuin esimerkiksi Hongkongille
perinteellisesti tyypillistä tekstiili- ja sundry goods-valmistusta. Toinen
asia on, että ainakin lyhyellä tähtäyksellä varsin oleellinen tekijä Singaporen taloudelliselle kehitykselle on juuri hongkongilaisten teollisuusyhtiöiden sijoitustoiminta Singaporessa. Kiinan kansantasavallan läheisyys ja sisäpoliittinen tilanne aiheuttavat sen, että moni hongkongilainen teollisuudenharjoittaja asettaa »toisen jalkansa» Singaporeen.
Yhdessä Thaimaan kanssa Singapore on saanut voimakkaan taloudellisen inj ektion Vietnamin sodan johdosta. Singaporessa tämä injek-
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tio kuitenkin rajOIttuu kauttakulkukauppaan ja lähinnä indonesialaisten öljytuotteiden välittämiseen amerikkalaisille joukoille. Pitemmällä
tähtäimellä sen sijaan toivotaan ennen kaikkea matkailuliikenteen muo. dostavan uusien teollisuuslaitosten rinnalla Singaporen taloudellisen
selkärangan.
Suomalaisella metalliteollisuudella ei ole ollut mainittavaa vientiä
Singaporeen. Tulevaisuuden projekteista mielenkiintoisin on Singaporen uusi konttisatama, jonka laitteisiin investoidaan pääomaa varsin
huomattavasti. Nähtäväksi jää, pystyvätkö alan suomalaiset kone- ja
laitetoimittajat myymään varsin kilpailukykyisiä tuotteitaan myös tänne.

Indonesia
Maan käsittelyn vakavasti otettavana ostajamaana voisi oikeutetusti
supistaa toteamukseen, että kuluttajahintaindeksi, joka v. 1957 oli 100,
oli vuosi sitten syyskuussa 444 873, _minkä jälkeen kustannukset ovat
jälleen nousseet 100 0/0' Valtion velat nousevat summ~an, joka vastaa
viiden vuoden vientituloja. Kyseessä on kuitenkin yli 100 milj. asukkaan alue, jonne koko ajan kaikesta huolimatta käydään ulkopuolelta
kauppaa ja sieltä myös koko ajan saadaan maksuja.
Indonesian kehitys on todella ollut varsin negatiivinen. Vienti, joka
~ v. 1962 oli noin 750 milj. dollaria, oli viime vuonna enää 475 milj.
dollaria. Viiden vuoden lasku oli siis 35 0/0' Samanaikaisesti oli teollisuustuotteiden osuus viennistä laskenut 23 % :sta 10 % :iin, josta viimeksi mainitustakin lähes kaikki oli ennen toista maailmansotaa perustettujen öljynpuhdistamojen tuotteita. Tärkeimpien raaka-aineiden, öljyn ja tinan tuotannon kehitys on polkenut paikallaan. Tinan tuotanto
on jopa vähentynyt, minkä seurauksena Thaimaa on siirtynyt Malesian
jälkeen. toiselle tilalle tinantuottajamaana.
Uusi presidentti Suharto kiteytti nyt alkavan 5-vuotissuunnitelmansa
seuraavasti:
- selektiivinen luottopolitiikka ; ,
- vapautuminen budjetin alijäämäisyydestä;
- ulkomaankaupan vapauttaminen ottamalla käyttöön eriasteiset kurssit ja Bonus-Export-systeemi;
- ulkomaisten velkojen maksuaikojen uudelleenjärjestely ;
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ulkomaisten investointien hyväksyminen;
eräiden tuotteiden kuten bensiinin ja sähkön hintojen tarkistus;
yksinkertaistettu byrokratia.
Ulkomainen 2 500 milj. dollarin velka, sekä valtion. että yksityisten, .
julistettiin moratorioon; ns. Pariisin sopimuksen mukaan valtion velat
luvataan maksaa vuodesta 1971 alkaen: v. 1971 5 %, v. 1972 10 %,
v. 1973 10 % jne., joten velkojen pitäisi tulla maksetuiksi vuoteen 1980
mennessä.
Yksityisten velkojen kohtalo on epävarma. Jos velkoja haluaa investoida velkasumman Indonesiaan, se maksetaan heti rupioissa. Saatavan voi myös myydä jollekin investoinnista kiinnostuneelle, mutta kysynnän puute on nostanut disagion 20-30 %:iin.
Välittömästi moratorion julistamisen jälkeen Indonesia ryhtyi hankkimaan uutta velkaa maan taloudellisen tilan kohentamiseksi, koska
lähes kaikki Sukarnon investoinnit joko jäivät toteutuksessaan puolitiehen tai olivat muuten epätaloudellisia. Vuonna 1967 Indonesia sai
Aid Indonesia-konsortiumilta (USA, Japani, Länsi-Saksa ja Hollanti)
yhteensä n. 250 milj. dollaria sekä lisäksi pienempiä lainoja Australialta, Ranskalta, Englannilta ja Intialta. Kaikki luotot ovat bilateraalisia, ja konsortiumin luottojen maksuaika on 25 vuotta, josta grace time
on seitsemän vuotta. Korko lienee ollut 4-5 %. Yhdysvaltain osalta
grace time oli koroton. Koko summa käytetään välttämättömyystarvikkeiden eli raaka-aineiden, varaosien, koneiden yms. tuontiin. Välttämättömyystarvikkeiden lista on sama kuin Bonus-Export-valuutan käyttöoikeuslista.
Vuodelle 1968 Indonesia on pyytänyt konsortiumilta lisää 350milj.
dollaria, josta 275 miljoonaa käytetään välttämättömyystarvikkeisiin
ja 75 miljoonaa riisin ja tekstiilien tuotannon edistämiseen. Erikoisuutena mainittakoon Taiwanin Indonesialle myöntämä luotto, 10 milj.
dollaria, johon kerätään pieniä 180 päivän maksuajalla tehtyjä kauppoja. Taiwan toimittaa mm. tekstiilejä, kemikaaleja, sähkölaitteita ja koneita. Viejien kiihokkeena Indonesian keskuspankki soveltaa kahta
erikoisvaluuttaa, jotka ovat noin 10 % virallista kurssia korkeammat.
Suomen metalliteollisuus on toimittanut Indonesiaan Yhdysvaltain
avun puitteissa ja maksamana laivan, joka edelleenkin on kulussa sekä
joitakin pienempiä' koneisto- ja instrumenttieriä. Viimeisten vuosien ai-
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kana asiat ovat olleet täysin pysähdyksissä. Koska selluloosa- ja paperiteollisuuden raaka-aineita on olemassa ja" tuotantosuunnitelmia tehdään, niin on syytä kiinnittää kehitykseen huomiota, samoin kuin
tutkittava kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä Aasian Kehityspankki
ja sen rahoittamat projektit voivat tuoda mukanaan: näihin kuuluvat
myös maansiirto- ja tienrakennuskoneet.

Filippiinit
Vuosina 1960-1965 Filippiinien bruttokansantuote kasvoi 4.6 %, mikä
vastaa koko alueen keskiarvoa. Väkiluvultaan Filippiinit on saman
suuruinen kuin Thaimaa (noin 30 milj. asukasta), mutta ulkomaankauppamaana jonkin verran suurempi. Ylivoimaisesti suurin kauppakumppani on Yhdysvallat (45 % viennistä ja 36 % tuonnista). Ns.
Laurel-Langly-sopimuksen mukaan amerikkalaiset nauttivat kaupallissia erikoisoikeuksia muihin ulkomaalaisiin nähden. Toisella tilalla tilastoissa on Japani (27 % viennistä ja 35 % tuonnista), joka on hankkinut
vahvan asemansa mm. sotakorvauslainojen ja -toimitusten avulla. Kolmentena on Länsi-Saksa (4 % viennistä ja 5 % tuonnista). Päävientituotteet ovat raakapuu, kopra ja sokeri.
Aikaisempina vuosina Filippiinien kauppatase on pysynyt kohtalaisen edullisena, mutta viime aikoina tilanne on muuttunut. Viime vuonna kauppataseeseen syntyi tuontiylijäämä, joka johtui hallituksen suorittamista hankinnoista kehitysohjelmaansa varten.
Filippiineillä onjoka toinen vuosi joko presidentinvaalit tai välivuosina
suoritettavat muut poliittiset vaalit. Presidentin ja hänen hallituksensa
kiinnostus kohdistuu tällöin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat
vaaliasetelmaa. Niinpä viime vuoden aikana keskityttiin presidentin toimeenpanemaan koulu- ja tierakennusohjelman näkyvään toteuttamiseen
vaalikampanjan tueksi, mikä aiheutti huomattavia ulkomaisia hankinto-.
ja. Muutenkin maassa vallitsee inflatorinen paine, joka on vilkastuttanut
tuontia ja viime vuonna johti sen kasvuun 30 %:lla samanaikaisesti kun
vienti kohtasi vaikeuksia. Elinkustannukset eivät tosin ainakaan tilaston
valossa ole suuresti kasvaneet, mutta kuitenkin riittävästi reaalipalkkojen
alentamiseksi. Myös työttömyys on kasvanut, ja voimakkaasti lisäänty-
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nyt luotto- ja rahavolyymi on johtanut peson dollariarvoa vaarantavaan
pääomavientiin.
Investment Incentives Act, jonka tarkoituksena oli innostaa ulkomaista pääomaa tulemaan Filippiineille, muutti ennen lopullista hyväksymistä muotoaan tähdäten nyt lähinnä kotimaisen tuottamattoman pää:'"
oman irroittamiseen. Tähän lienee vaikuttanut Yhdysvaltain lupaus kaksinkertaistaa apunsa, jos Filippiineiltä löytyy 50 %:n vastaantulo-osuus.
Sotilasavun ulkopuolella Yhdysvaltain apu oli v. 1967 noin 10 milj. dollaria. Mainittu Investment Act suosii ulkomaista pääomaa vain suuria
tutkimus- tai alkukustannuksia vaativilla aloilla.
Kehityssuunnitelman investoinneista kolmannes on varattu tierakennuksia varten sekä kolmannes voima- ja kastelulaitoksia varten. Suoranaisten julkisten investointien lisäksi suunnitelma edellyttää valtion lainoja ja avustuksia teollisuussijoituksille. Näiden investointien kokonaisarvoksi mainitaan suunnitelmissa 4 miljardia dollaria. Tällöin aiotaan
ensisijaisesti kiinnittää huomiota sementtitehtaisiin, paperi- ja selluloosatehtaisiin sekä nikkeli- ja kuparijalostamoihin. Luetteloon sisältyvät
myöskin vaneri- ja lastulevytehtaat.
Metalliteollisuutemme tuotteiden myyntitoiminta on vasta alkuvaiheessa, mutta mahdollisuudet ovat olemassa, joten aktiivinen myyntitoiminta on tarpeen.
Tämän esityksen ulkopuolelle jäävistä Kaakkois-Aasian maista ovat
kaupallisesti mielenkiintoisimmat Etelä-Vietnam, jonne vientimme oli
8 milj. markkaa, sekä Taiwan. Burma, Laos ja Kambodza jäänevät
edelleen merkitykseltään vähäisiksi.

***
Yleisenä piirteenä voidaan metalliteollisuuden mahdollisuuksista kaikissa edellä käsitellyissä maissa sanoa, että kevyen teollisuuden ja kulutustavarateollisuuden kohdalla kilpailu on kiristymässä entisestään.
Japani, Hongkong, Australia ja Taiwan kehittävät kilvan vientiään.
Lisäksi kehittyy oma teollisuus aste asteelta, ja sille myönnetään pioneeriaseman merkeissä suojattu asema tuontikielloilla ja korkeilla tulleilla.
Tosin korkeimman tuloluokan pieni kuluttajaryhmä samoin kuin kyseis-
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ten maiden teollisuus voivat nyt ja vastaisuudessa tarjota erikoistuotteiden kohdalla myynti mahdollisuuksia alueellisesta ja kotimaisesta kilpailusta huolimatta. Kuitenkin näyttää siltä, että vain sijoitustoiminnalla
voidaan täällä, kuten monessa muussakin kehitysmaassa, rakentaa myynnille riittävät puitteet raskaan teollisuuden ulkopuolella.
Sijoituksia Kaakkois-Aasiaan suunniteltaessa on kuitenkin pyrittävä jo
selvittelyvaiheessa arvioimaan, mitkä tulevat olemaan johonkin maahan
sijoitetun tehdaslaitoksen vientimahdollisuudet koko alueelle. Indonesiaa lukuunottamatta Kaakkois-Aasian maitten kotimaiset markkinat
ovat usein liian pienet pitkän tähtäimen kannattavalIe sijoitustoiminnalle. Integraatiopyrkimyksissä näiden maiden välillä ei vielä ole päästy
edes alkuun.
Raskaan konepajateollisuuden alalla vientimahdollisuudet edellä mainittuihin Kaakkois-Aasian maihin perustuvat huomattavalta osalta julkisiin hankintoihin ja hallitusten kehityssuunnitelmiin. Täydellisesti tämä
ei kuitenkaan päde, koska mm. yksityistä puunjalostusteollisuutta on
olemassa tai syntymässä esim. Indonesiassa ja Singaporessa, ja tämä teollisuus on riippuvainen teollisuuskoneiden ja -tarvikkeiden tuonnista.
Kuten edellä esitetystä käy selville, tuntuisi raskaalla teollisuudella,
oli se sitten tehdaskoneistoja, tietokoneita, kuljetusvälineitä tai rautatiekalustoa valmistavaa, olevan terveitä myyntimahdollisuuksia edellä
käsiteltyihin maihin. Osoituksena tästä ovat myös jo tehdyt kaupat. Myös
ostajan asennoituminen antaa skandinaaviselle viejälle tasaveroisen lähtöaseman osittain kiitos Ruotsin, joka jo on tehnyt tällä alueella paljon
perusteellista työtä.
Australia ja Uusi Seelanti
Kun tähän saakka käsitellyistä maista siirrytään yllä mainittuihin,
muuttuu asetelma täysin. Edustavathan Australia ja Uusi Seelanti moderneja ja omalla, jo kehittyneellä teollisuudella varustettuja vauraita
valtioita. Australian taloudellista tilaa voitaneen pitää eräänä maailman
vakaimmista. Sitä eivät ole pystyneet järkyttämään Englannin devalvointi, jota Australia ei seurannut, kasvaneet sotilasapuvelvoitteet, maatalouden tulotasoa voimakkaasti alentanut poikkeuksellinen kuivuus,
55 %:lla alentunut Yhdysvaltain tuki, supistunut vienti Yhdysvaltoihin,
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:sosiaalikulujen kasvu, sisäpoliittiset ristiriidat eivätkä muutkaan tekijät.
Optimismia on tukenut paitsi laajeneva kaivosteollisuus ja kaivososakekurssien voimakas nousu jopa 100 % puolessa vuodessa, Englannin
-osoittama luottamus ja ennätyslukemiin kasvanut pääomavirta Englannista. Teollisuusinvestoinneissa ei sen vuoksi ole mitään lamaantumista
havaittu. Uusia suunnitelmia ajoitetaan ja aikaisempia toteutetaan melko
tarkasti aikataulun mukaisesti. Koneiden tuonti on periaatteessa vapaata,
·mutta suojatullit ovat korkeat, jos. tuotetta valmistetaan Australiassa.
Tuonti Englannista on myös tullien suhteen erikoisasemassa.
Metalliteollisuuden mahdollisuuksia nimenomaan raskaan metallin
kohdalla on tutkittu. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä vientiä voi<iaan huomattavastikin kehittää. Nimenomaan on tärkeätä pyrkiä myös
valmistusyhteistyöhön, mieluimmin siten, että osa tuotteista tai koneiston
tärkeimmät komponentit toimitettaisiin Suomesta ja loput Australiasta.
'Täten päästäisiin käyttämään eduksi alempia tulleja ja samalla saataisiin
.kilpailua rajoitetuksi.
Uuden Seelannin perusasetelma on sama kuin Australian. Metalliteollisuuden vienti on toistaiseksi rajoittunut raskaaseen metalliin ja sen puitteissa paperi- ja selluloosateollisuuden koneisiin, joiden hankinta-arvo on
vaihdellut.
Koska Uudessa Seelannissa ei vielä ole omaa konevalmistusta juuri
nimeksikään, pitäisi täällä olla erinomaisia mahdollisuuksia ainakin
uutuuksien .ja erikoiskoneitten myymiseen nimenomaan selluloosa- ja
paperiteollisuudelle, jota jatkuvasti laajennetaan. Tullisuoja on täälläkin
.melkoisen korkea ja Englannin etuja suosiva. Pääasiallisesti pitäisi pyrkiä
.keskittymään suuriin projekteihin, joissa tekninen taso on ratkaisevaa laatua, ja toiseksi innovaatioihin, joiden tulli on alempi. Paikallinen osaval:mistus on myös mahdollista samoin kuin tietenkin valmistuslisenssien
:myöntäminen esimerkiksi tienrakennuskoneiden valmistamiseksi. Tämä
yhteistyömuoto on tlltkittavissa, ja tällöin olisi otettava huomioon, että
Australia ja Uusi Seelanti ovat keskenään tehneet yhteismarkkinasopi.muksen.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja . 1968: 4

Taloudellisten aikasarjojen analyysista*
KirJoittimut
PERTTI KUKKONEN

Taloudellisten aikasarjojen puhdistamisesta lyhytaikaisista vaihteluista
on useissa maissa tullut neljännesvuosi-, kuuka~si- ja viikkotilastojen laadinnan uusijalostusvaihe, jossa tilastoja, muokataan käyttäjille valmiimpaan muotoon. Lyhytaikaisilla vaihteluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä
;aallönpituudeltaan noin vuotta lyhyempiäheilahdusaaltoja. Näiden vaihteluiden analyysista ja puhdistamisesta on havaittu olevan hyötyä erityisesti~uhdannepolitiikan ja yleensäkin lyhyen tähtäimen talouspoliittisten
päätösten suunnittelussa ja päätösten vaikutusten seurflamisessa sekä julkisessa hallinnossa .että liikeyrityksissä. ,Tämän lisäksi ekonometrisissa
tutkimuksissa käytetää~ puhdistettuja' aikc;tsarjojamallien rakentamisen
tilastoaineistona.
.,...
Kausivaihteluiden ja muiden lyhYFaikaisten (vaiht~luiden .analyysista
on tullut aikasarja-analyysin eniten käytettysoveJlutus. Er~ 'maissa jat~u
vasti analysoitujen aikasarjojen lukprnäärä on useital<Yll,1!ll:~niä tlJ.hansia.
Analyysissa käytetyt menetelmät,jotka QI~vat ah~ksi lähes yksin9rn,~~
emBiiristen kokeiluiden perusteella sY1lltyneitä,0~at t~rp.äntakia saal1eet
uutta ~~rkitystä, ja ne ovat ~iime vuosi:q~ herättän~et uuqel!ee~ my~s
teor;eettisen ti~astotiet~en tutkijoiden mielepkiinnon. Jo 193O,-luvulla oli
ai~asarjojen analyysiin kehitetty nykyisen. sp~ktri:lnalyys~n matemaatti.~en perusta,F ourier-analyysi. DAVIS yritti 1940-1u vlflla, soveltaa rourieranalyysia taloudellisiinaikasarjoihin, m,utta tulokset eivä,t antaneet paljon
lisäinformaatiota sen enempää ~ausi- kuin, ,suhd~nnevaihte~uistakaan.
Kun Fourier-analyysista kehitettyä spektrianalyysia on nyt "voitll, tie~o
koneiden ?lvullasoveltaa sl1ureen mää~ään aikasarjoja, on~pdettu,sama
seikka. Yksittäisen aikasarjan spektri ei kerro paljon. Jbnkin verran
enemmän lisäinformaatiota op. $,aatu ns. ristispJ~ktrianaJ.yysina, jolla ,Voidaan tutkia kahden tai useamman,aikasarjart tiippuvuuttaeri jaksoluku...
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alueilla eli aallonpituudeltaan erilaisille komponenteille. Tämä merkitsee yleisempää lähtökohtaa kuin tavallisessa pienimmän neliösumman
regressioanalyysissa, jossa saadaan yhteinen regressiokerroin kaikilla jaksolukualueilla. GRANGErun ja HATANAKAn tekemä spektrianalyysin sovellutus suhdannevåihteluiden indikaattoreihin on tunnetuimpia ristispektrianalyysin sovellut,uksista. 1
Spektrianalyysin tärkeänä rajoituksena on ollut, että se soveltuu periaatteessa vain stationääristen aikasarjojen analyysiin. Esimerkiksi trendit on tämän takia puhdistettava ennen spektrianalyysin soveltamista.
Toisentyyppisen, taloudellisten riippuvuussuhteiden muutoksista johtuvan ei-stationäärisyyden huomioon ottamiseksi on kehittymässä spektrianalyysin yleistyksiä. Nämä edustavat korkealla abstraktion tasolla liikkuviamatemaattisia teorioita, joiden sovellutuskelpoisuudesta ei vielä osata
sanoa mitään varmaa.
Olen halunnut hieman kuvata aikasarja-analyysin kenttää yleensä,
jotta nähtäisiin, miten esillä oleva tutkimus 2 liittyy siihen. Mainitsin
edellä, että kausivaihteluiden analyysiin yleisimmin käytetyt menetelmät
ovat syntyneet pääasiassa empiiristen kokeilujen avulla. Näin on erityisesti eniten käytetyn .iteroitujen liukuvien keskiarvojen menetelmän,
»D .S. Bureau of Census» -menetelmän laita. Lähtökohta on siten perin
erilainen kuin edellä kosketelluissa matemaattisen aikasarja-analyysin
menetelmissä. Tässä tutkimuksessa on ollut pyrkimyksepä kuroa umpeen
näiden lähtökohtien välistä suurta eroa. Iteroitujen liukuvien keskiarvoJen menetelmää tarkastellaan spektrianalyysin käsitteiden avulla ja pyritään selvittämään sen estimaattoriominaisuuksia. Tässä seurataan HANNANin tarkastelutapaa, mutta pyritään menemään siinä pitemmälle mm.
iterointiprosessin tutkimisessa. Päätuloksena on, että tutkimuksessa esitetyssä Suomen Pankin iteroitujen liukuvien keskiarvojen menetelmässä
voidaan saavuttaa ~teroinnissa suurempi tehokkuus kuin »D.S. Bureau of
Census»-menetelmässä, koska Suomen Pankin versiossa voiqaan valita
liukuvat keskiarvot iteroinnin tehokkuutta silmällä pitäen.
Toinen esillä olevan tutkimuksen pääpyrkimys on sellaisten regressio1.

c. W.J. GRANGER with

M. HATANAKA Spectral Analysis of Economic Time Series, Princeton 1964.

2. PERTTI KUKKONEN Analysis of Seasonal and Other Short-term Variations with Applications to Finnish
Economic Time Series, Bank of Finland Institute for Economic Research Publications, Series B:28,
Helsinki 1968.
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menetelmän sovellutustapojen etsiminen, joilla lyhytaikaisia vaihteluita
voidaan kausaalisesti selittää. Tämä on tutkimuksen jälkimmäisen puoliskon päälinjana.
Aikasarjojen analyysissa yleensäkin on voitu todeta tällainen siirtymi-.
nen mallien rakentamiseen eri aikasarjojen välisten riippuvuussuhteiden
selvittämiseksi. Suhdannevaihteluiden analyysissa siirtyminen aikasarjaanalyysista mallien rakentamiseen ja käyttämiseen ennustamisessa ja
talouspolitiikan suunnittelussa tapahtui ensimmäiseksi. Myöhemmin
sama on tapahtunut taloudellisen kasvun analyysi~sa. Siinä tyydytään
enää harvoin aikasarjojen yksittäisten trendi en analysoimiseen.
Kausi- ja muiden lyhytaikaisten vaihteluiden analyysissa regressiomenetelmää ja mallien rakentamista on sen sijaan käytetty suhteellisen
vähän. Regressiomenetelmän soveltamisen vaikeutena on ollut mm.
trendi-suhdannekomponentin spesifioimisen vaatima ajan funktio, jossa
on tarvittu runsaasti parametreja kuvattiinpa se sitten ajan polynomeilla tai harmonisilla komponenteilla. Esillä olevassa tutkimuksessa
vaikeus on voitettu "tekemällä aikasarjoill~ differenssimuunnos. Tämä
RUlsTin ehdotuksen perusteella kehitetty regressiomenetelmän muunnos
osoittautui lyhytaikaisten vaihteluiden analyysiin varsin käyttökelpoiseksi. Tämä menetelmä voidaan katsoa vanhastaan tunnetun ketjusuhdelukujen (link relatives) menetelmän yleistykseksi. Sitä ovat maassamme
kehitelleet TÖRNQVIST ja LARNA. Regre"ssiomalleissa voidaan samalla
kertaa estimoida kalenterivaihtelut ja kausivaihtelun muutokset mahdollisuuksien mukaan niitä kausaalisesti selittävillä tekijöillä taikka
mekaanisemrnin ajan polynomeilla. Lisäksi voidaan estimoida kausivaihtelun lyhytaikaiset, esimerkiksi sään vaihteluista aiheutuvat muutok- .
set.
Kausivaihtelun selittämisessä jäädään kuitenkin puolitiehen, sillä
yleensä pystytään selittäm~än vain kausivaihtelun muutoksia eikä normaalisen kausivaihtelun tasoa. Selityksen saamiseksi kausivaihtelun tasolle tarvittaisiin itse asiassa samantapainen usean muuttujan ja yhtälön mallijärjestelmä, kuin suhdannevaihteluita selittämään on rakennettu useissa maissa. Tällaisen mallin avulla voitaisiin sitten etsiä vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Onko valtion ja kuntien menot ja toisaalta verojen kanto ajoitettu vuoden sisällä niin, että
kausivaihtelut tuotannossa ja työllisyydessä tasoittuvat halutulla ta-
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valla? Vastaus on ilmeisesti kielteinen, koska osittain aivan. toiset,' hallinnolliset näkökohdat ovat olleet menojen ja verojen kannon kausivaihtelua määräämässä. Mallin avulla voitaisiin edelleen tutkia, miten -ajoitusta olisi muutettava, jotta vaikutukset esimerkiksi tasoittaisivat työttömyyd~n kausivaihtelua mahdollisimman paljon ja ottaisivat samalla
huomioon muiden tavoitteiden, esimerkiksi valtion kassatilanteen aset~
tamat rajoitukset. Esillä olevassa tutkimuksessa kokeillulla regressiomenetelmän muunnelmilla voidaan käsittääkseni päästä tällaisten kausivaihtelumallien rakentamisen alkuun.
Vaikka kausivaihtelun tason selittäminen ei olisikaan vielä mahdollista, kausivaihtelun muutoksia selittäviä malleja voidaan jo käyttää
päätöksenteon apuna. Esillä olevassa tutkimuksessa rakennettua meriliikenteen mallia voidaan käyttää meriliikenteen kausivaihteluihin vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelussa.
Voidaan nähdä, että alussa mainitsemani lyhytaikaisten vaihteluiden
puhdistaminen suhdannekehityksen indikaattorista ennusteiden tekemistä varten on vain eräs, vaikkakin tähän saakka tärkein käyttöalue
lyhytaikaisten vaihteluiden analyysille. Nimenomaanselitysmallien ra~
kentamisella mekaanisemman analyysin sijalle voidaan analyysin käyttöaluetta laajentaa.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1968: 4

P anos-tuo tosj ärj es telmän sovel tu vu u des ta
talouspoliittiseen päätöksentekoon
Kirjoittanut
JOUKO VARJONEN

Taloudellisen kehityksen riippuvuus valtiovallan talouspoliittisest~ säätelystä on jatkuvasti kasvanut samalla, kun talouspolitiikan tehtäväkenttä on laajentunut. Tähän ovat vaikuttaneet monet eri tekijät, kuten
tekninen kehitys ja kansallisten rajojen merkityksen väheneminen
markkina-alueiden välisinä vedenjakajina.
Kansainvälisen kaupan rajoitusten väheneminen muuttaa kansantaloudet entistä herkemmiksi ulkopuolelta tuleville impulsseille ja infektioille. Impulssien täysitehoinen 1).yväksikäyttö ja infektioiden mahdollisimman tehokas torjunta, joihin talous politiikalla yhä määrätietoisemmin pyritään, on jatkuvasti vaikeutuva tehtävä. Traditionaaliset valtiovallan suorittamat kauppa-, finanssi- ja rahapoliittiset yksittäistoimenpiteet eivät enää yllä aktiivisen kasvupolitiikan ambitiotasolle; taloudellisen tilanteen muutoksiin on kyettävä vastaamaan kansantalouden
kaikkiin tasoihin heijastuvin, tarpeen vaatiessa jopa rakenteen perusteelliseen uudistumiseen johtavin toimenpideyhdistelmin. Talouspolitiikan pääongelma on siten kaksijakoinen: on ensinnäkin tutkittava,
millainen kehitys parhaiten vastaa kulloistakin tilannetta vallitsevien
preferenssien mukaan, ja toiseksi, mitkä toimenpiteet saavat toivotunlaisen kehityksen aikaan - unohtamatta sitä, että kehittämisuraa valittaessa tulee toimenpiteisiin liittyvät arvostukset ottaa osatekijänä huomIoon.
Kauppapoliittisen kehityksep. voi katsoa laajentaneen talouspolitiikan
tehtäväpiiriä horisontaalisesti: tavoitteiden saavuttamiseksi on toimenpiteiden vaikutus aluetta laajennettava. Tekninen kehitys puolestaan on
merkinnyt sitä, että tuotanto on monilla aloilla muuttunut yhä pääomaintensiivisemmäksi. Tästä syystä etäisyys markkinointimahdollisuuksien
havaitsemisesta tuotantoon on kasvanut sekä aika- että pääomayksik-
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köinä mitaten, ja investointeihin liittyvät riskitekijät ovat siten lisääntyneet; kynnys, joka tuotantoimpulssin on ylitettävä ennenkuin tuotantoon todella ryhdytään, on tullut entistä korkeammaksi. Näistä syistä
voi usein käydä niin, että markkinamekanismin rekisteröintivälineet
vastaanottavat tuotannon aloittamiseen riittävän impulssin yleensä vasta noususuhdanteen loppuvaiheessa, jolloin tuotantoon päästään kansainvälisten markkinointimahdollisuuksien käännyttyä ehkä jo laskuun.
Näissä olosuhteissa talouspolitiikan tulisi - oman tietomääränsä
puitteissa - pyrkiä vaikuttamaan investointien oikeaan ajoittumiseen.
Tätä varten joudutaan muuntamaan arviot edullisimmasta mahdollisesta taloudellisesta kehityksestä muotoon, joka saa myös markkinamekanismin vastaanottimet reagoimaan. Näin itse asiassa epäsuorasti
säädellään tuotantokapasiteettia ja sen allokoitumista. Suoran tuotantotoimintaan ryhtymisen voisi nähdä välttämättömänä vain silloin, kun
riskitekijät ylittävät yksityisten kantokyvyn esimerkiksi poikkeuksellisen
suuren pääomantarpeen vuoksi.
Valtiovallan talouspoliittisen tehtäväkentän laajeneminen ja teknistieteellinen kehitys yhdessä ovat saaneet taloustieteilijät haaveilemaan
kokonaistaloudellisesta tarkastelukehikosta, jonka avulla talouspoliittisia
toimenpidevaihtoehtoja voitaisiin vertailla keskenään. Kun myös valtiovalta on eri maissa yhä lisääntyvässä määrin kiinnostunut ajatuksesta, onkin syntynyt useita kokonaistaloudellisen päätöksenteon apuvälineeksi tarkoitettuja malleja. Monet niistä ovat tavalla tai toisella
pohjautuneet panos-tuotosjärjestelmään! Ensisijaisena syy:o.ä tähän on
panos-tuotosjärjestelmän laaja kattavuus; kuten esim. FORSSELL ja GRÖNLUND ovat aikaisemmin tässä julkaisussal kirjoittaneet, »on ilmeistä,
et.tä panos-tuotosjärjestelmän kaltainen tarkastelu on ainoa mahdollinen silloin, kun on selvitettävä koko kansantaloutta koskevien suureitten ja tuotannon yksityiskohtaisen rakenteen välisiä yhteyksiä».
Seuraavassa pyrin esittämään eräitä näkökohtia, jotka käsittääkseni
on otettava huomioon kehitettäessä panos-tuotosjärjestelmään tukeutuvia kansantaloudellisia tarkastelukehikkoja sekä ennen kaikkea tulkittaessa tällaisten kehikkojen avulla saatuja tuloksia. Koska kysymyksessä
on ala, joka on jatkuvasti voimakkaassa kehitysvaiheessa, ei tämä varsin heterogeeniselle aineistolle perustuva katsaus ole suinkaan tarkoil. Ks. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1/1960, s. 82.
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tettu tyhjentäväksi; pyrkimyksenä on nimenomaan eräiden kehityslinjojen valottaminen.

1. Yksinkertainen avoin panos-tuotosmalli
Yksinkertainen avoin panos-tuotosmalli on "esitettävissä muodossa·

missä X' on toimialojen kokonaistuotosten jaY lopputuotteiden kysynnän pystyvektori, A panoskerroinmatriisi ja 1 yksikkömatriisi.
Pyrittäessä käyttämään avointa panos-~uotosmallia talouspoliittisten
toimenpidevaihtoehtojen vertailuun tulee käytettävissä olla panoskerroinmatriisin lisäksi tiedot
- loppu tuotteiden kysynnästä: mallin ulkopuolella on ennustettava
esim. eri toimialojen tuotteiden vientimahdollisuuksien kehitys samoin kuin lopputuotteiden kysyntä kotimaassa, ts. impulssien vastaanottosysteemin on toimittava;
- siitä, millä toimenpiteillä voidaan kysynnän kehityksen edellyttämä tuotanto saada aikaan. Kysynnän ollessa epätasapainossa tuotantoresurssien kanssa tarvitaan järjestelmä, jolla voidaan vertailla eri tuotannonalojen kysynnän tyydyttämisen tärkeyttä siten,
että myös tuotannon aikaansaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin
liittyvät arvostustekijät otetaan vertailussa huomioon.
Avoin panos-tuotosjärjestelmä muodostaa vain osan talouspoliittisesta päätöksentekomallista. Todelliset vaikeudet liittyvät niiden toimenpiteiden arvioimiseen, jotka ovat välttämättömiä panos-tuotos mallin
avulla laskettujen tarvittavien lopputuotosten Xi aikaansaamiseksi sekä
toimenpiteisiin liittyvien arvostustekijäin huomioonottamiseen näissä laskelmissa. Mikäli esim. jokin tuotosmäärä Xi on mahdollista saavuttaa
vain ottamalla kyseinen tuotannonala kokonaan valtion hallintaan tai
vähentämällä vastaavasti tuotantoa jollakin toisella toimialalla, saattaa
toimenpide olla vallitsevien preferenssien mukaan niin epäsuotuisa, että
määrää Xi ilmeisesti on muutettava, koska tällöin »epämieluisat» seurausvaikutukset ovat vähäisemmät kuin pyrittäessä jäykästi tuottamaan
laskettua tarvetta vastaava määrä hyödykettä i.
Avoimen panos-tuotosmallin käyttöä talouspoliittisessa päätöksen-
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teossa voitaisiin. kuvata seuraavasti (ol~tt~en, ettyi ole käytettävissä tietoja optimaalisten määrien Xi löytämiseksi):
1. Ennustetaan loppu tuotteiden kysyntävektorin Y elementit.
2. Tutkitaan, vastaako saatu vaadittujentuotan~ojen yektori X käytettävissä olevia resursseja.
3. Mikäli epätasapainoa' ilmenee, ennustetaan vektorin Y arvo uu~del
leen ottaen huomioon niiden toimenpiteiden vaikutus, joilla valtiovallan. otaksutaan pyrkivän vaikuttamaan lopputuotteiden kysyntään'. Tehdään useita vaihtoehtoisia olettamuksia valtiovallan toimenpiteiksi.
4. Tutkitaan, mikä X:,n jaY:n yhdistelmä on paras ottaen huomioon
myös näiden aikaansaamiseksi Itarvittavat toimenpiteet.
Vaikka edelleen suurimmat vaikeudet ilmenevät valtiovallan toimenpiteiden vaikutusten arvioimisessa,' keskittyY suuri osa virhemah.dollisuuksista myös itse' panos-tuotosjärjestehnään.Ensinnäkin panos-tuotostutkimuksen perusteella saadut panoskertoimien arvot kuvaavat itse
asiassa vain tutkimushetkellä vallinnutta panosrakennetta, eikä ole mitään takeita siitä, että tutkimusajänkohta aina.kelpaisi esimerkiksi tyypillisestä tilanteesta. Kuitenkin laskelmissa käytetään täysin staattisia
panoskerteimia. Lisäksi valtiovallan toimenpiteiden vaikutus saattaa olla
huomattava niin (todellisiin) panoskertoimiin kuin eksogeenisesti ennustettuihin tai' vakioiksi oletettuihiri "(muihin) :muuttujiinkin. Niinpä ~n
sangen .ymmärrettävää,että kun panos-tuotosmallin avulla saatuja tuloksia on testattu jälkikäteisaineistonavulla,dvät ennusteet ole juuri
poikenneet edukseen muiden, laskennallisesti huomattavasti yksinkertaisempien ja tarvi1tavalta tietomäärältään suppeamEien mallien antamista
tuloksista. Tästä syystä . monet taloustieteilijät ovat olleet valmiita hyl-,
käämään panos-tuotosmenetelmän kokonaan, toiset taas ovat uurastaneetsen kehittämiseksi käyttökelpoisemmaksi talouspolitiikan ja taloustieteen' apuvalineeksi.

2. M uuttuviinpanoskertoimiin
Norjalainen PER SEVALDSON on havainnollistanut panoskertoimien muuttumista2 seuraavanlaisella esimerkillä:
1. PER SEVALDSON Changes in Input-Output CoifJicients teoksessa
Interdependence and Economic Development, London 1963, s. 303-306.

TIBOR BARNA

(toim.) Structural
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Oletetaan, että ajankohtiria ttJa t 2 suoritetuissa panos-tuotostutkimuksissa on panoskertoimille saatu arvot aij(l) ja aij(2). Tällöin jokaiselle
panoskertoimelle on laskettavissa: muutostermi kij = aij(2) - aij(l). Jokaisen termin kij voidaan olettaa muodostuneen varsin erilaisista syistä:
periaatteessa jokainen kerroin kij on siten ositettavissa termiksi, joka
on jonkin muuttujan funktio, esimerkiksi seuraavasti:
kij

= kij(t)

+ kij(Xj) + kij(Z) + kij(X) + kij(O),

mlssa tekijät yhtäsuuruusmerkin oikealla puolella vasemmalta oikealle
ovat trenditekijä, välituotepanoksen vastaanottavan toimialan j tuotannon tasosta X j riippuva tekijä, mallin eksogeenisista muuttujista Z riippuva tekijä, muista mallimuuttujista X (esim. hinnoista, jotka puolestaan riippuvat tuotetuista määristä) riippuvainen tekijä sekä havaintovirheestä 0 johtuva tekijä.
Edellä olevastakin käynee jo ilmi, että Sevaldsonin tarkastelu oli varsin hypoteettinen, mutta ehkä sinänsä kuitenkin ongelmakenttää valaiseva. Empiirisissä tutkimuksissa on yleensä jouduttu tyytymään panoskertoimien muutosten tarkasteluun yhden selittävän muuttujan funktiona. Täksi argumenttimuuttujaksi on yleensä valittu aika: panoskertoimien muutoksia aikaansaavien voimien yhteisvaikutuksen voi olettaa
aiheuttavan kertoimien kehityksessä systemaattisuu tta, jolloin kertoimien tulevia arvoja voitaisiin ennustaa kehitystrendin ekstrapoloinnilla.
Menetelmän eduksi on laskettava, että kaikkia panoskertoimia tällöin
voitaisiin käsitellä yhtenäisin ja laskennallisesti yksinkertaisin menetelmIn.
Aikasarjahavaintojen vähäisyys on kuitenkin toistaiseksi rajoittanut
ekstrapolointimahdollisuudet varsin vähiin: kuvaa kehitystrendistä ei
kahden, kolmen havainnon perusteella kannata juuri pyrkiä muodostamaan. Kokemuksia onkin saatu lähinnä rajapanoskertoimien3 avulla
tehdyistä ennusteista. Rajapanoskertoimiin liittyvää tutkimusta on harjoitettu e~nen kaikkea Hollannissa.
Kun tavoitteena kuitenkin on sellainen panos-tuotosjärjestelmä, jota
3. Rajapanoskertoimet b ij lasketaan kaavasta
b

_
iJ -

dXij
dX.'
J

missä dXij .on sektorin i sektorille j toimittamassa välituotepanosmäärässä kahden panos-tuotostutkimuksen välillä tapahtunut muutos ja dX j sektorinj tuotannossa samana aikavälinä tapahtunut muutos.
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voitaisiin käyttää talouspolitiikan apuvälineenä, ei pelkkä menneisyydessä havaitun trendin ekstrapolointi ole riittävä keino panoskertoimien
muutosten huomioon ottamiseksi; oikeastaan päähuomion tulisikin kiinnittyä muihin panoskertoimien muutoksia selvittäviin argumenttimuuttujiin kuin aikaan. ANNE P. CARTER on tutkinut panoskertoimien muutoksia teknisen kehityksen funktiona. 4 Varsinaisena selittävänä muuttujana hän on käyttänyt »uutta» tuotantotekniikkaa edustavan tuotantokapasiteetin, osuutta koko tuotantokapasiteetista. Tämä lasketaan tietyn ajankohdan t jälkeen suoritettujen investointien osuutena koko
tuotantopääomasta. »U udelle» tuotantotekniikalle lasketaan panoskertoimet kaavasta
k
K-k
a··(2)
= lJ
K a'··lJ + - K a··(l)
lJ
'
missä a'ij on haettava »uutta» tuotantoa kuvaava panoskerroin. k on
ajankohdan t 1 jälkeen käyttöön otetun tuotantokapasiteetin määrä, K
koko tuotantokapasiteetti ajankohtana t 2 •
Talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten analysoinnin ka!J-nalta
Carterin lähestymistapa vaikuttaa jo tavallista aikasarja-analyysia mielenkiintoisemmalta: toimialoilla; joilla valtion osuus tuotannosta on
huomattava, valtiovalta voi suoranaisestikin vaikuttaa suhteen kjK kehitykseen. Myös muilla toimi aloilla vaikutusmahdollisuus on olemassa
ja mahdollisesti ainakin osittain kvantitatiivisesti arvioitavissa; haluttaessa toimialan siirtyvän »uuden» tuotantotekniikan edellyttämään
panostekijäin käyttöön voidaan sen investointeihin pyrkiä vaikuttamaan
vaikkapa rahoitusmahdollisuuksia muuttaen.
Mikäli investointeja, jotka on jaettavissa luokkiin k ja K-k, on mahdollista tehdä rinnan, yksityisten tuottajien voidaan olettaa pyrkivän
optimoimaan hyötyfunktionsa. Mikäli tämän hyötyfunktion ominaisuudet saadaan selville ja mikäli valtiovallan säädettävissä olevilla keinomuuttujilla voidaan vaikuttaa merkittävästi sen argumenttimuuttujien
arvoihin, on mahdollista maksimoida tuottajien hyötyfunktio kulloinkin
oletetuissa olosuhteissa ja näin luoda aineistoa, jonka avulla panoskertoimien kehitys on ennustettavissa. Kysymyksessä on tällöin oikeastaan
4. ANNE P. CARTER A Linear Programming System Analyzing Embodied Technical Change, Genevessä
8.-12. 1. 1968 pidetyssä panos-tuotostekniikkaa käsitellessä konferenssissa esitelty työraportti (moniste).
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kaksivaiheinen optimointiongelma: ensinnäkin on optimoitava tuottajien
hyötyfunktio vaihtoehtoisin valtiovallan toimenpiteitä koskevin olettamuksin, ja toiseksi on valittava saaduista optinliarvoista se, joka parhaiten palvelee talouspolitiikalle asetettuja tavoitteita.
Suhteen kjK käytölle kokonaistaloudellisissa malleissa on kuitenkin
nähtävissä este, joka ehkä harvoja sangen homogeenisia tuotannonaloja
lukuunottamatta on toistaiseksi ylitsepääsemätön: panoskertoimet ovat
keskiarvolukuja eivätkä siis kuvaa yksittäisiä tuotantoprosesseja. Vain
harvoissa tapauksissa tuotantotekniikka on muuttumassa kokonaisella
tuotantosektorilla samanaikaisesti siten, että tätä muutosta olisi järkevää kuvata suhteen kjK kaltaisella indikaattorilla. Kun toisaalta tuotantotekniikan muutos jollakin yksittäisellä tuotantosuunnalla ei sinänsä yleensä paljonkaan vaikuta panoskertoimiin, on Carterin lähestymistavan soveltamismahdollisuuksia talouspoliittisissa malleissa toistaiseksi
pidettävä jokseenkin rajoitettuina.
Edellä tarkasteltiin tuotantoprosessien välisen sub~tituution huomioonottomahdollisuuksia panos-tuotostarkastelun yhteydessä. Mutta myös
panostekiJöiden välinen substituutio on jossain määrin mahdollista huolimatta siitä, että panos-tuotosmenetelmässä yleensä on yksityisen panostekijän rajatuotos oletettu nollan suuruiseksi. Tutkimuksia, joissa
panos-tuotos malliin on liitetty panostekijöiden välistä substituutiota selittävä tarkastelu, on jonkin verran tehty. LEIF] OHANSEN on käyttänyt
Cobb-Douglas -funktiota5 ja ]OCHEN SCHUMANN puolestaan CES-funktiota6 pyrkiessään selittämään työ- ja pääomapanosten suhteellisten
osuuksien kehitystä.
Huolimatta pääoman ja työn käytän välisen suhteen kokonaistaloudellisesta tärkeydestä ei tuotantofunktioiden käy tällä panoskertoimien
kehityksen selityksenä kuitenkaan voi katsoa olevan vielä suurtakaan
merkitystä talouspoliittisen päätäksentekomallin kannalta. Huomattavien laskennallisten vaikeuksien lisäksi voidaan lähestymistavan haittapuolena pitää sitä, että huomiota voidaan kiinnittää vain kahteen panostekijään kerrallaan: esimerkiksi tuontipanosten puuttuminen substi5.
6.

A Multi-Sectoral Study of Economic. Growth, Amsterdam 1960.
An Input-Output Model with Constant Elasticity of Substitution ProductionFunctions,
julkaisematon Genevessä 8.-12. 1. 1968 pidetyssä panos-tuotostekniikkaa käsitelleessä konferenssissa
esitelty työraportti (moniste).
LEIF JOHANSEN

jOCHEN SCHUMANN
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tuutiomallin avulla tarkasteltavien muuttujien joukosta alentaa huomattavasti menetelmän käyttöarvoa kokonaistaloudellisessa suunnittelussa.

3. Monetääriset tekijät Ja panos-tuotosmalli
Panos-tuotosmallin teknisjen ominaisuuksien parantaminen ei riitä py-.
rittäessä luomaan sitä pohjaa, jolle kokonaistaloudellinen tarkastelukehikko rakennetaan. Panos-tuotosmalli kuvaa reaalivirtoja. Sen sijaan
finanssi- ja rahapoliittiset tekijät jäävät kokonaan syrjään. Kokonaistaloudellisessa mallissa tämä on selvä puute: esimerkiksi KIRscHENin ja
MORRIsENsin laatimassa luettelossa yhdeksän maan käyttämistä talouspoliittisista instrumenteista7 yli puolet on luokiteltu ryhmiin finanssi-,
raha- tai luottopolitiikka.
Panos-tuotosmalliin on kuitenkin jouduttu sisällyttämään yksi varsinaisiin reaalimuuttujiin kuulumaton muuttujaryhmä, nimittäin hinnat.
Niiden muodostamaa siltaa reaalivirtojen ulkopuolelle ei tosin juuri ole
käytetty, vaan ne ovat toimineet pelkästään reaalisuureiden mittayksikköinä. Tämä tilanne on todettu panos-tuotosteoreetikkojenkin taholta
ilmeisen epätyydyttäväksi, ja asiaa on pyritty auttamaan muodostamalla
ns. panos-tuotoshintamalli, jonka avulla voidaan tutkia primääripanosten (työn, pääoman, tuonnin ja valtion tuottamien palvelusten) hintasuhteiden heijastumista eri toimialojen tuotosten hintoihin. Hintamallin
voi kuitenkin katsoa olevan määrämalliakin kaavamaisemman: kustannusten oletetaan siirtyvän suoraviivaisesti kaikkiin hintoihin, eikä sijaa
jätetä ajatukselle esim. substituutioilmiöiden tai kvantiteettien muutoksina ilmenevien reaktioiden mahdollisuudesta. Näin siitä huolimatta, että
kustannuksissa tapahtuneet muutokset voitaneen kompensoida varsin
monin eri tavoin, ja panosrake.nne lienee siten ainakin välituotepanosten
osalta huomattavasti stabiilimpi kuin panosten ja tuotosten väliset hintasuhteet. Panostekijöiden hintojen heijastuminen tuotosten hintoihin jäänee melko ongelmalliseksi alueeksi myös. muodostettaessa sellaista kokonaismallia, jossa hinta- ja määrämalleja tarkastellaan rinnan.
Eräs mahdollisuus hintasuhteiden muutosten huomioon ottamiseksi
olisi palauttaa hinnat yhdeksi Sevaldsonin esittämistä panoskertoimien
7. E. S. KIRSCHEN - L. MORRISENS The Objectives and Instruments of Econoinic Policy teoksessa
(toim.) Quantitative Planning of Economic Policy, Washington 1965, s. 111-133.
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argumehttimuuttujista. Kieltämättä hintasuhteiden muutostenvaikutusten tutkiminen on mallin kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeätä:
valtiovallalla voidaan katsoa olevan melkoinen .vaikutusprimaäripanosten hintoihin. Mutta vaikka hinta- ja määrätarkastelu onnistuttaisiin
tällä tavoin »täydellisesti» yhdistämään - mikä on käytännössä varsin
utopistinen ajatus, tul isihan esim. hintajoustojen olla tun:JJ.ettuja -jäävät
valtiovallan raha- ja luottopoliittisten sekä -.- .mikä ei suinkaan ole vähäinen tekijä -.. asenteisiin vaikuttavien· keinomuuttujien avulla mahdollisesti aikaansaatavat muutokset tarkastelun ulkopuolelle. Siten voidaan - ryhtymättä yksityiskohtaisesti tarkastelemaan panoskertoimien
ennustamista hintojen ollessa selittävinä muuttujina - todeta, ettei vielä
näinkään saada muodostetuksi mallia, joka olisi kyllinjoustava talouspolitiikan tarpeita ajatellen.
Finanssi- ja reaalitilinpidon yhdistämistä on kokeiltu RAGNAR
FRlscHin johdolla Norjassa. Tilastotietojen puute on tuntuvasti haitannut projektin kehitystä. Onnistuessaankin norjalaisten harteilleen ottama
suurtyö merkitsee vain välietappia kohti kokonaistaloudellista mallia;
monet tässäkin esityksessä mainitut pyrkimykset saada panos-tuotosmenetelmän alkuolettamukset joustavimmiksi ja siis samalla paremmin
todellisuutta vastaaviksi jouduttaneen vielä jättämään huomiotta.

4. Lopuksi
Taloustieteilijäin ja talouspoliittisten päätöksentekijäin välinen kuilu on
ollut olemassa läpi koko kansantaloustieteen historian. Nyt molemmin
puolin on entistä tarmokkaammin pyritty kuromaan sitä umpeen: tähän
on ollut syynä talouspolitiikan entistä suurempi tietojen tarve ja toisaalta
tietojen tuotannon ja käsittelymenetelmien kehitys. M~tta ainakin edellä
tarkasteltujen umpeenkuromisyritysten valossa taloustieteen ja talouspolitiikan yhteinen kohtauspaikka, talouspoliittinen malli, on tavoittamattomissa: yritykset »dynamisoida» panos-tuotosmallia ovat toistaiseksi rajoittuneet yleensä vain pieniin osasektoreihin, ja tällöinkin vain
rajoitettu määrä muutoksia aiheuttavia tekijöitä on voitu ottaa huomioon.
Tämän lisäksi ei edes rakenteeltaan kaikkein yksinkertaisinta panostuotosmallia ole onnistuttu saamaan läheskään koko talouspolitiikan
kannalta tärkeätä taloudellisten ilmiöiden kenttää kattavaksi.
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Kaikesta huolimatta jokainen edellä esitettyjenkin ratkaisujen tapainen
edistysaskel avaa mahdollisuuden osakokonaisuuksien entistä tarkempaan
ja realistisempaan analyysiin. Ehkäpä myöhemmin saadaan aikaan kattomalli, joka luo puitteet osakokonaisuuksien välisen vuorovaikutuksen
analyysille ja niiden kehityksen simultaaniselle ennustamiselle. Toisaalta
vojdaan myös jatkaa traditionaalisen panos-tuotosmallin kehittämistä,
sillä, kuten CARL F. CHRIST on kirjoittan1:lt,8 panos-tuotosmenetelmä on
uskottavasti paras nyt käytettävissä oleva menetelmä sellaisten ongelmien
ratkaisemiseksi, joissa on tarpeen luoda kuva koko kansantalouden tuotantofunktiosta, ja menetelmän antamia tuloksia voidaan pitää todellisuuden ensimmäisenä karkeana approksimaationa, johon voi tehdä korjauksia ulkopuolelta saadun tiedon tai kokemuksen nojalla.
8. CARL F. CHRIST Input-Output Analysis: An Appraisal, julkaistu sarjassa Studies in Income and
Wealth, Volume Eighteen, Princetown 1955, s. 168.

Ka nsanta loudellinen
aikakauskirja 1968: 4

Katsauksia

Pentti Pajunen:
Arlington, Va., USA

MIKSI "KEHITYSMAAT" EIVÄT KEHITY':
KASVUN TEORIA JA TODELLISUUS
MIETTEITÄ MYRDALIN "AASIAN DRAAMAN"
JOHDOSTA

GUNNAR MYRDALin »Aasian draaman»1
ilmestyminen viime kevätkaudella Yhdysvalloissa on merkkitapaus, jonka vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Tämän
suurteoksen julkaisija vertaa sitä Smithin,
Marxin ja Keynesin klassillisiin. teoksiin
sekä Myrdalin omaan »Amerikan pulmaan», joiden paikka historiassa on
taattu. »Draaman» ensimmäiset arvostelijat ovat käyttäneet samanlaisia superlatiiveja ennustaen sille avainasemaa tulevassa »kehitysmaita» koskevassa poliittisessa ja talous tieteellisessä keskustelussa.
Kyseessä on mahtava tietokirja, jonka
sisällöstä kaikkien yhteiskuntatieteilijöiden
ja asianharrastajien on syytä olla selvillä.
Sellaiselle, joka on seurannut. »kehitysmaiden» ongelmia paikan päällä, »draaman» lukeminen antaa perusteellisen
varmistuksen omille kokemusperäisille käsityksille. Niille taas, jotka vain kansain1. GUNNAR MYRDAL Asian Drama. An Inquiry
,into the Poverty of Nations. Pääavustajat: WILLIAM

J.

BARBER, ALTTI MAJAVA, ALVA MYRDAL,
PAUL P. STREETEN, DAVID WIGHTMAN ja GEORGE
W. WILSON. 3 osaa, 2284 sivua. The Twentieth
Century Fund, sido $ 25. Pantheon Books, nid.

$ 8.50. New York 1968.

välisen kirjallisuuden sekä Myrdalin oman
aikaisemman tuotannon välityksellä ovat
tutustuneet näihin asioihin, »draama»
tuottaa yllätyksen, monelle ehkä pettymyksen. Sillä Myrdal sanoutuu nyt jyrkästi irti länsimaiden nykyisen kansantaloustieteen kasvu teorioista ja niiden
matemaattisista malleista. Hän todistaa,
että Intian ja naapurialueiden köyhyys
ei johdu lähinnä pääomien. puutteesta,
vaan moninaisista yhteiskunnallisista syysuhteista - korruptio, yleinen työn halveksinta, kastilaitos, kansan taikausko ja
apaattisuus, tehoton hallintokoneisto jne.
- jotka ovat erottamattomasti kietoutuneet yhteen puhtaasti »taloudellisten»
tekijöiden kanssa. Sen vuoksi kehityspolitiikka, joka rajoittuu yksinomaan talou:delliseen kenttään, on tuomittu epäonnistumaan.Kasvua salpaavat sosiaaliset esteet on saatava raivatuiksi tieltä - suurtyö, jossa ulkomainen apu. voi näytellä
varsin vähäistä osaa. Kun yksin Intian
väkiluku lisääntyy miljoonalla kuukaudessa, edessä on kiireellinen urakka, joka
ei siedä vitkastelua. Mutta Myrdal toteaa
masentuneena, että näiden maiden hallitukset ja johtavat piirit eivät ole osoitta-
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neet omaavansa kykyä ja tahtoa tarttua
lujasti asioihin käsiksi. Ainakin Intian
kohdalla kehitys näyttää jo kääntyneen
luisuksi alaspäin. Siinä Aasian draama.
Myrdalin musertava analyysi ja, katkera johtopäätös eivät voi olla järkyttämättä sekä koko {ähärtastista ammattikeskusteluaettå' ennenpitkää~yös kansainvälistä »kehitysmaiden» avunantopolitiikkaa. Mitä jälkimmaiseen tulee,
se on tietysti kiinteästi seu..!:annut - kuten
talouspolitiikka yleensä - vakiintuneen
talousteorian tarjoamia käytännöllisiä osviittoja. Viime vuosiin saakka taloudellisen kasvuteorian tienviitta' on osoittanut
samaa' ajosuuntaa sekäkehittyneille että
kehittymättömille' maille: fyysinen'inveätointi tuotannollisen pääoman' kartuttamiseksi. Koska viime sodan jälkeen itse,;.
näistyneet ja muut köyhät maat olivat
kykenemättömiä sisäisesti sy~nyttämääh
tarvittavat säästöpääomat t~maista investointia varten, johtopäätös oli yksinkertainen:puuttuva pääomainääräoli siirrettävä niille rikkailta länsivalloilta. Kun
edelleen huomattiin, että »kehitysmailla»
ei ole riittävää teknillistä henkilöstöa tuotantokoneiston lisäämistä jamodetnisoimista varten, ohje oli jälleen selvä: eli
organisoitava teknillinen avustusohjelma
asian tun tij oiden lähettämiseksi »kehi tysmaihin». Yhdysvaltain Marshall-ohjelman onnistuminen yli odotusten Euroopassa, joka sen ansiosta nopeasti kohosi
sodan raunioista, näytti tarjoavan vankan
empiirisen todisteen samanlaisen avustuspolitiikan soveliaisuudesta myös »kehitysmaissa» .
Tämä kansainvälinen toiminta:, jonka
keskeisenä forumina ja säteilykeskuksena
on jatkuvasti ollut YK sisarlaitoksineen,
sai jo alkuvuosinaan' 1940-luvun )opussa

ja 1950-luvun alussa voimakkaaIl ideologisen pohjasävyn. Mitä erilaisimpiin
argumentteihin vedoten julistettiin, että
länsimaiden moraalisena velvollisuutena
on auttaa köyhiä maita, kunnes ne pystyvät omin yoimin ylläpitämään välttämättömäksi katsottua kasvuvauhtia.Tarvittavan vuotui~en kokonaispääomaIl suuruudesta on tehty monia, toisistaan huomattavasti poikkeavia arvioita; useat hyväksyvät Hollannin talous instituutin suorittaman laskelman $ 3 - $ 4 miljardin
vuotuismäärästä samansuuruisen summan
lisäksi, jolla länsivallat viime vuosikymmenen lopulla jo käynnissä olevienohjelmienpuitteissa avustivat »kehitysmaita».
Tämä lisämäärä vastasi suunnilleen yhtä
[prosenttia länsimaiden ja Japanin kansanJulosta ;', näin kaksinkertaistetun' vuotuisen
kokonaisapumäärän ~ siis $ 6 - $ 8 miljargia ~ laskettiin lisäävän »kehitysmaiden» kansantuloa percapita 2prosen ttia
vuodessa. Siten, sai ,alkunsa tunnettu
kampanja »prosentti köyhille maille»,
jolle Myrdaltarjosi tukensa ,alusta pitäen,
kuten' ,hänen runsas kimsainvälinen tuo.tantonsa osoittaa. Teoksessaan' Aiz Inter,national.Economy (New York 1956) hän viit~
tasi näihin arvioihin puoltaen ehdotuksia
.tarpeellisen kansainvälisen mekanismin
'perustamiseksi, jonka puitteissa kehittymättömille maille voitaisiin myöntää väIt,.
tämätört lisäpääöma käynnissä olevan
avunannon lisäksi.
Yleensä : Myrdalin kaikkea tuotantoa
kannattaa voimakas eetos. Hän on köyhienm'aidenja sorrettujen kansanltiokkien
esitaistelija sekä kansainvälisen', yhteis'toiminnan ja solidaarisuuden väsymätö~
Jy,listaja, j~ ,sellai~ena hänet on tunnettu
ja. tp.nn~stettu, laaJoissa k~J;lsainvälisissä
piireissä sekä hallitusiniesten. että yhteis-
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kuntatieteilijöiden parissa. Kun Myrdal
»draamassaan» on nyt tullut köyhyyden
syistä vallan uusiin johtopäätöksiin, jotka
ovat omansa asettamaan »kehitysmaat»
- ainakin Etelä-Aasian valtiot - mitä
epäedullisimpaan valoon, häntä ei suinkaan voida syyttää nurjamielisyydestä
näitä kohtaan. Myrdalin rehellinen suurtutkimus ansaitsee osakseen vakavan huomion. Se edustaa kymmenen vuoden kovaa työtä pätevän avustajakunnan tukemana - joukossa suomalainen tilastomies ja demograafikko ALTTI MAJAVA ja esittää yksityiskohtaisen vastauksen
laajaan kysymykseen: miksi Etelä-Aasian
maat ovat köyhiä? Teos on alallaan ainutlaatuinen sekä ulottuvuutensa että käsittelynsä tieteellisen tiukkuuden puolesta;
otettaan hellittämättä M yrdal seuraa jokaista ongelmaa pohjaan saakka dokumentoiden laajalti huomionsa. Tämän
katsauksen .puitteissa ei ole mahdollista
esitellä kirjaa edes summittaisesti eikä
tehdä oikeutta sen satalukuisille uusille
ajatuksille: teos on luettava! Sen sijaan
kannattaa mielestäni hetkeksi syventyä
pariin keskeiseen kasvutaloudelliseen kysymykseen, joilla on kansainvälinen yleispätevyys.

»Investointi ihmiseen»
Peruskysymys on tietysti seuraava: mistä
johtuu kansantalouden kehitys? Sekä klassillisella että marxilaisella talousteorialla
oli vastaus valmiina: fyysisistä investoinneista tuotannollisen pääoman kasvattamiseksi. Tämä dogmiksi jähmettynyt käsitys on säilyttänyt hegemoniansa nykypäiviin saakka. Viime vuosina yhä useammat
ekonomistit ovat kuitenkin alkaneet pitää
sitä vaillinaisena osaratkaisuna, joka ei
3
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pysty selittämään" tapahtuneen kasvun
kokonaismäärää. Eräs pätevimpiä tieteellisiä tutkimuksia tällä alalla on sen
tuntijan SIMON KUzNETsin tilastollinen
vertailu Modern Economic Growth: Rate,
Structure, and Spread (New Haven - London 1966). Länsimaissa kansan tuote per
capita on noussut vuosikymmenessä 15-30
prosenttia. Mutta Kuznetsin mukaan
tästä kasvusta voidaan vain viidennes
laskea panosten (pääoma ja mies tunnit)
lisäysten osalle; suurin osa kasvusta johtuu ennen kaikkea panosten laadun parannuksista, joiden alku lähteenä Kuznets
pitää »hyödyllisen tiedon» kasvua ja sen
tehokkaampaa hyväksikäyttöä »parempien institutionaalisten järjestelyjen» puitteissa. Selitystä ei suinkaan voida pitää
tarpeeksi valaisevana ja täsmällisena, mutta se edustaa joka tapauksessa selvää pyrkimystä kohti tuotannon »ihmistekijää».
Samansuuntaisen ehdotuksen tarjoaa
äsken ilmestynyt WALTER W. HELLERin
toimittama artikkelikokoelma Perspectives
on Economic Growth (New York 1968),jonka
laatijoina on ryhmä Yhdysvaltain presidentin neuvonantajiston nykyisiä ja entisiä jäseniä (Heller oli John F. Kennedyn
pää talousneuvos ). Kirjoittajien mukaan
kasvutekijöitä on kolme: ihmistyövoiman
laadun paraneminen, pääomahyödyke~araston laajeneminen sekä teknologian
muutos. Mutta he myöntävät auliisti
tietämättömyytensä näiden tekijöiden suhteellisesta tärkeydestä ja keskinäisistä suh.:.
teista, joiden tutkimus on vasta alkuasteellaan. Mitä käytännöllisiin kehittämistoimen pi teisiin tulee siirryttäessä finanssija rahapolitiikan tutun kentän ulkopuolelle, ekonomistit eivät edes väitä tietävänsä, millaisten poliittisten ym. prosessien välityksellä yhteiskunta tekee ne
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päätökset, joiden toteuttaminen johtaa
kansantalouden kasvuun. Yleensä ekonomistien samoin kuin muidenkin yhteiskuntatieteilijöiden pääharrastuksena näyttää olevan askartelu teknillisten kysy-.
mysten parissa, jotka käsittävät vain vähäisen osan yhteiskunnan elämää.
Näille Kuznetsin, Hellerin ja monien
muiden ekonomistien viimeaikaisille käsityksille on yhteistä tämän uuden »ihmistekijän» liittäminen kasvuteoriaan. On
rakennettu uusia malleja lisäämällä se
Cob b-Douglas-tuotan tofunktioon seuraavasti: Y
aKOC L(3 HY, jossa Y on
kansantulo, K pääoma, L työvoima ja
H »ihmistekijä» eli sekalainen termi,
joka voi tarkoittaa »hyödyllisen tiedon»
kasvua, parempaa organisaatiota jne.;
a, <X. , ~,ja y ovat vakioita, ja <X.
~ = 1.
Toisin sanoen, ellei pääoman, maan ja
työvoiman kasvu pysty selittämään kansantuotteen koko kasvua useamman vuosikymmenen aikana, ylijäämän täytyy
olla seuraus ihmisresursseihin suunnatuista
investoinneista, jotka monet samaistavat
kouluopetuksen eli edukaation kanssa
(jotkut lisäävät terveydenhoidon). Myös
kansainvälisen avunantopolitiikan elimet
näyttävät tehneen omat käytännölliset
johtopäätöksensä tästä oivalluksesta Maailmanpankin perustaessa kolmisen vuotta
sitten projektiosastonsa yhteytee~ eritYIsen edukaatiojaoston ja ryhtyessä myöntämään lainoja opetuslaitosten rakentamiseksi ja välineistön hankkimiseksi. Todettakoon vielä, että kyseessä on puhtaasti
kvantitatiivinen käsitys edukaatiosta;
teoria ja rakennetut mallit, joita varsinkin
JAN TINBERGEN on kehitellyt, eivät laisinkaan ota lukuun koulutuksen sisältöä ym.
kvalitatiivisia seikkoja.
Nimenomaan tähän puutteeseen Myr-

+

dal kohdistaa kriitillisen huomionsa omistaen »draamassaan» erityisen kappaleen
ja jälkiliitteen po. teorialle, jota hän kutsuu
»investoinniksi ihmiseen». Valittaen yhteiskuntatieteiden karsi noitumista Myrdal
toteaa, miten ekonomistit yritettyään turhaan rakentaa pätevää kasvuteoriaa yksinomaan fyysisen investoinnin varaan
ovat nyt vihdoin »keksineet» investoinnin
ihmiseen tietämättä, että pedagogisella
tutkimuksella on jo pitkä historia takanaan. Hän viittaa Skandinaviaan, jossa
yleinen oppivelvollisuus säädettiin viime
vuosisadan alussa. Tämän suurisuuntaisen
uudistuksen kannustimena oli juuri argumentti, että koulu sivistys oli perusedellytys maatalouden parantamiselle, teollisuuden kasvattamiselle ja yleensä kaiken
sen edistämiselle, jota nyt kutsutaan »kehittämiseksi» (vrt. Suomen Uno Cygnaeus). Myrdal siteeraa erästä nykyajan
pedagogia: »Tuntuu oudolta, että näinkään tervejärkistä hypoteesia (että koulukasvatus voi kohottaa työntekijöiden
tuottavuutta) ekonomistit eivät ole voineet hyväksyä kuin vasta äskettäin». Mutta käsitettynä yksinomaan kvantitatiivisena, rahassa ilmaistuna toimena »investointi ihmiseen» on Intiassa kokonaan
sivuuttanut kansansivistyksen todella kekeiset, vakavat pulmat, jollaisina Myrdal
näkee kouluopetuksen surkean alhaisen
laatutason, väärän suuntauksen, tasaarvoisuuden puutteen jne. Kun intialaiset
parialuokasta alkaen halveksiva.t ruumiillista työtä inholla, jollaista ei Euroopassa ole koskaan tunnettu, koulusivistyksen hankkiminen - pelkkä luku- ja
kirjoitustaito katsotaan jo riittäväksi on muodostunut laajojen kansankerrosten keinoksi välttyä arvoa alentavan työn
teolta. Seurauksena on ollut »sivistyncen»,
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työtäpakoilevan proletariaatin kasvu sekä
poliittisena paralleeli-ilmiönä alemmanja tarpeettoman - virkamieskunnan paisuminen valtavaksi monimiljoona-armeijaksi itsenäistymisen jälkeen. Näitä tärkeitä kausaalisuhteita - puhumattakaan
kokonaisesta sarjasta koordinoituja· toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä
»ihmistekijän» parantamiseksi - po. kasvuteoria ei pysty tavoittamaan. Myrdal
hylkääkin sen helppohintaisena, ekonomistille tarjolla olevana tekosyynä välttää
todella syvälle ja laajalle yhteiskuntaan
ulottuvaa analyysia.

Ekonomisteista sosiologeja
E teemme nousee tässä toinen keskeinen
kysymys: onko ekonomistilla yleensä hall ussaan tarpeelliset työvälineet tällaista
yhteiskunnan koko laajalla rintamalla
käytävää analyysia varten? Myrdal siteeraa Kuznetsia(osa III, s. 1886), jonka
mielenkiintoinen lausunto kannattaa tässä
toistaa: » ... aina viime vuosisadan puolivälistä lähtien demografia ja· väestöteoria
ovat olleet suljettuina pois oikeaoppisen
kansantaloustieteen rungosta, ja vasta
viime vuosikymmenien aikana ekonomistit
ovat rientäneet oppimaan uudelleen jotakin demograafisista prosesseista, samoin
kuin demograafikot alkavat oivaltaa ne
kohtalokkaat seuraukset, mitkä heidän
kansantaloustieteen laiminlyöntinsäon aiheuttanut. Tilanne luonnontieteen ja teknologian historian sekä teknologian muutosten syiden kohdalla ori vieläkin murheellisempi, ja tietämättömyytemme näistä avainprosesseista kansantalouden kasvussa on todella masentava. Minun ei ole
tarpeen lisätä samanlaist~ kommentaaria
poliittisten ja sosiaalipsykologisten teki-
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jöiden selvästi kasvaneesta merkityksestä
kansakuntien taloudellisen kasvun ymmärtämisessä tai kommentaaria pelkän ekonomistin avuttomuudesta, kun hän huomaa, mikäli hän pystyy edes huomaamaan, taloudellisen kasvun tuloksia, jotka
ovat selvästi johdettavissa poliittisista tekijöistä tai voimista, joiden luonnetta hän
ei kykene riittävässä määrin ymmärtämään. Lopputuloksena on joko pakeneminen matemaattisten mallien pariin ja
parin harvan muuttujan operointi tai
sitten amatöörimäinen laajojen teemojen
pohdiskelu. Edellisellä on etunaan muodollinen eleganssi ja jälkimmäisellä ainakin huomion kiinnittäminen siihen laajempaan tekijäryhmään, joka on otettava
lukuun, mutta kumpikaan lopputulos ei
ole tyydyttävä».
Edellä mainitussa teoksessaan Kuznets
myöntää, että kehittymättömissä maissa
monet ei-taloudelliset tekijät ovat suoranaisessa syysuhteessa kansantalouden rakenteeseen ja kansantuotteen per capita
alhaiseen ta~oon. Mutta kansantaloustieteeltä puuttuvat teoreettiset puitteet yhteyksien rakentamiseksi yhteiskuntarakenteen taloudellisten ja ei-taloudellisten
aspektien välille. Hän käyttää esimerkkinä
poliittista struktuuria, joka on kenttä, missä vankkaan tilastomateriaaliin perustuvia
kvantitatiivisia huomioita on vaikea tehdä.
Poliittisten prosessien tutkimus ja niiden
kvalitatiivinen arviointi on jätettävä valtiotieteilijöiden tehtäväksi, koska ekonomisteilla ei ole pätevyyttä tällä alalla;
edellisten tarjoamia päätelmiä ekonomistien on pidettävä annettuina. Tuloksena
tällaisesta yhteistoiminnasta Kuznets esittää mielenkiintoisen taulukon (Table 8.3.),
jossa vertaillaan kehittyneen ja kehittymättömän valtioryhmän poliittista karak-
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teristiikkaa, stabiliteettia, kielellistä ja
rodullista yhtenäisyyttä jne. Kuten sopii
odottaa, ne maat, joissa kansanedustuslaitos on heikko, kar;tsalaisryhmien aktiivinen osanotto poliittiseen toimintaan
vähäinen, byrokratia tehoton, rodullinen
yhtenäisyys puuttuu jne., löytyvät köyhän
valtioryhmän joukosta. Kuznets esittää
erikseen Latinalaisesta Amerikasta laskelmia, jotka näyttävät osoittavan, että
tulot henkeä kohden ovat käänteisessä
suhteessa intiaanien prosenttimäärään koko väestöstä. Tällaiset kaavamaiset vertailut ovat hyödyllisiä nopean yleiskatsauksen saamiseksi, mutta Myrdalin tapaan
niistä voidaan huomauttaa, että yksityiskohtaisen ja intensiivisen analyysin puutteessa taulukon taustalla olevat syysuhteet
jäävät hämäriksi. Miksi Andien intiaanivaltiot ovat köyhempiä kuin ne naapurimaat, joissa valkoista väestöä on suhteellisesti enemmän? Vailla perusteellista
analyysia emme pääse vastauksen ulottuville. Tässä meitä kuitenkin kiinnostaa
eniten Kuznetsin huomio kansantaloustieteen ruoansulatuskanavan nykyisestä
kyvyttömyydestä liuottaa naapuri tieteiden
aineksia ja hänen sen ml!kainen ohjeensa:
ekonomisti pysyköön ekonomiassaanl
Kuznetsin asenne on tietenkin muodollisesti korrekti, eikä kansantaloustieteen harjoittajia voida tuomita halusta
pysytellä tieteensä turvallisten rajojen sisäpuolella. Kysymys on vain siitä, kuinka
väljiksi tai ahtaiksi nämä rajat käsitetään.
Tosiasia näet on, että 1950-luvun lopulta
lähtien yhä useammat ekonomistit ovat
alkaneet kääntää huomionsa yhteiskunnan .instituutioihin ja muihin sosiologian
piiriin tavanmukaisesti luettuihin tutki.,.
muskohteisiin. Osoituksena tästä mielenkiinnosta mainittakoon Amerikan Talou-

dellisen Yhdistyksen (AmericanEconomic
Association) vuosikokouksessa amerikkalaisten ekonomistien tavanmukainen
itsetarkastelutilaisuus - v. 1962 Harvardin yliopiston professori EDWARD S. MAsONin pitämä puhe, jossa hän syytti ammattikuntaansa »sulasta tietämättömyydestä» valittaen, että ekonomisti jättää
kokonaan huomioon ottamatta tai aliarvioi yhteiskunnan »laitosten» tärkeyden
(»laitoksilla» hän ymmärsi yksilöitä ja
ihmisryhmiä liike-elämässä, työväenliikkeessä, hallituksessa jne.) ja pakenee
»aggregoivan» taloustieteen turviin. Kuitenkin juuri elävien laitosten käyttäytyminen selittää eroavuudet eri kansantalouksien osoittamassa tavassa reagoida objektiivisesti katsoen samanlaisiin ulkopuolisiin impulsseihin.
Samassa kokouksessa arvosteltiin ankarasti liiallista uskoa korkeamman matematiikan tehokkuuteen. SaLOMON F ABRICANT
(National Bureau of Economic Researchin tutkimuspäällikkö) totesi seuraavaa:
»Liian monella ekonomistilla on naiivi
usko malleihin; he eivät opi tarpeeksi
taloudellisesta käyttäytymisestä. Kun he
eivät osaa kirjoittaa kunnollista englantia,
he hakevat turvaa matematiikasta.» Pentagonin apulaisministeri ALAIN ENTHOVEN
(Massachusetts Institute of Technology'n
ent. professori) il~oitti heidän käyttämikseen analyysivälineiksi riittävän talousteorian peruskäsitteet yhdessä yksinkertaisten kvantitatiivisten metodien kanssa.
Sen sijaan ekonometrian ja operaatiotutkimuksen käyttämät korkeamman matematiikan menetelmät eivät ole osoittautuneet
kovinkaan hyödyllisiksi. Enthoven valitti,
että monet ekonomistit hankittuaan marginaalianalyysin taidon ja "äiteltyään tohtoriksi näyttävät menettävän luottamuk-
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sen fukseina oppimaansa taloustieteen
perustaan - seikka, mikä saattaa heidät
hyödylliseen työhön kelpaamattomiksi!
(Business Week, January 5, 1963).
Nykyisenä tietoisena pyrkimyksenä monella taholla on siten murtautua ulos irrelevanttien matemaattisten abstraktioiden
kahleista ja tunkea taloustieteen rajoja
kohti muita yhteiskuntatieteitä. Tulevai~
suudessa ekonomistien on kiinnitettävä
yhä suurempi huomio psykologian, sosiologianja valtiotieteen harjoittajien työhön.
Toisaalta köyhien maiden erittäin vaikeat ja monimutkaiset yhteiskunnalliset
ongelmat ja toisaalta teollisuusmaiden
urbanisoitumispulmat,
rakennetyöttömyys, ympäristön jatkuva saastuminen ja
muut ekologiset probleemat, jne. ovat
viime vuosina tavattomasti laajentaneet
taloustieteen
perinteellistä työkenttää.
Kestää tietenkin vuosia, ennenkuin eri
puolilla nykyisin käynnissä oleva tutkimustyö kiteytyy uudeksi tiedoksi. Vieläkin
kauemmin, varmaan useita vuosikymmeniä, saadaan odottaa näiden tulosten liittämistä kansantaloustieteen runkoon mitä vaikein työ, johon ekonomisteilta
tällä hetkellä puuttuvat teoreettiset välineet, kuten Kuznets huomautti.

M atemaatikkoJen »ihmistekiJä»
Vastakohtana näille vapautumispyrkimyksille on syytä mainita ekonometrikkojen luonnontieteellinen, mekanistinen
näkemys talouselämästä. Heidän kansainvälisenä profeettanaan on jo kauan vaikuttanut Jan Tinbergen, matemaatikko
ja fyysikko, Hollannin entinen pääsuunnittelija, useiden kehittymättömien maiden
hallitusten neuvonantaja, yksityiselämässään vaatimaton kunnian mies. Tinbergen
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ei ole tuonut kansantaloustieteeseen mitään uusia ajatuksia, mutta hänen ansiokseen on laskettava LEONTIEFin, RAGNAR
FRlsCHin ja muiden rakentaman matemaattisen metodin viimeistely. Onkin auliisti tunnustettava, että Tinbergen suvereenisesti hallitsee metodinsa, jonka soveltamista hän on viimeksi kokeillut edukaatiomallin rakentamisessa (se on irrelevanttina täysin käyttökelvoton, Myrdal huomauttaa »draamassaan»). Tärkeämpää
on kuitenkin todeta, että tämä metodi puolestaan yhtä suvereenisesti hallitsee Tinbergeniä ja hänen opetuslapsiaan eri
maissa. Tinbergenin teoksia lukiessa havaitsee selvästi, kuinka hän näkee maailman vain puhtaan matemaatikon silmin.
Hänen yhteiskuntansa 'on kuin yksivärinen surrealistinen maalaus, ympyröiden,
suorien ja käyrien harmonia, josta on
vaikea löytää ihmistä. Onkin selvää, että
ihminen irrationaalisine käyttäytymisi-·
neen on matemaatikolle häiriötekijä ja
kiusankappale, joka on saatava eliminoiduksi pois malleista. Mutta näin samalla
eliminoidaan talouden todellisuus, ja jäljelle jää vain eloton abstraktio. Tuloksena
tästä metodin hegemoniasta onkin ollut,
että Tinbergen koulukuntineen on maalannut itsensä kansantalouden kaikkein
ahtaimpaan nurkkaan, josta käsin hän
ei enää pysty näkemään todellisuutta,
saati sitä selittämään. Vika ei tietenkään
ole metodissa vaan siinä, että tälle instrumentille on annettu valta määrätä tieteen
tutkimustehtävien rajat ja sisältö, välikappaleesta on tullut itsetarkoitus.
Tinbergenin ajattelutapaa valaisee hä.,.
nen teoksensa Shaping the World Economy:
Suggestions Jor an International Economic Policy (New York 1962). Hän laati teoksen
saman amerikkalaisen säätiön kutsusta
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(The Twentieth Century Fund) , jonka
toimeksiannosta myös Myrdal suoritti
jättiläistutkimuksensa. Kummatkin ovat
liberaaleja internationalisteja ja sosialidemokraatteja, mutta missä Myrdal näkee
kehittymättömän
yhteiskunnan
lukemattomat kehitysesteet kaikessa monikirjavuudessaan, Tinbergenin silmä erottaa
pelkkää harmaata. Hän yksinkertaisesti
ei pysty näkemään puita metsältä - vika,
joka vaivaa koko hänen koulukuntaansa.
Käsitellessään kehittymättömien maiden
köyhyyden syitä Tinbergen löytää niitä
kokonaista kaksi: »(i) tuotannon ihmistekijässä asuvan teknillisen ja organisatorisen kyvyn alhainen taso; sekä (ii)
muiden tuotannontekijöiden pieni määrä,
ts. maa ja pääoma.» Ei sanaakaan köyhien maiden yhteiskuntarakenteesta ja sen
tuhatlukuisista heikkouksista, jotka ovat
kaiken edistymisen esteenä! Tinbergenin
. on jopa vaikeata puhua ihmisistä yleensä
(hän kutsuu meitä »ihmisolennoiksi»),
kuten äsken siteeraamani kömpelöhkö
sanonta osoittaa: matemaatikolle »ihmistekijä» on pelkkä luonnonvoima muiden
tuotantoa hallitsevien luonnonvoimien
rinnalla. Hän on kyllä todennut, että
talouden kehittäminen vaatii työvoimalta
teknillisten taitojen lisäksi tiettyjä ominaisuuksia, kuten työnteon ja yrittämisen
halua, sitkeyttä jne. Mutta hän käsittää
tällaiset ominaisuudet jonkinlaisiksi objektiivisiksi attribuuteiksi, jotka sopivan koulutuksen avulla voidaan ohjelmoida hänen
ihmisrobottiensa tietokoneaivoihin. Kyseessä on kuin uuden puvun valmistaminen köyhän maan koko kansalle: kun
se vetää nämä »kehitysominaisuudet»
ylleen, presto! - maa alkaa kasvaa ja
kukoistaa. Ei ihme, että ekonometrinen
metodi on juuri »kehitysmaiden» talou-

dellisessa suunnittelussa kärsinyt täydellisen haaksirikon, kuten Myrdal usein esimerkein osoittaa.
Myrdalin uusi linja
Mikä on Myrdalin suunta nykyhetken
ristiaallokossa? Kohti uusia ulapoita! Kun
kerran vanha teoria on osoittautunut
käyttökelvottomaksi, on laadittava parempi. Ennen tutkimusmatkalle lähtöä Myrdal käsittelee »draaman» Iosan alussa ja
tarkemmin III osan liitteissä valmistavia
teoreettisia ja metodologisia peruskysymyksiä. Se on nähdäkseni parasta, mitä
näistä 'asioista on kirjoitettu pitkään aikaan
ansaiten etusijan yhteiskuntamiesten ammattilukemistossa. Lähtien oivalluksesta,
että tavanomainen talousteoria saattaa
olla melko tyydyttävä länsimaailman olosuhteissa, Myrdal toteaa Etelä-Aasian
sosiaalisen ja taloudellisen rakenteen jyrkästi poikkeavan vastaavasta länsimaisesta, joka sallii kansantalouden kasvun.
Etelä-Aasian taloudellinen kehittäminen
sitä vastoin edellyttää syvälle käypiä muutoksia itse yhteiskuntarakenteessa, joka
nykyisellään estää talouden kasvun ja on
immuuni pelkästään taloudelliseen kenttään kohdistuneille toimenpiteille. Tärkein tehtävä näiden ongelmien ymmärtämiseksi on sen vuoksi aluksi päästä perille,
kuinka nämä yhteiskunnat toimivat ja
mitkä mekanismit sääntelevät niiden suoritusta. Myrdal nimittää metodiaan »institutionaaliseksi» ja kutsuu ekonomistien
koko ammattikuntaa tehostamaan ja laajentamaan tutkimuksiaan tällä linjalla,
jonka hän toivoo johtavan kansantaloustieteen teoreettisten puitteiden uudelleenmuotoiluun. Naapuritieteiden taholta,
etenkin sosiologiasta ja sosiaalisesta antro-
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pologiasta, on syytä odottaa tukea, mutta
Mytdalin mielestä näitä on aina vaivannut staattinen näkemys, kun taas kansari~
taloustieteellä on jo vanhastaan ollut
dynaaminen katsömustapa. Vastuu realistisemman lähestymistavan rakentamisesta
alikehittyneisyyden, 'kasvun ja kasvun
suunnittelun ongelmiin lankeaa siten lähinnä ekonomisteille.
Ekonometrikkojen taholta tätä MyrdaIin kannattamaa »laitoslinjaa» on usein
arvosteltu passittamalla se »löysän» ajattelun piiriin. Oivaltaen hyökkäyksen parhaaksi puolustuksesksi Myrdal kääntää
arvostelun kärjen takaisin todistaen, että
juuri oikeaoppiset ekonomistit ovat syypäitä huolimattomaan aivotyöhön. Mallien rakentelu pilviin epäktiitillisten, epärealististen ja epäloogisten käsitteiden
nojalla ja tulosten esittely kvantitatiivisesti
täsmällisenä tietona on Myrdalin mukaan
pelkkää älyllistä huijausta. Toisaalta hän
ei periaatteessa hyväksy ajatusta, että olisi
olemassa tutkimusalue, jossa »kvalitatiivinen» ajattelu voi korvata kvantitatiivisen
järkeilyn. Päämäärän tulee aina olla tosiasioiden ja niiden välisten suhteiden
kvantifioiminen, sillä "ennen kuin ne voidaan mitata, tietomme ei ole vielä edennyt
pitkälle a priori-asteelta. Tämän"kysymykmyksen harrastajille on hyödyllistä lukea
»draaman» III osan liite 3 »kansantaloudelliset mallit ja niiden hyöty suunnittelussa», 64 sivua pätevää tekstiä kirjallisuusviitteineen.

»Pehmeät» valtiot

M yrdalin tutkimus ken ttäkäsi ttääkaikki tärkeimmät Etelä-Aasian maat Pakistanista Filippiineille, mutta päähuomio
on keskittynyt Intiaan. Hän" luonnehtii
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niitä »pehmeiksi» valtioiksi syystä, että
hyväksyttyjä lakeja ja toimenpiteitä ei
useinkaan panna täytäntöön· hallitusten
vastahakoisesti asettaessa kansalaisilleen
mitään velvoitteita. Milloin hallitus todella säätää täsmällisiä velvoituksia, kasvava
korruptio taittaa niiltä kärjen. Äärimmäinen helläkätisyys on sääntöna kaikissa
maissa hallitusten koettaessa pelkän suostuttelun avulla saada kansalaisia noudattamaan liikennesääntöjä, pitämään kadut
puhtaina, maksamaan veronsa jne. Yhteiskunnallinen kuri on siten erittäin alhainen, mikä erottaa nämä maat jo esiteollisestakin Euroopasta, jossa varhaisesta keskiajasta alkaen kyläläisten velvollisuutena
on ollut esim. siltojen ja teiden kunnossapito, poliisilaitoksen ylläpito ja osallistuminen maanpuolustukseen. Tämä »pehmeys» käsittää myös taloudelliseen suunnitteluun perustuvat toimenpiteet, joille
vapaaehtoisuus on leimaa-antava. MyrdaIin johtopäätös on selvä: vailla voimakkaasti tehostettua kansalaiskuria on turha
toivoa mitään taloudellista edistymistä.
Valitettavasti kaikki taJousohjelmat ovat
tästä keskeisestä asiasta vaiti.
Äskeinen esimerkki valaisee Myrdalin
käsittelytapaa: pohjoismaisella suorasukaisuudella hän syöksee peitsensä asioiden
ytimeen. Sellaiselle, joka on ollut tekemisissä YK:n tosiasioita karttelevan aputoiminnan kanssa, M yrdalin rehellisyys on
virkistävä. On näet ilmeistä, että kansainvälisen diplomatian etiketti ehkäisee alastoman totuuden paljastamisen köyhien
maiden kehitysongelmien kohdalla. Myrdal ottaa tämänkin asian puheeksi käyttäen mm. esimerkkinä »kehitysmaa»-termiä, jonka hän hylkää pelkkänä diplomaattisena eufemismina käyttäen itse
»alikehitysmaata». »Kehitysmaa» antaa
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kuvan maasta, jonka parhaillaan käynnissä olevan kehityksen oletetaan jatkuvan
tulevaisuudessa - epälooginen a prioriolettamus, varsinkin kun sitä käytetään
summittaisesti kaikista »kehitysmaista»,
siis sellaisistakin, jotka polkevat paikoillaan. Mikäli muistan oikein, M yrdalin
hylkäämä termi otettiinkin ensiksi käytäntöönjuuri YK:n piirissä sekä Washingtonissa siinä vuoden 1960 vaiheilla, koska
»alikehitysmaa» ja vallankin »takapajuinen maa» näyttivät ~olhaisevan intialaisten ylen arkatuntoisia sieluja. Mutta
hän on tietysti oikeassa: »kehitysmaa» on
typerä termi, joka paremminkin sopisi
yhä kehittyville länsimaille. Ilmeisesti
siitä on kuitenkin vaikea enää päästä
eroon yleisessä kielenkäytössä, vallankin
kun »u-Iänder» ovat pohjoismaissa ja
muuallakin jo saaneet myy tillisen sädekehän edustaen monelle asioita tuntemattomalle idealistille ristiretkeläisten Palestiinan kaltaista pyhää aluetta, joka on
pelastettava ihmiskunnalle.
Kansa korruption kourissa

Myrdalin rohkein sivallus paljastaa
alueen endeemisen korruption. Tämä on
asia, joka kansainvälisissä avunantopiireissä on sataprosenttinen tabu; siitä yksinkertaisesti ei puhuta eikä kirjoiteta, se
on olematon. Ylen harvoin siihen viitataan ammattikirjallisuudessakaan; mieleeni muistuu 1950-luvulta eräs Lontoon
Economistin kirjoitus, jossa suositeltiin
analyysin tekemistä alikehitysmaiden lahjussysteemistä. Joskin niissä matkustava
liikemies, kirjeenvaihtaja ja tarkkaavainen
turistikin pian pääsee selville lahjustenoton yleisyydestä, ilmiön tieteellinen dokumentointi ei tietenkään ole helppoa. Myr-

dalin on kuitenkin· onnistunut suorittaa
aiheesta mielenkiintoinen, asiakirjalähteisiin ja omiin huomioihin perustuva analyysi, joka tarjoaa synkän kuvan korruption tunkeutumisesta syövän tavoin Intian
yhteiskunnan joka kolkkaan, jopa kouluihin ja yliopistoihin asti. Eräs tärkeimpiä
lahjussysteemin kannattajia on siellä säännöstelytalous yhdessä säännöstely toimenpiteiden harkinnanvaraisuuden kanssa.
Kun kaikki on lisensseillä - esim. valuutta, rakennustoiminta, yrityksen perustaminen ja laajentaminen - joiden myöntäminen on byrokraattien harkinnassa,
päätöksiä ei synny ilman rahalahjoja, jotka
tavallisesti jaetaan pienen virkailijaryhmän kesken ao. ministerin ollessa ensimmäisenä jaolla. Kun yksityiset liikkeet
eivät kirjaimellisesti voi tehdä mitään, ei
edes erottaa tai ylentää omia johtajiaan
ilman hallituksen lupaa, voi otaksua, että
lahjukset muodostavat osavaltioiden ja
New Delhin byrokratialle ja hallitusten
jäsenille huomattavan lisätulolähteen. Liike-elämän piirissä puhutaan yleisesti, että
rahalla voi ostaa kenet tahansa, ja itsenäisyyden ajan alusta alkaen keskushallitus on sallinut valtavan verojen kavaltamlsen.
Kaikkein turmiollisempana ja raskaimpana painaa lahjussysteemi Intian 500000
kylän asukkaita - suurinta osaa maan
525 miljoonasta. Tässä kohden on syytä
todeta, että intialaiset ovat maailman armottominta joukkoa lähinimäisiään kohtaan; Myrdal kertoo, miten maassa asuvien ulkomaalaisten on jatkuvasti ponnisteltava, etteivät omaksuisi samaa tylyä
asennetta, jonka kärki kohdistuu säännöllisesti kansan alempiin kasteihin. On tyypillistä, että eurooppalaiset nunnat ylläpitävät Kalkutassa suojaa kuolevia ihmi-
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siä varten, ettei hengen lähdön tarvitse
tapahtua katukäytävällä, kun toisaalta
keskushallitus ylläpitää vanhuudenkoteja
pyhille lehmille, joiden eläkkeellepanoa
varten budjetissa on vuotuiset määrärahat. Tämä intialaisten säälimättömyys
painaa synkän leimansa koko heidän yhteiskuntaelämäänsa, jonka päänäyttämönä juuri on maan puolimiljoonaa kylää (Intiassa ei ole maatiloja, kaikki asuvat kylissä viheliäisissä retuperissä
vailla mitään mukavuuksia). Näiden johtavan ryhmän muodostavat koronkiskuri,
kauppias ja suurimmat maanomistajat,
jotka kuuluvat ylimpiin kasteihin. Kaikkein vähäpätöisintäkin virallista toimea
varten kyläläisten on pyydettävä puhemiehekseen jotakuta näistä kyläpomoista,
jotka aina perivät »palveluksistaan» maksun. Keskushallituksen alettua myöntää
kyläläisille pieniä kehityslainoja esim.
siemenviljan ostoa varten, sellaisen saannista ei ole toiveitakaan, ellei kyläpomolle
ja kehitysvirkailijalle makseta puolta lairiasummasta.
Kun maan hallitus on vuodesta toiseen
julistanut, että Intia on »sosialistinen hyvinvointivaltio», luulisi sen jo kauan sitten ryhtyneen ponteviin toimenpiteisiin
vähäväkisen kansan oikeuksien turvaamiseksi. Mutta itsenäisyystaisteluajan uudistushenki on kuollut, sen sankarit Gandhi
ja Nehru ovat poissa; etuilijoiden taajat
joukot miehittävät nyt paikat hallituksessa ja kongressipuolueessa pääkaupungista läpi linjan pikkukaupunkeihin ja
kyliin asti. Koska maa on virallisesti demokratia, edustajanpaikat täytetään vaaleilla. Mutta ne ovat pelkkä muodollisuus,
sillä Intian kyläläiset äänestävät kas teittain kyfäpomojen määräysten mukaisesti.
Vaikka he ovat maailman kurjinta kur-
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jemmassa asemassa olevia pieneläjiä, he
eivät vaadi itselleen mitään, ei edes heille
lain mukaan kuuluvia oikeuksia. Ei kerrassaan mitään. Kun bramiinit säännöllisesti vastoin lakia kieltävät koskematto-milta kylän kaivon ja määrättyjen teiden:
käytön, nämä alistuvat kmjuuteensa luonnon säätämänä järjestyksenä uskoensyn-tyvänsä uudelleen parempaan ase~aan.
Kun kansa ei mitään vaadi, se ei Intiassa
myöskään mitään saa. Edut pysähtyvät
kyläpomoihin, jotka strategisen asemansa.
vuoksi muodostavat Intian poliittisen
systeemin perustari. He toimittavat äänet
politiikoille, jotka maksavat velkansa tekemällä ainakin tyhjäksi kaikki· mahdolliset
uudistustoimenpiteet, jotka voisivat horjuttaa kyläpomojen etu oikeutettua asemaa. Intian hallitseva kongressipuolue
on siten muuttunut länsimaisesti katsoen
taantumuksen tyyssijaksi ja maan lahon
yhteiskuntajärjestyksen pönkittäjäksi. Kertoessaan tätä armotonta tarinaa Myrdal
tuskittelee todetessaan, että Intian kyläläiset eivät edes osaa tehdä vallankumousta. Milloin kansa mellakoi, se tapahtuu aina vääristä syistä: joku toisuskoinen
on teurastanut pyhän lehmän!

Työnteko on vitsaus

Intian kansan onnettomuus ei lopu
tähän. Se halveksii ruumiillista työtä.
Asenne palautuu kaukaisiin aikoihin, jolloin arjalaiset valloittajat organisoivat
väestön kasteihin määräten tummaihoiset
alkuasukkaat pohjalle halpa-arvoisiin tehtäviin ja sijoittuen itse huipulle muiden
palveltaviksi. Kolmen vuosituhannen kuluessa alemmat luokat ovat täysin omaksuneet yläluokan sosiaalisen arvoasteikon,
jonka mukaan ruumiillinen työ, varsinkin
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käsiä likaava paIkallinen työ on ihmisarvoa alentava. Myrdal on huomannut,
että asenne hallitsee jopa länsimaisen
koulutuksen saaneita insinöörejä, joiden
luonto ei salli koneiden koskettamista
,käsin, sekä lääkäreitä ja sairaanhoitajattaria, jotka inhoavat potilaiden ruumiin
käsittelemistä. Maanomistus on korkein
yhteiskunnallisen arvon symboli; töiden
valvonta on jo tehtävä, jota pidetään arvossa, mutta työnteosta kokonaan pidättyvä henkilö nauttii suurinta arvonantoa.
Myrdal mainitsee esimerkkejä köyhtyneistä bramiineista, jotka antavat pienen
maatiIkkunsa vuokraajan viljeltäväksi
välttyäkseen käsiensä likaamiselta. He
pysyvät joutilaina läpi vuoden - ja nälässä - mutta kylänväki osoittaa heille
pyhää kunnioitusta! Palkkatyö on kaikkein halveksituin estäen monia käsityöläisiä siirtymästä tehdastyöhön, vaikka
heidän tulonsa siten nousisivat. Merkillistä
kyllä, paIkallinen työ ei aiheuta naaman
menetystä, milloin se suoritetaan naapurikylässä. Myrdalilla on esimerkkejä sekä
Intiasta että Jaavalta: kylän A väki marssii kylään B töihin ja kylä B ravaa kylään
A. Ihminen näkyy olevan itsensä pahin
vihollinen joka paikassa!
Edellä mainittiin »sivistyneen», työtäpelkäävän proletariaatin valtava kasvu
Intian itsenäistymisen jälkeen. Vaikka
taitavista ammattimiehistä on kova puute
palkkojen ollessa suhteellisen korkeat,
kouluakäyneet miehet etsivät epätoivoisesti virastoista pieniä kirjurinvakansseja,
joiden palkkaus on paljon alhaisempi.
Myrdalin analyysi antaa yleiskuvan apaattisesta kansasta, joka kärsivällisenä kyyhöttää paikallaan odottaen isännän käskyä
lähteä toimittamaan jokin pikku askare.
Kerättyjen tilastojen mukaan töitä teh-

dään yleensä vain 6-8 kuukautta vuodessa ja sinäkin aikana päivätyöksi riittää 3-4 tuntia. Vetelehtijöiden määrä
nousee kymmeniin miljooniin. Kastijako
on omansa mutkistamaan tilannetta kieltäen pienviljelijältä mahdollisuudet käyttää joutoaikansa muunlaiseen tuottavaan
puuhaan, kuten esim. pohjoismaissa on
tapana. Kun työtä näin pelätään, on selvää, että Intia on aikaansaamaton yhteiskunta.
Gandhi suomi kansaansa laiskuudesta.
Mutta itsenäistymisen jälkeen tällaiset
äänet ovat vaimenneet. Kehitysapuekonomistit ja heidän intialaiset kolleegansa
käyttelevät länsimaisen talousteorian termejä »työttömyys» ja »vajaatyöllisyys».
Myrdal silmäilee heitä ylenkatseella: he
ovat vieneet harhaan Intian koko taloussuunnittelun. Länsimaissa työtön on työkykyinen henkilö, joka etsii työtä. Mutta
Intiassa? Työtäpakoilevia pinnareita, työstä kokonaan pidättyviä yläkastilaisia,
puolipäiväläisiä, maleksijoita ym. on niin'
monta eri vivahdusta, että niiden luokittelu länsimaisiin lokeroihin on mahdotonta. Työvoiman vajaakäyttö ja joutilaisuus johtuvat traditioista, laitoksista,
tavoista ja asenteista, joita ei voi pukea
talousteorian rationaalisiin termeihin.

Talkootyöt

Alikehitysmaat ovat useimmiten samastaneet kasvun ja teollistamisen suurimpien luodessa katseensa Neuvostoliiton
talousohjelmiin, joissa raskaalla teollisuudella on ollut keskeinen sija. Myrdal toteaa, että teollisuuden kasvulle ei kuitenkaan ole Intiassakaan vielä pitkään aikaan
sanottavia edellytyksiä. Ellei yhteiskuntarakennetta voida muuttaa ja ihmisten

KATSAUKSIA

asenteita johdattaa rationaalisuuteen päin,
modernit teollisuusyritykset tulevat pysymään erillisinä, vieraina saarekkeina,
joista ei leviä mitään kehittäviä impulsseja
ympäröivään, arkaistiseen yhteiskuntaan.
Tehdasteollisuus eI myöskään moniin
vuosikymmeniin tarjoa pelastusta Intian
työvoimalle, joka kasvaa 2.5 prosenttia
vuodessa. Teollisuuden työvoimasta on
nykyisin 70 prosenttia käsityöläisiä, joiden
tuotteet eivät pysty kilpailemaan uusien
teollisuusartikkeleiden kanssa. Seurauksena on toiminnan lopettaminen ja pako
sukulaisten maatilkuille tai siirtyminen
palkkatyöhön tehtaisiin - jos luonto sallii. Työpaikkojen kokonaismäärä teollisuudessa ei siten voi suurestikaan kasvaa
lähitulevaisuudessa.
Ratkaisu on sen vuoksi löydettävä maatalouden piiristä. Mutta täällä tilanne on
epätoivoinen. Myrdal tutkii kaikki mahdolliset ulospääsytiet, mutta valon pilkahdusta ei näy missään. Syy ei ole luonnonvarojen ja muiden reaalisten mahdollisuuksien puutteessa. Vika on jälleen intialaisissa itsessään ja heidän onnettomassa
yhteiskuntajärjestyksessään. Eräänä perusvirheenä on tasa-arvoisuuden puute.
Uskonnollinen tapa kieltää alemmilta
kasteilta maanomistuksen. Tämä väestönosa viljelee ylempien kastien maita
. maksaen vuokrana puolet sadosta. Väestön lisääntyessä viljelysmaa on pirstoutunut yhä useamman omistajan kesken. Seuraavana vaiheena on ollut velkaantumisen
kasvu ja maan vähittäinen siirtyminen
koronkiskureiden ja poissaolevien omistajien haltuun. Tilattoman väestön lukumäärä on siten kasvamassa kaik'\<.ialla.
Koska he maksavat tuotantokustannukset,
edellytykset puuttuvat maanparannuksilta ja uuden teknologian käytäntöön-
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otolta. Nehru valitti, että intialaisten aura
on sama, mitä heidän esi-isänsä käyttivät
3000 vuotta sitten! Ei ihme, että Intia
pääsee vain neljänteen osaan Japanin
saavuttamista satotuloksista. Pyhät lehmät
muodostavat oman groteskin lukunsa.
Niitä lienee 250 miljoonaa eli lähes kolmannes maailman koko nautakarjasta.
Noin sata miljoonaa on omistajatonta,
pitkin maisemia vaeltavaa luuskaeläiritä,
jotka vain tuhoavat laitumia ja metsiä.
Peräti 90 prosenttia lypsylehmistä tuottaa alle kilon maitoa päivässä. Pyhät
lehmät (oik. sonnit) tavataan kuvattuina
Intian varhaisimman pronssikauden sineteissä; niiden palvonta on siten vähintään
4000 vuotta vanhaa.
Maatalouden tuoton alhainen taso tarjoaa toisaalta mahdollisuudet tulosten
moninkertaiseen parantamiseen. Pelkästään tekemällä työtä kauemmin ja tehokkaammin intialaiset voisivat dramaattisesti lisätä satotuloksia. Ei edes tarvittaisi
investointeja eikä tuontia ulkomailta.
Edellytyksenä kuitenkin on, että kyläläiset oppisivat tekemään talkootyötä, joka
on heille tuntematon. Teiden, kaivojen,
kastelukanavien ym. hyödyllisten hankkeiden rakentaminen kävisi mahdolliseksi
suuremmitta kustannuksitta, jos kansa
vain oppisi arvostamaan lähimmäisiään
ja tekemään työtä yhteisvoimin. Myrdal
siteeraa erästä eurooppalaista Intiankävijää, joka tuskaantuneena totesi, että
Intian kansan terveydentila ja yleinen
hyvinvointi nousisi huomattavasti, jos
kyläläiset edes pyyhkisivät kärpäset lasten
silmiltä ja oppisivat tekemään ja käyttämään latriineja (Intia ei ole vielä edes
»riukuasteella»!) .
Yhdysvaltain lehdistö julkaisi äskettäin
Intian-uutisen, joka pienoiskoossa toden-
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taa Myrdalin koko analyysin (Newsweek,
July 29, 1968). Pieneen Manmadin kylään
lähellä Bombayn kaupunkia oli kymmenen vuotta sitten saapunut espanjalainen
jesuiitta, isä Ferrer. Työskennellen väsymättä kyläläisten parissa pappi sai heidät
unohtamaan uskonnolliset riitansa ja kastieronsa ja ryhtymään yhteisvoimin hyvinvointinsa rakentamiseen .. Similia similibus
curantur! Perustettiin osuusjärjestö, hankittiin siemenviljaa, rakennettiin koulu,
sairas tupa, teitä, kaivoja, kastelukanavia.
Maasta, joka ennen antoi yhden huonon
sadon, saatiin nyt kolme hyvää. Ennen
kaikkea: tultiin riippumattomiksi kylän
koronkiskurista. Manmadin vaurastumisen maine lähetti isä Fetrerin parannusohjelmineen 600 muuhun kylään yhtä
suurenmoisin tuloksin. Mutta menestys
koitui hänen tappiokseen. Koronkiskurit,
kyläpomot ja kehitysvirkailijat olivat julmissaan tulojensa menetyksestä ja syyttivät jesuiittaa virallisen kehitysohjelman
sivuuttamisesta! Asia meni New Delhiin
keskushallitukselle, jonka sisäministeri karkoitti isä Ferrerin maasta. Hänestä oli tullut vaarallinen uudistaja, joka uhkasi
kyläpomojen valtaa ja siten Intian poliittisen järjestelmän perustaa. Sen säilyttäminen on edelleen tärkeämpi kuin kansan
hyvinvointi.
Myrdalin loppupäätelmä on täsmälleen sama: maareformi ja talkootyöt! Niiden avulla saataisiin ihmeitä aikaan.
Mutta niin kauan kuin kyläpomot hallituksen aktiivisella myötävaikutuksella pitävät kansan nujerrettuna maassa, mitään
edistystä ei synny. Oikea psykologinen
hetki uudistus toiminnan liikkeellepanemiseen oli itsenäisyysajan alkuvuosina; nyt
se on jo mennyt. Lahon yhteiskuntansa
vankina Intia on luisumassa kuilun par-

taalle. Tavaton väestön kasvu - jota en
ole kosketellut Intian yhteiskunnan
ainoa dynaaminen voima, kiihdyttää tätä
liikettä. Mutta mitään ei tehdä, hallitusvirkailijat vain puhuvat ja laativat raportteja talouden kehittämisestä.

Tinbergenin illuusio

Edellä esittämäni tiivis puristelma M yrdalin keskeisistä johtopäätöksistä on toivoakseni hyödyllinen, koska nämä suorastaan järkyttävällä tavalla eroavat YK:n
raporteissa, länsimaisessa amma ttikirj allisuudessa ja Intian omissa virallisissa julkaisuissa esitetyistä arvioista ja analyyseista. Kun tätä kuivaa teknillistä tekstiä
vertaa Myrdalin teräviin huomioihin, saa
sen mielikuvan, että raporttien laatijat
ovat istuneet peräti eri planeetalla. Puhutaan investoinneista, rajasäästämisalttiudesta, valuuttakuilusta, »itsensäkannattavasta kasvusta» jne. ad nauseam, mutta
Intian yhteiskunnasta, sen kansan järkyttävästä draamasta: ei sanaakaan! Tuntuu
kuin nämä YK:n kehitysapuekonomistit
eivät olisi kertaakaan edes vilkaisseet hotellihuoneensa ikkunasta, miltä Intia näyttää. M yrdal ei suinkaan ole laiminlyönyt
tilaisuutta esittää eräitä täsmällisiä huomioita tämän joukon työstä. Heidän yksinkertaisen käsityksensä mukaan Intian
pulma kuten koko alikehittyneen
maailman - on pelkästään investointien
alhainen määrä. Johtopäätös : niitä pitää
lisätä, kunnes päästään »itsensä kannattavaan kasvuun». Ratkaisu: rikkailta
mailta on kerättävä kehitysapua. Koko
juttu on siten vain dollarikysymys ; Intian
yhteiskuntaa ei yksinkertaisesti ole olemassakaan.
Seuraten näiden mallimyllärien jälkiä
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Myrdal päätyy YK:n sihteeristöön, josta
.löytyy
ystävämme
Jan Tinbergen
ECAFE:n pääeksperttinä. Myrdal siteeraa: »Ottaen huomioon sen monimutkai:suuden ja epävarmuuden, joka ympäröi
sosiaalisten tekijöiden osuutta taloudellisessa kehityksessä, ei ole ihmeteltävää,
että taloudellisen suunnittelijan tulee välttää yrityksiä käsitellä niitä taloudellisissa
analyyseissa ja ohjelmoinnissa» (osa III,
.8. 1886). Siis suorasukaisemmin: kun matemaatikon aivot eivät kestä näiden keskeisten ongelmien tutkimista, ne on yksinkertaisesti jätettävä kokonaan vaille huomiota!. Myrdal viittaa mm. »työllisyys»termeihin esim~rkkinä tällaisen laiminlyönnin seurauksista. Täysin tietämättöminä intialaisten työntekoa ja joutilaisuutta hallitsevista tavoista taloussuunnittelijat ovat nähneet tilanteen pelkkänä
»työttömyytenä» ja »vajaatyöllisyytenä»,
'Siis »länsimaisena» ongelmana, jonka korjaamiseksi talousteorialla on tarkka opaste:
on lisättävä monetaarista kysyntää. Näin
tullaan investointien lisäämiseen, ja koko
prosessi voidaan selittää tavanomaisten
kasvumallien avulla. Samalla Intian kehitysongelma on kansainvälisellä arenalla
:saumattomasti liitetty yleiseen kehitysapu:keskusteluun, joka »objektiivisella» tasolla
liikkuen välttää kaikki viittaukset alikehitysmaiden yhteiskuntaa raateleviin epäkohtiin.
Intian hallitusmiehet, poliitikot ja eko·nomistit ovat tarttuneet tähän illuusio on
:kaksin kourin. Se tulee kuin taivaasta.
Washingtonissa ja New Yorkissa keskustelu voidaan rajoittaa avustuksen määrään ja rahoitettaviin projekteihin; kastilaitoksesta, pyhistä lehmistä, laiskottelusta ja työnpelosta, kyläpomojen vallasta ei tarvitse puhua: ne ovat, Jumalan
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kiitos, liian monimutkaisia asioita, kuten
Tinbergen todisti. Kotimaassa kaikki kannattavat viisivuotisohjelmia. Ekonomisteille - kommunisteista konservatiiveihin
- ne näyttävät lupaavan nopeata teollistamista, kansantalouden kasvua, demokratisoitumista. Taantumukselliset kyläpomot, bramiinit jne. - taas tietävät,
että heidän lii ttolaisensa Kongressissa
joka tapauksessa tekevät tyhjiksi kaikki
uudistustoimenpiteet, joten päätä voidaan
nyökäyttää ja osoittaa kansallista mielialaa. Dokumenttia, raporttia tehdään
tonnikaupalla, hallitus esittää hurskaita
julkilausumia. Mutta kylissä elämä polkee paikallaan: koronkiskuri saa sata prosenttiaan, kansa kyyhöttää puun alla,
nälkä vaanii vierellä.

»Kokonaissuunnittelu»
Myrdalin tutkimuskentän ulkopuolella
tilanne on samanlainen tai oikeastaan
pahempi, koska siellä meillä ei ole mitään
»draamaa», vain tinbergeniläisten kuolleet abstraktiot. Systemaattisena herrana
Tinbergen on näet tarmokkaasti yrittänyt
levittää kokonaissuunnittelun ideologiaa
ympäri maailmaa Afganistania ja Nepalia
myöten;jälkimmäisenmaan hallitus osoitti
kyllä kiitettävää selväjärkisyyttä pannessaan porttikiellon näille mallifanaatikoille.
Monessa muussa maassa he ovat saaneet
hääriä häiriytymättä. Samaan aikaan kun
Sukarno vietti Indonesiassa mielettömiä
talousorgioi taan rakennellen pyramidej a
maisemaan ja tuottaen siinä sivussa mammutti-inflaation, YK:n »ekspertit» sokeina kuin myyrät pellossa mitään näkemättä ja mitään kuulematta laativat valtavan kokonaissuunnitelman - luuranko,
joka nyt jossain hyllyllä kerää tomua,
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kuten monet muutkin samanlaiset abstraktiot. Olisi hauska tietää, paljonko YK:n
kehitysapua tässä kaadettiin kaivoon.
Maailmanpankin ALBERT WATERSTON
teoksessaan Development Planning (Baltimore 1965) kohteliaana siirtää kokonaissuunnittelun käytännölliset mahdollisuudet· sukupolvella tulevaisuuteen - tuhat
vuotta on toivottavasti oikeampi arvio
ellei Orwellin ennustama, »lson veljen»
hallitsema painajaisunivaltio saavu keskuuteemme sitä ennen. Waterston on
Myrdalin kanssa yhtä mieltä siitä, että
fyysinen suunnittelu on se, joka on tärkeä
ja kaiken perusta. Valitettavasti ekonometrikoilla ei ole mitään aavistusta tästä
keskeisestä tehtävästä: he eivät tiedä mitään teiden, voimalaitosten, satamien
ym. projektien insinööri- ja taloussuunnittelusta, he eivät tiedä, paljonko maansiirtovaunu maksaa, he eivät ole koskaan
käyneet korjauspajan sisäpuolella; he
eivät tunne koeviljelylaitosten ja maatalouskonsulenttien tehtäviä maatalouden
parantamisessa, he eivät käy tilaisuuksissa,
joissa voisivat tavata farmareita ja teollisuusmiehiä, opettajia ja kunnallispoliitikkoja; he eivät tiedä, kuinka asiat liikkuvat hallintokoneiston läpi. Sanalla sanoen
he eivät koskaan pääse perille siitä, kuinka
asiat maassa hoidetaan - josta seuraava
askel on keksiä, kuinka ne pitäisi hoitaa.
Tämä on kehitysapuekonomistin keskeisin
tehtävä. Mutta ei tinbergeniläistenlJuuttuneina työpöytänsä ääreen mallirakenteluun he eivät koskaan opi tuntemaan,
miltä isäntämaa näyttää. Waterstonilla
on .esimerkki Boliviasta, jonne saapui
vankka ryhmä YK:n ekonometrikkoja
laatimaan kokonaissuunnitelmaa. Kansantulo- ja muiden tarpeellisten tilastojen
puutteessa he tuhersivat toimistossaan

puolitoista vuotta, jolloin heidän lopulta
täytyi myöntää, että homma oli turhaa.
työtä. Vahinko oli suuri Bolivialle, koska
huomattiin, että ~ämä herrat olivat kokonaan syrjäyttäneet fyysisten projektien
suunnittelun, mikä siten lykkääntyi parilla
vuodella. Sellaiselle, joka on nähnyt Bolivian primitiivisen intiaaniyhteiskunnan,
tällainen touhu alkaa jo olla valovuosien
päässä selväjärkisestä toiminnasta.
Miten on tultu tähän surkeaan tilanteeseen? Vastuu on viime kädessä asetettava länsimaiden yliopistojen ovelle. Parin
sodanjälkeisen vuosikymmenen aikana ne
ovat valmistaneet yhä vähemmän yhteiskunnan koko kenttää tutkivia talousmiehiä, mutta sitä enemmän Metodia palvovia byrokraatteja. Näiden työlle on
tunnusmerkillistä »kovien» tosiasioiden
keruu, jotka metodin välityksellä pannaan
palvelemaan tiettyjä, usein ylempien instanssien asettamia tarkoitusperiä - siis
tyypillistä byrokraatin touhua. K ykenemättä tekemään mitään merkityksellisiä
havaintoja talouselämästä heidän on
pakko jauhaa jokainen pikku huomio mallimyllynsä läpi. Onnettomuudeksi he eivät
itse näytä tajuavan näiden operaatioiden
tyhjyyttä; metodi on heille järjen korvike,
ei sen apuväline - he ovat täydellisiä
fakki-idiootteja. Kun yliopistot ovat epäonnistuneet tehtävässään antaa pätevä
opetus kansantaloustieteessä ja klassillisessa yhteiskuntatieteessä erheellisesti korostaen ekonometrian kaikkivaltaa, ei ole
ihme, että nämä byrokraatit ovat ylentäneet metodinsa tieteen asemaan (se on
tietysti vain eräs menetelmä johtopäätösten tekemiseksi empiirisestä aineistosta).
Tämä masentava asiantila kuvastuu selvästi viime vuosien ammattikirjallisuudesta, josta liian suuri osa on vähäpätöistä
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mallijunailua bagatellien parissa.' Myrdalin mahtava tutkimus kohoaa kuin
Himalaja tämän hedelmättömän aavikon
ylle. Myrdal pitää ihmistä intohimoisen
huomionsa keskipisteessä, kun taas ekonometrikkojen mekanistinen näkemys on
nykyaikaista machiavellismia, joka on
pelkistänyt taloudellisen' kehityksen abstraktiseksi, rationaaliseksi periaatteeksi ja
alistanut ihmisen välikappaleeksi, jonka
kautta tätä periaatetta sovelletc;tan (kir~
jailija Alberto Moravian terävä huomio
nykyajan teknokraattisesta politiikasta).

Kohti terveJärkistä kehitysapua
Kun käsitämme kehitysavun kädenojennukseksi ihmisiltä ihmisille eikä pelkäksi teknilliseksi prosessiksi, pääsemme
oivalluksiin, jotka voivat asettaa korkeamman teoreettisen ja talouspoliittisen pätevyyden vaatimuksen kuin nykyisin vallalla
oleva väsyttävä terminologia. Ensinnäkin
meidän on syytä liittää Kuznetsin edellä
esitetty huomio Myrdalin analyysiin. Kuznets totesi, että neljä viidesosaa teollisuusmaiden kasvusta on johdettavissa »ihmistekijästä» ja vain yksi viidennes investoinneista. Myrdal päätyi samansuuntaiseen
oivallukseen Intian kohdalla: jos kansa
vapautettaisiin tapojen ja hallitussysteemin kahleista, pelkästään sen omatoimisuus ja yritteliäisyys nostaisi sen hyvinvointiin. Ja vielä: ellei kansaa vapauteta,
mikään kehitysapu maailmassa ei voi pelastaa Intiaa. Tässä olemme tulleet asian
ytimeen.
Nykyinen kehitysapukeskustelu ja -toiminta perustuvat teoreetikkojen väitteeseen, että kaikki kasvu johtuu investoinneista. Huomaamme, että perusta on
väärä. Päinvastoin vain pieni osa on seu-
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raus pääomansijoituksista. Kasvu on alussa
kovaa työtä. Jos todella haluamme auttaa
köyhiä maita kasvuun, meidän on löydettävä jokin tehokas menetelmä, jonka
avulla alikehitysmaita rohkaistaan ryhtymään toimenpiteisiin kansan omatoimisuuden aikaansaamiseksi. Tavalla tai toisella meidän on saatava näiden maiden
vallanpitäjät ymmärtämään, että tällainen uusi sosiaalipolitiikka on samalla
parasta talouspolitiikkaa, se on yksinkertaisesti paljon parempi business kuin mikään kehitysapu. Nähdäkseni tri Richard
Steiner, Ruotsin edustaja ECOSOC:ssa
19S0-1uvun alkuvuosina, oli jo oikealla
linjalla, kun hän suorasukaisesti kehoitti
alikehitysmaita Juomaan sellaiset· olosuhteet kotona, että edist)rneiden maiden
äänestäjäkunnat voivat olla varmoja avun
tehokkuudesta. Nyt oivallamme, että kehitysavun vain vähäiseltä osaltaan tarvitsee olla pääomien siirtoa-. Paljon tärkeämpää on auttaa maahan lyöty kansa jaloilleen.
Mitä reaalisia mahdollisuuksia on tällaiseen valistustoimintaan kansainvälisissä
puitteissa? Ilmeisesti varsin vähän, nimenomaan YK:n piirissä. Joskin M yrdalin
analyysin perusteella näemme nyt kehitysaputoiminnan ja sen inspiroiman alikehitysmaiden oman talouspolitiikan yksipuolisuuden, toisaalta on täysin selvää,
että »prosentti köyhille» teknillisen avun
ohella on tällä hetkellä ainoa konkreti:soitavissa oleva apumuoto. Jo 'kansainvälisten kokousten raskassoutuisuus ja
yksityiskohtaisten teknillisten esivalmistelujen välttämättömyys sellaisenaan estävät muunlaisten kuin kaikkein selväpiirteisimpien, kouraan tuntuvien asioiden käsittelyn. Rahasta voidaan puhua ja summien suuruudesta. Mutta kastilaitoksesta?
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·YK:n dokumentteja tehtailevalle sihtee:ristölle aihe olisi varmasti painajaisunen
.hirviötä pahempi. Sitäpaitsi mikään halli-tus ei hevin kutsu koko maailmaa makuubuoneeseensa. Miten pitkälle tässä mennään, paljastuu nykyhetken Biafran trage,cliasta: tuhansien nälkäkuolema päivittäin
-on Nigerian sisäinen asia, johon YK ei voi
:puuttua.
Entä aloitteet alikehitysmaiden omalta
taholta? Myrdal on itse varsin pessimistinen - epäilemättä realistinen kanta. TiJanne Etelä-Aasiassa - sellaisena kuin
:sikäläiset vallanpitäjät sen näkevät - ei
·vielä ole siinä määrin epätoivoinen, että se
kannus taisi hallituksia mihinkään lisä:ponnistuksiin yli tavanomaisen byrokraat-tisen rutiinin. Kyseessä on osittain yleisinhimillinen, osittain erityisesti alikehitysmaille ominainen taipumus. Ollessani
-useita vuosia sitten Maailmanpankin toimesta Panaman -hallituksen neuvonantajana haastattelin kerran tasavallan silloista
presidenttiä tri Harmodio Ariasta tiedustellen, mitä poliittisia mahdollisuuksia hän
·näki välttämättömien uudistusten toteuttamiselle. Don Harmodio neuvoi näin:
»Reformeja ei kannata yrittää niin kauan,
·kuin asiat ovat vielä menossa huonosta
-yhä pahempaan. Vasta kun pohja on saa·vutettu, on toiveita' uudistusten onnistu·misesta.» Tässä on kokeneen poliitikon
yleispätevä huomio ihmisten heikkoudesta:
:hankalia päätöksiä lykätään, kunnes ollaan
·umpikujassa.
Monen alikehitysmaan kohdalla pohja
,on vielä vuosien, ehkä vuosikymmenien
·päässä. Mutta muulla maailmalla ei ole
·varaa odottaa kädet ristissä tällaista kata:strofia. Köyhien maiden valloilleen riistäytynyt väestönkasvu kantaa kohdussaan
.aikapommia, joka on tehtävä vaaratto-

maksi. Nykyisen »terroribalanssin» aikakaudella kellään ei ole ,:araa sallia Sarajevojen sikiämistä. Ehdottomasti kiireellisin hätätoimenpide on väestönkasvun hidastaminen, koska uudet kymmenet miljoonat uhkaavat tehdä tyhjäksi vuotuiset
vähäisetkin saavutukset asettaen samalla
koulu- ja terveydenhoitolaitokset, kaupunkien elinkapasiteetin jne. ylivoimaiselle koetukselle. Seuraavana suurtehtävänä on yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden ja omatoimisuuden aikaansaaminen.
Kansat on saatava ymmärtämään, että
kasvu nousee työnteosta ja omatoimisesta
yritteliäisyydestä - siihen ei löydy mitään
matematiikan osoittamaa oikopolkua.
Näin Suomi rakennettiin, näin vallattiin
Villi Länsi. Sisukkaalla työllä.
Kolmas välttämättömyys on alikehitysmaiden julkisten projektien valmistelun ja
rahoitustoiminnan vakauttaminen. On selvää, että sijoitustoimintaa tarvitaan nimenomaan »infrastruktuurin» rakentamiseksi.
Tällaisten investointien vuotuisen loppusumman suhteellinen alhaisuus ei läheskään aina johdu ulkomaisen ja kansainvälisen lainoituksen puutteesta, vaan monessa tapauksessa - monien maiden kohdalla säännöllisesti - hallitusten ja niiden
byrokratian kykenemättömyydestä suorittaa teknilliset alkututkimukset, perustaa tarvittavat hallintoelimet, säätää niille
lait, panna pystyvät miehet johtoon, jne~
Hallitusten vaihtuessa vireillä olleet hyvätkin hankkeet helposti jäävät unohduksiin, varsinkin niissä maissa, joissa koko
virkamiehistö vaihdetaan ministerien mukana. Monet elintärkeätkin projektit jäävät siten roikkumaan usein vuosikausiksi,
kunnes joku uusi ministeri taas sattumalta
muistaa niiden olemassaolon. Kaikkiin
alikehitysmaihin nähden pitää paikkansa
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huomio, että lainahankkeiden valmistelu
vie luvattoman pitkän ajan. Syynä on
asioiden monimutkainen vitkuttelu virastojen läpi sekä yksinkertaisesti byrokraattien laiskuus ja kykenemättömyys.
Asian toinen puoli on ulkomaisen
finanssioinnin epävannuus. Milloin kyseessä on luottokelpoisuuden vaatimukset
täyttävä, keskeinen lainahanke, sen kansainvälinen rahoittaminen ei suinkaan ole
kehitysapua. On virhe käyttää tätä termiä
täysin legitiimistä, normaaliehdoin annetusta luotosta. Kun Suomen Pankki sijoittaa osan valuuttavarantoaan Maailmanpankin obligaatioihin jälkimmäisen käyttäessä varat lainoihin alikehitysmaille,
kyseessä on kaikkia osapuolia hyödyttävä,
normaali liiketoiminta. Tähän on mielestäni päästävä koko laajalla rintamalla.
Ollaan väärällä linjalla,kun kehitys toiminnan rahoittaminen pyritään pitämään
länsimaiden parlamenteista riippuvana,
sentimentaalisen ideologian sävyttämänä
partiolaistouhuna. Finanssioinnin tulee
olla normaalia pankkitoimint(ia, jonka
kriteerinä on hankkeiden ja maan luottokelpoisuus. Valtakuntien rakentaminen on
vakavaa työtä, ei ideologien harrastelua.
Karibian neekeriväestön keskuudessa
on vallalla käsitys, että uusi hallitus ei voi
jatkaa edeltäjänsä työtä, vaan kaikki on'
aloitettava alusta. Jos maailma tätä periaatetta noudattaen ja nykyisen kokemuksen pohjalla ryhtyisi luomaan uudelleen
kansainvälisiä laitoksia, on luultavaa, ettei
sellaisia elimiä kuin Maailmanpankki,
FAO, UNDP jne. eroteltaisi itsenäisiksi
laitoksiksi, vaan koko kehittämistoiminta
pantaisiin saman katon alle. Sellaiseen
tuskin on mitään mahdollisuuksia, mutta
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jo rakennettua voidaan aina parantaa.
Mielestäni Maailmanpankki on selvästi se
laitos, josta voisi tulla edellä luonnehtimani, Myrdalin uuteen näkemykseen perustuvan toiminnan voimakeskus. Pankin
äskettäin pidetyn vuosikokouksen avajaispuheessa pääjohtaja McNamara esitti
ohjelman, jonka uusina tärkeinä kohtina
ovat toimenpiteet syntyvyyden säännöstelemiseksi, kokonaislainavolyymin kaksinkertaistaminen ja koulutuslainojen kolminkertaistaminen. Kun Myrdalin sanoma ennemmin tai myöhemmin saavuttaa
Maailmanpankinjohdon, on toiveita siitä,
että koulutuslainojen puitteissa ryhdytään
kehittämään toimintaa, josta yksityisenä
esimerkkinä on isä Ferrerin ohjelma Intiassa. Kysymys tietysti vaatii omat tutkimuksensa, mutta kenties jo nyt voidaan nähdä
uusien opettajaseminaarien tarpeellisuus.
Intian kylät tarvitsevat valistuneita johtomiehiä, jotka pystyvät panemaan viralta
niiden nykyiset verenimijät. Sama tarve
esiintyy Latinalaisessa Amerikassa ja epäilemättä myös Afrikassa. Edessä on selvästi
vuosikymmenien sitkeä työ.
Laajasti nähtynä kehitysaputoiminta on
länsimaisen kulttuuriperinnön luovuttamista »kolmannelle maailmalle». Kyseessä
on sen henki, eivät sen halpahintaiset
hepenet. Tuo henki on tutkimusretkeilijän
levotonta etsiskelyä, joka on vienyt lännen
miehen maailman kaikkiin ääriin, yli jäätikköjen navoille ja Himalajan huipulle.
Gunnar Myrdalin »Aasian draama» on
uusi loistava lehti tähän lännen miehen
saagaan. Hänen tutkimusmatkansa on
paljastanut meille kansakuntien kasvun
yksinkertaisen totuuden. Maailma on siitä
hänelle suuressa kiitollisuuden velassa.

j.j. Paunio:

KANSANTA~OUDELLISIA VÄITÖSKIRJOjA

Kansantaloustieteellinen tutkimus maassamme on viime vuosien aikana ollut siinä
määrin vilkasta ja tuloksia tuottavaa, että
voidaan jo katsoa tutkimuksemme vähin
erin saavuttaneen jonkinlaisen kansainvälisen »parkettikelpoisuuden». Vaikka tutkimusta nykyisin syntyy muutenkin kuin
akateemisten opinnäytteiden muodossa,
on tieteemme voimistumisen varmana
merkkinä pidettävä uusien väitöskirjojen
kasvavaa lukumäärää. Seuraavassa esitellään lyhyesti neljää tutkimusta parin viimeksi kuluneen vuoden väitöskirjasadosta.
LASSILA Rahalaitosten käyttäytymisestä ja luottoekspansiosta yksinkertaisilla rahoitusmarkkinoilla. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja
B:25, Helsinki 1966. 172 sivua.
LASSILAn tutkimuksen keskeisenä ongelmana on, miten rahalaitokset käyttäytyvät
Suomen rahoitusmarkkinoiden kaltaisissa
»kehittymättömissä»
institutionaalisissa
olosuhteissa. Kun tutkimus on kuitenkin
luonteeltaan teoreettinen, Lassila on perustellusti pitäytynyt käsittelemään teemaansa yleisestä ns. yksinkertaisten rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi
Lassila on pyrkinyt analysoimaan rahalaitossektorin toimintaa koko kansantalouden puitteissa sisällyttämällä analyysikehikkoon rahalaitosten ohella yritykset,
kotitaloudet, keskuspankin ja ulkomaat.
Tästä syystä traditionaalinen luottoekspansioanalyysi saa tutkimuksessa jopa ansaitsematontakin huomiota ja kritiikkiä
osakseen.
JAAKKO

Esillä oleva tutkimus jakaantuu kolmeen
selvästi erotettavaan osaan. Ensimmäisessä
osassa hahmotellaan ja rajataan tutkimustehtävä varsin perusteellisesti. Tutkimuksen tausta-aineksiksi muodostuvat ennen
kaikkea rahalaitoksia suoranaisesti koskeva teoria sekä rahantarjonta-analyysi
kokonaistaloudellisessa rahateoriassa. Toisessa osassa kehitetään rahalaitosten käytäytymisen teoriaa käsittelemällä samalla
»kehittyneiden» rahoitusmarkkinoiden toimintaa, jolloin korostuu rahalaitosten päätöksentekovaihtoehtojen kentän kapeus
»kehittymättömillä» rahoitusmarkkinoilla.
Viimeisessä osassa konstruoidaan muutamia dynaamisia malleja, joiden avulla pyritään analysoimaan rahalaitosten tosiasiallisesti myöntämien luottojen kehitystä,
joka riippuu sekä rahalaitosten että muun
kansan talouden käyttäytymisestä. Mallej a
valaistaan numeroesimerkkien avulla.
Esillä olevan tutkimuksen uutta luova
panos sisältyy sen toiseen osaan, jossa
Lassila on erittäin asiantuntevalla ja kypsällä tavalla kehittänyt useita rahalaitosten
käyttäytymistä koskevia hypoteeseja, joilla
on varmaan oleva hedelmöittävä vaikutus
Suomen rahohusmarkkinoita koskevaan
teoreettiseen ja empiiriseen tutkimustyöhön. Näitä merkityksellisiä kehitelmiä
ovat mm.:
- 'Luottojen liikakysyntä' -käsitteen
määritteleminen rahalaitosten asettamien 'luottokelpoisuusvaatimusten'
ja 'luotonannon säännöstelyn' avulla.
- Oligopolistisesta kilpailutilanteesta
johdettavissa oleva rah~laitosten ha-
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luttomuus rajoittaa luotonantoaan
ottolainausmahdollisuuksien asettamiin puitteisiin, kun korko on sidottu.
- Rahalaitoksen toiminnan aktiivisuuden tulkitseminen turvautumisena
keskuspankkivelkaan tumiseen kilpailutilanteen edellyttämän »sekä hyökkäys- että puolustusstrategian toteuttamiseksi».
- Rahalaitoksen keskuspankkivelkaantumisen analysointi normaalivoiton
ja korkorakenteen avulla.
Yleisarviointina tutkimuksen muista
osista todettakoon, että ensimmäinen johdatteleva osa on otteeltaan sovinnainen
mutta silti työn pääosaa tukeva. Kokonaistaloudellinen mallianalyysi kolmannessa
osassa jää illustraatioluonteiseksi esitykseksi raha- ja reaalitaloudellisesta prosessista, jonka mukaan mm. rahalaitosten keskuspankkivelkaantumishalukkuuden muutokset määräytyvät muusta taloudellisesta prosessista riippuvana ilmiönä.
ARVI LEPONIEMI On the Demand and Supply
of Money: The Evidence from the Quarterly
Time Series in the United States, the United
Kingdom and Finland 1949-1962. Economic
Studies XXVII, Published by the Finnish
Economic Association, Helsinki 1966.
162 sivua.
LEPONIEMI on ottanut tehtäväkseen tutkia, miten eräät keskeiseen rahateoriaan
nojautuvat rahan kysyntää ja tarjontaa
koskevat hypoteesit pitävät paikkansa
Yhdysvaltojen, Englannin ja Suomen sodan jälkeisissä olosuhteissa. Nämä maat
on valittu niiden erilaisen »rahataloudellisen kehitysasteen» (stageof monetary development) mukaan. Tätä käsitettä ei sen tarkemmin määritellä.
Tutkimuksen empiirinen perusmate-
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riaali on koottu lähinnä asianomaisten
maiden virallisista tilastoista. Käytetyt
lähteet on tarkoin lueteltu (Appendix 1;
samassa yhteydessä on määritelty pääosa
käytetyistä symboleista), mutta varsinainen numero aineisto on esitetty erillisessä
monisteessa, jonka olemassaolosta ei ole
kuitenkaan mainintaa painetussa teoksessa. Tutkimuksen nimessä esiintyvä ajanjakso (1949-1962) ei ole täysin tarkka,
sillä muutamat analysoidut aikasarjat
alkavat jo vuodesta 1947 (s. 66) ja/tai päättyvät ennen vuotta 1962 (esim. s. 59).
Tutkimuksessa esitetyt rahan kysyntää
koskevat hypoteesit ovat &euraavat:
Ensimmäinen hypoteesi. Rahan kysyntä on
yksinomaan riippuvainen liiketoimien arvosta.
Toinen hypoteesi. Rahan kysyntä riippuu
sekä liiketoimista että" sen kysynnästä
sijoituskohteena.
Kolmas hypoteesi. Rahan kysyntä määräytyy taloudenpitäjien suunnittelemien
kulutus-, reaalisijoitus-, finanssisijoitusym. menojen mukaan.
Ensimmäinen hypoteesi rakentuu klassillisen rahateorian varaan. Sen mukaisesti
johdetaan funktio, jossa paitsi kokonaistulot myös jakaantunutta viivästystä kuvaava yhdellä ajanjaksolla viivästetty rahavaranto ovat selittävinä muuttujina (s. 25).
Hypoteesin teoreettisen rakenteen kannalta katsoen on kyseenalaista, voidaanko,
niinkuin Leponiemi on tehnyt, käsitellä
myös kokonaistuloa viivästettynä, kun
tämän muuttujan viivästetyt vaikutukset
sisältyvät jo kerran emo rahavarantoon.
Ensimmäinen hypoteesi antoi varsin hyvän
selityksen kotitalouksien (sekä »nonprofit
organizations») rahan kysynnälle Yhdysvalloissa sekä käteiskassojen kysynnälle
Englannissa ja Suomessa.
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Toinen hypoteesi nojautuu perinteiseen
keynesiläiseen teoriaan, jonka mukaan
rahan kysyntä on kansantulon ja korkokannan funktio (s. 29-30). Kun tämän
funktion mukaan varallisuuden disponointi
ainakin rajoitetusti kuvastuu rahan kysynnässä, on Leponiemi joutunut inflaatioolosuhteita silmälläpitäen olettamaan, että
taloudenpitäjien käyttäytyminen saattaa
olla »rahailluusiosta» vapaata. Sen sijaan
Leponiemi ei perustele, miksi tämä »illuusittomuus» ei ulotu korkoon; tosin eräässä
kohdassa mainitaan kokeita suoritetun
reaalikorko-muuttujalla, mutta tuloksetta
(s. 73). Toisen hypoteesin pohjalla suoritetut kokeet antoivat hyvän selityksen kotitalous- ja yrityssektorin käyttäytymisestä,
kun muuttujat oli mitattu vallitsevin hinnoin. Käteistalletusten ja -kassojen osalta
saatiin Englannin ja Suomen aineistosta
paremmat tulokset deflatoiduilla muuttujien arvoilla.
Kolmas hypoteesi poikkeaa, kuten jo
edellä todettiin, vain vähän toisesta hypoteesista: toisessa hypoteesissa on painopiste
tulopuolella, kun se on kolmannessa hypoteesissa meno puolella ja siinä korostetaan
lisäksi ex ante -näkökulmaa (s. 33-34).
Reunahuomautuksena todettakoon, että
niissä tapauksissa, joissa hypoteesi ilmaistaan deflatoiduilla muuttujilla, olisi periaatteessa pitänyt esiintyä erillisenä muuttujana odotettu hintakehitys, sillä reaalisia
ostosuunnitelmia voidaan tehdä vain hintaodotuksien perusteella. Käytettävissä oleva
aineisto ei kuitenkaan sisältänyt ex ante
-tilastoja, joten taloudenpitäjien suunnitelmia ja odotuksia koskeva pohdiskelu jää
tutkimuksessa jonkin verran etäälle empiirisistä kokeiluista. Kolmanteen hypoteesiin nojautuvat kokeilut antoivat hyvän
selityksen mm. Yhdysvaltojen yrityssekto-

nn nimellisten rahakassojen kysynnälle.
Rahankiertonopeuden kehityksestä esitetään yksi hypoteesi, joka koostuu samoista aineksista kuin toinen ja kolmas
rahankysyntähypoteesi paitsi, että tässä
hypoteesissa otetaan nyt eksplisiittisesti
huomioon hintaodotukset sekä rahakassojen että eräiden rahan substituuttien hallussapitoon liittyvät kustannukset (s. 41
-43). Empiirisistä kokeista todettakoon,
että Yhdysvalloissa kiertonopeus näytti
olevan herkempi korkokannan muutoksille kuin Englannissa ja Suomessa. Viimemainituissa maissa kiertonopeuden kehityksessä oli taas havaittavissa suhdanneherkkyyttä.
Rahan kysyntään liittyvien kokeiden
tulosten varovaisen tulkinnan mukaan
rahakassat ja käteistalletukset sisältävä
rahavaranto näyttäisi olevan relevantti
rahan määritelmä Yhdysvalloissa ja Englannissa, kun tätä laajempi myös talletustilit käsittävä varanto näyttäisi vastaavan
lähinnä Suomen olosuhteita.
Kun rahavarantojen kehitystä selitetään
pelkästään kysyntätekijöillä, valotetaan
vain osaa rahoitusmarkkinoiden tapahtumista. Onhan näet rahan tarjonnan puolella tekijöitä kuten valuuttavarannon
muutokset, rediskonttaukset ja yleensä
rahapolitiikka, jotka myös vaikuttavat
rahakassojen suuruuteen ja jakaantumaan.
Leponiemi on tutkimuksessaan pyrkinyt
tuomaan esiin rahantarjontaan vaikuttavia tekijöitä rahantarjontafunktion välityksellä (s. 50-54) sekä selittämällä rahavarantojen kehitystä moniyhtälömallin
avulla. Leponiemen kehittämässä rahantarjontafunktiossa on selitettävänä muuttujana rahavarannon ja potentiaalisen,
eksogeenisesti määräytyvän rahavarannon
välinen ,suhde; tämä suhdeluku voidaan
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tulkita eräänlaiseksi rahoitusmarkkinoiden
»kireyden» indikaattoriksi.Leponiemi ryhmittelee tarjontafunktion selittävät muuttujat »reaktiomuuttujiin» sekä »politiikkamuuttujiin». Periaatteellisessa käsittelyssä Leponiemi on selvästi epävarma ---..:
ja myös epäjohdonmukainen - olisiko
valtionvelka katsottava politiikka-muuttujaksi vai ei (s. 53-54).
Rahan tarjontafunktion tärkeimmäksi
selittäväksi muuttujaksi on Leponiemi
sijoittanut
1. Yhdysvaltojen mallissa 4-6 kuukauden velkasitoumusten markkinakoron ja Federal Reserve'n diskonttokoron erotuksen;
2. Englannin mallissa kullan ja vaihdettavien valuuttojen varannon, joka
puolestaan riippuu lähinnä teollisuusosakkeiden tuoton ja »Bank
Rate'n» erotuksesta sekä kauppataseesta;
3. Suomen mallissa Suomen Pankin valuuttavarannon ; sen pääasiallinen
selittäjä on taas liikepankkien antolainauskoron ja Suomen Pankin rediskonttokoron (+ ylimmän sakkokoron ) erotus.
.Joskin nämä muuttujien väliset yhteydet
ovat todellisuutta erittäin vahvasti yksinkertaistavia,ja rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle jäävät osat kansantalouksista on
vain täydentävästi liitetty malleihin, Leponiemi on nimenomaan tutkimuksensa tässä
osassa ottanut suorittaakseen suuritöisenja
samalla vaativan tehtävän. Kehittäessään
moniyhtälömallejaan hän onjoutunut mm.
perehtymään perusteellisesti Yhdysvaltojen, Englanninja Suomen rahoitusmarkkinoidenerilaisiin instituutioihin.
Tulokset viittaavat mm. siihen, ettei
»rahantarjonta», kuten oppikirja-teoriassa

305

usein oletetaan, ole eksogeeninen muuttuja, vaan selvässä yhteydessä kansantalouden koko toimintamekanismiin ; myös
silloinkin välillisesti, kun välitön yhteys on
johdettavissa rahapolitiikkaan.
Tutkimuksessa on yhden yhtälön mallien estimoinnissa käytetty pienimmän neliösumman menetelmää ja moniyhtälömallien estimoinnissa kahden vaiheenpienimmän neliösumman menetelmää. Käsitykseni mukaan Leponiemi on asiantuntemuksella soveltanut näitä menetelmiä sekä
riittävällä kriitillisyydellä arvioinut estimoitujen mallien laatua. Aikasarjoja ei ole
kausitasoitettu, vaan funktioissa esiintyy
. kausimuuttujia:
Lepo,niemen tutki~us nojautuu tavallista laajempaan empiiriseen aineistoon.
Analyysin perusteella 'on voitu todeta nthateoriasta johdettujen hypoteesien paikkansapitävyys, samalla kun on havaittu
tutkimuskohteena olleiden maiden erilaisista institutionaalisista olosuhteista johtuvia eroja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymismekanismissa.
LAURI KORPELAINEN Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948
-1964. Suomen Pankin taloustieteellisen
tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:26,
Helsinki 1967." 139 sivua.
Kestokulutushyödykkeiden kysyntä on
tutkijoiden keskuudessa viime vuosien aikana saanut osakseen kasvavaa huomiota,
etenkin Yhdysvalloissa, joten tekijällä on
ollut käytettavissään ainakin rajoitetussa
määrin ulkomaista vertailuaineistoa. Ennen muuta on aihetta mainita tältä alalta
ARNoLD C. HARBERGERin toimittama teos
The Demand Jor Durable Goods, josta tekijä
on saanut omaa työtään varten monia
tu tkim usvirikkei tä.
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KORPELAISEN suorittaman analyysin
kohteena on monessa mielessä mielenkiintoinen mutta varsin vähän tutkittu kotitalouksien kysynnän osa-alue, kotitalouskaluston kysyntä, jonka määritellään koostuvan hyödykkeistä, joiden voidaan »kunkin osaltaan katsoa tyydyttävän kollektiivisesti perheen tai ruokakunnan jäsenten
tarpeita». Vaikka tämän hyödykkeiden
ryhmän ulkopuolelle jääkin eräitä tärkeitä
kestäviä kulutushyödykkeitä kuten esim.
vaatetus ja kulkuvälineet, katsoo tekijä
kotitalouskaluston muodostavan oman yhtenäisen hyödykejoukon mm. sen vuoksi,
että tähän ryhmään kuuluvien hyödykkeiden hinnat ovat kehittyneet suunnilleen
samansuuntaisesti "mutta selvästi eri tahdissa kuin muiden kulutushyödykkeiden
hinnat. Tehtävän asettelusta on vielä syytä
mainita, että tekijän pyrkimyksenä on
analysoida kotitalouskaluston käytöstäjohdettava palvelusten kysyntä eikä näiden
hyödykkeiden ostoja. Nimenomaan tämä
näkökulma aiheuttaa eräitä varsin hankai asti ratkaistavia sekä teoreettisia että
mittaukseen liittyviä ongelmia.
Tutkimuksen perusmateriaali on saatu
Tilastollisesta päätoimistosta. Tilastollinen
päätoimisto ei ole tätä aineistoa toistaiseksi
kokonaisuudessaan julkaissut. Käyttöönsä
saamaa aineistoa on tekijä joutunut edelleen jalostamaan. Lisäksi tekijä on suorittanut lukuisia tiedusteluja kestohyödykkeiden kestoiän ja poistokertoimien selvittämiseksi. Tekijä on samassa yhteydessä
verrannut omia kestoikää koskevia arvioitaan amerikkalaisten tutkijoiden vastaaviin tuloksiin.
Perinteinen valintateoria muodostaa
tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan, johon tekijä on pyrkinyt johdonmukaisesti
puristamaan koko tutkimuksen toteutuksen.

Kun välittömiä tietoja tutkittavasta palvelusvirrasta ei ole ollut käytettävissä, on
tutkimuksessa oman erikoisongelman muodostanut varantosarjojen konstruoiminen
myyntitietojen avulla sekä niiden perusteella hyödykkeiden antamia palveluksia
edustavien poistojen mittaaminen. Tekijä
on ratkaissut kysymyksen siten, että hän
on soveltanut kahta eri poistomenettelyä, nimittäin tasapoistojärjestelmää ja
geometris-degressiivistä poistojärjestelmää.
Joskin eräät asiantuntija-arviot sekä tekijän
esittämät näkökohdat näyttivät puoltavan
viimemainittua poistomenettelyä, jätetään
niiden lopullinen arviointi estimoitujen
funktioiden antamien tulosten perusteella
punnittavaksi.
Valintateoriaan nojautuen sisältyy tutkimuksen perusmalliin selitettävänä muuttujana kotitalouskaluston palvelusten volyymi ruokak~ntaa kohti ja selittävinä
muuttujina kotitalouskaluston palvelusten
reaalihinta sekä kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo ruokakuntaa kohti.
Estimoitava funktio on vakiojoustoinen
kysyntäfunktio, ja saadut joustot tulkitaan
pitkän tähtäimen joustoiksi. Kun a priori
oli oletettavissa, etteivät kuluttajien valintapäätökset ehdi täysin toteutua valitun
yksikköajanjakson - yhden vuoden kuluessa, tutkitaan viivästysilmiötä erillisen sopeutumismallin avulla, jossa uutena
selittävänä muuttujana on palvelusten volyymi yhdellä ajanjaksolla viivästettynä.
Estimointi on suoritettu pienimmän neliösumman menetelmällä, jonka käytön
edellytyksiä on tässä tutkimuksessa erikseen tarkasteltu. Niinpä havaintovirheiden
ja kysyntäfunktion siirtymien vaikutusten'
arvioimiseksi on hintajoustojen estimaatit
laskettu käyttämällä yhtäältä palvelusten
volyymia ja toisaalta hintaa selitettävänä
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muuttujana. Kun tulojousto saattaa olla
harhainen ylöspäin,joskin tekijä sitäjonkin
verran epäilee, on tulojoustoestimaattien
vertailupohjana pidetty tuoreimmista kotitaloustiedusteluista tekijän arvioimaa tulojoustoa.
Tutkimuksen päätulosten perustana on
seuraava malli
log S~ =·log a' + Bb log P t + Bc log Y t
+ (l-B) log S~-l+ u~
jossa S~
B
Pt
Yt

= palvelusten volyymi vuonna t

= sopeutumiskerroin
= reaalihinta vuonna t
= käytettävissä ·oleva tulo
vuonna t
= hintajousto
= tulojousto
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Kotitalouskaluston palvelusten kysynnän (ja markkinakysynnän pitkäntähtäimen) hintajousto on hieman alle
- l:n luokkaa ja tulojousto n. 1.4.
Tutkimuksessa on käsitykseni mukaan
varsin ansiokkaalla tavalla onnistuttu »yhdistelemään deduktiivista päättelyä ja ernpiriasta tehtyjä havaintoja». Tutkimuksessa on kriitillisesti käytetty hyväksi näitä
molempia tieteellisen työn näkökulmia
sillä tavoin, että tuloksena on syntynyt
luottamusta herättävä kokonaisuus. Tutkimus päätyy selviin kvaJ?titatiivisiin tuloksiin, joilla ei ole pelkästään tieteellistä
arvoa.
o

HOLGER BERNDTSON Produktionsfunktionen
och insatsfaktorernas kvalitetsegenskaper, belysta
Parhaan mallin mukaan, jossa palvelus- av industriproduktioneni Finland 1948-1962.
muuttuja on arvioitu geometris-degressii- . Ekonomi och Samhälle, Skrifter utgivna
av Svenska Handelshögskolan Nr 14, Helvisen poistojärjestelmän mukaan
singfors 1967. 166 sivua.
b = -0.845
BERNDTSONin tutkimus liittyy läheisesti
c =
1.423
viime aikoina voimakkaasti laajentuneeB=
0.336
seen kasvuteoreettiseen tutkimukseen. HiuTämän mallin ja eräiden muiden mal- kan yksinkertaistaen voidaan todeta, että
lien analyysin perusteella Korpelainen puhtaassa kasvuteoriassa on käsitelty melpäätyy seuraaviin tuloksiin:
ko abstraktisia mutta silti perustavaa laa- Kotitalouskaluston kysyntää selittää tua olevia kysymyksiä tasapainoisesta kas»varsin tyydyttävästi» reaalihinnan vusta jne:, kun taas empiirisesti orientoisekä käytettävissä olevan reaalitulon tunuttutkimus on juuttunut kiinni tuotanmuutokset.
toprosessin analyysiin ja varsinkin panos- Geometris-degressiivisen poistojärjestel- ja tuotostekijöiden tulkinta- ja mittauskymän mukaan laskettujen kulutuspalve- symyksiin.
lusten voidaan katsoa lähinnä edustaTuotant.ofunktiotarkastelun avulla on
van kuluttajien ko. hyödykkeistä saa- pyritty mm. selvittämään, miten teknillinen kehitys vaikuttaa kansantalouden suomia palveluksia.
- Kysynnän sopeutuminen hintoihin ja rituskykyynja miten se ilmenee tuotannon
tuloihin on varsin hidasta; puolet hin- kehityksessä .. Tällöin on analysoitu kysytojen ja/tai tulojen pysyvästä muutok- mystä, missä määrin teknillistä edistystä
sesta purkautuu kysynnässä runsaan voidaan pitää »embodied», ts. tuotannonpuolentoista vuoden kuluttua.
tekijöihin sisältyvänä ja missä määrin
b
c
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»disembodied», ts. niistä riippumattomana
tekijänä.
Berndtsonin tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa lähestytään tutkittavaa ongelmaa laajasta kasvuteoreettisesta näkökulmasta, josta käsin
tarkastellaan tuotantofunktioiden teoriaa
ja mittausongelmia. Tekijän· ilmeisenä
lähtökohtana on ollut, että Hlhes kaikki
»know-how»-elementit voidaan sisällyttää
työhön ja pääomaan ja että jäljellejäävä
»disembodied» teknillisen kehityksen aines
ilmenee siten, että estimoitujen tuotantofunktioiden joustokertoimien summa kasvaa suuremmaksi kuin yksi. Tekijä on suorittanut eräitä riippumattomia arvioita
laatutekijöiden kasvuvauhdista samoin
kuin eräitä karkeita arvioita pääoman
laadun paranemisen kasvusta.
Seuraava lainaus kuvastaa tekijän tutkimusstrategiaa empiirisessä tuotantofunktioanalyysissa: » ... elasticitetskoefficient-

erna blirmindre, då man införlivar kvalitetsförbättring i arbets- och kapitalinsats-·
en.» ja »determinationskoefficienterna visar ett systematiskt utvecklingsmönster.
Vid en ökning av de inbakade kvalitetsegenskaperna blir dessa koefficienter större
ända tillen viss pl1,.nkt. Därefter kan man
åter notera avtagande värden för koefficienternai fråga.» Tekijä on analysoinut
sekä koko teollisuuden että erikseen puunjalostusteollisuuden, metalliteollisuuden ja
muun tehdasteollisuuden kehitystä selvittääkseen mahdollisia rakenteellisia eroavuuksia ja ns. siirtymävoittoja.
Olen Ekonomiska Samfundets Tidskriftissa No 2/1968 esittänyt eräitä Berndtsonin
tutkimusta koskevia reunahuomautuksia,
joten tyydyn tässä yhteydessä vain toteamaan, että se asiantuntijalle saattaa tarjota eräistä puutteistaan huolimatta -virikkeitä uusiin tutkimusyrityksiin.

Kirjallisuu tta

Viljelijöiden työtulojen
taso kirjanpitotiloilla 1956-1965. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, 10. Helsinki 1968. 172 sivua.

RISTO

IHAMUOTILA

Tekijä on väitöskirjatutkimuksensa tavoitteeksi asettanut sellaisen menetelmän kehittämisen, jolla maatalousyrittäjän (viljelijän) työ tulo voidaan määrittää siten,
että sitä pystytään vertaamaan palkansaajien työtulojen tasoon. Vertailua varten
hän on valinnut palkansaajaryhmän, joka
edustaa teollisuustyöntekijöitä paikkakuntakalleusluokissa III ja IV, ts. maaseudulla ja pienehköissä asutuskeskuksissa.
Missä määrin tutkimuksen painopiste' on
itse menetelmän kehittämisessä, missä
määrin vertailussa, jää jossain määrin
epäselväksi; tuntuu kuitenkin, että kirjoittaja on ,myös vertailun tuloksia pitänyt tärkeinä.
Viljelijäin työtulojen arvioimisessa tekijällä on ollut lähtökohtana maatalouden
virallisenk:annattavuustutkimuksen tarjoamat osaksi valmiiksi lasketut, osaksi
ensiaineistosta tätä tutkimusta varten poimitut numerotiedot. Maatalouden kannattavuustutkimuksen lukuja on ensiksikin muokattu uudelleen vähentämällä ko':'
konaistuotosta asuntoedun raha-arvo ja
toisaalta asunnon ylläpidon vaatimat kustannukset, jotka on arvioitu kaavamaisesti

asuinrakennus- ja muun rakennusomaisuuden suhteessa. Toisaalta on jouduttu
arvioimaan se osa vieraan pääoman koroista, joka on katsottava varsinaisen
maatalouden kustannuksiin kuuluvaksi.
Jako on pakostakin ollut varsin kaavamainen; vähennettävien yksityis talouden velkojen osalta on luotettu kannattavuustutkimuksen jakotapaan. Tekijä omistaa
eräitä sivuja myös metsätalouden yrittäjäntulon tarkasteluun, mutta katsoo, että
mm. puutaseiden puuttumisen vuoksi on
luovuttava metsätaloudesta saatavan työtulon arvioimisesta samoilla perusteilla
kuin maatalouden kohdalla on tehty. Hän
on näin ollen päätynyt arvioimaan metsätyössä saadun tulon hinnoittelemalla metsässä tehdyt työpäivät metsäpalkkatilaston
mukaisilla päiväansioilla.' Vastaavasti on
maataloudessa suoritetuissa investoinneissa tehty viljelijän työ hinnoiteltu maataloustyöntekijäin palkkojen mukaisesti.
Tekijä on joutunut tekemään erikoisselvityksen viljelijäperheen erilaisten töiden jakaantumisesta viljelijän ja muiden
perheenjäsenten kesken. Erikoisselvitys on
tehty vuosilta 1956/57-1962/63, eikä tekijä ole sen jatkamista kahden viime vuoden osalta pitänyt tarpeellisena, koska
työmäärien suhteet ovat pysyneet muuttumattomina. Tekijä: on edelleen joutunut muokkaamaan kirjanpitotuloksia myös

310

KIRJALLISUUTTA

varasto-omaisuuden kohdalta, koska suurimpana osana tutkimuskautta varastopääoma on esitettyajankohdalta, jolloin
varastot ovat pienimmillään. Sadonvaraomaisuuden kohdalta tekijä ei ole katsonut voivansa ryhtyä korjauksiin, vaikka
periaatteessa pitääkin korjausta tarpeel, lisena.
'Tutkimuksen pääongelma onjo toistasataa vuotta pohditussa kysymyksessä,
voidaanko yrittäjäntulo yleensä jakaa
komponentteihinja miten tämä voi tapah- '
tua. Tekijä toteaa eräiden tutkijoiden
olevan sillä kannalla, ettei jako' eri tuo. tannontekijäin kesken ole täsmällisesti
suoritettavissa ja mainitsee myös tulotasokomitean kannan, jonka mukaan vain
täysin sovinnaiset ratkaisut ovat mahdollisia. Kun tämä ongelma on tutkimuksen
kannalta keskeinen, olisi väitöskirjatasolla
odottanut, että tekijä olisi luonut yhtenäisen katsauksen tätä kysymystä koskevan
oppiriidan tärkeimpiin vaiheisiin. Tekijä
on kuitenkin kuitannut tämän puolen
vähän sanovilla maininnoilla, jotka esiintyvät hajallaan muiden asioiden välissä
(esim. s. 10, 12, 15, 35-38). Tutkimuksen
kannalta olisi esim. ollut erityisen tärkeätä
tarkemmin selostaa niitä näkökohtia, jotka
esiintyvät sivulla 38 mainitussa RINTELENin ja ZAPFin nimenomaan maatalousylijäämän jakamista koskevassa artikkelissa, sekä HEADyn pääteoksessa olevia
näkökohtia .. Myös suomalaisten maatalousekonomistien osuus olisi voinut tulla
tässä yhteydessä tarkemmin selvitetyksi.
Väitöskirjassa sovellettu maataloustulon
jakamistapa perustuu yleisesti katsoen
MÄEN (1938) ehdotukseen (johon sisältyi
myös maatalousylijäämän jakamistapa),
mutta tekijä on kehittänyt sitä pitemmälle
pyrkien erottamaan viljelijän osuuden. Ai-

kaisemmissa laskelmissa muiden perheenjäsenten työ hinnoiteltiin markkinahinnan
mukaan, mutta väitöskirjassa on siirrytty
koko työtulon jakamiseen suoritettujen
työpanosten arvojen suhteessa viljelijän ja
muun perheen kesken. Tämä periaate
esiintyy, tosin sovellettuna koko liiketulon
(Betriebseinkommen) jakoon myös mainitussa
Rintelenin ja Zapfin artikkelissa, jossa
lisäksi eri pääomapanosten erilainen korko
otetaan huomioon. Kun tarkempi pohdis. k~lu puuttuu, ei selviä, onko tekijä saanut
vaikutteita tästä v. 1961 ilmestyneestä
artikkelista. '
Tekijä on (s. 45) maininnut Ruotsissa
sovelletusta menettelystä, jossa kahdenlaatuinen »inflaatioefekti» (reaaliarvojen
noususta ja velkojen arvon suhteellisesta
vähenemisestä johtuva) otetaan huomioon
pääoman korkovaatimusta määritettäessä.
Hän on katsonut edellisen huomioonottamisen tarpeettomaksi, koska kannattavuustutkimuksen omaisuusarvot ovat kirjanpidossa jääneet jälkeen esim. tukkuhintaindeksin mittaamasta hintojen noususta. Toisena perusteluna on maatilojen
hintoja koskevan tilaston puuttuminen.
Myöskään jälkimmäisen efektin arviointia ei ole yritetty suorittaa. Ainakin teoreettiselta kannalta perustelut tuntuvat
kuitenkin riittämättömiltä.
Vertailuryhmän tulotason määrittämisessä on sosiaaliturvajärjestelmän laajennuttua nykyisiin mittasuhteisiin eräitä
komplikaatioita,_ joiden selvittelyssä on
jouduttu sovinnaisiin - vai olisiko mieluummin sanottava poliittisiin - ratkaisuihin. Tekijä on niitä tehdessään osaksi
nojautunut Tulotasokomitean kannanottoihin, osaksi poikennut niistä (esim. sivulla 33 lukiessaan työsuhde-eläkemaksut
sellaisenaan työtuloihin) . Erityisesti in-
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flaatio-olosuhteissa on kysymys tulevai-·
suudessa saatavan tulon nykyarvosta var:"
sin problemaattinen, jota tekijän olisi
ollut syytä korostaa.
Tekijä ei ole huomannut eräitä tutkimuksen kannalta merkityksellisiä kotimaisia tutkimuksia (esim. WESTERMARCKin
johtotyön määrän arviointia koskevaa
tutkimusta vuodelta 1958 ja PIHAn metsätalouden liikejäämää koskevaa vuodelta
1941). Kirjoittaja käyttää jonkin verran
toisen asteen lähteitä, joita mahdollisuuksien mukaan pitäisi välttää. Lisäksi hänellä on kirjallisuusluettelossa useita vaikeasti saatavissa olevia konekirjoitteita tai
monisteita.
Väitöskirjan numeroaineisto vaikuttaa
vakuuttavalta ja on vaatinut melkoisen
työn, vaikkakin suuri osa on voitu saada
miltei valmiina julkaistuista tilastoista.

Tekijä on esittänyt eri tilaryhmien ja vertailuryhmän tulotason kehitystä myös
graafisin kuvioin ja laskenut suoraviivaiset trendiyhtälöt t- ja r2~arvoineen. Trendin määräämisentarkoituksenmukaisuutta näin lyhyen aikasarjan perusteella on
syytä epäillä, koska suhdanneilmiöt ja satunnaisuudet voivat vaikuttaa harhauttavasti. Tekijä olisi ehkä voinut harkita
tulotason kehitystä kuvaavien lukujen
esittämistä deflatoituina, muuttumattomassa rahan arvossa, mikä~ tapa vahvan
inflaatiotendenssin vallitessa yleensäkin
olisi suositeltava.
Väitöskirjan englanninkielinen summary
vaikuttaa hyvin kokoonpannulta. Terminologiset kompastukset lienee ehkä
osaksi amerikkalaisen professori STANTONin opastuksella - suurin piirtein vältetty.
K. U. PIHKALA

JARL LINDGREN Intergeneration Farm Transfers. A Study of Intergeneration Farm TransJers
within F amilies in Finland. Acta Agralia
Fennica, 111. Helsinki 1968. 119 sivua.

sista, joissa oli kysymyksessä perintö, lahja
tai testamentti, sekä n. 200 tapausta, joissa
olivat kysymyksessä sukulaisten väliset
kaupat; muita tapauksia ei tutkimuksessa
otettu lukuun. Vain kahta hehtaaria suurempien tilojen siirrot otettiin huomioon.
Pääaineiston lisäksi on hankittu henkilötietoja henkikirjoittajilta, näytteeseen kuuluvien tilojen verotusperusteita koskevia
tietoja veroviranomaisilta, maatilojen
kauppahintoja koskevia tietoja asutu~vi
ranomaisilta ym. Tekijä myöntää metodia koskevassa osassa, että tiloilla suoritettavat haastattelut olisivat saattaneet
olla hyödyllisiä, koska asiakirjoista saatavat tiedot ovat olleet rajoitettuja, mutta
lähinnä kustannussyistä hän ei ole pitä- .
nyt niitä mahdollisina.
Tutkimuksessa on lyhyen kirjallisuus-

Väitöskirja pyrkii selvittämään toisaalta
sukupolvien välisten, osaksi kuitenkin
myös samaan sukupolveen kuuluvien perheenjäsenten keskeisten maatilaomaisuuden siirtojen yleisyyttä, toisaalta niiden
yksityis- ja kansantaloudellista merkitystä.
Pääaineisto tutkimusta varten on kerätty
tuomiokuntien arkistoista, joista on hankittu tällaisia omaisuudensiirtoja koskevat
asiakirjoihin sisältyvät relevantit tiedot.
Aineisto koskee v. 1959 annettuja lainhuutoja (kaikkiaan 53752), joista kaksi asteista
otantaa käyttäen on otettun. 900 tapausta
koskeva näyte. Se käsitti n. 10 % tapauk-
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katsauksen jälkeen selvitelty erilaisten
tilansiirtojen yleisyyttä. Siinä osoittal,1.tui
mm., että sukupolvien välinen tilan siirto
kokonaisena yhdelle perilliselle on maassamme ja erityisesti Etelä-Suomessa yleistä
käsittäen inter vivos -tapauksissa keskimäärin 80 0/0' causa mortis -tapauksissa kuitenkin vain 46 % siirroista. Tapaukset,
joissa tila oli siirtynyt perintönä, testamentilla tai naimaosan luovutuksena, muodostivat 13.3 % kaikista tilansiirroista. Tapauksia, joissa oli vain yksi perillinen, oli
13.1 %, kun taas sellaisia tilansiirtoj a,
joissa perimiseen liittyi ostoja kanssaperilIi siltä, oli 24.2 %. Tilaosuuksia siirtyi perintöjen ja sukulaisten välisten kauppojen
yhteydessä keskimäärin noin neljä.
Causa mortis -tilansiirroista 30 % käsitti
tapauksia, joissa tila oli ollut ainakin jonkin aikaa. yhteisomistuksessa, ja 15 % sellaisia, joissa tila oli jaettu perillisten kesken. Viimeksi mainitussa ryhmässä tilat
jaettiin keskimäärin kolmeen osaan. Myös
inter vivos -tapauksissa suoritettiin jakoja
muodossa tai toisessa 6 prosentissa tapauksista. Kokonaisina siirtyneistä tiloista keskimäärin 71 % siirtyi pojille ja 29 % tyttärille, ja vastaanottajista 75.1 % kuului
maanviljelijäväestöön. Vanhin lapsi oli
vastaanottaja 38 prosentissa causa mortis
-tapauksissa ja 47 prosentissa inter vivos
-omaisuudensiirroissa.
Tilan luovuttajat olivat siirron tapah.:
tuessamyynnin kautta keskimäärin 67
vuoden ja vastaanottajat 32 vuoden ikäisiä. Tilan siirtyessä kuoleman jälkeen kokonaisena yhdelle perilliselle vastaanottajan keski-ikä oli 39 vuotta, kun taas siirron
tapahtuessa sisarosuuksien lunastamiseen
liittyvänä vastaava keski-ikä oli 34 vuotta.
Niistä sisarösuuksien luovuttajista, joiden ammatti tunnettiin, keskimäärin 42 %

. kuului maanviljelijäväestöön. sekä 57 0/0
ei-maa taloudelliseen· palkannauttija- tai
pienyrittäjäväestöön. Noin 21 % luovuttajista asui lainhuutoa haettaessa kaupungeissa, 1 % oleskeli ulkomaill.a ja 28 %
muissa maalaiskunnissa kuin luovutuksenalaiset tilat sijaitsivat.
Tekijä on pyrkinyt aineistonsa perusteella selvittämään tilansiirtojen yhteydessä tapahtuneita taloudellisten arvojen
siirtoja. Tätä varten hän on käyttänyt ensiksikin veroviranomaisten vahvistamia
verotusarvoja, toiseksi verotetun puhdastuoton perusteella itse arvioimiansa kapitalisoituja arvoja, joita on redusoitu tilan
suuruuden mukaan sekä vielä asutustarkoituksiin valtiolle tarjotun maan arviohintojen perusteella. Toisaalta hän on
keräämänsä lainhuutopöytäkirja-aineiston
nojalla selvittänyt tilansiirroissa· maksetut
hinnat sekä niiden yhteydessä annettujen
eläke-etuuksien pääoma-arvot. Lopuksi
hän on laskenut myös eloonjääneille vanhemmille ja väistyville perillisille maksettujen osuuksien raha-arvot ja tilansiirtojen
yhteydessä tapahtuneen pääoman »paon»
maataloudesta, s.o. muiden elinkeinojen
piirissä olevien perillisten osuuden siirretyistä taloudellisista arvoista.
Perheensisäisten tilansiirtojen käsittämä
omaisuusarvo v. 1959 on ollut verotusviranomaisten arviointien nojalla laskien
koko maassa 194 milj. mk luotettavuusrajojen ollessa 168 ja 224 milj. mk. Tästä on
121 ja 170 milj. mk inter vivos -tapauksissa
siirtyneen omaisuuden arvo.
Tekijän verotetun tulon nojalla laskema kapitalisoitu arvo on ollut alempaa
korkokantaa käyttäen 508 (470 ja 550)
milj. mk ja korkeampaa korkokantaa
käyttäen 359 (333 ja 387}milj. mk.
Arvioitaessa omaisuus valtiolle asutus-
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tarkoituksiin tarjotun maan arvio hinnan
mukaan on päädytty 326 milj. markan
arvoon;
Rahana maksettu hinta oli 70 milj. mk,
siitä 6.3 miljoonaa väistyville kanssaperillisille. Viimeksi mainitusta määrästä 3.5
milj. mk suoritettiin henkilöille, jotka saa-"
vat toimeentulonsa muista elinkeinoista
kuin maataloudesta.
Eläke-edun pääoma-:-arvo on veroviranomaisten arviointeihin perustuen ollut
8860 mk tilaa kohden eli yhteensä 52
milj. mk. Maasta maksettu hinta inter
vivos -siirroissa on ollut 680 mk hehtaarilta
mutta osuuksien lunastuksessa kanssaperillisiltä 450 mk.
Laskelmien perusteihin on eräillä kohdin suhtauduttava kriittisesti. Tekijä itse
myöntää tilankaupoista tehtyihin asiakirjoihin sisältyvän kauppahintojen osalta
mahdollisesti harhaisuutta. Toisaalta pyrkiessään selvittämään siirtyneen omaisuuden todellista arvoa tekijä on joutunut
spekulaatioihin, jotka eivät ole täysin kestävällä pohjalla. Kun hän on lähtenyt
sinänsä ymmärrettävästä olettamuksesta,
että tilojen verotusarvot ovat niiden
todellisia tuotto- tai myyntiarvoja alempia
(s. 54), hän on arvellut voivansa päästä
parempiin tuloksiin käyttämällä vertailuperustana toisaalta asutuwiranomaisten
tilastoja valtiolle tarjottujen tilojen arviohinnoista, toisaalta verotettavan puhtaan tuoton nojalla »käyvän <korkokannan» mukaan itse laskemiaan tuottoarvoja
(s. 55). Otaksuen, että verotettavaa puhdastuottoa koskeva maan keskiarvo on
saatu 10-15 ha maatalousmaata käsittävästä suuruusluokasta, jossa tekijä verokomitean mietinnössä esitettyjen lukujen
perusteella arvioi mainitun puhdastuoton
olevan samalla tasolla kuin todellisuudessa
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kirjanpitotiloilla (s.95), tekijä on laskenut
nämä tuottoarvot käyttäen lisäksi korjauskertoimia tilan suuruuden mukaa~ (s. 57).
Käytettyjen korjauskertoimien pätevyyttä täytyy kuitenkin epäillä toisaalta
sen vuoksi, että ne pääasiassa perustuvat
lähes 30 vuotta sitten tehtyihin tutkimuksiin ja että ne ovat olleet nähtävästi valtaosassa tapauksia (myös suuruusluokassa
10-15 ha) yhtä suurempia (eikä lainkaan
alle 1.0). Yhtä aiheellista lienee, epäillä
käytettyjen korkoprosenttien (Etelä-Suomessa 3-4 %, Pohjois-Suomessa 1.52.5 0/0) tarkoituksenmukaisuutta. (Etenkin maan pohjoisosassa verolaskelmissa on
kirjanpitotilojen negatiivisia puhdastuottoja korjattu samalla alentaen työn arvoa.)
Toisaalta eivät valtiolle tarjotun asutusmaan hinta-arviot anna täysin luotettavaa
kuvaa todella maksetuista kauppahinnoista, mm. koska arviot eivät ole aina
johtaneet todellisiin kauppoihin.
Tekijä on englanninkielisessä tekstissä
käyttänyt nimitystä capitalisation rate mm.
amerikkalaisten oppikirjojen mukaisesti
merkitsemään sitä korkokantaa,Jolla kapi-:talisoiminen on tapahtunut. Kun meillä
mm. verotuskirjallisuudessa käytetään
pääomituskertoimia (edellisten inverssiarvoja), on tekijälle käsitykseni mukaan
kuitenkin vain lukujen esittämisessä (esim.
taulukoissa s. 57 ja 58) sattunut sekaannuksia (lower ja higher rate ovat vaihtuneet).
Eläke-edun suuruutta rinnakkaislaskelmilla arvioidessaan tekijä on erään meillä
käytetyn maatalouskirjanpidon oppikirj an
mukaisesti soveltanut koronkork.okaavaa,
jonka perusteella lasketaan vuotuisten suoritusten pääoma-arvo jakson lopussa, sen
sijaan että olisi ollut laskettava nykyarvo.
Mainitussa oppikirjassa on tällä kohdalla
virhe, jota väittelijä ei ole huomannut.
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Niissä jatkuvan inflaation olosuhteissa,
joissa elämme, tavallisesti käytetyn nykyarvokaavan hylkääminen saattaisi olla
perusteltua tapauksissa, joissa eläkkeet on
määrätty luontoismäärinä. Tällaista perustelua ei kuitenkaan ole esitetty, joten
väittelijälIe on tässä sattunut huomaamattomuusvirhe, joka on vaikuttanut useihin
esitettyihin lukuihin.
Tekijä itse on kirjoittanut väitöskirjan
englanninkielisen tekstin, jossa ehkä sen
vuoksi esiintyy jonkin verran epätavallisia
sanoja ja sanontoja. Tekstin on kuitenkin
syntyperäinen englantilainen kielenopettaja tarkastanut. Terminologiassa, joka
ekonomisten käsitteiden kohdalla on käytetyssä kirjallisuudessa yleisestikin vakiin-

tumatonta, mm. amerikkalaisen ja englantilaisen käytännön poiketessa toisistaan,
.saattaa tässäkin väitöskirjassa olla huomauttamista (esim. net return ja net income
on sivulla 55 käsitetty samaksi).
Tekijä on syventynyt perusteellisesti
. tutkimusaiheeseensa ja itse kehitellyt käyttämänsä tilastolliset menetelmät ja merkitsemistavat. Tutkimustulokset ovat käytännön talouspolitiikkaa silmällä pitäen
tärkeitä. Näin ollen on valitettavaa, että
työn arvo on jossain määrin heikentynyt
mainittujen huomaamattomuusvirheiden
takia. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin pääosaltaan oikeita, ja väitöskirjan
ansiot ovat ilmeisesti sen puutteita huomattavasti suuremmat.

K. U.

LEO A. SALOVAARA Elintaso ja kotiustulot
kansantaloudessa. Kriittinen analyysi kotius-

ja markkinatuotannon sekä niiden antamien tulojen asemasta elintason määrääjänä. Helsinki 1968. 268 sivua.
Kirjoittaja on ottanut lähtökohdakseen
kysymyksen siitä, mitä mahdollisuuksia on
kulutustutkimuksen perusteella tutkia elintasoa ja sen muutoksia. Koska häntä ei
kuitenkaan tyydytä mikään tähänastinen
elintason käsite, esittää hän siitä oman
käsityksensä ja pukee sen sitten hieman
salaperäisen E-kirjaimen muotoon. Vaikka tekijä tuntuu myöntävän oikeaksi
HUGO E. PIPPINGin korostaman elintasokäsitteen jakautumisen kulutus-, säästö-,
perhe- sekä työ- ja vapaa-aikatasoksi, ei
hän hyväksy sitä, että käsite jää täten vielä
riippumaan perheellisyydestä, sukupuolesta jne. Varsinaisesti tekijä kuitenkin
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kiinnittää päähuomionsa niihin komplikaatioihin, joita elintason mittaamiselle
aiheuttaa kuluttajien toiminta kotitalouden puitteissa sekä oman kulutuksensa
että tuotannon hyväksi, ja tämän probleemakompIeksin ympärillä tutkimus sitten
liikkuukin.
On jo kauan oltu tietoisia siitä, että
pääasiassa markkinatalouden tutkimiseen
muokattu kansantaloustieteellinen järjestelmä ei ole tarkoituksenmukainen silloin,
kun ongelmat tulonmuodostuksesta ja
muista sellaisista seikoista olisi ulotettava
koskemaan myös kotitalouden piirissä harjoitettua taloudellista toimintaa. Probleeman ratkaiseminen Gordionin solmun
tavoin katkaisemalla koti talous erilleen
varsinaisesta kansantaloustieteellisestä tutkimuksesta ei tyydytä tekijää teoreettiselta
eikä käytännölliseltä kannalta. Tuotannollisen toiminnan käsittely yksinomaan
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markkinatalouden piirissä johtaakin monessa tapauksessa epäloogisiin päätelmiin.
Tekijä ei myöskään halua tyytyä siihen,
että koti talous eli kotius, jonka professori
SAuRIOn keksimän nimityksen hän haluaa
kotiutettavaksi suomenkieleen, käsiteltäisiin erillisenä probleemana, vaan hän
haluaa tehdä markkinatalouden ja kotitalouden puitteissa tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta yhtenäisen tieteellisen järjestelmän. Tällaisia yrityksiä on
'tehty aikaisemminkin, mutta ne kohtaavat
aina suuria sekä teoreettisluonteisia että
käytännöllisiä vaikeuksia. Eräs huomionarvoinen yritys on LAURA HARMAJAn teos
Kotitalous kansantalouden osana, johon tekijä
kiinnittää vain vähän huomiota.
Niinpä vaikean probleeman muodostaa
sellaisen tuotannon mittaaminen, jota ei
makseta rahana. Kirjoittajan lähtökohta
on sama kuin muidenkin, jotka ovat tämän kysymyksen kanssa kamppailleet:
kuinka paljon markkinatalouden puitteissa
on maksettava samantapaisista palveluksista kuin kotona tehdään. Tekijä ei tyydykään tässä asiassa vain epämääräisiin' teoreettisiin spekulaatioihin, vaan esittää esimerkkejä siitä, miten tämä probleema
olisi ratkaistava empiiriseltä pohjalta.
Jotta esim. saataisiin selville, minkä arvoinen on perheenäidin kotona suorittama
työ omien lastensa hoidossa, tulee tekijän
käsityksen mukaan tutkia lastenhoidon
kunnallisissa. lastenkodeissa aiheuttamia
kustannuksia, joista tutkimuksessa on esitettykin laskelma Sofianlehdon lastenkodista. Tekijä tosin itse myöntää, että on
monia seikkoja, jotka vievät tällaisilta laskelmilta vertauskelpoisuuden. Hän ei kuitenkaan ota huomioon, että kotitaloudessa
voidaan laskea hyväksi eräitä sellaisia
etuja, joita ei markkinataloudessa ole ja
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jotka tavalla tai toisella eivät ole riippuvaisia tuotannontekijäin niukkuudesta.
Teoksen V luvussa on tekijän tarkoituksena ilmeisesti ollut saada selvitetyksi elintasokäsitteen alaosien keskinäiset suhteet.
Asioiden luonteesta kuitenkin johtuu, ettei
elintasokäsitteen eri puolia voida saada
täysin yhteismitallisiksi eikä tätä käsitettä
kokonaistetuksi siten, että hyvin eriluonteisia elintasoja erilaisten yhteiskuntaryhmien kesken voitaisiin saada kvantitatiivisesti vertailukelpoisiksi. Loppukatsauksessaan tekijä palaa niihin moniin aspekteihin, joita hän katsoo tutkimuksellaan
olevan.
Jos tutkimus onkin aiheuttanut monen·
laista päänvaivaa ja työtä tekijälleen, ei
ole helppoa silläkään, joka joutuu sitä
arvostelemaan. Ensiksikään tekijä ei ole
saanut systeemiään ehjäksi kokonaisuudeksi. Osoittaessaan kiitettävää intoa kotitalouden soveltamisessa kansantaloudelliseen järjestelmään ja muokatessaan sitä
tätä tarkoitusta varten sopivaksi hän on
kokonaan unohtanut kysymyksen siitä,
missä määrin hänen järjestelmänsä' vuorostaan johtaisi vaikeuksiin markkinatalouden puolella. Niinpä jouduttaisiin
uusiin kOinplikaatioihin, jos tekijän tavoin, vastoin aikaisempaa kansantaloustieteellistä käsitystä, lasten kasvatusta alettaisiin pitää työvoiman uusintatuotantona.
Edellä. olevien ja erikseen mainitsemattomien puutteiden rinnalla on teoksella
myös ansionsa. Tekijä osoittaa omaavansa
laajan tieteellisen mielikuvituksen, jollaisella aina saattaa olla hedelmöittävä vaikutus tieteen helposti kangistuviin kaavoihin. Hänen ajattelutapansa on itsenäinen
ja hänen esityksensä omaperäistä. Tekijälle on annettava tunnustusta myös siitä,
että hän on kohdistanut huomionsa to-
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della merkittävään probleemaan, jolla teellisessä tiedekunnassa. Vaikka olenkin
on suuri kantavuus sekä tieteelliseltä että akateemisen inflaation - jos deflaationyhteiskunnalliselta kannalta. Tekijän esil- kin - vastustaja, olen omasta puolestani
le ottamien vaikeiden ongelmien ratkai- tätä ehdottanut, koska pidän tärkeänä,
semi~ella olisi nimittäin suuri merkitys
että ei kokonaan torjuta omaperäisiä ja
sekä tieteellisille kulutustutkimuksille että mielikuvitusta osoittavia tutkimuksia, vaikniille laajoille sosiaali- ja väestöpoliittisille ka ne eivät täyttäisikään kaikkia tieteelliuudistuksille, joita nykyään harrastetaan sen työn kriittisyydelle asetettavia vaatieri tahoilla maailmassa. Vaikka tekijä ei muksia. Mitkä lienevät taas syyt siihen,
olekaan tullut lopullisiin tuloksiin, saattaa että Kansantaloudellisen Yhdistyksen johhänen tutkimuksellaan kuitenkin olla mer- tokunta ei katsonut voivansa hyväksyä
kitystä ratkaisua etsittäessä. Mielenkiin- mainittua teosta julkaisusarjaansa.
toisia vaikkakaan ei erityisesti objektiiviHaluamatta lausua mielipidettäni tässä
sesti esitettyjä ovat ne monet talouspoliit- yksittäistapauksessa korostan periaatteellitiset päätelmät, joihin hän katsoo oppinsa sen kantani olevan, että kaikki tieteelliset
johtavan. Hän vastustaa mm. naisten ja . tutkimukset, jotka voivat - vaikkapa vämiesten samanpalkkaisuuden periaatetta, lillisesti - vaikuttaa hedelmöittävästi tiekoska se hänen mielestään johtaisi per- teen edistymiseen, pitäisi saadajulkaistuikheellisten elintason alenemiseen. Hän ha- si ja mieluummin juuri tieteellisissä sarluaisi myös, että perheellisille suotaisiin jo.issa. Tekijällä on aina tutkimuksensa
mahdollisuus suurempiin työponnistuksiin tasosta ensisijain~n vastuu, jota julkaisu. etteikä heitä saisi pakottaa mukautumaan sarjan toimituskunnan ja sen johtohenkiperheettömien vapaa-aikatasoa koskeviin löiden ei pidäkään ottaa liikaa harteilleen,
vaatimuksiin. Erikoisen voimakkaasti ja sillä on aina tarjolla se riski,että uudet ja
lämpimästi hän korostaa naisen kodissa sen tähden ennakkoluuloja herättävät ajatekemän työn merkitystä.
tukset jäävät huomiotta myö~ niissä Edellä mainittu tutkimus on monista tosin äärimmäisen harvinaisissa - tapaukheikkouksistaan huolimatta hyväksytty väi- sissa, joissa ne myöhemmin osoittautuvat
töskirjana Helsingin Yliopiston valtiotie- . käänteentekeviksi.
LAURI O. AF HEURLIN
#

,MICHAEL BUTTERWICK - EDMUND NE- vanhastaan olevan ainakin suomalaisten
VILLE ROLFE Food, Farming, and the Common lukijoiden sydäntä lähellä. BUTTERWICK ja
Market. Oxford University Press, London . ROLFE ovat onnistuneet liittämään mo-:- New York - Toronto 1968.259 sivua. lemmat mainitut aiheet saman otsikon
Sh.55(--.
alle: he pyrkivät selvittämään, mitä seurausvaikutuksia Englannillaja ennen kaikKaupallinen integroituminen on jatku- kea sen maataloustuottajilla onodotetvasti ajankohtainen asia. Maatalouspoli- tavissa, mikäli Englannissa siirrytään
tiikan kehitysnäköalojen taas tiedetään noudattamaan EEC-maiden yhteisesti
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soplmla maatalouspoliittisia periaatteita.
Tekijät lähtevät liikkeelle EEC-maiden
maatalouden, yhteisen maatalouspolitiikan muotoutumisen sekä tiellä kohdattujen
vaikeuksien pääpiirteittäisestä kuvauksesta. Tehdyt päätökset ja tärkeimmät elimet esitellään kronologisen kuvauksen yhteydessä. Seuraavaksi siirrytään Englannin
sodanjälkeisen maatalouden ja maatalouspolitiikan tarkasteluun. Tuntuu, kuin ensimmäiseen osaan olisi koottu koko se
aineisto, jota ei katsottu voitavan liittää
toisen osan tuoteryhmi ttäiseen tarkasteluun: luvun loppuosassa arvaillaan maatalouden osalta EEC:hen liittymisen vaikutuksia maksutaseeseen, tuotannon volyymiin, tuotantokustannuksiin, markkinoihin jne., ja osa päättyy selvitykseen Englannin käymistä EEC-neuvotteluista.
Teoksen toisessa osassa tarkastellaan
maataloustuotantoa tuotantoalakohtaisesti
toisaalta Englannissa ja toisaalta EECmaissa. Esitykset noudattavat melko uskollisesti kaavaa tuotanto, markkinat ja hinnat Englannissa - tuotanto, markkinat ja
hinnat EEC-maissa - EEC-maiden politiikkaan siirtymisen vaikutukset tuotantoon, markkinoihin ja hintoihin Englannissa. Tämä kaava käydään läpi kokonaista 13 kertaa, vieläpä ilman minkäänlaista kokoavaa lopputarkastelua.
Butterwickin ja Rolfen teos on, kuten
tekijät itsekin myöntävät, tilanneraportti,
ja sellaisenakin varsin nopeasti vanhentuva. Niin Englannin kuin EEC-maidenkin maatalouspolitiikka on jatkuvasti
muuttuva. Siten kiire on melkoinen, mikäli halutaan saada aikaan selvitys, joka
käsittelisi todellakin ajankohtaista tilannetta, eikä jotakin politiikan muotoutumisen kannalta jo menneisyyteen kuuluvaa
kehitysvaihetta. On selvää, että kiire tulee -
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näkyviin myös tehdyissä analyyseissa: juuri
suoritettujen toimenpiteiden seurauksia on
voitu vain arvailla. Esimerkiksi arviot
liittymisen aiheuttamasta maatalous tulojen muutoksesta liikkuivat jo ennen devalvaatiota -22 ja + 7 %:n välillä, ja kun
devalvaatio ei ainakaan tarkenna laskelmia, on tekijöiden eräin paikoin ilmenevä
pidättäytyminen itsenäisistä arvioista käsitettävissä.
Ainakin vain sanomalehtien välityksellä
pinnallisesti maatalouskysymyksiin perehtyneelle Butterwickin ja Rolfen teos jää
yleisvaikutelmaltaan sekavahkoksi. Taulukoiden runsaampi käyttö olisi ehkä ollut
eduksi; myös esim. organisaatiokaaviot
sekä lukujen loppuun sijoitetut lyhyet yhteenvedot olisivat ilmeisesti parantaneet
luettavuutta. Ensisijaisena syynä eräänlaiseen informaatiotulvan vaikutelmaan
on kuitenkin pidettävä teoksen rakennetta.
Käsittääkseni jäntevämpään kokonaisuuteen olisi päästy, mikäli kirjan toinen osa
olisi voitu rakentaa johdonmukaisesti ensimmäisessä luodulle perustalle. Tällöin
johdannossa olisi voitu hahmotella tapahtumien taustaa: EEC-neuvotteluja, Englannin ja EEC-maiden maatalouspolitiikan pääperiaatteita ja syitä, miksi Englanti ryhtyi tunnustelemaan pääsyä
EEC:hen. Ensimmäiseen lukuun olisi sisällytetty nykyisen tilanteen esittely tuoteryhmittäin sekä pohdittu, miten tilanne
Englannissa muuttuisi liittymisen seurauksena. Toisessa luvussa olisikin sitten voitu
pohtia liittymisen vaikutusta maataloustuotantoon, -markkinoihin ja -hintoihin
sekä mitä näiden kehitys puolestaan merkitsisi kokonaistaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
Kaikesta huolimatta pitäisin teosta tutustumisen arvoisena. Esitystavan viimeis-
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telemättömyyden vastapainona teokseen
on saatu kiitettävän laaja ja m~nipuolinen
Euroopan maataloustuotantoa koskeva aineisto. Lisäksi sopii huomata, että teos on,
harvinaista kXllä, kauttaaltaan käytännön

tarpeita varten tehty, ja sen annin VOI
otaksua olevan huomattava niin maata. .
10uspolitiikan ongelmien kanssa käytännössä painiskelevalle foreignerille kuin englan tilaiselle maa taloustuottaj allekin.
JOUKO VARJONEN

lVL CHAPMAN - ROBERT P. SHAY
(toim.) The Consumer Finance Industry: Its
Costs and Regulation. Columbia University
Press, New York - London 1967. XIX +
183 sivua. $ 6.00.

JOHN

Kuluttajaluoton (consumer credit) kasvu nopeammassa tahdissa kuin kansan tulo tai
kulutuksen arvo on saanut eri piirit kaikkialla maailmassa kiinnittämään enenevää
huomiota tähän liittyviin pulmiin. Columbian yliopiston aloitteesta on syntynyt
käytännön miesten, tutkijoiden ja virkamiesten yhteistyönä kirja, joka käsittelee
lähinnä kuluttajaluottolaitosten kustannus- ja tuottorakennetta sekä eri osavaltioiden lainsäännösten vaikutuksia kuluttajaluottomarkkinoihin Yhdysvalloissa.
Kuluttajaluotoksi määritellään kaikki
lyhytaikainen luotto, jota myönnetään
tavanomaisia liike-elämän kanavia myöten yksityisen kulutuksen rahoittamiseen
suoraan kuluttajalle tai vähittäiskauppia alle tai syntyneiden velkojen jälleenrahoittamiseen. Kirjoittajat katsovat sen
ajan olevan kaukana takana päin, jolloin
ompelukoneiden, huonekalujen tms. välttämättömyystavaroiden rahoitus oli tärkeintä. Nykyisin ovat sellaiset luottoobjektit kuin koulutus, matkailu ja kiinnitysluottojen jälleenluototus työntyneet
etualalle. Esimerkkinä kuluttajaluottotoiminnasta mainittakoon, että jos perhe A

on tunnollisesti lyhentänyt kiinnitysluottoaan, sanokaamme 15 000 dollarista 5 000
dollariin, voidaan kiinnhysluottoa jälleenluotottaa vaikkapa 12 000 dollariin, joten
perhe A pystyy 7 000 dollarilla ostamaan
auton, matkustamaan Eurooppaan tms.
Kuluttajaluottojen kysynnän lisääntymisen katsotaan johtuvan väestön ja tulojen kasvusta, aikaisemmasta avioitumisiästä ja sosiaalivakuutuksen suomasta turvasta, mikä lisää kuluttajan mahdollisuuksia selviytyä veloistaan sairauden tai työttömyydenkin kohdatessa.
Kuluttajaluotonantajina on neljä eri
instituutiota - kuluttajaluottoyhtiöt (consumer finance companies) , liikepankit, osamaksulaitokset (sales finance companies) ja
luottoyhtymät (credit unions), joilla kullakin on omat luototuskohteensa. Kuluttajaluottoyhtiöt ovat erikoistuneet ikään kuin
hätätapausten rahoitukseen - lenders of
last resort - ja ovat alttiita suureen luottotappioriskiin, kun taas luottoyhtymät antavat luottoa vain omille jäsenilleen. Liikepankit tavanomaisesti antavat suhteellisen
suuria lainoja 'hyville' asiakkaille suhteellisen halvalla korolla. Säästöpankit ovat
toistaiseksi kokonaan kulutusluottotoiminnan ulkopuolella.
Teoksessa on erittäin seikkaperäisesti
käsitelty kuluttajaluottoyhtiöiden kustannusten ja tuottojen erojen aiheuttajia.
Mitä pienempiä luottoja annetaan, sitä
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korkeammat ovat kustannukset, ja mitä
enemmän yrityksen koko luottokannasta
on kuluttajille annettuja luottoja, sitä suurempia ovat kustannukset. Toisaalta näiden tekijöiden vaikutukset tuottoihin o;vat
samansuuntaiset, joten nettovoitto :on mainituista tekijöistä lähes riippumaton. Sen
sijaan lainojen lisääntyessä toimipaikkaa
tai konttoria kohti näyttää myös nettotuotto kasvavan, mikä on luonteenomaista
suurille yrityksille,. jotka toisaalta pystyvät perustamaan konttoreita vapaammin
ja edullisimmille paikoille.

Lainsäädännön asettamia rajoituksia
käsitellään lopuksi melko yksityiskohtaisesti, mutta ne tuskin kiinnostavat suomalaista lukijaa suuresti - varsinkin, kun
esitys on varsin hajanaista. Sama pätee
luottokorkoa kustannustekijänä koskettelevaan lukuun. Kokonaisuudessaan kirja
selventää kuvaa Yhdysvaltain kuluttajaluottomarkkinoista, joiden kehityksen voidaan katsoa ennakoivan kehitystä meidänkin maassamme.
VILJO KOPONEN

JOHN and ANNK-MARIE HACKETT The
British Economy - Problems and Prospects.
George Allen and Unwin, London 1967.
239 pages. Sh. 40/-.

with the progress of continenta1 countries).
A flexible management of demand was
hindered by administrative and lega1
requirements among other factors limiting
the effectiveness of fiscal policy and by
excessive reliance on monetary policy.
The resultant famous po1icy of 'stop-go'
did not help to alleviate the deteriorating
balance ofpayments situation. The reasons
why the latter phenomenon in turn, acted
as a brake on internal growth - i.a.
the high level of imports, low exports due
to structural and price factors, the position
of sterling as a key currency - are analysed. Recognition of another growthrestricting factor, namely the uneven
regiona1 development manifesting itself
in regional differences in employment,
did produce legislative attempts to remedy
. the situation.
The first steps towards a radical solution
of these basic problems are seen to be
prefaced by a mood of self-criticism and
by expressions of dissatisfaction with the
existing status quo, characterized appro-

In this account of developments in, the
British economic climate since the war,
the main theme is the contrast between
the traditio nai institutional framework
and policies prevailing in the first decade
after the war and the new approach to
Britain's long-standing economic problems
which could be said to have started at the
beginning of the 1960's, and of which the
most important expression has been the
emergence of a system of economic planning in a key position.
The first part of the book studies the
origins of the British economic dilemma.
Existing rigidities andreluctance to change
within the 'Elites' i.e. management, trade
unions and the civil service did not facilitate the removal of the main obstacles to
a faster raie of expansion of the economy
(already 1agging behind' in comparison
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priately enough as a British 'Mal du
Siecle'. This created a climate of opinion
in business, trade union and political
circles which was favourably disposed to
the announcement in 1961 by the Conservative Chancellor of the formation of
the NEDC (N ational Economic Development Council), which was considered as
something of a revolution in relations
between government and industry and
which thus marked a 'watershed' in
British post-war economic history.
The second part of the book comprises
a detailed and lucid account of the birth
pangs and evolution of the present planning machinery. The system of mediumterm planning under the Conservatives
as embodied in the NEDC was reinforced
when Labour came to power in 1964.
The new DEA (Department of Economic
Affairs) at first took over the duties of
producing a national pIan, of formulating
a viable prices and incomes policy and
of working out regional solutions, although
later some of these functions passed to
other departments e.g. Prices and Incomes
to the Ministry of Labour. Other new
bodies such as the Economic Development

Committees and the Industrial Reorganization Corporation are described and an
interesting account is given of the rather
ill-fated National PIan. The creation of a
workable prices and incomes poli cy is
seen to be an in tegral part of the growth
of economic planning. The views of the
various parties involved are categorized
and the slow process of reaching agreement at various stages is traced. A major
step along the way is the setting up in
April 1965 of the NBPI (Natjonal Board
for Prices and Incomes) .
Finally the authors examine the progress
that has been made in the modernization
ofthe Elites. Recognition comes gradually
of the growing need for professionalism
among all three sectors - a necessity
that has incidentally been emphasised in
the most recent reports on the Trade
U nions and the Civil Service.
This book could profitably be read by
both the British and the foreign reader not
only for its coherent summary of the
problems and framework of the British
economy but also for its perceptive interpretation of recent important developments.
BRIGID O'BRIEN

JOHN HICKS Capital and Growth. Oxford
University Press, Oxford 1965. 343 sivua.
Sh.35/-.

Kasvuteoria on päässyt irtaantumaan
KEYNESin yleisen teorian rajoittavista
puitteista, mikä havainnollisesti käy ilmi
Hicksin teoksen ensimmäisen - metodologisen - osan juonen kehittelystä. Tämä
osa näet päättyy. jaksoon, jota Hicks nimittää »Beyond Fixprice Economies».
Fixprice Economics'iin kuuluvat vielä sekä
Keynesin että HARRoDin teoriat.
Teoksen toisessa osassa Hicks rakentaa
varovaisesti, olettamuksiaan huolellisesti

Kasvuteoria on 1960-luvulla saavuttanut
eräänlaisen kypsymisvaiheen, ja se on saanut siinä määrin sisällöllistä yhtenäisyyttä,
että voidaan katsoa kasvuteorian muodostavan uuden itsenäisen makrotalousteorian osa-alueen. HrCKsin teos tukee tällaista käsitystä.
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eritellen, kahden sektorin kasvumallin,
joka luonnehtii tasapainoisen kasvun ominaispiirteitä. Mielestäni Hicks on tässä
osassa onnistunut suorastaan mestarillisesti käsittelemään »positiivisen» kasvuteorian ydinongelmia ilman korkeatasoisen matematiikan keinoja. Tässä yhteydessä valaistaan ongelmia, jotka muissa
esityksissä helposti häviävät näkymättömiin komplisoidun matemaattisen koneiston taakse. Hicks ei missään kohdassa
unohda taloustieteen näkökulmaa, minkä
ansiosta kasvuteorian nykyvaihe ja rajoitukset voidaan helposti tajuta, ja näin
koko analyysi saa huomattavaa syvyyttä.
Hicks pyrkii teoksen kolmannessa osassa
luomaan kokonaiskuvan »optimaalisesta»
kasvuteoriasta. Hänen verbaalinen analyysitekniikkansa ei kuitenkaan nyt vie
aivan perille asti ..Sellainen lukija, joka
ensimmäistä kertaa yrittää Hicksin opastuksella perehtyä VON NEuMANNin malliin
ja »turnpike»-teoreemaan, ei luultavasti
saa kunnon otetta optimaalisen kasvuteorian monista, usein varsin subtiileistä
kehitelmistä. Tämän osan ensimmäinen
luku muodostaa kuitenkin tässä suhteessa
poikkeuksen, sillä siinä Hicks onnistuu

yksinkertaisen elegantilla tavalla määrittelemään optimaalisen kasvuteorian ongelmakentän ja yhteyden makrosuunnitteluun.
Teoksen viimeisessä osassa, jonka nimenä on »Mter Growth Theory», Hicks
luo katseen eteenpäin. Ensinnäkin hän
tarkastelee rahoituksen asemaa kasvuprosessissa ; sketsinomaisuudestaan huolimatta tämä esitys on erittäin antoisa, mm.
rahalaitosten roolia ja vaikutusta kasvuun
on mielenkiintoisella tavalla analysoitu.
Toisena erityisongelmana on teoksen viimeisessä osassa käsitelty makrotuotantofunktiota kasvuprosessin kuvauksen välineenä. Hicks saa kyllä lukijansa vakuuttuneeksi siitä, että varsin erikoislaatuisiin
mittausmenettelyihin on turvauduttava,
jotta tuotantofunktiorakennelma dynaamisen kehityksen analyysikehikkona pysyisi koossa.
Hicksin teosta voidaan suositella ekonomisteille, jotka ovat perehtyneet kasvuteorian aakkosiin muista teoksista. Sir
Johnin merkittävä teos vaatii kärsivällisyyttä ja ponnisteluja ennenkuin se avautuu lukijalleen.
J~J. PAUNIO

D. L. McLAcHLAN - D. SWANN Competition Policy in the European Community - the
Rules in Theory and Praxis. Chatham House!
Oxford University Press, London - New
York - Toronto 1967. XVII
482
sivua. Sh. 63./-.

ritty kuvaamaan Rooman-sopimusta ja sen
vaikutuksia kaikista mahdollisista näkökulmista, jolloin ne ovat jääneet jokaisen
tarkasteltavan asian kohdalta enemmän
tai vähemmän pinnallisiksi. Käsillä olevassa kirjassa on keskitytty tarkastelemaan
Rooman- ja Pariisin-sopimuksia vain niiltä .
osin, kuin ne välittömästi koskettelevat
kilpailua ja sille EEC:n, Euratomin tai
yritysten asettamia esteitä. Tarkastelukoh-

+

Euroopanintegraatiostaja etenkin EEC:stä
on viime vuosina kirjoitettu kymmeniä
teoksia, joista melkein jokaisessa on py-
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detta on vielä rajattu niin, että tuotannontekijöiden liikkeiden mahdollisiin rajoituksiin ei puututa, vaan niiden oletetaan
liikkuvan vapaasti. Kysymyksenasettelu
on kautta linjan johdonmukaisesti sama:
Kuinka Korkea Viranomainen (High Authority) voisi noudattaa optimaalista kilpailupolitiikkaa suurimman tehokkuuden aikaansaamiseksi.
'Tämän mukaisesti teos jakautuu neljään osaan, joista ensimmäisessä tarkastellaåii sitä, kuinka kilpailun edistämispyrkimysten tulisi vaikuttaa EEC- ja ECSC
(Euroopan Hiili- ja Teräsyhteisö) -valtioiden harjoittamaan kilpailupolitiikkaan
ja -lainsäädäntöön. Erittäin tarkasti käydään läpi kaikki mahdolliset valtioiden
asettamat esteet vapaalle kaupankäynnille
alkaen verotuskysymyksistä ja päätyen ko.
maiden sähkötarkastuslaitosten erilaisiin
määräyksiin .. Samassa yhteydessä esitetään aina myös Korkean Viranomaisen
suositukset ja päätökset kyseisistä asioista
esimerkein valaistuina.
Toisessa osassa, joka on kirjan pääluku
ja joka käsittää yli 200 sivua, kirjoittajat
pohtivat EEC:n ja ECSC:n vaikutusta
yrityksiin: niiden kokoon, trustiutumisja kartelloitumismahdollisuuksiin sekä hinnoittelu- ja kilpailutilanteeseen ulkopuolisiin yrityksiin nähden. Kirjoittajien johtavana ajatuksena on, että EEC on perustettu kilpailun lisäämiseksi. Tämän mukaisesti käydään läpi erilaiset yritysten
pyrkimykset kilpailun vähentämiseksi ja
toisaalta Korkean Viranomaisen toimenpiteet kilpailun lisäämiseksi periaatteella:
»rajoittaessaan kilpailua yrittäjä riistää
itseltään olemassaolonsa perustan muuttuen virkamieheksi ja siis toisella virkamiehellä korvattavaksi.» Kirjoittajat jakavat yritysten toimenpiteet kilpailun rajoit-

tamiseksi toisaalta niihin, missä useat yritykset yhdessä tekevät sopimuksia, ja toisaalta niihin, missä yksi yritys kasvaa niin
suureksi, että on pelättävissä sen saavuttavan markkinadominanssin. Kirjoittajat
kiinnittävät lisäksi erityistä huomiota siihen eroon, mikä vallitsee EEC:n ja toisaalta USA:n kilpailulainsäädännön välillä; EEC:ssä katsotaan joissain olosuhteissa olevan mahdollista perustaa kartelli,
kun taas USA:ssa ne ovat yksiselitteisesti
kiellettyjä.
Kirjan kolmannessa osassa käsitellään
jo tutulla perusteellisuudella niitä talouselämän aloja, joilla Talousyhteisössä niinkuin muuallakin - on katsottu olevan niin keskeinen asema, että ne vaativat normaalia suurempaa keskusjohtoisuutta. Nämä alat ovat kuljetustalous,
maatalous ja energiatalous. Tässä osassa
kirjaa on lisäksi lyhyt katsaus Talousyhteisön sosiaali- ja kehitysaluepolitiikkaan.
Käsittely on pinnallinen ja kirjan kokonaisuuden kannalta tarpeeton.
Kirjan neljäs osa on yhteenveto, jonka
pääasiallisin anti on vertailevilla tilastoilla siitä, kuinka EEC:n ja ECSC:n
sisäinen kauppa on kehittynyt suhteellisesti nopeammin kuin kauppa ulkopuolisten alueiden kanssa.
Kirjan ja kirjoittajien erikoisansioina
voitaneen pitää sitä, että samoihin kansiin on kerätty systemaattiseksi kokonaisuudeksi kaikki ne Korkean Viranomaisen
päätökset ja artikloiden tulkinnat, mitkä
koskevat Talousyhteisön kilpailuolosuhteita. Kaikki erityyppiset tapaukset on
varustettu esimerkein ja sopivin tilastoin
tai kaa vioin.
Kokonaisuutena kirjaa voisi luonnehtia
hakuteokseksi, josta helposti löytää kaikki
ne kilpailuongelmat ja niihin EEC:n puit-
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teissa löydetyt ratkaisut, joihin taloudelliseen integraatioon pyrittäessä väistämättä törmätään. Tästä syystä kirja on
varmasti antoisaa luettavaa niille, jotka
joutuvat Suomessa pohtimaan esimerkiksi

mahdollisen Pohjoismaiden Talousyhteisön synnyttämistä. Kirjassa on myös paljon tosiasia-aineistoa kilpailuteoriasta kiinnostuneille.
ERKKI RISSANEN

BORIS P.· PESEK - . THOMAS R. SAVING
Money, Wealth, and Economic Theory. The
Macmillan Co., New York 1967. 448
sivua. Sh. 95/-.

senä yhteistyönä: kumpikin kirjoittaja on
aluksi tehnyt oman versionsa kaikista
teoksen osista, joista sen jälk~en on yhteisvoimin muokattu lopu~linen teos.
Esiteltävänä olevan teoksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan varallis4uskäsitettä aikaisempien talous teorioiden valossa
sekä siihen kohdistunutta monimuotoista
arvostelua. Jo ADAM SMITHin ja ALFRED
MARSHALLin todetaan maininneen reaalivarallisuuden - rahan ohella - eräänä
kulutuksen määrääjänä. Kuitenkin vasta
KEYNEsin työllisyys teoria antoi virikkeen
uusille tutkimuksille varallisuuden vaikutuksesta kokonaiskysyntään. HABERLERin,
SCITOVSKyn, PIGoun ja HIcKsin tutkimustulosten eroavuudet osoittivat, että näennäisen yksinkertainen ongelma olikin odotettua visaisempi. Vuotta myöhemmin
kuin Keynesin Työllisyys, korko ja raha oli
ilmestynyt, Gottfried Haberler julkaisi
oman teoksensa Prosperity and Depression,
jossa keynesiläiseen .kulutusfunktioon oli
sisällytetty myös varallisuustekijä. Haberler tähdensi, että yksilön kulutusalttius ei
riipu yksinomaan. hänen tulotasostaan
vaan myös hänen hallussaan olevasta reaali- ja rahapääomasta. Kysymys siitä, miksi
Keynes ei ollut huomannut tai halunnut
liittää varallisuuden vaikutusta analyysiinsä, aiheuttikin aikanaan vilkasta mielipiteiden vaihtoa keynesiläisten ja ei-keynesiläisten taloustieteilijöiden välillä. Edel-

Se vilkas huomio, jonka kohteeksi raha- ja
varallisuusteoria on viimeisten kymmenen
vuoden aikana joutunut, on ollut ensisijaisena yllykkeenä puheena olevan teoksen
syntyyn. Tekijät, jotka kumpikin ovat
saavuttaneet tohtorinarvonsa Chicagon
Yliopistossa, toimivat nykyisin Michiganin Valtionyliopiston kansantaloustieteen
professoreina. BORIS P. PEsEKin aikaisemmasta julkaisutoiminnasta mainittakoon Tsekkoslovakian bruttokansantuotetta koskeva tutkimus.
Esipuheessaan Pesek ja SAVING mainitsevat olleensa tyytymättömiä vallitseviin
raha- ja varallisuusteorioihin, jotka heidän
mielestään ovat jatkuvasti jääneet liian
hämäriksi. He eivät alun pitäen ole niinkään pyrkineet kumoamaan entisia teorioita kuin täsmentämään ja kehittämään
niitä edelleen. Työnsä kuluessa he ovat
kuitenkin tulleet hyvinkin aiemmista poikkeaviin käsityksiin eräistä rahateorian peruskysymyksistä. Tekijät ovat katsoneet
viisaimmaksi esittää muiden teoriat suorina lainauksina - niitä teoksessa onkin
tavallista enemmän - koska epäsuoraan
lainaukseen sisältyy aina väärän tulkinnan
mahdollisuus. Teos on syntynyt täydelli-
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liset korostivat, että Keynes oli jättänyt
ottamatta huomioon varallisuuden vaikutuksen, koska hän ei katsonut sillä
olevan paljonkaan käytännöllistä merkitystä.
Nyt puheena olevan teoksen tekijät
mainitsevat todenneensa hämmästyneinä,
perehdyttyään Keynesin pääteokseen yhä
perusteellisemmin, että Keynes oli kyllä
ottanut huomioon varallisuuden vaikutuksen. Hänen teoksessaan on nimittäin
erinomaisesti määritelty molemmat varallisuudenvaikutustyypit, joita Pesek ja Saving nimittävät »korkokannasta» ja »hintatasosta riippuvaksi» vaikutukseksi Keynesin teoksessa ne tosin esiintyvät erinimisinä. Keynesin todetaan useissa eri
yhteyksissä painottavan näiden molempien
vaikutustekijöiden merkitystä. Niiden
määritelmät sisältyvät Keynesin kulutusalttiutta koskevaan lukuun, ns. muihin
asiaan liittyviin objektiivisiin seikkoihin,
joista yhteisön kulutukseen käyttämä määrä riippuu. Eräänä objektiivisena tekijänä
Keynes mainitsee aika-agion muutokset,'
ts. nykyhyödykkeiden ja tulevaisuuden
hyödykkeiden välisten vaihtosuhteiden
muutokset. Pesekin ja Savingin mielestä
tämän tekijän voidaan tulkita tarkoittavan
juuri »korkokannasta riippuvaa» varallisuustekijää. Keynesin määrittelemien objektiivisten tekijöiden kolmatta ryhmää,
»pääoma-arvojen satunnaisia muutoksia,
joita ei ole otettu lukuun nettotuloa laskettaessa,» voidaan taas pitää »hintatasosta riippuvana» vaikuttimena. Kun varallisuusvaikutuksen molempien tyyppien
voidaan täten katsoa sisältyvän Keynesin
ajatuksiin, on si täkin hämmästyttävämpää,
ettei niitä ole esitetty hänen matemaattisissa kaavoissaan. »Miksi hän niissä rajoittui esittämään kulutuksen vain yhden

muuttujan, tulon funktiona?» kysyvät
Pesek ja Saving.
Kirjoittajat ihmettelevät, että pääsi
kulumaan runsas vuosikymmen, ennen
kuin taloustieteilijät, Haberleria lukuunottamatta, ryhtyivät ruotimaan varallisuuden osuutta Keynesin opeissa. Osittain
tämä vaikeneminen johtui tunnepitoisista
asenteista, osittain Keynesin työllisyysfunktion luoman finanssipolitiikan ihannoimisesta. Pesek ja Saving arvelevat, että
jos varallisuuden vaikutus olisi tunnustettu
erääksi kulutuksen määrääjäksi, rahapolitiikka olisi kiistattomammin hyväksytty
työllistämisohjelman toiseksi vaihtoehdoksi.
Runsas puolet teoksesta on omistettu
rahaa ja varallisuutta käsittelevälIe osalle.
Tekijät kritikoivat ankarasti Yhdysvalloissa usein esille tuotua mielipidettä, että
. raha olisi haltijansa omaisuutta mutta
samalla liikkeellelaskijansa velka. Täten
rahan kokonaismäärässä tapahtuva 1?uutos ei aiheuttaisi muutoksia yhteiskunnan
nettovarallisuudessa, koska kyseistä muutosta olisi aina vastaamassa samansuuruinen muutos vastattavien puolella. Pesekin
ja Savingin mielestä tätä teoriaa on vaalittu hämmästyttävän hellästi, vaikka sen
paikkansapitävyys on jo empiirisestikin
osoittautunut kyseenalaiseksi. Onhan ilmeisen ristiriitaista, että vaikka toisaalta
myönnetään setelirahanja shekkien olevan
täysiveroisia metallirahan vastikkeita, ainoastaan metallirahan katsotaan olevan
osa yhteiskunnan nettovarallisuutta. Kuinka voidaan samanaikaisesti väittää, »that
money has no net existence and that,
nevertheless, economic behavior depends
on it»?
Tämä valitettavan yleinen käsitys selittynee siitä, että viimeisen puolen vuosi-
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sadan aikana eivät taloustieteilijät, Hicksiä
lukuunottamatta, ole soveltaneet arvoteoriaa rahan tuotantoon. Raha, jonka kolmesta eri muodosta esiteltävänä olevassa
teoksessa käytetään nimikkeitä »commodity money», fiat money» ja »demand
deposit», on verrattavissa muihin hyödykkeisiin. Sen tuotanto ei oleellisesti eroa
muiden hyödykkeiden tuotannosta ..Kuluttajalle taas kaikella rahalla on yhtäläinen
raja-arvo, olipa sitten kyseessä mikä tahansa kolmesta edellämainitusta rahatyypistä.
Rahalla on kuitenkin muuan ominaisuus,
millä se poikkeaa muista hyödykkeistä: se
tuottaa omistajalleen reaalitulon, joka on
täydelleen riippuvainen muiden reaalihyödykkeiden ja rahan välisestä hintasunteesta, ts. rahan hinnasta. Tekijöiden mielestä
tämä eroavuus on puhtaasti tekninen, eikä
se estä soveltamasta yleistä arvoteoriaa rahaan. Tällöin nykyisin käytössä oleva
rahateoria kävisi tarpeettomaksi.
Myös nykyisessä kansantalo4den kirjanpit6menetelmässä raha tulkitaan toisin
perustein kuin muut omaisuus taseen osat:
kun muut viennit tehdään makroekonomisin perustein, rahaan sovelletaari rahalai tos ten liiketaloudellisia, mikroekonomisia periaatteita. Rahalaitosten - keskuspankin ja liikepankkien ~ näkökulmasta raha on tietenkin velka, mutta kansantalouden kannalta raha kaikissa muodoissaan on osa kansakunnan nettovarallisuutta. Tällöin edellytetään kuitenkin,
että raha on liikkeellä vaihdon välineenä
eikä kiinnitettynä keskuspankin vararahastoihin.
Teoksen neljäs osa käsittelee varallisuuden vaikutusta kuluttajan käyttäyty~i
seen. Periodianalyysia käyttäen on osoitettu, että yksityisen kuluttajan kunkinhetkinen kulutus on hänen tulonsa, alku-
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peräisen pääomansa ja korkokannan funktio. Siitä, miten yksityinen kuluttaja reagoi korkokannan muutokseen, on lähes
mahdotonta tehdä kvantitatiivisia tai edes
joltisen täsmällisiä kvalitatiivisia päätelmiä.
Teoksen viimeisessä osassa tarkastellaan
varallisuuden vaikutusta makroekonomisesti. Ongelman selvittämiseksi kehitetään
kolmiulotteinen makroekonominen malli,
johon varallisuustekijä on sisällytetty. Verrattaessa mallia sellaiseen, joka ei ota varallisuutta .huomioon, voidaan havaita
ilmeisiä eroavuuksia niin. tarjonta- kuin
kysyntäfunktioiden kohdalla. Kolmiulotteisessa mallissa kokonaistarjontafunktio
osoittautuu joustavammaksi sekä korkokannasta . riippuvaksi. Kokonaiskysyntäfunktion kohdalla taas eliminoituu se mahdollisuus, ettäkokonaiskysyntäfunktio voisi
joissakin tapauksissa olla täysin joustamaton.
Pesekin ja Savingin teos vaikuttaa objektiiviselta, loogiselta ja todella huolellisesti tehdyltä. ~oitteeton painoasu on
omiaan lisäämään positiivista yleisvaikutelmaa. Teokse~ sulattaminen edellyttää
kuitenkin lukijaltaan melkoista perehtymistä Keynesin oppeihin ja matemaattiseen esitystapaan, joten kirja tuskin soveltuu kurssikirjaksi alemmille asteille.
Mielestäni kirjan suurimpia heikkouksia
on sen pitäytyminen pel~ästään alan anglosaksiseen kirjallisuuteen. Paikoin kuultaa lävitse myös lievä tendenssinomainen
pyrkimys hyökätä tiettyjen amerikkalaisten tutkijaryhmien kimppuun, mikä vaikuttaa teoreettiselta· hiustenhalkomiselta,
kun kyseessä ovat kuitenkin enemmän terminologiset kuin ideologiset mielipideeroavuudet.
Puutteist~an huolimatta teos tarjoaa
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erinomaista lähdeaineistoa suppeampiin
teoreettisiin tutkielmiin, ja sille suo paikkansa ainakin yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastoissa. Teoksen jossain määrin

provokatiivisen sisällön luulisi myös antavan herätteitä uusiin tutkimuksiin ja ennen
kaikkea houkuttelevan suomalaisiakin taloustieteilijöi tä kannanottoihin.
KRISTINA PURANEN

JAMES QUIRK - RUBIN SAPOSNIK Introduction to General Equilibrium Theory and
Welfare Economics. McGraw-Hill Book
Co., Economics Handbook Series, New
York - St.Louis - San Francisco Toronto London Sydney 1968.
X
221 sivua. $ 8.95, Sh. 83/6.
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LEON WALRASjätti vuonna 1900 teoksensa
»Elements d'economie politique pure»
neljännessä painoksessa jälkipolville yleisen tasapaino teorian olennaisen perustan.
Voidaanpa väittää, että Walrasin jälkeisten taloustieteilijöiden tehtävänä on ollut
lähinnä vain teorian täsmentäminen eikä
niinkään uusien näkemysten esittäminen.
Tarkasteltavana olevassa teoksessa luodaan kokonaiskatsaus yleisen tasapainoteorian viimeaikaiseen kehitykseen. Tämä
kehittely onkin suureksi osaksi tapahtunut
aikakauslehtiartikkeleissa, joten jonkinlainen yhteenveto käydystä keskustelusta
on tervetullut. Kun toisaalta tehtäväksi on
asetettu lukijan johdattaminen aikakauslehtiartikkeleiden verraten vaihtelevaan ja
matemaattisesti pitkällekin menevään keskusteluun, niin kirjalle voi odottaa käyttäjiä. Teos vaikuttaa tehtävänasettelunsa
puolesta sopivalta jatko-opintojen alkuvaiheisiin.
Teoksen kahdessa ensimmäisessä luvussa valmistellaan taustaa varsinaisille
pääteemoille: yleisen tasapaino tilan ole-

massaolon todistusten, tasapainon stabiliteetin ja komparatiivis-staattisten ominaisuuksien tarkasteluille. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan yleisen tasapainoteorian asemaa taloustieteen teoriassa ja määritellään myöhemmin käytettävät käsitteet.
Toisessa luvussa tarkastellaan aggregointiongelmaa. Tarkastelussa käytetään
modernia joukko-opillista terminologiaa.
Tässä vaiheessa tuodaan esille myös yleisen tasapainoteorian viimeaikaisen kehityksen mukanaan tuomat käsitteet kysyntä.,. ja tarjontavastaavuus. (Vastaavuus
määritellään pisteen kuvautumiseksi joukoksi.) K ysyntä- ja tarjontavastaavuudet
tulevat esille silloin, kun preferenssi- ja
tuotosjoukot ovat konvekseja mutta eivät
aidosti konvekseja joukkoja. Vastaavuuksien tärkeätä asemaa teoriassa valaisee se,
että mikäli emme halua joutua tekemisiin
vastaavuuksien kanssa, meidän on oletettava, ettei kuluttajalla ole valittavanaan
täydellisesti substituoitavissa olevia hyödykkeitä; tuotannossa eivät vakiotuotot
olisi myöskään mahdollisia. Periaatteessahan esimerkiksi vapaa tuotantoon liittymismahdollisuus johtaa vakiotuottoihin.
Kolmannessa luvussa siirrytään käsittelemään yleisen tasapainomallin ratkaisun
olemassaolon ja yksikäsitteisyyden todisteluja. Tässä yhteydessä tulevat nimet
KENNETH ARROW, GERARD DEBREU, Lro-
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NEL McKENZIE ja ABRAHAM W ALD varsin
keskeisinä esille. Kuten tunnettua Leon
Walras uskoi selvittäneensä jo »Elementeissään» ratkaisun olemassaolon ongelman laskemalla mallin yhtälöiden ja tuntemattomien lukumäärät yhtä suuriksi.
Tämä ei tietenkään takaa ratkaisun olemassaoloa. Ensimmäisen vakavan yrityksen ongelman ratkaisemiseksi esitti Wald
vuonna 1933. Hän käytti todistuksessaan
kuitenkin sellaisia olettamuksia, joita taloustieteilijöiden oli helppo kritisoida
(ks. esim. DORFMAN SAMUELSON SOLOW: Linear Programming and Economic
Anafysis). Niinpä tyydyttävien todistusten
esittäminen jäikin 1950-luvulle: Vuonna
1954 McKenzie käytti KAKUTANIn kiinnepisteteoreemaa (fixed point theorem) ratkaisun olemassaolon todistamiseen. Samalta vuodelta on myös peräisin Arrown
ja, Debreun suorittama olemassaolon todistus. Kiinnepisteteoreemat~ joista tarkasteltavassa teoksessa esitetään BROUWERIN ja Kakutanin teoreemat, ovatkin
sittemmin näytelleet keskeistä osaa yleisessä tasapainoteoriassa. Quirkja Saposnik
seuraavat todistuksessaan Debreun menetelmää, jonka tämä on esittänyt teoksessaan The Theory of Value. Tasapainotilan
yksikäsitteisyys toisaalta on voitu todeta
vain erikoistapauksissa. Tätä ei kuitenkaan
voitane pitää yleisen tasapainomallin heikkoutena.
Kolmannen luvun loppuun on koottu
tiivistetysti taulukon muotoon Arrown,
Debreun, McKenzien ja DAVID GALEn
olemassaolon todistuksissaan käyttämät
olettamukset. Tällainen esitystapa vaikuttaa erittäin onnistuneelta.
Neljännessä luvussa tarkastellaan yleisen tasapaino teorian ja hyvinvointiteorian
välisiä suhteita. Luvun keskeisen teeman
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muodostaa tasapaino tilan ja ns. Paretooptimaalisen tilan välisen suhteen tarkastelu.
Viidennessä luvussa on vuorossa tasapainotilan stabiliteetin tutkiminen. Dynaamisessa stabiilisuusanalyysissä toimii.
sopeutusmekanismina walrasilainen tdtonnement-prosessi, jolla tarkoitetaan sitä, että
hyödykemarkkinoilla tapahtuu vaihtoa
vasta sen jälkeen, kun tasapainohinnat.
on saavutettu. Ei-tdtonnement-prosessi, jossa
vaihtoa tapahtuu myös epätasapainohinnoin, on sen sijaan jätetty vain vähälle
huomiolle.
Yleensä stabiilisuusanalyysin tulokset:
osoittautuvat verraten laihoiksi. Sopeutusmekanismien ja stabiliteetin jatkuva.
tutkimus saattaa kuitenkin vielä johtaa
tyydyttäviin tuloksiin ja pelastaa näin
yleisen tasapainomallin suurilta muutoksilta. Tällä hetkellä stabiilisuusanalyysln.
kenties painavin tulos on se, että hyödykkeiden ollessa toistensa bruttosubstituutteja (gross substitute$) tasapainotila on yksikäsitteinen ja globaalisti stabiili. (Brutto-·
substituutiosuhde määritellään seuraavasti. Olkoon meillä n hyödykettä ja olkoot F i ja Pi hyödykkeen i liikakysyntäfunktio ja hinta. Tällöin hyödykkeet ovat:
toistensa bruttosubstit'uutteja, jos
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Lopuksi käsitellään vielä. yleisen tasapainomallin komparatiivis-staattisia ominaisuuksia. Tässä päähuomio keskitetään
SAMUELsoNin esittämään kvalitatiiviseen
komparatiivis-staattiseen analyysiin, jota
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GORMAN ja LANCASTER ovat ansiokkaasti
kehittäneet.
Teoksen ikävänä piirteenä ovat lukuisat
painovirheet. Niitä löytää mm. sivuilta 22,
25, 72,89,99, 130, 131, 137 ja 154. Sivulla
29 esitetyissä ei-vähenevien, ei-lisääntyvienja vakiotuottojen määritelmissä pitäisi
ensiksi mainitussa tapauksessa t > 1 olla
t 2:: 1; toisessa tapauksessa sanotaan, että
t kuuluu avoimeen väliin nollasta yhteen
vaikka pitäisi olla suljettuun väliin nollasta yhteen; kolmannessa tapauksessa
t >
pitäisi olla t 2:: 0. Sivulla 92 oleva
viittaus Walrasin tuotanto teoriaan sisältää
vain ns. kiinteät tuotantokertoimet; kui-

tenkin Walras luopui tuotantokertoimien
kiinteydestä »Elementtien» myöhemmissä
painoksissa. Nämä puutteet eivät ole kuitenkaan oleellisia, ja ne korjautunevat
mahdollisissa myöhemmissä painoksissa.
Teoksesta jää myös kaipaamaan yleisen
tasapainomallin merkityksen pohdintaa.
Tässä mielessä KooPMANsin ensimmäinen
essee lienee edelleen vertaansa vailla.
Kuivakiskoisuudestaan huolimatta Quirk
ja Saposnik ovat katsauksenomaisessa
teoksessaan onnistuneet varsin hyvin toteuttamaan alussa esittämänsä tavoitteet.

G. L. S. SHACKLE The 'Years 01 High Theory.
Invention & Tradition in Economic Thought
1926-1939. Cambridge University Press,
Cambridge 1967. VII + 328 sivua. Sh.
45/-.

aikaa, jonka taloudellisten tapahtumien
kokemusperäisen taustan muodostaa kaksikymmenluvun lopun nousuvuosien vaihtuminen syvään lamaan. Aikakauden vastakohtaisuudet sekä työllisyyden ja tulonmuodostuksen suuret vaihtelut antoivat
ekonomisteille haasteen ja puristivat taloustieteiden alalla esiin ne. ymmärtämisen ja suunnistamisen välineet, joille nykyinen taloustiede ja talouden ohjaaminen niin oiennaisesti rakentuu.
Tässä sekä makro- että mikrotasoisten
oivalIusten virrassa oli englantilaisten ekonomistien osuus monesti suuntaa-antavin,
etenkin koska taloustieteellisten ajatusten
ilmaisun ja kommunikoimisen välineenä
englannin kieli on yleinen.
Oppihistoriallisessa katsauksessa Shacklella on kolme näkökulmaa: staattisten
mikro- ja makroteoriain kehitys sekä talouden kasvua kuvaavien teorioiden synty.
Ensin käsitellään SRAFFAn kuuluisasta artikkelista »The Laws of Returns under
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Liverpoolin yliopiston taloustieteen professori SHACKLE on tullut tunnetuksi tuotteliaana ja tyylikkäästi kirjoiitavana tutkijana. Hänen monista teoksistaan lienee
Decision, Orderand Time in Human Affairs
tieteellisenä kontribuutiona tunnetuin.
Ikääntyessään näyttää prof. Shacklekin
- kuten tavanmukaista on - kääntävän
katseensa menneisyyteen eli edustamansa
tieteenalan, taloustieteen oppihistoriaan.
Tarkasteltavan ajanjakson rajaaminen
otsikossa mainittuun puoleentoista vuosikymmeneen on varmaan tämän vuosisadan jälkipuoliskon englantilaiselle taloustieteilijälIe ikäänkuin itsestään tarjoutuva.
Onhan kausi uusien taloustieteellisten
ideoiden ja näkemystapojen syntymisen

REINO HJERPPE
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Competitive Conditions» Economic J ournal'issa vuodelta 1926 alkunsa saanut ja
ennenkaikkea JOAN ROBINsONin ( »The
economies of imperfect competition») ja
EDWARD CHAMBERLINin (»The theory of
monopolistic competition»). teoksissa kiteytynyt arvoteorian perusteiden uudelleen arviointi. Näiden kahden PohjoisAtlantin vastakkaisilla rannoilla, samanaikaisesti ja toisistaan riippumatta kirjoitettujen teosten syntyhistoria analysoidaan
varsin yksityiskohtaisesti. Lyhyt katsaus
indifferenssianalyysiin päättää mikrotasoisten esseiden kokoelman.
Tekijän keskeisen ja myös sivumääräisesti laajimman (158 sivua) tarkastelun
kohteen muodostavat makrotasoiset, tuotannon ja työllisyyden määräytymisen. teoriat. Tarkastelun painopisteen sijoittuminen juuri näihin ongelmiin onkin luontevaa, sillä olihan keynesiläinen ajattelun
koneisto eräs 30-luvun taloustieteen näkyvimpiä ja vaikutuksiltaan syvällisimpiä
saavutuksia.
Erityisen mielenkiintoiseksi ja opettavaksi tekee Shacklen esityksen tältä osin
se, että siinä monipuolisesti vertaillaan
KEYNESin ja MYRDALin sekä yleensä Oxford-Cambridgen ja Tukholman koulukuntien makromalleja ja niiden kehittymistä.
On merkittävää, miten samanaikaisesti
sekä mikro- että makrotasoisessa tutkimuksessa 30-luvulla syntyi samansisältöisiä teorioita. Edellä mainittiin jo Robinsonin ja Chamberlinin mikrotasoiset teoriat. Makrotasoisen. tutkimuksen osalta
voidaan vastaava rinnastus - Shacklen
tapaan - tehdä Keynesin ja Myrdalin
mallisysteemien suhteen. Myrdalin malli
tuli kuitenkin englanninkielisenä taloustieteilijäin ulottuville vasta vuonna 1939
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»Monetary Equilibrium»-nimisenä ilmestyttyään jo 1931 ruotsinkielisenä ja 1933
saksankielisenä laitoksena. Keynesin »Yleinen teoria» ilmestyi englanninkielisenä
1936, joten sille jäi »taloustieteilijän latinaksi» kirjoitettuna kolme rauhan vuotta
aikaa vaikuttaa. Lisäksi Keynes kirjoitti
Quartely J ournal of Economics'iin vuoden 1937 helmikuun numeroon etenkin
viimeisimmän teoksensa investointiteoriaa
kirkastavan tiivistelmän. Näin Keynesin
ajatukset ehtivät itää jo ennen toisen
maailmansodan myllerrystä ja koko makrotaloudellisen ajattelun ja talouspolitiikan toimintamallien uudelleen suuntautuminen jäi historiaan lähinnä pelkästään
»keynesiläisen vallankumouksen» nimisenä.
Vuosikymmenen lopulla, vuonna 1939
esitti HARROD Economic J ournal'issa ensimmäisen ehdotuksensa tuotannon tasaisen kasvun malliksi. Harrodin kasvumallin esittely päättyy SAMuELsoNin siitä
esittämään arviointiin: »Harrodin intuitio
ylittää hänen päättelyin saavuttamansa
tulokset - kuten tehokkaalla tutkijalla
aina.»
Ennen
tiivistävää
epilogiesseetään
Shackle esittelee vielä LEoNTIEFin panostuotosanalyysin, joka alkuperäisessä muodossaan julkaistiin jo vuonna 1931. Siihen
merkitykseen nähden, mikä Leontiefin
menetelmällä on - sen mahdollistaessa
yksinkertaisen matriisialgebran avulla monisektorisen talouden kvantifioidun kuvauksen - voidaankin kysyä, miksi ei
kuule puhuttavan Leontiefin vallankumouksesta.
Teoksen epilogissa Shackle pohtii viktoriaanista aikaa ja omaa oppihistoriallista katsauskauttaan vertaillen - taloustieteen ja yleensä tieteenteon menetelmiä
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ja tarkoitusta. Omakohtaisesti hän näkee
tieteen olennaisen annin siinä, että se
auttaa uskomaan ilmiöiden väliseen yhteyteen.
Shacklen neljäätoista taloustieteen »korkean» teorian vuotta koskeva oppihistoriallinen katsaus on ehjä, tasasuhteinen

kokonaisuus. Taloustieteiden erään hedelmällisen kauden teoriarakennelmien esittely on kirjoitettujäntevän yksinkertaisesti
ja täsmällisesti. Tuskin lienee hauskempaa tapaa perehtyä 30-luvun talous tieteilijäin vaik~ttavimpiin oivalluksiin kuin
tämän tyylit~iuisen asiantuntijan seurassa.
KARI CASTREN

HENRY SMITH The Prospect of Political
Economy. George Allen and Unwin, London 1968. 314 sivua. Sh. 50/-.
Esiteltävässä teoksessa tarkastellaan katsauksellisesti hyvin laajaa taloustieteiden
aluetta - hintojen ja määrien muodostumista kuvaavista kilpailumalleista aina
marxilaiseen, työn ja lisäarvon käsitteisiin perustuvaan arvoteoriaan. Teokseen
on lisäksi mahdutettu makrotasoista analyysia. Siinä esitellään keynesiläinen tulon
ja työllisyyden tason määräytymisen teoria sekä kansantuloon liittyvä käsitteistö.
K ysymyksenasettelujen laaja-alaisuus
selittyy paljolti siitä, että tekijä ikään
kuin seuloo ja lajittelee 30-luvun Oxfordin
ja Cambridgen talous tieteellistä perintöä.
SMITH nimittäin kuuluu siihen jo nopeasti
harvenevaan taloustieteilijäin ikäpolveen,
joka aikanaan pääsi osalliseksi KEYNESin
henkilökohtaisesta opetuksesta ja ohjauksesta. Hänen opiskeluympäristöönsä liittyvät edelleen sellaiset taloustieteiden ke-

SHANTI S. TANGRI - H. PETER GRAY
(toim.) Capital Accumulation. and Economic
Development. Wayne State University/D. C.
Heath and Co., Boston 1967. XIII
146
SIvua.
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hitykseen vaikuttaneet tutkijat kuin Roy
HARROD, JOAN ROBINSON, ABBA P. LERNER, OSKAR LANGE ja GUNNAR MYRDAL.
Koska tekijän opiskelun, taloustieteellisen
keskustelun ja kanssakäymisen ympäristö
oli näin korkeatasoinen, on oikeastaan
sääli, että häneltä puuttuu kronikoitsijan
taipumuksia välittää nykyajan lukijalle
kuva siitä Oxfordin-Cambridgen miljööstä,
jossa niin monet nykyisen taloustieteen
perustavat oivallukset syntyivät.
Teoksesta saa - sellaisena kuin se on
kirjoitettu - oppikirjamaisesti laaja-alaisen kuvan englantilaisen taloustieteen
olennaisuuksista. Sen' vuoksi, että lähes
kaikesta on haluttu sanoa jotakin, on tuskin mistään saatu sanotuksi kovin paljon.
Yksinkertaisiin ilmaisukeinoihin pitäytyvänä ja taloustieteen kokonaisuutta painottavana teos on silti lukemisen arvoinen. Ex post-näkökulman johdosta sen
nimeksi sattuvammin soveltuisi esimerkiksi »Political Economy in Retrospect».
KARI CASTREN

Kehitysmaiden köyhyyden ongelman ratkaisemiseksi ei ainakaan toistaiseksi ole
onnistuttu keksimään mitään yleispätevää,
nopeaa ja kivutonta menetelmää. On
ilmeistä, ettei sitä kyetä ratkaisemaan yksis-
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tään taloustieteen tarjoamilla menetelmillä. Tämän huomioon ottaen selvitellään
arvosteltavassa teoksessa pääoman kasautumista ja sen merkitystä kehitysmaiden
taloudellisessa kasvussa. Teos kuuluu sarjaan »Studies in Economics» ja se koostuu
19 artikkelista. Artikkeleiden kirjoittajat
ovat kaikki tunnettuja kehitysmaa-asiantuntijoita, joista mainittakoon CAIRNCROSS, GALBRAITH, HIRSCHMAN, LEIBENSTEIN, MYINT, NURKsE, PREBIsHja SINGER.
Artikkeleiden lukuisuudesta huolimatta on
teoksen kokonaisuus onnistuttu säilyttämään melko kiinteänä. Siinä esiintyy
luonnollisesti jonkin verran toistoa, jota
tosin lieventää kirjoittajien erilaiset mielipiteet ja tarkastelukulmat.
Teos jakaantuu neljään lukuun, joista
ensimmäisessä tarkastellaan pääoman kä:sitettä ja tehtävää kehitysmaiden taloudellisessa kasvussa. Traditionaalinen pää.oman käsite laajennetaan sisältämään
myös ihmisiin ja infrastruktuuriin suoritettavat investoinnit. Tähän laajennettuun
pääomakäsitteeseen kuuluvien osakomponenttien suhteellinen merkitys kehitysmai.den taloudellisessa kasvussa riippuu lähinnä kunkin maan kehitysvaiheesta. Pää,oma on välttämätön tekijä taloudellisen
kasvun. aikaansaamiseksi, vaikkei se olekaan mikään yleislääke köyhyyteen. Kuitenkin sen osuutta kehitysprosessissa yliarvioidaan helposti.
Toisessa luvussa käsitellään riittävän
taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi tarvittavaa pääoman määrää ja sen lähteitä.
Tätä pääoman määrää on hyvin vaikea
.arvioida, mutta olipa se joko ylivoimaisen
:suuri tai kohtuullinen, niin joka tapauk;sessa kehitysmailta vaaditaan suuria ponnistuksia tarvittavan pääoman hankkimi:seksi. Kirjoittajat ovat yksimielisiä siitä,

331

että pääosa pääomasta täytyy kyetä hankkimaan omasta maasta joko yksityisiä tai
julkisia kanavia pitkin. Useimmilla kehitysmailla näyttää olevan re~aliset mahdollisuudet tähän, sillä niissä on yleensä suuri
määrä voimavaroja käyttämättä. Myöskin
ulkomainen apu saattaa ratkaisevassa vaiheessa olla erittäin merkityksellinen taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi.
Kolmannen luvun alussa kiistellään siitä,
kykenevätkö kehitysmaat murtamaan köyhyydep noidankehänsä pitkänä aikavälinä
tapahtuvan taloudellisen kasvun avulla vai
tarvitaanko irtaantumisen· toteuttamiseksi
ja taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi
aina välttämättömästi voimakasta sysäystä
(bigpush). Edelleen kiistellään siitä, ovatko
big push ja tasapainoinen kasvu keskenään
ristiriitaisia vai eivät. Luvun loppupuolella
väitellään tasapainoisen ja epätasapainoisen kasvun paremmuudesta kehitysmaiden
tapauksessa. Tällöin todetaan mm., että
tasapainoisuus on kallis lääke taloudellisen
kasvun aikaansaamiseksi, kun taas epätasapainoiseen kasvuun pääseminen on helpompaa ja vaatii vähemmän pääomaa.
Neljännessä ja samalla viimeisessä luvussa selvitetään kehitysmaiden niukkojen
voimavarojen allokointiin liittyviä ongelmia. Ensimmäisessä artikkelissa ehdotetaan hintamekanismin hylkäämistä allokointimenetelmänä. Sen tilalle ei kuitenkaan suositella julkisen vallan suorittamaa
allokointia, ~oska kehitysmaissa ei ole riittävää määrää hallinnollisia kykyjä tätä
tehtävää johtamaan. Voimavarojen allokoinnin suoraan tuottavien ja infrastruktuuriin suoritettavien investointien välillä
ratkaisee tarkasteltavana olevan maan kehitysvaihe, yksityisen ja julkisen sektorin
suhteellinen voimakkuus ja taloudellisen
rakenteen tarpeet. Suurin osa kehitys-
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maista laiminlyö voimavarojen allokointia
suorittaessaan sosiaaliseen ja institutionaa- .
liseen koneistoon tehtävät investoinnit.
Kirja on su?siteltavaa luettavaa henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole perehtyneet kehitysmaiden taloudellisiin ongel-

miin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin,
mutta haluavat saada asiasta nopeasti kokonaiskuvan. Alaan aikaisemmin perehtyneille kirja ei sellaisenaan tuo varsinaisesti mitään uutta, mutta on erinomainen
apuväline muistin virkistämiseksi.
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